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กิตติกรรมประกาศ 

 
ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทยใคร่ขอขอบพระคุณกรมทางหลวงทีใ่หก้ารสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
ต่อเน่ืองศูนย์วจิยัอุบตัิเหตุแห่งประเทศไทย เพื่อพฒันาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภยัทางถนน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อธิบดีกรมทางหลวง สํานักอํานวยความปลอดภัย สํานักวิจัยและพัฒนางานทาง               
คุณฟูศกัดิ ์เลาหสวสัดิ ์วศิวกรใหญ่ด้านอํานวยความปลอดภยั และคุณพญาดา ประพงศ์เสนา ที่ใหค้ําปรกึษา
ตลอดจนความช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ อย่างดเีสมอมา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการวจิยั จากกรมทางหลวง 
สาํหรบัขอ้แนะนําทีม่ปีระโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพฒันางานวจิยัของศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ 

ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ขอขอบคุณธนาคารโลกและคุณ Zhi Liu ทีใ่หก้ารสนับสนุนตัง้แต่เริม่ดําเนินงานโครงการ
ความร่วมมอืในการศกึษาวจิยัอุบตัเิหตุ โดยการจดัตัง้ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทย ณ สถาบนัเทคโนโลยี
แห่งเอเซยี ต่อเน่ืองมาจนปจัจุบนั ขอขอบคุณหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรอสิระที่ใหค้วามร่วมมอื 
อนุเคราะหข์อ้มลู ตลอดจนนกัศกึษาภาควชิาวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี ทีไ่ด้
ใหค้วามชว่ยเหลอื สง่ผลใหก้ารดาํเนินงานของศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี 

ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ใคร่ขอขอบพระคุณอยา่งสงูสาํหรบัคําปรกึษาทีม่คี่ายิง่ จากศาสตราจารยน์ายแพทยไ์พบูลย ์
สุรยิะวงศ์ไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒทิางด้านอุบตัิเหตุจราจรในประเทศไทย ที่ช่วยใหก้ารดําเนินงานของศูนย์วจิยั
อุบตัิเหตุฯ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขอขอบพระคุณบรษิัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั 
สาํหรบัความอนุเคราะหย์านพาหนะในการเกบ็ขอ้มลูอุบตัเิหตุตลอดระยะเวลาการดาํเนินงานโครงการ 

ท้ายที่สุด ศูนย์วิจยัอุบตัิเหตุแห่งประเทศไทยขอระลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตัง้ศูนย์วิจยัอุบตัิเหตุฯ ท่านแรก 
ศาสตราจารย์ยอดพล ธนาบริบูรณ์ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านความปลอดภยัทางถนน ตลอดจน
มมุมอง เจตคตใินการทาํงานวจิยัทีม่คีุณภาพเพือ่สงัคมอุบตัเิหตุของประเทศไทย 
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บทท่ี 1 ภาพรวมของโครงการ 

 
เป็นทีท่ราบกนัดวีา่ อุบตัเิหตุทางถนนเป็นปญัหาทีส่าํคญัของประเทศไทย ในแต่ละปีมผีูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุบน
ทอ้งถนนประมาณ 13,000 คน สง่ผลใหม้คีวามสญูเสยีทางเศรษฐกจิมากกว่า 232,000 ลา้นบาท (DOH, 2007) 
ในปี พ.ศ. 2541 กระทรวงคมนาคม ภายใตก้ารสนับสนุนเงนิกูข้องธนาคารโลก ไดจ้ดัเตรยีมแผนแม่บทดา้น
ความปลอดภยั ซึ่งไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจนว่า การขาดความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องอุบตัเิหตุเป็นอุปสรรคสําคญัต่อ
การพฒันาดา้นความปลอดภยัทางถนน และในปี พ.ศ. 2546 ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแหง่ประเทศไทยจงึถอืกําเนิดขึน้ 
เป็นศูนยว์จิยัแห่งแรกของประเทศไทยทีท่ําการศกึษาในเรื่องดงักล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครฐั 
โดยมพีนัธกจิในการจดัเกบ็ขอ้มลูอุบตัเิหตุอยา่งเป็นระบบ ในการศกึษาการสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุ 

ช่วงระยะเริม่ดําเนินการ 3 ปีแรก ศูนย์วจิยัอุบตัิเหตุฯ มหีน้าที่หลกัในการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรูก้าร
สืบค้นสาเหตุเชิงลึกของการเกิดอุบัติเหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ รวมทัง้ส่งเสริมการพฒันา
เครอืข่ายนักวจิยัและสร้างการมสี่วนร่วมระหว่างภาครฐั องค์กรอสิระ ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา เพื่อหา
แนวทางป้องกนัและลดอุบตัภิยับนทอ้งถนน ซึง่จากผลการศกึษาของศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ พบว่าประเดน็สาํคญัที่
ควรตระหนักในการนําไปสู่การแกไ้ขอุบตัเิหตุทางถนน ไดแ้ก่ อุบตัเิหตุรถจกัรยานยนต์ การขบัขีด่ว้ยความมนึ
เมา อุบตัเิหตุรถพลกิควํ่า พฤตกิรรมขบัขีข่องวยัรุน่ และอุบตัเิหตุจากอนัตรายขา้งทาง 

ในช่วงที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุฯ ได้บทเรียนหลายอย่างเกี่ยวกับการแก้ปญัหาอุบัติเหตุทางถนนใน
ระดบัประเทศ เชน่ 

- องคค์วามรูก้ารสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุอยูใ่นขัน้แรกเริม่ และ
ตอ้งการการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

- องคค์วามรูจ้ะไมถู่กนําไปใชป้ระโยชน์ หากไมไ่ดร้บัการถ่ายทอดไปยงัหน่วยงานอื่นๆ 
- ประเทศไทยยงัขาดแหล่งขอ้มลูดา้นอุบตัเิหตุทีส่ามารถนําไปใชว้เิคราะหแ์ละพฒันางานวจิยัในเชงิลกึ 
- ประเทศไทยยงัต้องพฒันาระบบที่มปีระสทิธิภาพเพื่อรองรบัการมสี่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ทัง้

ภาครฐั ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิจัย รวมถึงบุคคลทัว่ไปทัง้ในและต่างประเทศ ในการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์และความรูท้างดา้นความปลอดภยัทางถนน 

โครงการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัในการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ืองของกระบวนการเรียนรู้ รวมทัง้การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านความปลอดภยัทางถนน เพื่อให้เป็นศูนย์วจิยัทางด้านความปลอดภยัทางถนน
ระดบัประเทศอยา่งยัง่ยนื   
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บทท่ี 2 ปญหาอุบัติเหตุทางถนน 

 
2.1 ที่มา 
อุบตัเิหตุทางถนนเป็นสิง่ทีก่่อใหเ้กดิความสูญเสยีทัง้ต่อชวีติ ทรพัยส์นิ และเศรษฐกจิอย่างมากต่อประเทศไทย 
เน่ืองจากผูท้ีป่ระสบอุบตัเิหตุส่วนใหญ่เป็นประชากรในกลุ่มวยัรุ่น วยัทํางาน ต่างจากการเสยีชวีติจากโรคภยัไข้
เจบ็อื่นๆ ทัง้น้ีประมาณกนัว่าในทุกๆ ชัว่โมงจะมคีนเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางถนน 2 คนและอกีหลายคนไดร้บั
บาดเจ็บถึงขัน้ทุพพลภาพ ด้วยตระหนักถึงตัวเลขความสูญเสียข้างต้น ที่เปรียบเสมือนสญัญาณเตือนถึง
สถานการณ์ความปลอดภยัทางถนนของประเทศไทย รวมถงึความต้องการในการปรบัปรุงความปลอดภยัทาง
ถนนที่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ดงักล่าว กระทรวงคมนาคม โดยการสนับสนุนของธนาคารโลก จงึได้รเิริม่
ดาํเนินการศกึษาอุบตัเิหตุทางถนนในปี พ.ศ. 2538 

หลงัจากนัน้ กระทรวงคมนาคม ภายใต้การสนับสนุนเงนิกู้ของธนาคารโลก ไดจ้ดัเตรยีมแผนแม่บทดา้นความ
ปลอดภยัทางถนนในปี พ.ศ. 2541 ในแผนแม่บทฯ ไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจนว่า อุปสรรคสําคญัต่อการพฒันาดา้น
ความปลอดภยับนท้องถนน ได้แก่ การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุบตัิเหตุ โดยเฉพาะ องค์ความรู้ที่ว่า
อุบตัิเหตุเกดิขึน้ได้อย่างไร เกดิขึน้เมื่อไร เกดิขึน้ที่ไหน และปจัจยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนการขาดแคลน
ระบบฐานขอ้มลูอุบตัเิหตุทีน่่าเชื่อถอื สิง่ต่างๆ เหล่าน้ี ลว้นเป็นส่วนสาํคญัอย่างยิง่ในการพฒันาและปรบัปรุงใน
เรือ่งความปลอดภยัทางถนนใหม้ปีระสทิธภิาพ แผนแมบ่ทดา้นความปลอดภยัทางถนน จงึไดร้ะบุความจาํเป็นใน
การจดัตัง้ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแหง่ประเทศไทย (Thailand Accident Research Center, TARC) ไวใ้นแผนปฏบิตัิ
ระยะยาว  

ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ก่อตัง้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2548 ภายใต้การสนับสนุนจากภาครฐัและภาคเอกชน 
ได้แก่ กรมทางหลวง บรษิัท วอลโว คาร์ จํากดั มูลนิธคิวามร่วมมอืเพื่อความปลอดภยัทางถนน และสถาบนั
เทคโนโลยแีห่งเอเซยี ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ และเป็นศูนยก์ลางทางดา้นความปลอดภยัทางถนนของ
ภูมภิาคเอเซยีแปซฟิิก โดยไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวงและภาคเอกชนใน “โครงการ
ศกึษาวจิยัอุบตัเิหตุรถยนต์ 2 และ 4 ลอ้ โดยความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานเพื่อจดัตัง้ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่ง
ประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2548 – 2550” 

2.2 บทเรียนจากการศึกษาที่ผานมา 
“โครงการความร่วมมอืในการศกึษาวจิยัอุบตัเิหตุโดยการจดัตัง้ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทย ณ สถาบนั
เทคโนโลยีแห่งเอเซีย” เป็นโครงการที่จ ัดตัง้ขึ้นเพื่อศึกษากลไลการเกิดอุบัติเหตุ โดยนําหลักการทาง



 

2-2 
 

วทิยาศาสตร ์มาประยุกต์ใชใ้นการสบืคน้และการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัหิตุ เพื่อนําไปวเิคราะหถ์งึสาเหตุการ
เกดิอุบตัเิหตุนัน้ๆ ดว้ยเหตุน้ี จงึตอ้งมกีารเกบ็ขอ้มลูอุบตัเิหตุอยา่งละเอยีด เริม่ตัง้แต่ขอ้มลูเบือ้งตน้ สถานทีเ่กดิ
เหตุ รถและผูป้ระสบอุบตัเิหตุ ซึง่ขอ้มลูทัง้หมดจะถูกนํามาบนัทกึในฐานขอ้มลูอุบตัเิหตุของศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ที่
ไดพ้ฒันาขึน้ ผลจากการศกึษาพบวา่ รปูแบบและลกัษณะการเกดิอุบตัเิหตุมลีกัษณะแตกต่างกนัออกไป ประเดน็
สาํคญัต่างๆ จากการสบืคน้หาสาเหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุ มดีงัน้ี อุบตัเิหตุรถจกัรยานยนต์ การ
พลกิควํ่า ผูข้บัขีท่ีด่ ื่มแอลกอฮอล ์อุบตัเิหตุรถขนสง่สาธารณะ อนัตรายขา้งทาง 

ศูนย์วจิยัอุบตัิเหตุฯ ได้สร้างฐานขอ้มูลเพื่อรองรบัการเก็บข้อมูลอุบตัิเหตุอย่างเป็นระบบ โดยข้อมูลทัง้หมด
สามารถเรยีกดูไดผ้่านทางเวบ็ไซต์ นอกเหนือจากนัน้ ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ไดจ้ดัการฝึกอบรมทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาวเพื่อถ่ายทอดและพฒันาองค์ความรู ้โดยเฉพาะความรูเ้บื้องต้นและวธิศีกึษารวบรวมขอ้มูลอุบตัเิหตุที่
ถูกตอ้งและแมน่ยาํแก่หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นอุบตัเิหตุ เช่น เจา้หน้าทีต่ํารวจทาง
หลวง เจา้หน้าทีป่ระกนัภยั นกัวชิาการ ฯลฯ บุคลากรเหล่าน้ี นอกจากจะนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการเขา้
รบัการฝึกอบรมไปเสรมิสร้างประโยชน์แก่หน่วยงานต้นสงักดัแล้ว ยงัสามารถช่วยบนัทกึและรวบรวมขอ้มูล
อุบตัิเหตุที่น่าเชื่อถือ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการวจิยัอื่นๆ ในอนาคต อนัจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของระบบ
ฐานขอ้มลูใหด้ยีิง่ขึน้ 

2.3 สภาพปญหาในปจจุบัน 
ความต่อเน่ืองของกระบวนการสืบค้นสาเหตแุละฟ้ืนฟสูภาพการเกิดอบุติัเหต ุ 
จากขอ้มูลของสํานักงานตํารวจแห่งชาตทิีผ่่านมา พบว่าในแต่ละปีเกดิอุบตัเิหตุทีส่่งผลถงึชวีติและการบาดเจบ็
กว่า 100,000 ครัง้ และจากประสบการณ์การศกึษาอุบตัเิหตุในเชงิลกึของศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ พบว่า ระยะเวลา
ในการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุแต่ละครัง้อาจใชเ้วลาตัง้แต่หน่ึงวนัจนถงึกว่าหน่ึงเดอืน ดงันัน้ จงึแทบเป็นไปไมไ่ดเ้ลยที่
จะทําการศกึษาอุบตัเิหตุในเชงิลกึกบัทุกๆ อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย ทําใหเ้กดิคําถามตามมาว่า “ทําไม
เรายงัคงตอ้งทาํการศกึษาอุบตัเิหตุในเชงิลกึ” ดว้ยเหตุดงักล่าว จงึตอ้งมองยอ้นกลบัไปทีอุ่บตัเิหตุทีเ่ป็นทีโ่ด่งดงั
และมคีวามสลบัซบัซอ้นทีสุ่ดในโลก คอื การสิน้พระชนมข์องเจา้หญงิไดอาน่า ซึ่งจากการสบืคน้สาเหตุและการ
ฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุกว่า 3 ปี จงึไดข้อ้สรุปถงึองคป์ระกอบในการเกดิอุบตัเิหตุประเดน็หน่ึงว่าเกีย่วขอ้ง
กบัการดื่มสรุาของผูข้บัขี ่นายเฮนรี ่พอล 

ก่อนหน้าน้ี (พ.ศ. 2546) ประเทศไทยยงัไมไ่ดม้คีวามตระหนกัและรเิริม่กระบวนการสบืคน้สาเหตุและการฟ้ืนฟู
สภาพการเกดิอุบตัเิหตุ และขอ้สรุปสว่นใหญ่ทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบอุบตัเิหตุจะเกดิจากการประเมนิและตดัสนิใจ
จากความคดิของผูต้รวจสอบมากกวา่ทีจ่ะใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารจดัตัง้ศูนยว์จิยั
อุบตัเิหตุฯ ขึน้มาในประเทศไทย กระบวนการศกึษาอุบตัเิหตุดงักล่าวไดเ้ริม่เป็นทีแ่พรห่ลาย และหลายหน่วยงาน
ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัน้ี นํามาซึง่การแกป้ญัหาอุบตัเิหตุอยา่งถูกตอ้งและตรงประเดน็ 

การศกึษาดงักล่าว ไดร้วบรวมประเดน็ เน้ือหา รายละเอยีด และขอ้เสนอแนะเพื่อการลดอุบตัเิหตุของอุบตัเิหตุ 5 
รปูแบบทีพ่บมากในประเทศไทย ไดแ้ก่ อุบตัเิหตุรถจกัรยานยนต ์การขบัขีด่ว้ยความมนึเมา อุบตัเิหตุรถพลกิควํ่า 
พฤตกิรรมขบัขีข่องวยัรุน่ และอุบตัเิหตุจากอนัตรายขา้งทาง 
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การเป็นศนูยก์ลางในการรวบรวม วิเคราะห ์และเผยแพร่ข้อมลู 
ปจัจุบนั ในประเทศไทยม ี 3 หน่วยงานหลกัทีดู่แลระบบฐานขอ้มูลอุบตัเิหตุทางถนน ไดแ้ก่ สํานักงานตํารวจ
แหง่ชาต ิกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพื่ออาํนวย
ความสะดวกในการบนัทกึและวเิคราะหส์าํหรบัแต่ละหน่วยงานนัน้ๆ เชน่ ตํารวจจะบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปู
คดแีละผลทางกฎหมายเป็นหลกั กระทรวงคมนาคมจะมุ่งเน้นทีค่วามเสยีหายและความเกี่ยวขอ้งของถนนและ
อุปกรณ์ถนน ในขณะทีก่ระทรวงสาธารณสขุจะใหค้วามสาํคญักบัการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุ 

จากการศกึษาระบบฐานขอ้มลูอุบตัเิหตุจากแต่ละหน่วยงานอย่างละเอยีด พบว่า เป็นการยากทีแ่ต่ละหน่วยงาน
จะประสานระบบฐานข้อมูลกนัให้เป็นหน่ึงเดียว จากทัง้ข้อจํากดัด้านเทคนิคและการบรหิารงานขององค์กร 
นอกจากนัน้ สถติขิอ้มลูอุบตัเิหตุยงัเกดิความซํ้าซอ้นในการวเิคราะหแ์ละสรุปผลหากยงัไมม่กีารบูรณาการขอ้มลู
เพื่อความเป็นหน่ึงเดยีว ก่อใหเ้กดิความสูญเสยีทัง้ทางดา้นเวลาและทรพัยากรโดยใช่เหตุ ดงันัน้ จงึควรมกีาร
รวบรวมขอ้มูลในลกัษณะของศูนย์กลาง ที่มศีกัยภาพในการวเิคราะห์และเผยแพร่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การ
ศกึษาวจิยัและนําไปสู่การแก้ปญัหาอุบตัิเหตุทางถนนอย่างจรงิจงัและแม่นยํา จากบทบาทและเป้าหมายของ
ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ที่ไม่มขีอ้จํากดัดา้นการบรหิารงานราชการ สามารถเป็นศูนยก์ลางในการบูรณาการขอ้มูล
อุบตัเิหตุจากแต่ละหน่วยงาน เพือ่นํามาซึง่การสบืคน้ปญัหาทีแ่ทจ้รงิของอุบตัเิหตุทางถนนในประเทศไทย 

ความจาํเป็นของตวัแบบพยากรณ์อบุติัเหต ุ(Accident Prediction Model) ในประเทศไทย 
อุบตัเิหตุทางถนนมคีวามสมัพนัธ์กบัรูปแบบของระบบการขนส่ง สภาพสงัคมเศรษฐกจิ และวฒันธรรมอย่างไม่
สามารถแยกออกจากกนัได ้สามปจัจยัดงักล่าวน้ี ประเทศไทยมรีูปแบบที่เป็นของตนเอง นํามาซึ่งรูปแบบของ
อุบตัเิหตุทีแ่ตกต่างจากประเทศอื่นๆ แมแ้ต่ในประเทศภูมภิาคใกลเ้คยีง ดงันัน้ จงึเป็นไปไดย้ากทีจ่ะนําบทเรยีน
การแกป้ญัหาอุบตัเิหตุทางถนนจากประเทศอื่นๆ มาใชเ้ฉพาะเจาะจงสาํหรบัประเทศไทย นํามาซึ่งคําตอบทีว่่า 
ทาํไมตอ้งมกีารศกึษาอุบตัเิหตุเชงิลกึในประเทศไทย และจาํเป็นจะตอ้งมกีารประเมนิถงึสถานการณ์ของอุบตัเิหตุ
อยา่งเป็นลําดบัชัน้ ซึง่เมื่อนํามาประเมนิกบัตวัแบบพยากรณ์อุบตัเิหตุจะทําใหก้รรมวธิกีารสบืคน้สาเหตุและการ
ฟ้ืนฟูสภาพการเกิดอุบตัิเหตุกระทําได้อย่างมปีระสทิธิภาพสูงสุด ทัง้ในแง่ของเวลาและทรพัยากร โมเดลน้ี
สามารถเป็นตวัประเมนิถงึความเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุของแต่ละเสน้ทาง และใชป้ระโยชน์ในการประเมนิผล
โครงการดา้นความปลอดภยัต่างๆ ทีจ่ะไดม้กีารดาํเนินการในอนาคตอกีดว้ย 

การเสริมสร้างองคค์วามรู้อย่างต่อเน่ือง 
การก่อตัง้ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ก่อใหเ้กดิองค์ความรูด้า้นความปลอดภยัทางถนนเป็นหลกั โดยมกีจิกรรมต่างๆ 
ภายใต้การสนับสนุนจากคณะกรรมการบรหิารศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ โดยเฉพาะกระบวนการในการสบืคน้สาเหตุ
และการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่ทัง้ประเทศไทยและประเทศกําลงัพฒันา แต่อย่างไรก็
ตาม ที่ผ่านมาน้ีเป็นเพยีงก้าวแรก และจะไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ใดๆ เลย หากขอ้มูลดงักล่าวน้ีไม่ถูกนําไปใช้
แกป้ญัหาจรงิอยา่งเหมาะสม ดงันัน้ ความต่อเน่ืองของศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ จงึมคีวามสาํคญัมากกว่าในรอบ 3 ปีที่
ผา่นมา ในการทีจ่ะขยายผลขององคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยั เผยแพร่ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ประชาชน 
และผูใ้ชร้ถใชถ้นน 
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การมุ่งเน้นสู่แผนปฏิบติัจริง 
ถึงแม้ว่าการได้องค์ความรู้ของการศึกษาอุบตัิเหตุในเชงิลึกจะเป็นกระบวนการที่สําคญัยิง่ แต่ก็ไม่อาจเพยีง
พอทีจ่ะนํามาสู่แผนปฏบิตัไิดจ้รงิ ซึง่เป็นไปตามธรรมชาตทิีว่่ากระบวนการไดม้าขององคค์วามรูต้อ้งใชท้ัง้ความ
พยายามสงูและกนิเวลานาน และแทบเป็นไปไม่ไดเ้ลยทีจ่ะใชเ้วลาในช่วงเพยีง 3 ปีทีผ่่านมาในการไดข้อ้สรุป
สุดท้ายในการแก้ปญัหาอย่างหมดจดของปญัหาอุบตัิเหตุทางถนนในประเทศไทย ดงันัน้ ควรถึงเวลาที่แต่ละ
หน่วยงานจะตอ้งหนัมาใหค้วามสาํคญัในการพฒันาระบบความรูแ้ละการนําสูแ่ผนปฏบิตัจิรงิอยา่งเตม็ที ่  

ความยัง่ยืนของการศึกษาวิจยัเร่ืองความปลอดภยัทางถนนในประเทศไทย 
“โครงการความร่วมมอืในการศกึษาวจิยัอุบตัเิหตุโดยการจดัตัง้ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทย ณ สถาบนั
เทคโนโลยแีห่งเอเซยี” ทีไ่ดด้ําเนินการเสรจ็สิน้ไปในปี พ.ศ. 2550 ทีผ่่านมา มไิดห้มายถงึการสิน้สุดของการ
สนับสนุนงานวจิยัในดา้นน้ี แต่หมายถงึการเริม่ตน้ในการกระตุน้ภาครฐัและภาคเอกชนถงึความใสใ่จของปญัหา
อุบตัเิหตุทางถนนทีม่มีาอย่างชา้นาน ผลการศกึษาไดค้น้พบองคป์ระกอบและปจัจยัต่างๆ ทีถู่กปกปิดฝงัรากอยู่
กบัปญัหาเหล่าน้ี  

โดยทัว่ไป ความยัง่ยนืของศูนยว์จิยัต่างๆ จะขึน้อยู่กบัเสถยีรภาพของงานวจิยัและเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัการ
สนบัสนุน แต่งานวจิยัดา้นความปลอดภยัทางถนน กลุ่มผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์คอืผูใ้ชร้ถใชถ้นนทัว่ไป ซึง่แน่นอนว่า
เป็นไปได้ยากที่จะมสี่วนสนับสนุนศูนยว์จิยัอุบตัิเหตุฯ โดยตรง ดงันัน้ การสนับสนุนจากภาครฐั เอกชน หรอื
องคก์รอสิระต่างๆ จงึเป็นสิง่จาํเป็นเพือ่ความยัง่ยนืต่อไปในอนาคต  

ความจาํเป็นต่อการเข้าถึงองคค์วามรู้ด้านความปลอดภยัทางถนน 
จากการวางรูปแบบด้านการศกึษาวจิยัอุบตัิเหตุที่เป็นรูปธรรมของสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซยีและศูนย์วจิยั
อุบตัเิหตุแหง่ประเทศไทย มหาวทิยาลยัหลายแหง่ไดเ้ริม่มกีารสนบัสนุนงานวจิยัดา้นน้ีจนเป็นทีแ่พรห่ลายขึน้มา 
เป็นสญัญาณทีนํ่ามาในการพฒันาองคค์วามรูด้า้นน้ีอยา่งรวดเรว็ อยา่งไรกต็าม ผลการศกึษาทีไ่ดม้ายงัคงยากแก่
การนํามาบูรณาการรวมกนัเป็นองค์ความรู้รวม เน่ืองจากปจัจยัภายนอกต่างๆ ดงันัน้ ศูนย์วิจยัอุบตัิเหตุฯ 
สามารถทําหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางในการระดมและรวบรวมขอ้มูลเพื่อการพฒันาการศกึษาดา้นอุบตัเิหตุทางถนน 
ผ่านกระบวนการฝึกอบรม สมัมนา หรอืเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ อนัจะเป็นการลดระยะเวลาในการเรยีนรูแ้ก่
หน่วนงานอื่นทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งต่อไปในอนาคต 

2.4 หนวยงานที่ไดรับประโยชน 
ในโครงการการศกึษาวจิยัอุบตัเิหตุเชงิลกึ หน่วยงานที่ไดร้บัประโยชน์อย่างมาก ไดแ้ก่ ตํารวจ หน่วยงานทาง
ถนน หน่วยงานสาธารณสุข บรษิทัผูผ้ลติรถ บรษิทัประกนัภยั สถาบนัการศกึษา บรษิทัโลจสิตกิส ์ระบบขนส่ง
มวลชน บรษิทัขนส่งวตัถุอนัตราย บรษิทัผูผ้ลติยาง เป็นตน้ ซึง่ประโยชน์ทีค่าดว่าหน่วยงานต่างๆ จะไดร้บัจาก
ศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ โดยตรง ประกอบไปดว้ย 

กรมทางหลวง 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2548 งบประมาณทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาอุบตัเิหตุทางถนนในความรบัผดิชอบของกรม
ทางหลวงโดยเฉลีย่ปีละประมาณ 1,000 กวา่ลา้นบาทซึง่ปญัหาอุบตัเิหตุก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของ
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กรมทางหลวงรวมแลว้กว่าปีละ 100 ลา้นบาท ไม่นับรวมความเสยีหายแก่ชวีติและทรพัยส์นิของผูป้ระสบ
อุบตัเิหตุ ดงันัน้ การจดัสรรงบประมาณเพื่อความเหมาะสมในการแก้ไขปญัหาจุดเสี่ยงบนทางหลวงจงึเป็นสิง่
สําคญั ซึ่งแต่ละจุดเสีย่งกม็รีูปร่างลกัษณะแตกต่างกนั การบนัทกึขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัถนนและสภาพแวดลอ้ม
ดงัทีศู่นยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ไดท้ํา จะเป็นประโยชน์ทีจ่ะมสี่วนช่วยลดปญัหาดา้นความปลอดภยับนทางหลวงต่อไป
ในอนาคตอนัสัน้น้ี 

สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 
ในปี พ.ศ. 2533 เกดิโศกนาฏกรรมจากอุบตัเิหตุทางถนนครัง้ใหญ่ เมื่อรถบรรทุกก๊าซ LPG พลกิควํ่าทีท่างลง
ทางด่วนถนนเพชรบุร ีส่งผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติถงึ 91 ราย บา้นเรอืนและรถเสยีหายเป็นจาํนวนมาก และในปีถดัมา 
เกดิอุบตัิเหตุรถบรรทุกสารจุดระเบดิพลกิควํ่าที่อําเภอท้ายเหมอืง จงัหวดัพงังา ส่งผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติมากเป็น
ประวตักิารณ์ถงึ 207 ราย อุบตัเิหตุลกัษณะน้ีจงึต้องการกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญในการสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุ 
เพื่อนํามาซึ่งการป้องกนัอุบตัิเหตุเหล่าน้ีไม่ให้เกิดขึ้นอกีในอนาคต นอกจากนัน้ กระบวนการเหล่าน้ีมคีวาม
เกี่ยวพนักบัหลกัฐานต่างๆ ในที่เกิดเหตุ และจะเชื่อมโยงไปถึงการพจิารณาในรูปคดแีละนํามาสรุปสาเหตุที่
แท้จรงิของอุบตัิเหตุนัน้ๆ ซึ่งเป็นงานหลกัของเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่แล้ว ศูนย์วจิยัอุบตัิเหตุฯ พรอ้มที่จะใหก้าร
สนับสนุนสํานักงานตํารวจแห่งชาติในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และการวิเคราะห์ทาง
วทิยาศาสตรไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี

บริษทัประกนัภยั 
ความสําคญัของปญัหาอุบตัเิหตุทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัประกนัภยัโดยตรงคอืเมด็เงนิที่ต้องใชจ้่ายจากอุบตัเิหตุที่
เกิดขึ้นแต่ละครัง้ ดงันัน้ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอย่างถ่องแท้ ซึ่งจะได้รบั
ประโยชน์จากศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ได ้ 2 ทาง คอื ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ สามารถถ่ายทอดองคค์วามรูผ้่านการ
ฝึกอบรมและการสมัมนา แต่หากในบางกรณทีีเ่กนิขอบเขตการวเิคราะหข์องเจา้หน้าทีบ่รษิทั ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ 
สามารถใหก้ารสนับสนุนในการสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุ หรอืการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุขัน้สูง การพฒันาองค์
ความรูแ้ก่หน่วยงานภาคเอกชนในลกัษณะน้ี จะช่วยยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัทางถนนแก่ผูใ้ชร้ถใหม้าก
ขึน้ 

อตุสาหกรรมการผลิตยานยนต ์
ผูผ้ลติรถเป็นภาคหีน่ึงทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ดา้นความปลอดภยัทางถนนโดยตรง รถทีม่คีวามปลอดภยั
สามารถแยกความแตกต่างระหว่างความเป็นและความตายได ้จากการทีท่มีงานศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ไดร้บัการ
ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากบรษิทั วอลโว่ คาร ์จํากดั ประเทศสวเีดน ทําใหม้คีวามเขา้ใจเรื่องกระบวนการในการ
เกิดอุบตัิเหตุตามหลกัการทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ได้เป็นอย่างดี แม้ว่ากระบวนการผลิตยานยนต์ได้ให้
ความสําคญัในเรื่องความปลอดภยัของผู้ขบัขี่และผู้โดยสารไว้เป็นอย่างดีแล้ว แต่รูปแบบอุบตัิเหตุที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะในสิง่แวดลอ้มและปจัจยัภายนอกอื่นๆ ดงัเช่นประเทศไทยหรอืกลุ่มประเทศตะวนัออกเฉียงใตอ้ื่นๆ ก็
มอิาจสรุปไดว้่าผลติภณัฑท์ีอ่อกสู่ตลาดมคีวามปลอดภยัต่อผูใ้ชร้ถใชถ้นนอื่นอย่างสูงสุด ดงันัน้ การศกึษาวจิยั
อุบตัเิหตุเหล่าน้ีมคีวามจําเป็นต่อการออกแบบของผูผ้ลติยานยนต์โดยตรง ซึง่ล่าสุด ทางบรษิทัโตโยตา้ประเทศ
ไทย จาํกดั ไดใ้หก้ารสนบัสนุนสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซยี ในการวเิคราะหจุ์ดเสีย่งบนทางหลวงสายหลกั ผา่น
กระบวนการตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน แมจ้ะไม่เกี่ยวขอ้งกบัการออกแบบผลติภณัฑร์ถโดยตรง แต่ถอื
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เป็นนิมติหมายอนัดใีนความร่วมมอืกบัภาคเอกชนในการยกระดบัความปลอดภยัแก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นนในประเทศ
ไทยอกีทางหน่ึง 

กล่าวโดยสรุปแลว้ ไม่เพยีงแต่หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทีก่ล่าวไวข้า้งต้นเท่านัน้ทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากการศกึษา
อุบตัเิหตุในเชงิลกึ ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ยงัสามารถใหค้วามร่วมมอืและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งใน
งานดา้นความปลอดภยัทางถนนอื่นๆ ได ้ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 2-1 

  



 

2-7 
 

 

 
ตา

รา
งที่

 2-
1 ห

น่ว
ยง

าน
ที่มี

ส่ว
นเ
กี่ย

วข้
อง

 



3-1 
 

บทท่ี 3 รายละเอียดของโครงการ 

 
3.1 เปาหมายและวัตถุประสงค 
เป้าหมายและจุดมุง่หมายของโครงการศกึษาวจิยัอุบตัเิหตุในโครงการน้ี คอื เพือ่พฒันาและขยายความต่อเน่ือง
ของการศกึษาวจิยัและกจิกรรมดา้นความปลอดภยัทางถนน รวมถงึการพฒันาองคค์วามรูท้ ัง้ทางดา้นเทคนิคและ
ทางดา้นการบรหิารเพือ่เขา้ใจปญัหาอุบตัเิหตุอยา่งถ่องแท ้โดยเน้นทีก่ระบวนการดา้นการสบืคน้สาเหตุและการ
ฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุเป็นหลกั และมวีตัถุประสงคอ์ื่นๆ ดงัต่อไปน้ี 

การพฒันาองคค์วามรู้ 
- เพื่อสรา้งฐานองคค์วามรูด้า้นความปลอดภยัทางถนน ดว้ยระบบการวเิคราะหแ์ละสบืคน้ขอ้มลูทีม่คีวาม

ทนัสมยั เพือ่ใหเ้ป็นศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ทีม่คีวามทนัสมยัของประเทศไทย 
- เพื่อพฒันาโมเดลสถานการณ์อุบตัเิหตุทางถนนสําหรบัประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลสถติอุิบตัเิหตุในอดตี

ประกอบกบัฐานขอ้มลูการศกึษาอุบตัเิหตุในเชงิลกึผา่นกระบวนการสบืคน้สาเหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการ
เกดิอุบตัเิหตุในเชงิลกึทีพ่ฒันาโดยศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ 

- เพื่อเสรมิสรา้งกระบวนการศกึษาอุบตัิเหตุเชงิลกึอย่างต่อเน่ือง และเผยแพร่ความรูข้องกระบวนการ
ดงักล่าวแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

การใช้ประโยชน์จากองคค์วามรู้ 
- เพือ่หาวธิกีารในการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุและการบาดเจบ็ใหก้บัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 
- เพือ่ใหค้วามรว่มมอืกบัการแกป้ญัหาอุบตัเิหตุในระดบัประเทศ ผา่นทางหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 

การเผยแพร่และสร้างเครือข่ายองคค์วามรู้ 
- เพื่อจดัใหม้กีารฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ เพื่อยกระดบั

ความปลอดภยัทางถนนแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในวงกวา้ง 
- เพื่อพฒันาองคค์วามรูใ้นระยะยาวแก่เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นความปลอดภยัทาง

ถนน ผา่นการศกึษาในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก และการฝึกอบรมระยะสัน้และเรยีนรูก้ารทาํงาน
จรงิกบัศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ต่อไป 

รปูท่ี 3-1 แสดงแผนภาพการดาํเนินงานวจิยัของโครงการน้ี 
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 รปูท่ี 3-1 แผนภาพแสดงแผนการดาํเนินงานวิจยัของโครงการ 

การสืบค้นสาเหตแุละการฟ้ืนฟสูภาพการเกิดอบุติัเหต ุ
วตัถุประสงคข์องการสบืคน้สาเหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุ คอื เพื่อสบืหาถงึสาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุ
ทีแ่ทจ้รงิ และเพือ่ตอบคาํถามวา่ “เกดิอะไรขึน้และจะป้องกนัอุบตัเิหตุประเภทน้ีไมใ่หเ้กดิขึน้ซํ้าอกีไดอ้ยา่งไร” ใน
การทํางาน ทีมวิจยัจะเริม่เก็บข้อมูลอุบตัิเหตุทนัทีหลงัจากที่ได้รบัแจ้งการเกิดเหตุและไปถึงที่เกิดเหตุแล้ว 
หลงัจากนัน้ จะทําการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุอย่างละเอยีด เพื่อสรุปถงึสาเหตุหลกัและองคป์ระกอบของการเกดิเหตุ 
ดงัแสดงแผนภาพการทาํงานในรปูท่ี 3-2 และรปูท่ี 3-3 

การสืบคนสาเหตุและ
การฟนฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ

การเสริมสราง
ความรูและฝกอบรม

การประชา-
สัมพันธ

การเผยแพรองคความรู

การพัฒนาองคความรู

การใชประโยชน
จากองคความรู

การประยุกตใช
โดยหนวยงานที่
เกี่ยวของ

การพัฒนาโมเดล
สถานการณอุบัติเหตุอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับ

อันตรายขางทาง

การศึกษารูปแบบ
การบาดเจ็บ
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รปูท่ี 3-2 แผนภาพการทาํงานของการสืบค้นสาเหตแุละการฟ้ืนฟสูภาพการเกิดอบุติัเหต ุ

การสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุ (Accident Investigation) จะเกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบหลกัฐานต่างๆ ในที่
เกดิเหตุ และพจิารณาถงึลําดบัต่างๆ ทีเ่กดิขึน้โดยละเอยีด โดยมแีนวคดิในการวเิคราะหว์่า เกดิอะไรขึน้ เกดิที่
ไหน เมือ่ไหร ่อยา่งไร และใครเกีย่วขอ้งบา้ง ซึง่จะเป็นขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ะสง่ต่อไปถงึการวเิคราะหใ์นเชงิลกึต่อไป 

 คน (ผูข้บัข่ี) รถ ถนนและส่ิงแวดล้อม 

ก่อนชน 

ประเมนิความสามารถของผูข้บัขี ่ ประเมนิความบกพรอ่งของรถ การตรวจสอบความปลอดภยัทาง
ถนนและการประเมนิความเสีย่ง
จากโมเดลสถานการณ์อุบตัเิหตุ 

 
ขณะชน ปจัจยัทีพ่บจากการสบืคน้สาเหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุ 

หลงัชน 
สมัภาษณ์ผูป้ระสบอุบตัเิหตุ และ

ผูเ้หน็เหตุการณ์ รวมถงึการบาดเจบ็
ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุ 

ระบบป้องกนั/ลดการบาดเจบ็
ของอุปกรณ์ต่างๆ 

หลกัฐานต่างๆ ทีพ่บในทีเ่กดิเหตุ 

รปูท่ี 3-3 รปูแบบในการบนัทึกข้อมลู อ้างอิงตาม Haddon Matrix 

งานวิจยัท่ีมุ่งเน้นเฉพาะสาํหรบัระยะพฒันาสู่ความยัง่ยืน 
การสบืคน้สาเหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุเป็นเครื่องมอืที่สําคญัทีจ่ะช่วยหาสาเหตุและรูปแบบการ
เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่จะมสีว่นช่วยในการปรบัปรุงความบกพรอ่งทีเ่กดิจาก คน รถ ถนนและสิง่แวดลอ้ม 
หรอืองคป์ระกอบต่างๆ รวมคละเคลา้กนัไป ซึ่งศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ มไิดใ้หค้วามสาํคญัแต่เพยีงเฉพาะ “สาเหตุ
หลกั” ของอุบตัเิหตุแต่ละครัง้เท่านัน้ เพราะทีผ่่านมา เป็นความเขา้ใจผดิอย่างมาก ทีจ่ะบ่งบอกว่าอุบตัเิหตุเกดิ
จากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงเพยีงสาเหตุเดยีว และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งรองลงมาจะถูกลมืไป งานวจิยัน้ี จงึตอ้งการทีจ่ะ
ศกึษาเพื่อใหไ้ด้มาถงึขอ้สรุปของ “องค์ประกอบของการเกดิเหตุ” และ “องค์ประกอบของการบาดเจบ็” อย่าง
แทจ้รงิ โดยแบ่งงานวจิยัยอ่ยออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 
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3.2 การศึกษาอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับอนัตรายขางทาง 
3.2.1 บทนํา 
ดงัที่ทราบว่า องค์ประกอบของอุบตัิเหตุเกดิจากปจัจยัร่วมสามปจัจยั ได้แก่ คน รถ ถนนและสิง่แวดล้อม ดงั
แสดงในรปูท่ี 3-4 ทีแ่สดงใหเ้หน็สดัสว่นของปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิอุบตัเิหตุจากการศกึษาของศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ใน
ปี พ.ศ. 2548 – 2550 ที่ผ่านมา ซึ่งแมว้่าปจัจยัจากคนจะมสีดัส่วนสูงที่สุดเมื่อเทยีบกบัปจัจยัอื่นๆ แต่
องค์ประกอบจากถนนและสิ่งแวดล้อมมีสัดส่วนสูงถึงหน่ึงในสามเมื่อคิดเป็นทัง้องค์ประกอบเดี่ยวและ
องคป์ระกอบรว่ม 

 
รปูท่ี 3-4 องคป์ระกอบการเกิดอบุติัเหต ุ

ทีม่า: TARC (2007) 

โดยทัว่ไปแลว้ ถนนเป็นปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุไดท้ัง้ทางตรงและทางออ้ม ปจัจยัทางตรงไดแ้ก่ พืน้ผวิถนนไม่
สมบูรณ์ โคง้อนัตราย ทางแยกอนัตราย หรอืปญัหาบกพร่องที่อาจเกดิกบัสญัญาณไฟหรอืป้ายจราจร เป็นต้น 
สว่นปญัหาทางออ้มไดแ้ก่อุปกรณ์ขา้งทางทีส่รา้งอนัตรายแก่รถทีอ่าจเสยีหลกัหลุดออกขา้งทาง ซึง่แมว้่าอุปกรณ์
ต่างๆ เหล่าน้ีจะตดิตัง้อยู่บรเิวณขา้งทาง แต่ผลจากการสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุของศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ 
พบว่า เมื่อใดกต็ามที่รถเสยีหลกัหลุดออกจากช่องทางวิง่ จะต้องชนกบัอุปกรณ์ต่างๆ เหล่าน้ี และอาจเกดิการ
พลกิควํ่า ซึง่มคีวามรนุแรงถงึขัน้เสยีชวีติหรอืบาดเจบ็สาหสัได ้ 

อย่างไรก็ตาม แม้คนทัว่ไปจะสรุปว่าอุบตัิเหตุประเภทน้ีเกิดจากความผดิพลาดของผู้ขบัขี่เอง ที่ไม่สามารถ
ควบคุมรถใหอ้ยูบ่นถนนอยา่งปลอดภยั นัน่อาจถูกเพยีงบางสว่น ดงัผลทีแ่สดงในรปูท่ี 3-4 เพราะเมื่อพจิารณา
ถงึความต้องการในเรื่องความปลอดภยัทางถนนในภาพรวมนัน้ การลดการเสยีชวีติหรอืบาดเจบ็สาหสัเป็นสิง่
สาํคญัอนัดบัหน่ึงก่อนสิง่อื่นใด สอดคลอ้งกบัปรชัญาเรื่อง Vision Zero ทีต่อ้งการกําจดัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ซํ้า
ในลกัษณะเดยีวกนัน้ีได ้
 
จากความตอ้งการดงักล่าว ไดร้บัการพสิจูน์แลว้ว่าผลจากการแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืปรบัปรุงประสทิธภิาพของ
รถและถนน จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการใชร้ถใชถ้นนไม่มากกน้็อย ซึ่งคณะกรรมการการขนส่ง
ประเทศออสเตรเลยีไดเ้สนอไวใ้นแผนยทุธศาสตรค์วามปลอดภยัทางถนนในระดบัประเทศว่า หากมกีารปรบัปรุง

 

Human 
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ถนน รถ และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมผูข้บัขี ่จะสามารถลดจาํนวนผูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางถนนลงไดถ้งึ 700 คน 
และปจัจยัที่จะลดจํานวนผู้เสยีชวีติดงักล่าวลงมาได้สําคญัที่สุด คือ การปรบัปรุงถนน จะสามารถลดจํานวน
ผูเ้สยีชวีติไดถ้งึ 50% ดงัแสดงในรปูท่ี 3-5 

 

 
รปูท่ี 3-5 ผูเ้สียชีวิตท่ีลดลงจากการเพ่ิมความปลอดภยัทางถนนในประเทศออสเตรเลีย 

ทีม่า: AusRAP 2005 

อนัตรายทีเ่กดิจากปจัจยัดา้นถนน โดยเฉพาะอย่างยิง่อนัตรายขา้งทาง หมายถงึ วตัถุขา้งทางใดๆ กต็ามทีอ่าจ
ก่อให้เกิดอนัตรายหรอืเพิม่ความรุนแรงและความเสยีหายให้กบัรถ ผู้โดยสาร หากรถเกิดเสยีหลกัพุ่งไปชน 
ตวัอย่างของวตัถุต่างๆ เหล่าน้ี ไดแ้ก่ ตน้ไม ้เสาไฟฟ้า เสาป้าย คนัดนิ รางระบายน้ํา หรอืท่อระบายน้ํา เป็นตน้ 
Kloeden (1999) รปูท่ี 3-6 แสดงความสญูเสยี เป็นสดัสว่นผูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุประเภทน้ีในประเทศต่างๆ  

 
รปูท่ี 3-6 สดัส่วนผูเ้สียชีวิตจากอนัตรายข้างทาง 
ทีม่า: ETSC (1998) NCHRP (2003) และ Kloeden (1999) 

ในประเทศไทย จาํนวนอุบตัเิหตุอนัตรายขา้งทางมสีดัสว่นถงึ 43% จากอุบตัเิหตุทัง้หมดทีเ่กดิขึน้บนทางหลวงใน
ปี พ.ศ. 2550 (ตารางท่ี 3-1) โดยคดิเป็นจาํนวน 5,837 ครัง้ จากจาํนวนอุบตัเิหตุทัง้หมด 13,655 ครัง้ (ไดแ้ก่ 
อุบตัเิหตุชนวตัถุและพลกิควํ่า) ส่งผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติถงึ 1,605 ราย หรอืเกนิกว่าหน่ึงในสามของผูเ้สยีชวีติจาก
อุบตัเิหตุทุกประเภท 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Canada UK Australia Sweden Finland Netherland US France German



3-6 
 

ตารางท่ี 3-1 สถิติอบุติัเหตบุนทางหลวง พ.ศ. 2550 

ประเภท อบุติัเหต ุ
ความรนุแรง 

เสียชีวิต 
บาดเจบ็
สาหสั 

บาดเจบ็
เลก็น้อย 

รถชนคนเดนิเทา้ 309 94 61 175 
รถชนรถจกัรยาน 97 23 27 50 
รถจกัรยานยนตช์นกนั 740 47 226 729 
รถยนตช์นรถจกัรยานยนต ์ 3,223 529 914 1,679 
รถยนตช์นกนั 3,280 307 623 1,598 
รถชนวตัถุ 4,287 272 722 1,958 
รถเสยีหลกั/พลกิควํ่า 1,550 314 627 1,614 
อื่นๆ 169 19 26 103 
รวม 13,655 1,605 3,226 7,906 

ทีม่า: สาํนกัอาํนวยความปลอดภยั กรมทางหลวง (2550)  

ผลจากสถติอุิบตัเิหตุทัง้ในระดบันานาชาตแิละระดบัประเทศดงัทีก่ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ กรมทางหลวงภายใตค้วาม
ร่วมมอืจากธนาคารโลกได้เลง็เหน็ความสําคญัของปญัหาน้ี จงึเหน็ชอบใหศู้นยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทย 
ทาํการศกึษาวจิยัเรือ่งอุบตัเิหตุอนัตรายขา้งทางตามปรชัญาของ “ถนนใหอ้ภยัผูผ้ดิพลาด” น้ีขึน้ 

เป้าหมายและวตัถปุระสงค ์

เป้าหมายของการศึกษาน้ีคือเพื่อทําการวิเคราะห์อุบตัิเหตุอนัตรายขา้งทางที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทัง้การ
วเิคราะหเ์ชงิสถติแิละการวเิคราะหเ์ชงิลกึ นอกจากนัน้ การศกึษาน้ียงัมเีป้าหมายทีจ่ะประเมนิถงึผลกระทบทีเ่กดิ
จากอุบตัเิหตุดงักล่าว เพื่อนําเสนอผลการศกึษาและใหข้อ้เสนอแนะต่อกรมทางหลวง โดยมวีตัถุประสงค์ย่อย 
ดงัน้ี 
- เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจถงึความรนุแรงของอุบตัเิหตุอนัตรายขา้งทางในระดบัประเทศ 
- เพือ่ประเมนิถงึสาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุจากการสบืคน้สาเหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุ 
- เพื่อประเมนิถึงประสทิธิภาพของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่

คน้พบ เพือ่ยกระดบัใหท้างหลวงเกดิความปลอดภยัแก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นนอยา่งสงูสดุ 

3.2.2 วิธีการวิจัย  
หลกัการเรื่อง “Forgiving Highways” เป็นพืน้ฐานหลกัของการศกึษาวจิยัน้ี เพราะในความเป็นมนุษยแ์ลว้ยอ่มมี
ความผดิพลาดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ แต่ความผดิพลาดที่เกิดขึ้นต้องไม่รา้ยแรงถึงขัน้เสยีชวีติหรอืบาดเจ็บสาหสั 
กล่าวอกีนัยหน่ึง การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิคุณลกัษณะการออกแบบและตดิตัง้อุปกรณ์ขา้งทางจาก
อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ และนําผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาเสนอต่อกรมทางหลวงและหน่วยงานทางถนนอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัของถนนที่ “เป็นมติร” กบัผูใ้ช ้ซึ่งการศกึษาน้ีมุ่งหวงัจะเป็นกา้วแรกของ
การคน้หาความจรงิจากสถานการณ์อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ เพือ่นําไปสูก่ารปรบัปรงุถนนทีเ่หมาะสมต่อไปในอนาคต 
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3.2.2.1 การรบัทราบข่าวอบุติัเหต ุ

ศูนย์วิจัย อุบัติ เหตุแห่งประเทศไทยติดตามการรายงานอุบัติ เหตุทางเวบไซด์ “ร่วมด้วยช่วยกัน ” 
(http://www.rd1667.com) อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อรบัทราบอุบตัเิหตุที่เกดิขึน้ในพืน้ที่รบัผดิชอบ เวบไซด์ดงักล่าว
นําเสนอขอ้มลูอุบตัเิหตุทีไ่ดร้บัแจง้จากประชาชนตลอด 24 ชัว่โมง ขอ้มลูต่างๆ ประกอบดว้ย วนั เวลา สถานที่
เกิดเหตุ รวมถึงข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ข้อมูลสําคญัเหล่าน้ี ช่วยให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจยัอุบตัิเหตุฯ 
รบัทราบถงึกรณีอุบตัเิหตุที่เกดิขึน้และคดักรองเฉพาะอุบตัเิหตุที่สอดคล้องกบัการศกึษา และยงัสามารถเลอืก
พืน้ทีเ่กดิอุบตัเิหตุจากเมนูจงัหวดัทีอ่ยู่มุมบนของเวบไซด ์กรณีมอุีบตัเิหตุเกดิขึน้นอกเวลาทําการ ขอ้มูลต่างๆ 
เหล่าน้ีจะช่วยใหผู้ว้จิยัสามารถรบัทราบขอ้มูลและเดนิทางไปสาํรวจพืน้ทีเ่กดิเหตุจรงิไดใ้นภายหลงั รปูท่ี 3-7 
แสดงตวัอยา่งเวบไซดร์ว่มดว้ยชว่ยกนั 

 
รปูท่ี 3-7 เวบไซดแ์จ้งอบุติัเหต ุ“ร่วมด้วยช่วยกนั” 

นอกจากนัน้ เจา้หน้าทีศู่นยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ยงัเปิดรบัฟงัรายงานอุบตัเิหตุจากสถานีวทิยุ จส 100 อย่างต่อเน่ือง 
ซึง่ทุกๆ วนั สมาชกิของสถานีหรอืผูใ้ชร้ถใชถ้นนอื่นๆ จะรายงานสภาพการจราจรและอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้บนถนน
ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย อนัจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการช่วยเหลอืผู้
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ประสบเหตุ เช่น โรงพยาบาล มูลนิธ ิหรอืเจา้หน้าที่ตํารวจ ในการเขา้ถงึทีเ่กดิเหตุไดอ้ย่างรวดเรว็ รวมทัง้เป็น
การแจง้เตอืนผูใ้ชร้ถใชถ้นนอื่นๆ ใหร้ะมดัระวงัถงึความปลอดภยั หรอืสามารถหลกีเลีย่งใชเ้สน้ทางอื่นตามความ
เหมาะสม 

3.2.2.2 ความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ 

ในการเก็บขอ้มูลอุบตัิเหตุภาคสนามจําเป็นต้องขอความร่วมมอืไปยงัหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างเป็น
ทางการ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล สถานีตํารวจ หรอืมลูนิธต่ิางๆ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีศู่นยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ สามารถ
สอบถามขอ้มูลจากผูป้ระสบอุบตัิเหตุหรอืผูเ้หน็เหตุการณ์ การเก็บขอ้มูลรถ ขอ้มูลการบาดเจบ็ของผู้ประสบ
อุบตัิเหตุและผู้เสยีชีวิต เน่ืองจากข้อมูลเหล่าน้ีมีประโยชน์อย่างมากในการนํามาวิเคราะห์ ทัง้ต่อการศึกษา
อนัตรายขา้งทางน้ี และต่อการศึกษารูปแบบการบาดเจ็บของผู้ประสบอุบตัิเหตุ โดยหน่วยงานที่ได้ให้ความ
รว่มมอืกบัศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ทีผ่า่นมา ประกอบไปดว้ย 

- โรงพยาบาลอยธุยา 
- โรงพยาบาลบางปะหนั 
- สถานีตํารวจภธูรอาํเภอบางปะหนั 
- สถานีตํารวจภธูรอาํเภอบางปะอนิ 
- โรงพยาบาลบรรพตพสิยั 
- สถานีตํารวจภธูรอาํเภอบรรพตพสิยั 
- โรงพยาบาลเชยีงยนื 
- สถานีตํารวจภธูรอาํเภอเชยีงยนื 
- หมวดการทางกบนิทรบุ์ร ี
- โรงพยาบาลกบนิทรบุ์ร ี
- โรงพยาบาลกาญจนบุร ี
- สถานีตํารวจภธูรอาํเภอคลองหลวง 
- สถานีตํารวจภธูรตําบลคคูต 
- หมวดการทางลาดหลุมแกว้ 
- สถานีตํารวจภธูรอาํเภอลาํลกูกา 
- โรงพยาบาลนาด ี
- สถานีตํารวจภธูรอาํเภอนาด ี
- โรงพยาบาลนครปฐม 
- สถานีตํารวจภธูรจงัหวดันครปฐม 
- แขวงการทางปทุมธานี 
- หมวดการทางปทุมธานี 
- โรงพยาบาลปทุมเวช 
- โรงพยาบาลภทัรธนบุร ี
- โรงพยาบาลพล 

- หมวดการทางรงัสติ 
- โรงพยาบาลสนามจนัทร ์
- โรงพยาบาลสงัขละบุร ี
- สถานีตํารวจภธูรอาํเภอสงัขละบุร ี
- หมวดการทางธญับุร ี1 
- หมวดการทางธญับุร ี2 
- สถานีตํารวจภธูรอาํเภอธญับุร ี
- โรงพยาบาลธรรมศาสตร ์
- โรงพยาบาลวงัน้อย 
- สถานีตํารวจภธูรอาํเภอวงัน้อย 
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3.2.2.3 แบบฟอรม์การเกบ็ข้อมลูอบุติัเหต ุ

สําหรบัแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลอุบตัิเหตุน้ี ได้ปรบัปรุงจากแบบฟอร์มในการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งศูนย์วิจยั
อุบตัิเหตุฯ ได้ทําการออกแบบโดยได้รบัการสนับสนุนจากบริษัทวอลโว่ คาร์ จํากดั (ประเทศสวีเดน) และ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยชีาร์มเมริ์ส เพื่อให้เหมาะสมกบัรูปแบบอุบตัิเหตุในประเทศไทย โดยการปรบัปรุงน้ี
เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมสาํหรบัเกบ็ขอ้มลูอุบตัเิหตุภาคสนามตามวตัถุประสงคข์องการศกึษา 

ปจัจุบนั แบบฟอรม์จะแยกองคป์ระกอบของอุบตัเิหตุออกเป็นสีส่่วน คอื 1) ขอ้มลูอุบตัเิหตุทัว่ไป 2) ถนนและ
สิง่แวดลอ้ม 3) รถ และ 4) ผูป้ระสบอุบตัเิหตุ โดยแบบฟอรม์การเกบ็ขอ้มลูประกอบไปดว้ยขอ้มลูอุบตัเิหตุทัว่ไป 
15 ขอ้มูล แบบฟอร์มสถานที่เกิดเหตุ 36 ขอ้มูล ประกอบไปด้วยขอ้มูลทัว่ไป 4 ขอ้มูล ขอ้มูลถนน 11 ขอ้มูล 
ข้อมูลอุปกรณ์ถนน 11 ข้อมูล ข้อมูลการจราจร 4 ข้อมูล ข้อมูลสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม 4 ข้อมูล และ
ขอ้มลูภาพถ่าย 2 ขอ้มลู แบบฟอรม์รถ 113 ขอ้มลู ประกอบไปดว้ยขอ้มลูทัว่ไป 41 ขอ้มลู ขอ้มลูลาํดบัเหตุการณ์ 
20 ขอ้มูล ขอ้มูลความเสยีหายของรถ 18 ขอ้มูล ขอ้มูลยาง 8 ขอ้มูล ขอ้มูลรถจกัรยานยนต์ 26 ขอ้มูล รวมทัง้
แบบฟอรม์ขนาดและมติขิองรถ แบบฟอรม์ผูป้ระสบอุบตัเิหตุ 61 ขอ้มูล ประกอบไปดว้ยขอ้มูลทัว่ไป 6 ขอ้มูล 
ขอ้มลูผูโ้ดยสารในตวัรถ 3 ขอ้มลู ขอ้มลูอุปกรณ์ป้องกนัการบาดเจบ็ 10 ขอ้มลู ขอ้มลูคนเดนิเทา้ 3 ขอ้มลู ขอ้มลู
การบาดเจบ็ 7 ขอ้มลู ขอ้มลูผูข้บัขี ่11 ขอ้มลู และขอ้มลูหมวกนิรภยัและอุปกรณ์ป้องกนัอื่นๆ 21 ขอ้มลู (TARC, 
2007) 

ทัง้น้ี ไดท้าํการเพิม่เตมิขอ้มลูเกีย่วกบัถนน อุปกรณ์ขา้งทาง การบาดเจบ็ของผูใ้ชร้ถ และความเสยีหายทีเ่กดิขึน้
ภายในรถ ดงัแสดงตวัอยา่งในรปูท่ี 3-8 นอกจากนัน้ ขอ้มลูทีม่คีวามซํ้าซอ้นและไมเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาในครัง้
น้ีไดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ข เพือ่ลดขัน้ตอนและความสบัสนในการทาํงานจรงิในทีเ่กดิเหตุ  

หวัขอ้ของขอ้มลูในแบบฟอรม์และจาํนวนขอ้มลูทีต่อ้งการในอุบตัเิหตุแต่ละครัง้แสดงในรปูท่ี 3-9 และตารางท่ี 3-
2 โดยตวัเลขในวงเลบ็หมายถงึจาํนวนขอ้มลูทีต่อ้งการในการศกึษาทีผ่า่นมา 
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รปูท่ี 3-8 ตวัอย่างแบบฟอรม์อบุติัเหตท่ีุได้รบัการปรบัปรงุ 
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รปูท่ี 3-9 หวัข้อหลกัของข้อมลูอบุติัเหต ุ

  

Accident Investigation Form

Crash Information

Road and Environment Vehicle Human 

Event

Motorcycle

Tire

Dimension

Deformation

General Driver 

Helmet and Cloth 

Occupant Protection

Contact Point

Intrusion

Seat

Roadside Inspection 
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ตารางท่ี 3-2 ข้อมลูในแบบฟอรม์อบุติัเหต ุ
องคป์ระกอบ หวัข้อ จาํนวนข้อมลู 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ ขอ้มลูทัว่ไป 8 (9) 

ลาํดบัเหตุการณ์ 4 สาํหรบัหน่ึงเหตุการณ์ 
แบบประเมนิการเกบ็ขอ้มลู 5 

สถานทีเ่กดิเหตุ ขอ้มลูทัว่ไป 6 (4) 
ถนน 15 
สภาพถนนและอุปกรณ์ต่างๆ 0 (11) 
การจราจร 0 (4) 
สิง่แวดลอ้ม 0 (4) 
รปูถ่ายทีเ่กดิเหตุ 0 (4) 
อุบตัเิหตุอนัตรายขา้งทาง 1 (0) 

รถ ขอ้มลูทัว่ไป 1 
ประเภทรถ 23 (34) 
ขอ้มลูก่อนชน 6 
ขอ้มลูระหวา่งชน 5 (7) 
ขอ้มลูหลงัชน 1 (2) 
ขอ้มลูรถจกัรยานยนต ์ 26 
ขนาดและมติ ิ - 
ความเสยีหาย 6 ต่อหน่ึงการยุบตวั 
ยาง 8 ต่อยางหน่ึงเสน้ 
อุปกรณ์ลดการบาดเจบ็ 4 ต่อเขม็ขดัหน่ึงเสน้ 

3 ต่อถุงลมนิรภยัหน่ึงตวั 
จุดปะทะ - 
ระยะยบุตวั 7 ต่อหน่ึงพืน้ที ่
รายละเอยีดเบาะนัง่ 18 ต่อหน่ึงเบาะทีน่ัง่ 

ผูป้ระสบอุบตัเิหตุ ขอ้มลูทัว่ไป 8 
ขอ้มลูสาํหรบัผูโ้ดยสารในรถ 6 (3) 
ขอ้มลูสาํหรบัคนเดนิเทา้ 3 
ขอ้มลูการบาดเจบ็ 3 ต่อหน่ึงการบาดเจบ็ 
ขอ้มลูผูข้บัขี ่ 15 
หมวกนิรภยั 9 
การแต่งกาย 8 

 
3.2.2.4 การเกบ็ข้อมลูในท่ีเกิดเหต ุ

เมื่อไปถงึทีเ่กดิเหตุ เจา้หน้าทีจ่ะประเมนิความเสยีหาย จํานวนรถ และจํานวนผูป้ระสบอุบตัเิหตุ เพื่อแบ่งหน้าที่
รบัผดิชอบแก่เจา้หน้าทีแ่ต่ละคนใหเ้กบ็ขอ้มลูตามแบบฟอรม์การเกบ็ขอ้มลู ซึง่เปรยีบเสมอืน Check List เพื่อ
ป้องกนัการหลงลมืและสรา้งความสะดวกแก่เจา้หน้าที ่
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ข้อมลูผูป้ระสบอบุติัเหต ุ 
เจา้หน้าทีจ่ะทําการสอบถามผูข้บัขี ่ผูโ้ดยสาร คนเดนิเทา้ หรอืผูเ้หน็เหตุการณ์อื่นๆ ถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้และ
บนัทึกลงในแบบฟอร์ม ในกรณีผู้บาดเจ็บถูกนําตวัส่งโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จะต้องได้รบัอนุญาตในการขอ
สมัภาษณ์ผูป้ระสบอุบตัเิหตุจากทางโรงพยาบาล ซึ่งขอ้มูลการบาดเจบ็น้ี ช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจถงึสาเหตุของ
การบาดเจ็บ และข้อมูลเหล่าน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจยัเท่านัน้ โดยตระหนักว่าข้อมูลดงักล่าวเป็น
ความลบัของผูป้ว่ยและไมนํ่าไปเผยแพรต่่อสาธารณะ 

ข้อมลูยานพาหนะ 
นอกจากการบนัทึกข้อมูลยานพาหนะลงในแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องถ่ายภาพสภาพ
โดยทัว่ไปของรถและความเสยีหายจากการชนในมุมมองต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการนํามาวเิคราะหภ์ายหลงั ใน
กรณีทีร่ถถูกเคลื่อนยา้ยไปจากทีเ่กดิเหตุแลว้ เจา้หน้าทีต่อ้งตามเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิในบรเิวณทีจ่อดรถของสถานี
ตํารวจหรอือูซ่่อมรถ 

Collision Deformation Classification 
หรอืทีรู่จ้กักนัในตวัอกัษรย่อ CDC ซึง่ไดร้บัการพฒันามาจาก Society of Automotive Engineers (SAE) 
standard J224 เพื่อใชป้ระเมนิตําแหน่งและความเสยีหายจากการชนของรถที่เกดิเหตุ โดยใชต้วัอกัษรและ
ตวัเลขเป็นสญัลกัษณ์หลกัจาํนวน 8 ตวั 

1 2 3 4 5 6 7 8
 
สองหลกัแรกเป็นทศิทางของแรงจากการชนที่พุ่งเขา้มายงัรถที่เกดิเหตุตามเขม็นาฬิกา หลกัที่สามบ่งบอกถึง
ตําแหน่งของความเสยีหาย เช่น ดา้นหน้า ดา้นขา้ง ดา้นหลงั หรอื ดา้นบน เป็นตน้ หลกัทีส่ ีแ่ละหา้บอกถงึขนาด
ของรอยชน หลกัทีห่กบอกถงึตําแหน่งของรอยชนในแนวดิง่ หลกัทีเ่จด็แสดงรปูแบบความเสยีหายวา่เกดิจากการ
ชนประเภทใด และหลกัสดุทา้ยแสดงความลกึของรอยยบุเป็นระดบั 1-9 เพือ่ประเมนิถงึความแรงของการชน 

อปุกรณ์นิรภยั 
อุปกรณ์นิรภยัในทีน้ี่ ไดแ้ก่ เขม็ขดันิรภยั ถุงลมนิรภยั ทีน่ัง่เดก็ สาํหรบัผูโ้ดยสารในรถยนต์ จากปญัหาเรื่องการ
ประเมนิการใชเ้ขม็ขดันิรภยัของผูโ้ดยสารทีบ่างตําแหน่งไม่มกีารตดิตัง้เขม็ขดันิรภยันัน้ ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ จงึ
แยกการประเมนิการใชเ้ขม็ขดันิรภยัออกเป็น (1) ใช ้– จากหลกัฐานทีต่รวจสอบได ้(2) ใช ้– จากการบอกเล่า (3) 
ไมใ่ช ้(4) ไมส่ามารถใชง้านได ้และ (5) ไมม่กีารตดิตัง้เขม็ขดันิรภยั นอกจากนัน้ ถุงลมนิรภยัไดถู้กแยกไปตาม
ตําแหน่งต่างๆ เชน่ พวงมาลยั แผงคอนโซล ประตู ทีน่ัง่ หรอืมา่นศรีษะ  

ข้อมลูถนนและส่ิงแวดล้อม  
เจา้หน้าทีต่อ้งรา่งและบนัทกึมติต่ิางๆ ของถนนไวบ้นกระดาษ รวมถงึรายละเอยีดและตําแหน่งของหลกัฐานหรอื
รอ่งรอยทีเ่กดิจากการชน เช่น รอยเบรค จุดทีเ่กดิการชน ตําแหน่งของรถ ความกวา้งช่องทาง ไหล่ทาง ฯลฯ ซึง่
จะอ้างอิงกับ “จุดอ้างอิง” ที่ได้กําหนดขึ้นในที่เกิดเหตุแต่ละครัง้เพื่อความสะดวกในกรณีที่จะต้องกลับมา
ตรวจสอบทีเ่กดิเหตุในภายหลงั ทัง้น้ี จุดเกดิเหตุจะถูกบนัทกึพกิดัไวใ้นเครื่องระบุตําแหน่ง GPS เพื่อประโยชน์
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ในการวเิคราะหเ์ชงิสถติ ินอกจากน้ี ขอ้มูลรายละเอยีดของถนนทีต่้องเกบ็เพิม่เตมิ ไดแ้ก่ ความลาดเอยีง ความ
ชนั หรอืแรงเสยีดทานพืน้ถนน จะนํามาเป็นปจัจยัในการวเิคราะหค์วามเรว็ของรถต่อไป 

3.2.2.5 การฟ้ืนฟสูภาพการเกิดอบุติัเหต ุ

การฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุเป็นหน่ึงกระบวนการทีส่าํคญัในการศกึษาอุบตัเิหตุอนัตรายขา้งทาง เน่ืองจาก
เป็นการวเิคราะหย์อ้นกลบัจากหลกัฐานทีม่อียู ่เพื่อประเมนิว่าเกดิอะไรขึน้ในเหตุการณ์ก่อนชน ระหว่างชน และ
หลงัชน และตอบคําถามทีว่่าอุบตัเิหตุเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร โดยไม่อาศยัเพยีงการสรุปผลจากปากคําของผูป้ระสบ
อุบตัเิหตุหรอืผูเ้หน็เหตุการณ์เท่านัน้ โดยทัว่ไป การฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุจะอาศยัหลกัการทางฟิสกิสอ์ยู่
สองหลกัใหญ่ๆ คอื การวเิคราะหจ์ากตําแหน่ง (Trajectory based) และการวเิคราะหจ์ากความเสยีหาย 
(Damage based) ซึง่การศกึษาน้ี ไดเ้น้นไปทีก่ารวเิคราะหจ์ากความเสยีหายเป็นหลกั 

การประเมินความเรว็จากความเสียหายของรถ 
อุบตัเิหตุสว่นใหญ่ในการศกึษาครัง้น้ีเป็นอุบตัเิหตุรถคนัเดยีว (single vehicle accident) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถเสยี
หลกัหลุดจากถนนและชนกบัอุปกรณ์ขา้งทางหรอืเกิดการพลิกควํ่า ซึ่งทฤษฎีการวเิคราะห์ที่เหมาะสมได้แก่
ศาสตร์เชงิฟิสกิส์เพื่อทําการประเมนิตําแหน่งของวตัถุและความเสยีหายของวตัถุเป็นหลกั และอาศยัทฤษฎี
อนุรกัษ์พลงังานมาชว่ยในการประเมนิความเรว็จากรอยยบุตวัทีเ่กดิขึน้ 

ยอ้นกลบัไปในอดตี การวเิคราะหต์ามหลกัการของงานและพลงังานในดา้นอุบตัเิหตุทางถนนเริม่ตัง้แต่ในปี พ.ศ. 
2517 เมื่อ Campbell สามารถคํานวณพลงังานทีด่ดูซบัไวจ้ากการยุบตวัของรถ และยงัไดค้น้พบความสมัพนัธ์
ระหวา่งความเรว็ของการชนกบัการยบุตวัของรถ การนํารถพุง่เขา้ชนกาํแพงแขง็ ดงัแสดงรปูท่ี 3-10 โดยรปูท่ี 3-
11 ไดแ้กไ้ขตวัแปรสอดคลอ้งตามทฤษฎงีานและพลงังาน กาํหนดให ้

 A = แรงสงูสดุต่อความกวา้งรอยชน (N/m) 
 B = ความตา้นทานต่อความกวา้งรอยชน (N/m2) 
 G = พลงังานทีไ่มท่าํใหเ้กดิความเสยีหาย (m) 

 
รปูท่ี 3-10 ความสมัพนัธร์ะหว่างความเรว็และการยบุตวั 

ทีม่า: Baker 1990 
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รปูท่ี 3-11 ตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง 

นบัแต่นัน้มา การพฒันาองคค์วามรูเ้รือ่งคุณลกัษณะการยบุตวัของรถ หรอืทีเ่รยีกว่า Stiffness ทัง้ในงานวจิยัและ
อุตสาหกรรมรถยนต์ ซึง่การทดสอบการชนแต่ละครัง้จะไดค้่า A และ B ออกมา และเมื่อนํามาประยุกต์เขา้กบั
สมการพลงังานจลน์ของสปรงิ ดงัแสดงในสมการดา้นล่าง 

𝐸 =  12 𝑘𝑥  

เมือ่   E = พลงังาน (จลน์) 
  k = คา่คงทีข่องสปรงิ 
  x = การยดืหดตวั 
เมือ่นําคา่จากการทดสอบการชนของรถมาแทนที ่จะได ้𝐸 =  𝐵2 (𝐶 + 𝐴𝐵)  

หรอื 𝐸 =  𝐴𝐵 𝑊 + 𝐴 + 𝐵𝐶2 𝑊𝐶 

เมือ่  C = ความลกึรอยชน (เมตร) 
  W = ความกวา้งรอยชน (เมตร) 

ค่าความลกึรอยชน หรอืค่า C น้ี โดยปกตจิะไดจ้ากการวดัรอยชนของรถทีเ่กดิอุบตัเิหตุจรงิ โดยวดัตัง้ฉากกบั
พืน้ผวิของรถ นอกจากนัน้ จาํเป็นตอ้งพจิารณามุมของการปะทะดว้ย เน่ืองจากในความเป็นจรงิ รถวิง่มาชนจาก
หลากหลายทิศทาง แต่การทดสอบการชนได้ทดสอบเพยีงบางมุมเท่านัน้ ซึ่งสมการสุดท้ายที่จะใช้คํานวณ
ความเรว็ของรถจากรอยชนแสดงไวด้า้นล่างน้ี 

Impact speed 
(km/h) 

Residual Crush 
(cm) 

G 

A

B
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𝐸 =  𝑊5 5𝐺 + 𝐴2 (𝐶 + 2𝐶 + 2𝐶 + 2𝐶 + 2𝐶 + 𝐶 ) + 𝐵6 (𝐶 + 2𝐶 + 2𝐶 + 2𝐶+ 2𝐶 + 𝐶 + 𝐶 𝐶 + 𝐶 𝐶 + 𝐶 𝐶 + 𝐶 𝐶 + 𝐶 𝐶 (1 + 𝑡𝑎𝑛 𝜃) 

ขัน้ตอนสดุทา้ย เมือ่ไดค้า่พลงังานจลน์จากการคาํนวณตามการทดสอบการชนน้ีแลว้ Campbell ไดค้ดิคน้สมการ
เพื่อคาํนวณยอ้นกลบัหาความเรว็ของรถก่อนการปะทะ หรอืเรยีกว่า “Equivalent Barrier Speed (EBS)” ดงั
แสดงไวด้า้นล่างน้ี 

𝐸𝐵𝑆 = 𝑣 = 2𝑔𝐸𝑤  

เมือ่  g = ความเรง่จากแรงโน้มถ่วง (เมตร/วนิาที2) 
  w = น้ําหนกัรถ (กโิลกรมั) 

สาํหรบัค่า A และ B นัน้สามารถหาไดจ้ากการศกึษาต่างๆ ในอดตี แต่ในปจัจุบนั ทาง VS Visual Statement 
Incorporation ไดร้วบรวมคา่ Stiffness Coefficient ของรถหลากหลายประเภทไวท้ีเ่ดยีว ดงัแสดงในรปูท่ี 3-12  

 

 
รปูท่ี 3-12 ฐานข้อมลู Stiffness Coefficient ของ VS Visual Statement Website 

อย่างไรกต็าม มอุีบตัเิหตุหลายกรณีทีไ่ม่สามารถใชส้ตูรคํานวณดงักล่าวตอบคําถามในทุกๆ ลกัษณะได ้Fricke 
(1990) จงึไดส้รปุขอ้จาํกดัในการใชส้ตูรคาํนวณการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุไดด้งัน้ี  

- ค่า A และ B ไดม้าจากการทดสอบการชนจรงิ ถา้ไม่พบรถคนัทีต่อ้งการหาในฐานขอ้มลู จาํเป็นจะตอ้ง
ประเมนิคา่ดงักล่าวจากขนาดและประเภทของรถทีใ่กลเ้คยีงกนั  
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- ค่าสมัประสทิธิด์งักล่าวจะมคีวามถูกต้องสําหรบัรถที่มกีารยุบตวัเขา้ไปถึงโครงสรา้งหลกัเท่านัน้ การ
คาํนวณจากการยุบตวัแค่เพยีงพืน้ผวินอก เช่น กนัชน พลาสตกิ จะทาํใหค้วามเรว็ทีไ่ดม้คี่าสงูกว่าความ
เป็นจรงิ 

- ไมส่ามารถใชใ้นอุบตัเิหตุรถพลกิควํ่าหรอืเฉี่ยวชนได ้
- ใชส้าํหรบัการคาํนวณความเรว็รถยนตเ์ทา่นัน้ คา่ดงักล่าวไมม่สีาํหรบัรถจกัรยานยนตแ์ละรถบรรทุก 

3.2.3 การวิเคราะหอุบัติเหตุขางทาง 
ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นบททีผ่่านมา ถงึปญัหาและวตัถุประสงคข์องการศกึษา ในบทน้ีจะกล่าวถงึภาพรวมของ
อุบตัเิหตุขา้งทางในประเทศไทย รวมไปถงึการวเิคราะหท์างสถติ ิเพือ่ใหท้ราบถงึปจัจยัทีม่คีวามสาํคญั และระดบั
ความรุนแรงของอุบตัิเหตุที่เกดิขึน้เน่ืองจากอุบตัิเหตุขา้งทาง หลกัการวเิคราะห์ทางสถิติเบื้องต้นถูกนํามาใช้
วเิคราะหห์าลกัษณะทัว่ไปของการเกดิอุบตัเิหตุ และการวเิคราะหท์างสถติแิบบ Logistic Regression กบั 
Ordered Logistic Regression จะใชว้เิคราะหห์าปจัจยัทีม่ผีลต่อการเกดิอุบตัเิหตุและปจัจยัทีม่ผีลต่อระดบัความ
รุนแรงของอุบตัเิหตุตามลําดบั สําหรบัหลกัการ วธิกีาร และผลการวเิคราะหใ์นแต่ละส่วน ไดอ้ธบิายไวใ้นส่วน
ถดัไป 

3.2.3.1 ลกัษณะทัว่ไปของการเกิดอบุติัเหตขุ้างทาง 

ศูนย์วจิยัอุบตัิเหตุฯ ได้ทําการศกึษาลกัษณะและรูปแบบของการเกดิอุบตัิเหตุที่เกี่ยวขอ้งกบัรถคนัเดยีว โดย
อาศยัข้อมูลอุบตัิเหตุจากระบบฐานขอ้มูลอุบตัิเหตุของสํานักอํานวยความปลอดภยั กรมทางหลวง คดัเลือก
เฉพาะขอ้มลูอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปกรณ์ขา้งทาง ขอ้มูลดงักล่าวประกอบไปดว้ยขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเกดิอุบตัเิหตุบนทางหลวง แบ่งออกเป็นหมวดหมู ่ดงัน้ี 

- สายทาง 
- ตําแหน่งทีเ่กดิเหตุ 
- วนัทีเ่กดิเหตุ 
- เวลาทีเ่กดิเหตุ 
- ประเภทและมาตรฐานทาง 

- ลกัษณะคนัทาง เชน่ มเีกาะกลาง ไมม่เีกาะกลาง 
- จาํนวนชอ่งจราจร 
- การจราจร เชน่ รถเดนิสวนทาง รถเดนิทางเดยีว 
- ชนิดของผวิจราจร  

- ลกัษณะบรเิวณทีเ่กดิเหตุ เชน่ ทางตรง ทางโคง้ ทางแยก 
- การควบคุมการใชท้างหลวง 
- จาํนวนของยานพาหนะทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุบตัเิหตุแยกตามประเภท 
- ทรพัยส์นิของกรมทางหลวงทีเ่สยีหาย 
- มลูเหตุทีส่นันิษฐาน 
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- ทศันวสิยัและสภาพแวดลอ้ม 
- สภาพภมูอิากาศ 
- แสงสวา่ง 
- สภาพทาง 

- จาํนวนผูเ้สยีชวีติและผูบ้าดเจบ็จากอุบตัเิหตุ 
- ลกัษณะการชน 
- ชนิดของอุบตัเิหตุ 
- ประเภทรถทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 
- รปูแบบการชน 

จากขอ้มลูอุบตัเิหตุบนทางหลวง จาํนวนทัง้หมด 91,009 ราย ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2544 ถงึ พ.ศ. 2549 ถูก
คดัเลอืกเฉพาะขอ้มลูอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปกรณ์ขา้งทาง มจีาํนวนทัง้สิน้ 35,961 ราย เพื่อนํามาวเิคราะหห์า
ลกัษณะและรปูแบบของการเกดิอุบตัเิหตุบนทางหลวงทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถคนัเดยีว โดยจะพจิารณาเฉพาะอุบตัเิหตุ
รถชนอุปกรณ์ขา้งทาง และอุบตัเิหตุรถพลกิควํ่า ยกเวน้อุบตัเิหตุขา้งทางที่เกี่ยวขอ้งกบัรถจกัรยานยนต์จะไม่
นํามาพจิารณาในการศกึษาน้ี ตารางท่ี 3-3 แสดงจาํนวนขอ้มลูอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปกรณ์ขา้งทางทีใ่ชศ้กึษา 
พจิารณาจากประเภทของอุบตัเิหตุรถยนตพ์ลกิควํ่า/ตกถนน และอุบตัเิหตุรถยนตช์นวตัถุ/สิง่ของ เทา่นัน้  

ตารางท่ี 3-3 จาํนวนข้อมลูอบุติัเหตอุนัตรายข้างทาง 

ปี อบุติัเหตทุัง้หมด 
อบุติัเหตอุนัตราย

ข้างทาง 
สดัส่วนของอบุติัเหตุ
อนัตรายข้างทาง 

2544 15,341 5,298  35% 
2545 15,066 5,785  38% 
2546 15,171 6,236  41% 
2547 18,547 7,303  39% 
2548 16,287 6,854  42% 
2549 10,597 4,485  42% 
รวม 91,009 35,961 40% 

ทีม่า ฐานขอ้มลูอุบตัเิหตุบนทางหลวง สาํนกัอํานวยความปลอดภยั กรมทางหลวง พ.ศ. 2544 – 2549 

จากตารางท่ี 3-1 แสดงใหเ้หน็ว่า อุบตัเิหตุขา้งทางมสีดัสว่นมากกว่าหน่ึงในสาม (40%) ของอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้
บนทางหลวงทัง้หมด ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูอุบตัเิหตุของสาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิพ.ศ. 2548 ทีไ่ดก้ล่าวไวใ้น
บทที่ 1 ขัน้ต่อไปจะเป็นการวเิคราะห์หาลกัษณะและรูปแบบการเกดิอุบตัิเหตุขา้งทาง โดยจําแนกตามปจัจยั
ต่างๆ ทีค่าดว่ามสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการเกดิอุบตัเิหตุในลกัษณะน้ี ซึง่ปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิอุบตัเิหตุ
ชนอุปกรณ์ขา้งทางสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

- ประเภทสายทางทีเ่กดิเหตุ 
- ชว่งเวลาทีเ่กดิเหตุ 
- เดอืนทีเ่กดิเหตุ 
- ลกัษณะบรเิวณทีเ่กดิเหตุ 
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- ประเภทอุปกรณ์ขา้งทาง 
- การแบ่งแยกทศิทางจราจร 
- จาํนวนชอ่งจราจร 
- ประเภทพืน้ผวิถนน 
- ประเภทยานพาหนะ 

ประเภทสายทางท่ีเกิดเหต ุ
สาํหรบัสดัสว่นของการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทางในแต่ละประเภทของสายทางไดแ้สดงไวใ้นรปูท่ี 3-13 โดยจาํแนก
สายทางออกเป็น 4 ประเภทตามระบบหมายเลขทางหลวง คอื ทางหลวงพเิศษ ทางหลวงสายประธาน ทางหลวง
สายรอง และทางหลวงสายจงัหวดั และเน่ืองจากสายทางแต่ละประเภทมคีวามยาวทีแ่ตกต่างกนั ในการวเิคราะห์
น้ีจงึใชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามถีข่องการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทาง (ครัง้ต่อกโิลเมตรต่อปี) ในแต่ละประเภทสายทาง ซึง่
ผลการวเิคราะห์พบว่า ทางหลวงพเิศษมคีวามถี่ในการเกดิอุบตัิเหตุสูงสุด โดยมคี่าเฉลี่ยถึง 1.45 ครัง้ต่อ
กโิลเมตรต่อปี 

 
รปูท่ี 3-13 อบุติัเหตขุ้างทางจาํแนกตามประเภทสายทาง 

ช่วงเวลาท่ีเกิดอบุติัเหต ุ
รปูท่ี 3-14แสดงสดัสว่นการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทางในแต่ละช่วงเวลา โดยในช่วงเวลากลางวนัมกีารเกดิอุบตัเิหตุที่
เกีย่วขอ้งกบัอุปกรณ์ขา้งทางในสดัสว่นทีส่งูกวา่ชว่งเวลากลางคนื (10%)  

 
รปูท่ี 3-14 อบุติัเหตขุ้างทางจาํแนกตามช่วงเวลา 
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เดือนท่ีเกิดเหต ุ
เมื่อพจิารณาจากสดัสว่นการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทางจาํแนกตามช่วงเดอืนทีเ่กดิเหตุ ดงัแสดงใน รปูท่ี 3-15 พบว่า 
เดอืนเมษายนมสีดัสว่นของอุบตัเิหตุขา้งทางสงูทีส่ดุ 

 
รปูท่ี 3-15 อบุติัเหตขุ้างทางจาํแนกตามรายเดือน 

ลกัษณะบริเวณท่ีเกิดเหต ุ
เมื่อเปรยีบเทียบสดัส่วนการเกิดอุบตัิเหตุขา้งทางจําแนกตามลกัษณะบรเิวณที่เกิดเหตุ โดยแบ่งออกเป็น 5 
ลกัษณะคอื ทางตรง ทางโคง้ ทางแยก จุดกลบัรถ และอื่นๆ พบวา่ บรเิวณทางตรงมสีดัสว่นของการเกดิอุบตัเิหตุ
ขา้งทางมากทีสุ่ด ถงึ 59% ดงัแสดงในรปูท่ี 3-16 ซึง่อธบิายไดว้่า ช่วงทางตรงมกีารเปลีย่นแปลงลกัษณะทาง
กายภาพของถนนน้อยมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบับรเิวณอื่นๆ จงึทําใหผู้ข้บัขีส่ามารถขบัขีด่้วยความเรว็สูงมาก
ยิง่ขึน้ 

 
รปูท่ี 3-16 อบุติัเหตขุ้างทางจาํแนกตามลกัษณะบริเวณท่ีเกิดเหต ุ

ประเภทอปุกรณ์ข้างทาง 
เมื่อพจิารณาถงึชนิดอุปกรณ์ขา้งทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิอุบตัเิหตุ พบว่า อุบตัเิหตุขา้งทางทีช่นกบัเสาไฟฟ้า 
(29%) มสีดัสว่นสงูกว่าอุบตัเิหตุขา้งทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปกรณ์ขา้งทางชนิดอื่นๆ ดงัแสดงในรปูท่ี 3-17อาจเป็น
เพราะเสาไฟฟ้าตดิตัง้อยู่ในทุกเสน้ทางที่อยู่ในความรบัผดิชอบของกรมทางหลวง แต่ส่วนใหญ่ยงัขาดอุปกรณ์
ป้องกนักรณีรถเสยีหลกัหลุดออกนอกเสน้ทาง ทําใหส้ดัส่วนของอุบตัเิหตุทีช่นเสาไฟฟ้าสงูกว่าอุปกรณ์ขา้งทาง
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ประเภทอื่นๆ นอกจากน้ี ยงัพบว่าอุบัติเหตุที่ไม่มีการชนกับอุปกรณ์ข้างทาง (28%) มีสดัส่วนของจํานวน
รถจกัรยานยนตส์งูถงึ 40% ของจาํนวนอุบตัเิหตุขา้งทางทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัอุปกรณ์ขา้งทางทัง้หมด 

 
รปูท่ี 3-17 อบุติัเหตขุ้างทางจาํแนกตามประเภทอปุกรณ์ข้างทาง 

การแบง่แยกทิศทางจราจร 
รปูท่ี 3-18 แสดงการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทางจาํแนกตามการแบ่งแยกทศิทางการจราจร พบว่า ในเสน้ทางทีม่กีาร
แบ่งแยกทศิทางการจราจร ไม่ว่าจะเป็น เกาะกลาง กําแพงคอนกรตี เป็นต้น จะมสีดัส่วนของการเกดิอุบตัเิหตุ
ขา้งทางสงูกว่าเสน้ทางทีไ่ม่มกีารแบ่งแยก อาจเป็นเพราะว่าในเสน้ทางทีไ่ม่มกีารแบ่งแยกนัน้ ผูข้บัขีส่ามารถใช้
ความเรว็ไดต้ํ่ากวา่เสน้ทางทีม่กีารแบ่งแยกทศิทางการจราจร 

 
รปูท่ี 3-18 อบุติัเหตขุ้างทางจาํแนกตามการแบง่แยกทิศทางการจราจร 

จาํนวนช่องจราจร 
เมื่อพจิารณาถึงสดัส่วนอุบตัิเหตุขา้งทาง โดยจําแนกตามจํานวนช่องจราจร ดงัแสดงในรูปท่ี 3-19 พบว่า 
อุบตัเิหตุขา้งทางจะมสีดัสว่นสงูทีส่ดุในเสน้ทางทีม่จีาํนวน 4 ชอ่งจราจร ตามดว้ย 2 ชอ่งจราจร และ 8 ช่องจราจร
หรอืมากกวา่ตามลาํดบั 
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รปูท่ี 3-19 อบุติัเหตขุ้างทางจาํแนกตามจาํนวนช่องจราจร 

ประเภทพืน้ผิวถนน 
ในการวเิคราะหห์าสดัสว่นการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทางตามประเภทของพืน้ผวิถนน ดงัแสดงในรปูท่ี 3-20 โดยพืน้ผวิ
ถนนสามารถจาํแนกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ พืน้ผวิคอนกรตี พืน้ผวิลาดยาง และพืน้ผวิลูกรงั และเน่ืองจากพืน้ผวิ
ถนนแต่ละประเภทมคีวามยาวทีแ่ตกต่างกนั ในการวเิคราะหน้ี์จงึใชว้ธิกีารวเิคราะหห์าความถี่ของอุบตัเิหตุขา้ง
ทาง (ครัง้ต่อกโิลเมตรต่อปี) ในพืน้ผวิแต่ละประเภท ซึง่พบว่า พืน้ผวิถนนแบบลาดยางมสีดัส่วนความถี่สงูทีสุ่ด 
ถงึ 0.344 ครัง้ต่อกโิลเมตรต่อปี 

 
รปูท่ี 3-20 อบุติัเหตขุ้างทางจาํแนกตามประเภทพืน้ผิวถนน 

ประเภทยานพาหนะ 
ในการวเิคราะหน้ี์ไดจ้าํแนกประเภทยานพาหนะออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์รถกระบะ 
รถบรรทุก รถโดยสาร และอื่นๆ ซึง่สดัสว่นในการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทางจาํแนกตามประเภทยานพาหนะ ดงัแสดง
ในรปูท่ี 3-21 พบวา่ รถกระบะมสีดัสว่นในการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทางสงูทีสุ่ดถงึ 29% โดยผลการวเิคราะหส์ามารถ
อธิบายได้ว่า โดยทัว่ไป การใช้รถกระบะมวีตัถุประสงค์เพื่อขนถ่ายสนิค้า ทําให้มีการดดัแปลงสภาพรถให้
สามารถรบัน้ําหนกัในการบรรทุกมากยิง่ขึน้ และเน่ืองจากการบรรทุกทีเ่กนิกว่ามาตรฐาน สง่ผลใหก้ารควบคุมรถ
ทําได้ยาก และหากขบัขีด่ว้ยความเรว็สูง ยิง่ทําใหร้ถมโีอกาสเสยีหลกัหลุดออกนอกเสน้ทางได้มากยิง่ขึน้ ซึ่ง
หมายความวา่รถจะมโีอกาสชนกบัอุปกรณ์ขา้งทางไดง้า่ยขึน้ดว้ย  
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รปูท่ี 3-21 อบุติัเหตขุ้างทางจาํแนกตามประเภทยานพาหนะ 

3.2.3.2 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการเกิดอบุติัเหตขุ้างทาง 

วิธีการวิเคราะห ์

ในการวเิคราะหส์ว่นน้ีไดป้ระยกุตใ์ชห้ลกัการวเิคราะหท์างสถติ ิเพือ่วเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัต่างๆ 
ทีม่ต่ีอการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทาง โดยขอ้มลูอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้บนทางหลวง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2549 
ของสาํนักอํานวยความปลอดภยั กรมทางหลวง ถูกนํามาใชใ้นการวเิคราะหด์งักล่าว เพื่อลดความคลาดเคลื่อน
จากการวิเคราะห์ทางสถิติ ข้อมูลดงักล่าวจะถูกนํามาคดัเลือกเฉพาะข้อมูลที่มกีารบนัทึกข้อมูลต่างๆ อย่าง
ครบถว้นสมบูรณ์ ดงันัน้ขอ้มลูอุบตัเิหตุจาํนวน 73,833 ราย จากจาํนวนขอ้มลูอุบตัเิหตุทัง้หมด 91,009 ราย ได้
ถูกนํามาวเิคราะหใ์นการศกึษาสว่นน้ี 

ดงัที่ไดก้ล่าวไวใ้นขา้งต้นว่า ในการวเิคราะหส์่วนน้ีเป็นการวเิคราะหเ์พื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างอุบตัเิหตุขา้ง
ทางกบัปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทาง ในการศกึษาน้ีจงึไดป้ระยุกตใ์ช ้วธิกีารวเิคราะหท์างสถติิ
แบบ Logistic Regression ซึง่เป็นการวเิคราะหท์างสถติอิยา่งหน่ึง ทีส่ามารถใชห้าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
ตน้ หรอืตวัแปรอสิระ (Independent Variable) และตวัแปรตาม (Dependent Variable) ทีม่คี่าขอ้มลูเพยีง 2 ค่า 
ซึง่มรีปูแบบสมการในการวเิคราะหท์ัว่ไปดงัน้ี  

𝑃𝑟(𝑌 = 1|𝑋 , 𝑋 , … , 𝑋 ) = 11 + 𝑒 ( ⋯ ) 

โดย 𝑌 คอื ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 𝑋 คอื ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) 
 𝛽 คอื คา่พารามเิตอรข์องตวัแปรอสิระ 

ดงันัน้ในการวเิคราะหน้ี์ไดก้ําหนดใหต้วัแปรตาม (Dependent Variable) คอืประเภทอุบตัเิหตุ โดยกําหนดใหค้่า
ของตวัแปรม ี2 ค่า คอื อุบตัเิหตุขา้งทาง กบัอุบตัเิหตุประเภทอื่นๆ ในขณะทีป่จัจยัต่างๆ ทีค่าดมผีลต่อการเกดิ
อุบตัเิหตุขา้งทาง เช่น ช่วงเวลา การแบ่งแยกทศิทางจราจร จาํนวนช่องจราจร เป็นตน้ ถูกกําหนดใหเ้ป็นตวัแปร
อสิระ (Independent Variable) โดยกําหนดใหต้วัแปรตาม (Dependent Variable) มคี่าเท่ากบั 1 สาํหรบั
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อุบัติเหตุข้างทาง และมีค่าเท่ากับ 0 สําหรบัอุบัติเหตุประเภทอื่นๆ สําหรบัค่าตัวแปรอิสระ (Independent 
Variable) ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหท์างสถติแิบบ Logistic Regression ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 3-4 การ
ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติแบบ Logistic Regression ก็เพื่อหาอิทธิพลของตัวแปรอิสระต่างๆ 
(Independent Variable) ทีส่ง่ผลต่อความน่าจะเป็นของการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทาง โดยในกรณีทีพ่ารามเิตอรข์อง
ตวัแปรอสิระมคี่าเป็นบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิจะหมายความว่า ตวัแปรนัน้ส่งผลทําใหค้วามน่าจะเป็นใน
การเกดิอุบตัเิหตุขา้งทางเพิม่ขึน้ และหากค่าพารามเิตอรม์คี่าเป็นลบอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิจะมคีวามหมาย
ในทางตรงกนัขา้ม 

ตารางท่ี 3-4 ตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการวิเคราะหท์างเศรษฐมิติแบบ Logistic Regression 
ตวัแปร ความหมาย ค่าเฉล่ียของตวัแปร 

ตวัแปรตาม   
อุบตัเิหตุขา้งทาง 1 = อุบตัเิหตุขา้งทาง, 0 = อุบตัเิหตุประเภทอื่นๆ 0.37 
ตวัแปรอิสระ   
ช่วงเวลา   
TIME 1 = กลางวนั, 0 = อื่นๆ 0.56 
FEST 1 = เทศกาลปีใหม ่หรอืสงกรานต,์ 0 = อื่นๆ 0.34 
การแบ่งทิศทางการจราจร   
TSEP 1 = มเีกาะกลาง, 0 = อื่นๆ 0.63 
จาํนวนช่องจราจร   
LANE 1 = 2 ชอ่งจราจร 

2 = 4 ชอ่งจราจร 
3 = 6 ชอ่งจราจร 
4 = 8 ชอ่งจราจรและมากกวา่ 

2.16 

ลกัษณะพืน้ผิวจราจร   
ASPH 1 = พืน้ผวิลาดยาง, 0 = อื่นๆ 0.71 
ลกัษณะบริเวณท่ีเกิดเหต ุ   
STRA 1 = อุบตัเิหตุทีเ่กดิบรเิวณทางตรง, 0 = อื่นๆ 0.63 
CURV 1 = อุบตัเิหตุทีเ่กดิบรเิวณทางโคง้, 0 = อื่นๆ 0.13 
สภาพภมิูอากาศ   
RAIN 1 = ฝนตก, 0 = อื่นๆ 0.08 

ทีม่า ฐานขอ้มลูอุบตัเิหตุบนทางหลวง สาํนกัอาํนวยความปลอดภยั กรมทางหลวง พ.ศ. 2544 – 2549 

ผลการวิเคราะห ์
ตารางท่ี 3-5 แสดงผลการวเิคราะหท์างสถติแิบบ Logistic Regression โดยพจิารณาจากปจัจยัต่างๆ ดงัทีแ่สดง
ไวใ้นตารางท่ี 3-4 ซึง่ผลการวเิคราะหพ์บวา่ปจัจยัต่างๆ มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญักบัการเกดิอุบตัเิหตุขา้ง
ทาง อยา่งไรกต็ามคา่พารามเิตอรใ์นแต่ละตวัแปรกม็คีวามแตกต่างกนัไป นอกจากน้ีผลการวเิคราะหย์งัพบว่า ค่า 
R2 ของแบบจาํลองน้ีมคี่าค่อนขา้งตํ่า  โดยทัว่ไปแลว้ค่า R2 เป็นค่าทีใ่ชบ้่งบอกความเหมาะสมของขอ้มลูทีใ่ชใ้น
การวิเคราะห์หาแบบจําลองนัน้ๆ แต่ในการศึกษาน้ีจะมุ่งเน้นและพิจารณาถึงปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อการเกิด
อุบตัเิหตุขา้งทาง ดงันัน้คา่ R2 ทีไ่ดจ้ากผลการวเิคราะหจ์ะไมถู่กนํามาพจิารณาในการวเิคราะหด์งักล่าวน้ี  



3-25 
 

ตารางท่ี 3-5 ผลการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการเกิดอบุติัเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัอปุกรณ์ข้างทาง 

Variables Coeff 
Sample 
Average 

TIME -0.022 *** 0.56 
 (0.000)   
FEST -0.024 *** 0.33 
 (0.000)   
TSEP 0.202 *** 0.61 
 (0.000)   
LANE -0.090 *** 2.08 
 (0.000)   
STRA 0.049 *** 0.62 
 (0.000)   
CURV 0.356 *** 0.13 
 (0.000)   
RAIN 0.206 *** 0.09 
 (0.000)   
 Constant. 0.415  0.43 
 (0.000)   
Log pseudolikelihood ratio -46550.145  
Pseudo R2 0.076  
No. of observations 73833  

หมายเหตุ: *** ทีร่ะดบันยัสาํคญั 5% 

ช่วงเวลามคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญักบัการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทาง หมายความว่า อุบตัเิหตุขา้งทางมกัเกดิใน
ช่วงเวลากลางคนืมากกว่าช่วงเวลากลางวนั ซึ่งอธบิายไดว้่า เน่ืองจากปรมิาณการจราจรในช่วงกลางคนืมน้ีอย
กว่าในช่วงเวลากลางวนั จงึทําใหผู้ข้บัขีส่ามารถขบัขีด่ว้ยความเรว็สงู ซึง่เป็นการเพิม่โอกาสในการเกดิอุบตัเิหตุ
มากยิง่ขึน้ 

เมื่อพจิารณาการเกิดอุบตัิเหตุในช่วงเทศกาล (ปีใหม่ หรอืสงกรานต์) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ช่วง
เทศกาลมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทาง อาจเป็นเพราะว่า ปรมิาณการจราจรในช่วงเทศกาล
ค่อนขา้งสูงกว่าช่วงเวลาปกต ิทําใหผู้ข้บัขีใ่ชค้วามเรว็สงูไม่ได ้ส่งผลใหก้ารเกดิอุบตัเิหตุขา้งทางไม่แตกต่างกนั
มากเมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างช่วงเทศกาลกบัช่วงเวลาปกต ิซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหข์า้งตน้ทีพ่บว่า การ
เกดิอุบตัเิหตุในแต่ละเดอืนมคีวามแตกต่างกนัไมม่ากนกั 

สาํหรบัการแบ่งแยกทศิทางจราจรมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอยา่งมนียัสาํคญักบัอุบตัเิหตุขา้งทาง ซึง่หมายความว่า 
อุบตัิเหตุข้างทางมกัจะเกิดบนถนนที่มกีารแบ่งแยกทศิทางการจราจร มากกว่าถนนที่ไม่ได้แบ่งแยกทิศทาง
การจราจร ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหล์กัษณะทัว่ไปของการเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรถคนัเดยีว ทีไ่ด้
กล่าวไวข้า้งต้น นอกจากน้ี ยงัอธบิายไดว้่า ในเสน้ทางที่ไม่มกีารแบ่งแยกทศิทางการจราจร ผูข้บัขีจ่ะขบัดว้ย
ความระมดัระวงัรถยนตใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม ยากต่อการเสยีหลกัออกนอกเสน้ทาง หรอืชนกบัอุปกรณ์ขา้งทาง 
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และในเสน้ทางทีม่กีารแบ่งแยกทศิทางการจราจรอย่างชดัเจน ผูข้บัขีจ่ะขบัขีด่ว้ยความเรว็สูง โอกาสในการเกดิ
อุบตัเิหตุจงึสงูตามไปดว้ย 

จํานวนช่องจราจรมีความสมัพนัธ์เชิงลบอย่างมีนัยสําคญักับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ข้างทาง ซึ่งมี
ความหมายโดยนยัคอื ถนนทีม่จีาํนวนชอ่งจราจรน้อยยอ่มมโีอกาสในการเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปกรณ์ขา้ง
ทางมากกว่าถนนทีม่จีาํนวนช่องจราจรมากกว่า ซึง่อธบิายไดว้่า ถนนทีม่จีาํนวนช่องจราจรน้อย รถยนตม์โีอกาส
เสยีหลกัหลุดออกนอกเส้นทางหรอืชนกบัอุปกรณ์ข้างทางมากกว่าถนนที่มจีํานวนช่องจราจรมาก เน่ืองจาก
ระยะหา่งระหว่างอุปกรณ์ขา้งทางกบัรถทีเ่สยีหลกัมรีะยะน้อยกว่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบัถนนทีม่จีาํนวนช่องจราจร
มากรถทีเ่สยีหลกัมโีอกาสประคองตวักลบัเขา้สู่ช่องจราจรไดง้่าย เมื่อพจิารณาลกัษณะทางกายภาพของถนนที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเกดิอุบตัเิหตุชนอุปกรณ์ขา้งทาง ค่าพารามเิตอร์ที่เป็นบวกจากผลการวเิคราะหท์ี่แสดงไว้ใน
ตารางท่ี 3-3 อธบิายไดว้า่ ชว่งถนนทีเ่ป็นทางตรง ผูข้บัขีอ่าจขบัขีด่ว้ยความรูส้กึสะดวกสบายและเคยชนิ เพราะ
มกีารเปลี่ยนแปลงทางกายภาพถนนค่อนขา้งน้อย ทําใหข้าดความระมดัระวงัในการขบัขี ่และยงัสามารถขบัขี่
ดว้ยความเรว็สงู จงึเพิม่โอกาสในการเกดิอุบตัเิหตุเสยีหลกัออกขา้งทางไดม้ากยิง่ขึน้ นอกจากน้ี บรเิวณทางโคง้
ทีม่ขีอ้จํากดัของระยะในการมองเหน็ (Sight Distance) ของผูข้บัขีไ่มเ่พยีงพอ จงึทาํใหม้คีวามเสีย่งในการเกดิ
อุบตัเิหตุเพิม่มากขึน้ 

สาํหรบัปจัจยัสภาพภูมอิากาศ จากผลการวเิคราะหพ์บว่ามคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอย่างมนีัยสาํคญักบัอุบตัเิหตุที่
เกีย่วขอ้งกบัอุปกรณ์ขา้งทาง ซึง่หมายความว่า สภาพภูมอิากาศฝนตกมกัจะเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปกรณ์
ขา้งทาง อาจจะเป็นเพราะว่าในขณะทีฝ่นตกนัน้ พืน้ผวิถนนจะมแีรงเสยีดทานน้อยลง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัถนน
ในสภาพแหง้หรอืสภาพปกต ิทาํใหผู้ข้บัขีเ่สยีการควบคุมรถไดง้า่ยขึน้ โอกาสเสยีหลกัหลุดออกนอกเสน้ทาง และ
ชนกบัอุปกรณ์ขา้งทางจะสงูตามไปดว้ย  

3.2.3.3 การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างระดบัความรนุแรงกบัอบุติัเหตขุ้างทาง 

วิธีการวิเคราะห ์

การวเิคราะหห์าความสมัพนัธข์องระดบัความรุนแรงของอุบตัเิหตุขา้งทางกบัปจัจยัต่างๆ น้ี ไดใ้ชข้อ้มลูอุบตัเิหตุ
ชุดเดยีวกนักบัการวเิคราะหท์ีผ่า่นมา โดยขอ้มลูอุบตัเิหตุจาํนวน 91,009 ราย จะถูกคดัเลอืกเฉพาะอุบตัเิหตุขา้ง
ทาง ซึ่งมจีํานวนทัง้หมด 13,083 ราย และนํามาใชใ้นการวเิคราะหส์่วนน้ี เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างระดบั
ความรนุแรงของอุบตัเิหตุขา้งทางกบัปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง การวเิคราะหท์างเศรษฐมติแิบบ Ordered Logistic 
Regression ไดนํ้ามาประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาน้ี ซึง่การวเิคราะหด์งักล่าว ถอืเป็นการวเิคราะหแ์บบ Multivariable 
อย่างหน่ึง ซึ่งจะใชส้ําหรบัการวเิคราะหท์ี่ตวัแปรตามมคี่าเป็นแบบ Ordinal และในการวเิคราะหน้ี์ ระดบัความ
รุนแรงของอุบตัเิหตุขา้งทางจะเป็นตวัแปรตาม (Dependent Variable) สามารถจาํแนกออกเป็น 3 ระดบั คอื 
อุบตัเิหตุบาดเจบ็เลก็น้อย อุบตัเิหตุบาดเจบ็สาหสั และอุบตัเิหตุทีม่ผีูเ้สยีชวีติ  
 
 
 
 



3-27 
 

ตารางท่ี 3-6 จาํนวนอบุติัเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัรถคนัเดียวจาํแนกตามระดบัความรนุแรงของอบุติัเหต ุ
 ระดบัความรนุแรงของอบุติัเหต ุ

บาดเจบ็เลก็น้อย บาดเจบ็สาหสั เสียชีวิต 
ประเภทของอบุติัเหต ุ
อุบตัเิหตุชนวตัถุขา้งทาง 5,294 64.5% 1,791 62.1% 852 43.0% 
อุบตัเิหตุอื่นๆ 2,920 35.5% 1,095 37.9% 1,131 57.0% 

ช่วงเวลา 
กลางวนั 4,303 52.4% 1,502 52.0% 984 49.6% 
กลางคนื 3,911 47.6% 1,384 48.0% 999 50.4% 

ช่วงเวลาเทศกาล 
ปีใหม/่สงกรานต ์ 2,797 34.1% 1,067 37.0% 747 37.7% 
นอกชว่งเทศกาล 5,417 65.9% 1,819 63.0% 1,236 62.3% 

การแบ่งแยกทิศทางจราจร 
แบง่แยก 4,806 58.5% 1,677 58.1% 1,084 54.7% 
ไมแ่บง่แยก 3,408 41.5% 1,209 41.9% 899 45.3% 

จาํนวนช่องจราจร 
2 ชอ่งจราจร 3,213 39.1% 1,158 40.1% 873 44.0% 
4 ชอ่งจราจร 3,905 47.5% 1,298 45.0% 882 44.5% 
6 ชอ่งจราจร 374 4.6% 182 6.3% 58 2.9% 
8 ชอ่งจราจร หรอืมากกวา่ 722 8.8% 248 8.6% 170 8.6% 

ลกัษณะบริเวณท่ีเกิดเหต ุ
ทางตรง 4,457 54.3% 1,536 53.2% 1,129 56.9% 
อื่นๆ 3,757 45.7% 1,350 46.8% 854 43.1% 
ทางโคง้ 2,180 26.5% 771 26.7% 503 25.4% 
อื่นๆ 6,034 73.5% 2,115 73.3% 1,480 74.6% 
ทางแยก 682 8.3% 250 8.7% 136 6.9% 
อื่นๆ  7,532 91.7% 2,636 91.3% 1,847 93.1% 
จุดกลบัรถ 435 5.3% 177 6.1% 82 4.1% 
อื่นๆ 7,779 94.7% 2,709 93.9% 1,901 95.9% 

สภาพภมิูอากาศ 
ฝนตก 1,431 17.4% 396 13.7% 211 10.6% 
อื่นๆ 6,783 82.6% 2,490 86.3% 1,772 89.4% 

ทีม่า ฐานขอ้มลูอุบตัเิหตุบนทางหลวง สาํนกัอาํนวยความปลอดภยั กรมทางหลวง พ.ศ. 2544 ถงึ พ.ศ. 2549 

การวเิคราะหท์างสถติแิบบ Ordered Logistic Regression ถูกนํามาประยุกตใ์ชใ้นการศกึษาน้ี ซึง่การวเิคราะห์
ดงักล่าว ถอืเป็นการวเิคราะหแ์บบ Multivariable อยา่งหน่ึง ซึง่จะใชส้าํหรบัการวเิคราะหท์ีต่วัแปรตามมคี่าเป็น
แบบ Ordinal และในการวเิคราะห์น้ี ระดบัความรุนแรงของอุบตัิเหตุขา้งทางจะเป็นตวัแปรตาม (Dependent 
Variable) สามารถจาํแนกออกเป็น 3 ระดบั คอื อุบตัเิหตุบาดเจบ็เลก็น้อย อุบตัเิหตุบาดเจบ็สาหสั และอุบตัเิหตุ
ทีม่ผีูเ้สยีชวีติ เน่ืองจากขอ้จาํกดัของขอ้มลูอุบตัเิหตุ ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) 10 ตวัแปรทีค่าดว่ามี
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ผลต่อระดบัความรุนแรงของการเกิดอุบตัิเหตุขา้งทาง ได้ถูกเลือกนํามาใช้ในการวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์
ดงักล่าวน้ี โดยตารางท่ี 3-7 ไดอ้ธบิายความหมายของแต่ละตวัแปรทีใ่ชใ้นการวเิคราะหน้ี์ 

ตารางท่ี 3-7 ตวัแปรอิสระในการวิเคราะหห์าความสมัพนัธข์องระดบัความรนุแรงของอบุติัเหตขุ้างทาง 
ตวัแปร ความหมาย ค่าเฉล่ียของตวัแปร 

ตวัแปรตาม   
Accident Severity 0 = อุบตัเิหตุทีม่ผีูบ้าดเจบ็เลก็น้อย 

1 = อุบตัเิหตุทีม่ผีูบ้าดเจบ็สาหสั 
2 = อุบตัเิหตุทีม่ผีูเ้สยีชวีติ 

0.524 

ตวัแปรอิสระ   
ประเภทอบุติัเหต ุ   

FOBJ 1 = อุบตัเิหตุชนกนัอุปกรณ์ขา้งทาง, 0 = อื่นๆ 0.607 
ช่วงเวลา   

TIME 1 = กลางวนั, 0 = กลางคนื 0.519 
FEST 1 = เทศกาลปีใหม ่หรอืสงกรานต,์  

0 = นอกชว่งเทศกาล 0.352 
ลกัษณะทางกายของถนน   

TSEP 1 = มเีกาะกลาง, 0 = ไมม่เีกาะกลาง 0.578 
LANE 1 = 2 ชอ่งจราจร 

2 = 4 ชอ่งจราจร 
3 = 6 ชอ่งจราจร 
4 = 8 ชอ่งจราจร หรอืมากกวา่ 

1.820 

บริเวณท่ีเกิดเหต ุ   
STRA 1 = ทางตรง, 0 = อื่นๆ 0.544 
CURV 1 = ทางโคง้, 0 = อื่นๆ 0.264 
INTE 1 = ทางแยก, 0 = อื่นๆ 0.082 
UTUR 1 = จุดกลบัรถ, 0 = อื่นๆ 0.053 

สภาพภมิูอากาศ   
RAIN 1 = ฝนตก, 0 = อื่นๆ 0.156 

 

ผลการวิเคราะห ์

ตารางท่ี 3-8 แสดงผลการวเิคราะหท์างสถติแิบบ Ordered Logistic Regression ในการหาความสมัพนัธ์
ระหว่างระดบัความรุนแรงของอุบตัิเหตุข้างทางกบัตัวแปรต่างๆ ที่ได้แสดงไว้ในตารางท่ี 3-7 และผลการ
วเิคราะหส์ามารถอธบิายไวใ้นสว่นถดัไป 
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ตารางท่ี 3-8 ผลการวิเคราะหท์างสถิติแบบ Ordered Logistic Regression 
Variables Coeff P-Value Odd Ratio Sample Average 

FOBJ -0.590 0.000 * 0.554 0.607 
TIME -0.082 0.030 * 0.921 0.519 
FEST -0.018 0.647 0.982 0.352 
TSEP 0.036 0.471 1.037 0.578 
LANE -0.039 0.156 0.962 1.820 
STRA -0.074 0.356 0.928 0.544 
CURV -0.087 0.304 0.917 0.264 
INTE -0.076 0.445 0.926 0.082 
UTUR -0.011 0.920 0.989 0.053 
 RAIN -0.402 * 0.000 0.669 0.156 
Log pseudolikelihood ratio -10714.578   
Pseudo R2 0.0134  
No. of observations 11939**   

หมายเหตุ: * ทีร่ะดบันยัสาํคญั 95% ** ไมร่วมอุบตัเิหตุขา้งทางทีช่นกบัเกาะกลางถนน และอื่นๆ 

ในการวเิคราะหน้ี์ จะไมร่วมอุบตัเิหตุขา้งทางทีเ่กดิขึน้จากการชนเกาะกลางถนนและอื่นๆ เพราะในการวเิคราะห์
จะแยกปจัจยัของอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากชนวตัถุขา้งทาง ซึง่ขอ้มูลอุบตัเิหตุขา้งทางทีเ่กดิขึน้จากเกาะกลาง
ถนน ในฐานขอ้มลูไมส่ามารถระบุไดว้่าเป็นเกาะกลางแบบ Raised Median หรอื Depressed Median ซึง่
ก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุขา้งทางทีแ่ตกต่างกนัไป อาจจะเป็นอุบตัเิหตุจากการชนกบัวตัถุสิง่ของ ในกรณีทีเ่กาะกลาง
ถนนเป็นแบบ Raised Median หรอืเป็นอุบตัเิหตุจากการไม่ชนวตัถุสิง่ของ สําหรบัเกาะกลางถนนแบบ 
Depressed Median ดงันัน้ขอ้มลูอุบตัเิหตุเพยีงจาํนวน 11,939 ราย สามารถนํามาใชใ้นการวเิคราะหท์างสถติิ
แบบ Ordered Logistic Regression เพือ่หาความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัความรนุแรงของอุบตัเิหตุกบัปจัจยัต่างๆ  

จากผลการวเิคราะหท์ีแ่สดงไวใ้นตารางท่ี 3-8 พบว่าอุบตัเิหตุขา้งทาง ประเภทชนกบัวตัถุขา้งทาง มแีนวโน้ม
ของระดบัความรุนแรงของอุบตัเิหตุน้อยกว่าอุบตัเิหตุประเภทอื่นๆ ดงันัน้อุบตัเิหตุขา้งทางทีไ่มใ่ช่การชนกบัวตัถุ
ขา้งทาง อย่างเช่น อุบตัิเหตุพลิกควํ่า มแีนวโน้มที่จะมรีะดบัความรุนแรงของอุบตัิเหตุมากกว่า จากผลการ
วเิคราะห์ เมื่อเปรยีบค่า Odds Ratio ระหว่างอุบตัิเหตุขา้งทางที่มผีูเ้สยีชวีติ กบัอุบตัิเหตุขา้งทางที่มี
ผูไ้ดร้บับาดเจบ็ซึง่รวมทัง้บาดเจบ็สาหสัและบาดเจบ็เลก็น้อย พบว่าอุบตัเิหตุชนกบัอุปกรณ์ขา้งทางมรีะดบัความ
รุนแรงของอุบตัเิหตุตํ่ากว่า 0.554 เท่า เมื่อเปรยีบเทยีบอุบตัเิหตุอื่นๆ เช่น อุบตัเิหตุรถพลกิควํ่า ในทางตรงกนั
ขา้ม อุบตัิเหตุขา้งทางประเภทไม่ชนกบัวตัถุสิง่ของ เช่น อุบตัิเหตุรถพลิกควํ่า จะมรีะดบัความรุนแรงสูงกว่า
อุบตัเิหตุขา้งทางทีช่นกบัวตัถุสิง่ของ ถงึ 1.805 (1/0.554) เท่า ซึง่ผลการวเิคราะหส์ามารถอธบิายไดจ้ากระบบ
อุปกรณ์นิรภยัต่างๆ ของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น เขม็ขดันิรภยั ถุงลมนิรภยั ที่ออกแบบมาเพื่อใหล้ดระดบัความ
รุนแรงของการบาดเจบ็ที่เกดิขึน้จากการชนโดยตรง เช่น การชนด้านหน้า การชนด้านขา้ง แต่ระบบอุปกรณ์
นิรภยัดงักล่าว ไม่ไดถู้กออกแบบมาใหป้้องกนัการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุประเภทรถพลกิควํ่า ซึง่มคีวามซบัซอ้น
ของการไดร้บับาดเจบ็มากกวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอุบตัเิหตุประเภทอื่นๆ  
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เมื่อพจิารณาผลการวเิคราะห์ของตวัแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัระดบัความรุนแรงของอุบตัิเหตุขา้งทาง พบว่า 
ปจัจยัทางดา้นเวลามคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยสําคญั และค่า Odds Ratio แสดงใหเ้หน็ว่า อุบตัเิหตุขา้งทางที่
เกดิขึน้ในชว่งเวลากลางคนื จะมรีะดบัความรนุแรงสงูกวา่ในชว่งเวลากลางวนัถงึ 1.094 (1/0.914) เทา่ ซึง่ผลการ
วเิคราะหน้ี์สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหใ์นขา้งตน้ทีว่่า ในช่วงเวลากลางคนื ผูข้บัขีส่ามารถใชค้วามเรว็ไดส้งูกว่า
ช่วงเวลากลางวนั เน่ืองจากมปีรมิาณการจราจรน้อย ซึ่งถ้าหากรถที่เกดิอุบตัิเหตุขบัมาด้วยความเรว็สูงมาก
เทา่ไร ยิง่ทาํใหร้ะดบัความรนุแรงของอุบตัเิหตุยิง่เพิม่มากขึน้เทา่นัน้ 

สาํหรบัสภาพภูมอิากาศเช่นกนั ผลการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็ว่าสภาพภูมอิากาศฝน มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบอยา่ง
มนียัสาํคญักบัระดบัความรนุแรงของอุบตัเิหตุขา้งทาง และผลของ Odds Ratio แสดงใหเ้หน็ว่า อุบตัเิหตุขา้งทาง
ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างฝนตกนัน้ จะมรีะดบัความรุนแรงน้อยกว่าอุบตัิเหตุขา้งทางที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปกต ิ
(0.676 เท่า) ซึง่ผลการวเิคราะหน้ี์สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหใ์นขา้งตน้ทีว่่า ในช่วงเวลาฝนตก ผูข้บัขีจ่ะขบัขี่
รถดว้ยความเรว็ทีต่ํ่ากว่าสภาพภูมอิากาศปกต ิจงึทําใหร้ะดบัความรุนแรงของอุบตัเิหตุขา้งทางทีเ่กดิขึน้ในช่วง
ฝนตกตํ่ากวา่ในสภาพอากาศปกต ิ

3.2.3.4 ผลการวิเคราะห ์

จากการวเิคราะหข์อ้มลูอุบตัเิหตุบนทางหลวง จาํนวนขอ้มลูทัง้หมด 91,009 ราย ทีเ่กดิขึน้ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2544 ถงึ ปี พ.ศ. 2549 ของสาํนกัอาํนวยความปลอดภยั กรมทางหลวง และเป็นขอ้มลูอุบตัเิหตุขา้งทาง จาํนวน 
35,961 ราย ผลการวเิคราะหแ์สดงถงึภาพรวมของอุบตัเิหตุขา้งทาง และพบว่า อุบตัเิหตุขา้งทางในประเทศไทย
มสีดัสว่นสงูถงึ 40% ซึง่มากกวา่หน่ึงในสามของอุบตัเิหตุบนทางหลวงทัง้หมด เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศต่างๆ 
ยงัคงมสีดัส่วนค่อนข้างสูง เมื่อพจิารณาในแต่ละปจัจยัพบว่า ความถี่ของอุบตัิเหตุขา้งทางต่อกิโลเมตรต่อปี 
เกดิขึน้บนทางหลวงพเิศษมากทีส่ดุ ตามดว้ยทางหลวงสายประธาน ทางหลวงสายรอง และทางหลวงสายจงัหวดั
ตามลําดบั ผลการเปรยีบเทยีบการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทางตามช่วงเวลา พบว่า ในช่วงเวลากลางคนืมสีดัส่วนของ
อุบตัิเหตุขา้งทางสูงกว่าช่วงเวลากลางวนั (10%) เมื่อจําแนกการเกิดอุบตัิเหตุข้างทางในแต่ละเดอืน พบว่า 
ในช่วงเทศกาล (มกราคม เมษายน และธนัวาคม) มสีดัส่วนสูงกว่าช่วงเดอืนอื่นๆ เลก็น้อย อุบตัเิหตุขา้งทางที่
เกดิขึน้ในชว่งทางตรงมสีดัสว่นสงูทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัลกัษณะพืน้ทีเ่กดิเหตุอื่นๆ นอกจากน้ีอุบตัเิหตุขา้งทาง
ที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการชนเสาไฟฟ้ามสีดัส่วนสูงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกบัอุปกรณ์ข้างทางประเภทอื่นๆ 
สาํหรบัการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทางระหว่างถนนทีม่กีารแบ่งแยกทศิทางจราจร กบัถนนทีไ่ม่มกีารแบ่งแยกทศิทาง
จราจร พบวา่ ในถนนทีม่กีารแบ่งแยกทศิทางจราจรมสีดัสว่นของอุบตัเิหตุขา้งทางสงูกว่าถนนทีไ่มม่กีารแบ่งแยก
ทศิทางจราจร นอกจากน้ี ในถนนทีม่จีํานวนช่องจราจรน้อยจะมสีดัส่วนการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทางสงูกว่าถนนทีม่ี
จํานวนช่องจราจรมาก เมื่อจําแนกตามความถี่ การเกดิอุบตัิเหตุบนถนนที่มพีืน้ผวิลาดยางมากที่สุดถงึ 0.344 
ครัง้ ต่อกิโลเมตร ต่อปี และประเภทรถยนต์ที่มีการเกิดอุบัติเหตุข้างทางมากที่สุดคือรถกระบะ ตามด้วย
รถบรรทุก และรถยนตส์ว่นบุคคลตามลาํดบั 

สาํหรบัการวเิคราะหห์าปจัจยัทีม่ผีลต่อการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทางจากขอ้มลูอุบตัเิหตุทัง้หมด 73,833 ราย ผลการ
วเิคราะหท์างสถติ ิแสดงใหเ้หน็ว่า ช่วงเวลากลางคนื ช่วงเวลานอกเทศกาล ถนนทีม่กีารแบ่งแยกทศิทางจราจร 
ถนนทีเ่ป็นช่วงทางตรง ลว้นมอีทิธพิลต่อการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทาง ซึง่อาจเป็นเพราะความเรว็ และเมื่อพจิารณา
ในช่วงเวลากลางคนื หรอืช่วงเวลาปกตจิะพบว่ามปีรมิาณการเดนิทางไม่หนาแน่นเมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลา
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อื่น ทําให้ผู้ขบัขี่ใช้ความเรว็สูงได้ นัน่เป็นการเพิม่โอกาสในการเกิดอุบตัิเหตุมากยิง่ขึ้น ในขณะที่ปจัจยัของ
จํานวนช่องจราจรน้อย ช่วงทางโคง้ และสภาพภูมอิากาศฝนตก เป็นสาเหตุทําใหผู้ข้บัขีบ่กพร่องในเรื่องโอกาส
ต่างๆ เชน่ ถูกจาํกดัในเรือ่งระยะการมองเหน็ (Sight Distance) ในชว่งทางโคง้ ขาดแคลนพืน้ทีใ่นการควบคุมรถ
เมื่อเกดิอุบตัเิหตุในเสน้ทางทีม่จีาํนวนช่องจราจรน้อย หรอืความสามารถในการควบคุมยานพาหนะลดลงภายใต้
สภาพภูมอิากาศฝนตก ปจัจยัเหล่าน้ีลว้นแต่เพิม่โอกาสในการเกดิอุบตัเิหตุใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะอุบตัเิหตุขา้ง
ทาง 

การเกดิอุบตัเิหตุขา้งทาง ร่วมกบัปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการเกดิอุบตัเิหตุ ย่อมก่อใหเ้กดิความแตกต่างของระดบั
ความรุนแรง ดงันัน้ ในการวเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อระดบัความรุนแรงของอุบตัเิหตุขา้ง
ทางจงึจาํแนกระดบัความรนุแรงออกเป็น 3 ระดบัคอื อุบตัเิหตุทีม่ผีูบ้าดเจบ็เลก็น้อย อุบตัเิหตุทีม่ผีูบ้าดเจบ็สาหสั 
และอุบตัเิหตุทีม่ผีูเ้สยีชวีติ ซึง่ผลการวเิคราะห ์พบว่า ระดบัความรุนแรงของอุบตัเิหตุขา้งทางประเภทไม่ชนกบั
วตัถุสิง่ของ เช่น อุบตัเิหตุพลกิควํ่าสูงกว่าอุบตัเิหตุขา้งทาง ประเภทชนกบัวตัถุสิง่ของ เช่น ชนกบัอุปกรณ์ขา้ง
ทาง ถงึ 1.805 เทา่ นอกจากน้ีอุบตัเิหตุขา้งทางทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลากลางคนื จะทาํใหม้รีะดบัความรุนแรงสงูกว่า
ในช่วงเวลากลางวนัถงึ 1.094 เท่า เพราะในช่วงเวลากลางคนืสามารถขบัขีด่ว้ยความเรว็สูงกว่าในช่วงเวลา
กลางวนั เน่ืองจากปรมิาณการจราจรทีไ่มห่นาแน่น 

อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์บางส่วนยงัคงไม่สอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ทางสถิติ แต่ผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์น้ีสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัความปลอดภยัทางถนนใน
อนาคตได ้การวเิคราะหข์อ้มลูอุบตัเิหตุเป็นอกีหน่ึงวธิทีีท่ําใหท้ราบปญัหาอุบตัเิหตุทางถนน ซึง่การนําขอ้มลูทีม่ี
อยู ่เชน่ ขอ้มลูอุบตัเิหตุมาใชใ้นการวเิคราะห ์ถอืเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัต่องานวจิยัเป็นอยา่งยิง่ นอกจากน้ี ความ
สมบูรณ์ของขอ้มูลยงัเป็นสิง่จําเป็นต่อการวเิคราะห์วิจยัทางด้านความปลอดภยัทางถนน สําหรบัการศึกษา
อุบตัเิหตุในเชงิลกึ เช่น การสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุ มคีวามจําเป็น
อย่างยิง่ต่อการศกึษาอุบตัเิหตุขา้งทางเพราะจะทําใหท้ราบถงึรปูแบบของการเกดิอุบตัเิหตุ และช่วยใหส้ามารถ
ระบุองคป์ระกอบของการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทางไดถู้กตอ้งยิง่ขึน้ ดงันัน้ การสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุและการ
ฟ้ืนฟูสภาพการเกดิเหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิอุบตัเิหตุขา้งทาง พรอ้มทัง้กรณีอุบตัเิหตุตวัอยา่งจะแสดงไวใ้นบท
ถดัไป 

3.2.4 กรณีศึกษาการสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 

เน้ือหาในบทน้ีนําเสนอขอ้มูลจากการสบืค้นสาเหตุการเกดิอุบตัิเหตุจากอนัตรายขา้งทาง ซึ่งในแต่ละกรณีจะ
เริม่ต้นด้วยเรื่องราวของอุบตัิเหตุ ว่าใครเกี่ยวขอ้งกบัอุบตัิเหตุ เดนิทางจากที่ไหน เกิดอุบตัิเหตุที่จุดใด และ
จาํนวนผูป้ระสบอุบตัเิหตุทัง้หมด หลงัจากนัน้ จะนําเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัรถทีเ่กดิเหตุ ผูข้บัขี ่ถนนและสิง่แวดลอ้ม 
รวมทัง้ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัตวัรถและหลกัฐานต่างๆ ทีพ่บในทีเ่กดิเหตุ ในสว่นทา้ยของรายงานจะนําเสนอ
บทวเิคราะหถ์งึองค์ประกอบของการเกดิเหตุและองคป์ระกอบของการบาดเจบ็ทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มูลในทีเ่กดิ
เหตุ การสมัภาษณ์ผูเ้หน็เหตุการณ์ การคํานวณผา่นกระบวนการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุป
ในทา้ยทีส่ดุ 
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3.2.4.1 รายงานการสืบค้นสาเหตกุารเกิดอบุติัเหต ุ

อบุติัเหตอุนัตรายข้างทาง 

ในการศกึษาน้ี ไดร้วบรวมขอ้มลูอุบตัเิหตุทัง้หมดจาํนวน 17 ครัง้ ซึง่เป็นอุบตัเิหตุรถคนัเดยีวทีเ่กดิเหตุการณ์รถ
หลุดออกจากถนน ยกเวน้กรณอุีบตัเิหตุรถโดยสารชนกบัรถบรรทุกทีอ่.พล จ.ขอนแก่น เพยีงหน่ึงครัง้ รปูท่ี 3-22 
แสดงตําแหน่งทีเ่กดิเหตุทัง้หมด โดยรายละเอยีดของทีเ่กดิเหตุ ถนน อาํเภอ และจงัหวดั รวบรวมอยูใ่นรายงาน
อุบตัเิหตุแต่ละครัง้ต่อไป 

 
รปูท่ี 3-22 ตาํแหน่งจดุท่ีเกิดอบุติัเหตอุนัตรายข้างทาง 

เน้ือหาต่อจากน้ี เป็นกรณศีกึษาอุบตัเิหตุแต่ละครัง้ นําเสนอเรยีงตามวนัทีเ่กดิเหตุ  
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Case ID: 051117-01 
ลาํดบัเหตกุารณ์ 
เมื่อวนัที ่17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2548 คนืวนัลอยกระทง เกดิอุบตัเิหตุรถยนตส์่วนบุคคลเสยีหลกัหลุดออกจาก
ถนนบรเิวณกโิลเมตรที ่ 4+500 ทางหลวงหมายเลข 3214 จ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (รปูท่ี 3-23) โดยรถไดพุ้ง่
เข้าชนคนเดนิเท้าสี่คน ก่อนที่จะชนเสาป้ายจราจรแบบแขวนและติดค้างอยู่ที่จุดดงักล่าว เป็นเหตุให้ผู้ขบัขี่
เสยีชวีติ ผูโ้ดยสารตอนหน้าไดร้บับาดเจบ็สาหสั สว่นคนเดนิเทา้เสยีชวีติสามคน บาดเจบ็สาหสัหน่ึงคน รปูท่ี 3-
24 แสดงลกัษณะการเกดิเหตุ 

 
รปูท่ี 3-23 ตาํแหน่งจดุเกิดเหต ุ

 
รปูท่ี 3-24 แผนผงัการชน 

ข้อมลูรถ 
รถคนัทีเ่กดิเหตุเป็นรถยนตส์่วนบุคคล Honda รุน่ Civic Dimension สบีรอนซ ์เครื่องยนตเ์บนซนิ 1,700 ซซี ี
เกยีรอ์ตัโนมตั ิขบัเคลื่อนลอ้หน้า มติริถความยาว 4.45 ม. กวา้ง 1.72 สงู 1.44 ม. ลอ้รถเป็นลอ้ปรบัแต่ง แต่ลอ้
หลงัด้านขวาเป็นล้ออะไหล่ เบาะที่นัง่ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารเป็นเบาะเดี่ยวติดตัง้เขม็ขดันิรภยัแบบสามจุด ส่วน
เบาะนัง่หลงัเป็นแถวยาว 

 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ทางต่างระดบั 
คลองหลวง 
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ความเสียหาย 
รถไดร้บัความเสยีหายอยา่งหนกับรเิวณดา้นขวาของตวัรถ (รปูท่ี 3-25) โดยเกดิรอยยุบเป็นรอยฐานรากเสาป้าย
จราจรทีบ่รเิวณตําแหน่งเสา A และเสา C ซึง่ตดิอยูก่บัเสาป้ายทีค่วามสงู 1.90 ม. และ 1.75 ม. ตามลําดบั ซึง่
สอดคลอ้งกบัรอยเสยีหายของรถ โดยวดัรอยชนของรถไดค้วามกวา้ง 1.89 ม. แต่มคีวามกวา้งของเสาป้ายเพยีง 
1.50 เมตร ทาํใหเ้กดิรอยยบุตวัจากการกระแทกต่อเน่ืองอกี 2.88 ม. 

ตําแหน่งทีน่ัง่ของผูข้บัขีเ่กดิการยบุตวัคอ่นขา้งมาก ซึง่เป็นรอยทีเ่กดิจากทัง้ฐานรากคอนกรตีและเสาเหลก็ ทาํให้
อุปกรณ์ภายในรถไดร้บัความเสยีหายเชน่เดยีวกนั ไดแ้ก่ พวงมาลยั แผงหน้าปดั กระจกแตก เป็นตน้ 

 
 

รปูท่ี 3-25 สภาพความเสียหายของรถยนต ์

ข้อมลูถนน 
ทางหลวงหมายเลข 3214 เป็นเสน้ทางเชื่อมต่อฝ ัง่ตะวนัออกจากทางหลวงหมายเลข 347 บรรจบกบัฝ ัง่ตะวนัตก
ทีท่างหลวงหมายเลข 3010 จ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มคีวามยาวทัง้สิน้ 15 กม. บรเิวณจุดเกดิเหตุก่อนถงึทาง
แยกต่างระดบัคลองหลวงเลก็น้อยเป็นถนน 4 ช่องจราจรมเีกาะกลางถนนแบ่งแยกทศิทาง ช่องจราจรเป็นผวิ
คอนกรตีกวา้ง 3.6 ม. ไหล่ทางเป็นผวิแอสฟลัตก์วา้ง 2.5 ม. สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานพืน้คอนกรตีเทา่กบั 0.76 

หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
หลกัฐานสําคญัในกรณีน้ีคอื รอยไถลของลอ้ เริม่จากช่องทางขวาไปสิน้สุดที่ไหล่ทางดา้นนอก โดยสามารถวดั
รอยไถลจากปลายดา้นหน่ึงถงึปลายอกีดา้นหน่ึงในแนวตรงได ้28.8 ม. ความกวา้งตรงกลาง 0.6 ม. และตําแหน่ง
ทีร่ถชนคนเดนิเทา้สามารถประเมนิไดจ้ากแนวทางวิง่ของรถ (รปูท่ี 3-26) 
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เสาป้ายจราจรอยูห่า่งจากขอบไหล่ทาง 2.0 ม. มขีนาดฐานราก 40x40 ซม. สงู 50 ซม. ระยะหา่งระหว่างเสาทัง้
สองตน้ 1.90 ม. ถดัจากไหล่ทางไปประมาณ 4.50 ม. พบรอยเลอืดกระจายอยูบ่นพืน้ แสดงถงึตําแหน่งของคน
เดนิเทา้ทีเ่สยีชวีติหน่ึงคน สว่นผูเ้สยีชวีติอกีสองคนอยูห่า่งจากขอบไหลท่างไปอกี เป็นระยะทาง 9.20 ม. 

 
รปูท่ี 3-26 หลกัฐานต่างๆ ในท่ีเกิดเหต ุ

ข้อมลูการบาดเจบ็ 
ผูข้บัขีเ่สยีชวีติทนัทใีนทีเ่กดิเหตุ จากการทีศ่รีษะกระแทกเขา้กบับรเิวณคานประตูและเสา A สว่นผูโ้ดยสารไดร้บั
บาดเจบ็สาหสัทีไ่หล่ซา้ย และแผลเปิดทีช่อ่งทอ้ง ตารางท่ี 3-9 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุ 

ตารางท่ี 3-9 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ
ลาํดบั ประเภท เพศ อาย ุ ความรนุแรง 

1 ผูข้บัขี ่ หญงิ 26 เสยีชวีติ 
2 ผูโ้ดยสาร ชาย 21 บาดเจบ็สาหสั 
3 คนเดนิเทา้ ชาย 21 เสยีชวีติ 
4 คนเดนิเทา้ ชาย N/A เสยีชวีติ 
5 คนเดนิเทา้ ชาย N/A เสยีชวีติ 
6 คนเดนิเทา้ ชาย 19 บาดเจบ็สาหสั 

 
องคป์ระกอบของอบุติัเหต ุ

ความเรว็ 
จากขอ้มูลรอยลอ้ทีเ่กดิบนพืน้ถนน สามารถประเมนิรศัมขีองรอยไถลไดเ้ท่ากบั 173.1 ม. เมื่อคํานวณกบัค่า
สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานทีพ่ืน้ผวิถนนและไหล่ทางซึง่มคี่าเท่ากบั 0.76 และ 0.72 ตามลําดบั ประเมนิไดว้่ารถวิง่
มาด้วยความเรว็ 129 กม./ชม. ก่อนที่จะเสยีหลกัพุ่งชนเสาป้าย อย่างไรก็ตาม กรณีน้ียงัสามารถประเมนิ
ความเรว็ไดจ้ากทฤษฎีเรื่องพลงังาน เน่ืองจากมกีารยุบตวัของรถเกดิขึน้ ขอ้มูลจากการวดัการยุบตวัของรถที่
ตําแหน่งทีน่ัง่ผูข้บัขีค่วามกวา้งรอยชน 1.89 ม. ทีค่วามสงู 0.72 ม. สามารถคาํนวณพืน้ทีท่ียุ่บตวัไปไดเ้ท่ากบั 
6.2 ม.2 
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ค่า stiffness coefficient สาํหรบัการชนดา้นขา้งของรถคนักล่าว จะไดค้่า A เท่ากบั 24,550 นิวตนั/เมตร ค่า B 
เท่ากบั 462,549 นิวตนั/เมตร2 แต่เน่ืองจากการชนเป็นการชนทีม่มีุมเฉียงเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย โดยวดัมุมชนได ้
30 องศา ดงันัน้ ค่า crush energy ของการยุบตวัน้ีไดเ้ท่ากบั 88,466.39 นิวตนั-เมตร และเมื่อคาํนวณยอ้นกลบั
หาค่าความเรว็ของการชน จะได้เท่ากบั 140 กม./ชม. ดงันัน้ ความเร็วของรถขณะพุ่งเขา้ชนเสาป้ายมี
คา่ประมาณ 129 ถงึ 140 กม./ชม. ดงัแสดงผลการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุในรปูท่ี 3-27และรปูท่ี 3-28 

 
รปูท่ี 3-27 ภาพแสดงตาํแหน่งของรถก่อนการชน 

  
 (1) รถเริม่เสยีการควบคุม 

  
 (2) รถชนคนเดนิเทา้ 

  
(3) รถหมนุหนัหน้ากลบั 

 
(4) รถตดิอยูท่ีเ่สาป้ายแบบแขวน 

รปูท่ี 3-28 การเคล่ือนท่ีของรถจากการฟ้ืนฟสูภาพการเกิดอบุติัเหต ุ
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การบาดเจบ็ 
จากการประเมนิการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุ พบว่าเขม็ขดันิรภยัของทัง้ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารตดิอยู่ในช่อง
เก็บ และไม่สามารถดึงออกมาได้ รวมทัง้ถุงลมนิรภยัทัง้สองตําแหน่งยงัอยู่ในสภาพเดิม และตวัเซนเซอร์ที่
ดา้นหน้าของรถยงัอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ อยา่งไรกต็าม ทัง้เขม็ขดันิรภยัและถุงลมนิรภยัมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้ง
น้อยทีจ่ะช่วยลดการบาดเจบ็ของอุบตัเิหตุในกรณีน้ี เน่ืองจากเป็นการชนเสาแขง็ดา้นขา้ง ซึ่งจากการตรวจสอบ
ภายในรถ พบว่าศรีษะของผูข้บัขีฟ่าดเขา้กบัเสา B และคานประตู แต่ไมพ่บความเสยีหายทีเ่สาป้ายแบบแขวน
แต่อย่างใด เน่ืองจากแรงจากการปะทะทัง้หมดถูกสะทอ้นกลบัมายงัรถซึ่งมคีวามยดืหยุ่นมากแต่ความแขง็แรง
น้อยกวา่ 

ปัจจยัท่ีสาํคญัของอบุติัเหต ุ
ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทย ประเมนิถงึปจัจยัสาํหรบัการเกดิเหตุไดว้่า ผูข้บัขีใ่ชค้วามเรว็และไมส่ามารถ
ควบคุมรถไดอ้ย่างปลอดภยั และปจัจยัต่อความรุนแรงของอุบตัเิหตุไดแ้ก่ วตัถุอนัตรายทีไ่ม่มกีารป้องกนัอย่าง
เพยีงพอ 
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Crash ID: 060407-01 
ลาํดบัเหตกุารณ์ 
เมื่อวนัที ่7 เมษายน พ.ศ. 2549 เวลาประมาณ 09:30 น. ผูข้บัขีเ่ป็นชายอายุ 23 ปี ไดข้บัรถกระบะจากนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค มุ่งหน้ากรุงเทพฯ  แต่ยางเกดิระเบดิ  เป็นเหตุใหร้ถเสยีหลกัตกรางระบายน้ําบนทางหลวง
หมายเลข 1 กโิลเมตรที ่41+100 จ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (รปูท่ี 3-29) ก่อนทีร่ถจะหยดุในลกัษณะตะแคงอยูใ่น
รอ่งระบายน้ํา โดยผูข้บัขีไ่มไ่ดร้บับาดเจบ็แต่อยา่งใด รปูท่ี 3-30 แสดงลกัษณะการเกดิอุบตัเิหตุ 

 
รปูท่ี 3-29 ตาํแหน่งอบุติัเหต ุ

 
 

 
 

รปูท่ี 3-30 แผนผงัการชน 

ข้อมลูรถ 
รถคนัเกดิเหตุ เป็นรถกระบะ Isuzu รุน่ D-Max สบีรอนซ ์เครื่องยนตด์เีซล 3,000 ซซี ีเกยีรธ์รรมดา มทีีน่ัง่เสรมิ
ดา้นหลงั น้ําหนกัรถเปล่า 1,530 กก. โดยไมม่น้ํีาหนกับรรทุกอื่นแต่อยา่งใด 

Reference Point
Electric Pole
HR 91/100

0 10

meter
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ความเสียหาย 
รถไม่ไดร้บัความเสยีหายจากการปะทะ เกดิเพยีงรอยถลอกกบัรางระบายน้ําคอนกรตีเลก็น้อยบรเิวณดา้นซา้ย
ของตวัรถในช่วงความสูง 70 ถึง 110 ซม. กระจกมองหลงัด้านซ้ายงอ ไฟท้ายด้านซ้ายเสยีหาย และจําเป็น
จะตอ้งใชร้ถยกขึน้มาจากรางระบายน้ํา รปูท่ี 3-31 แสดงตําแหน่งและสภาพความเสยีหายของตวัรถ 

 
 

 
รปูท่ี 3-31 ความเสียหายบริเวณด้านซ้ายของตวัรถ 

จากการตรวจสอบสภาพรถ พบว่าลอ้หน้าดา้นซา้ยเสยีหาย แต่ไม่สามารถระบุตําแหน่งทีย่างระเบดิไดด้งัแสดง
รปูท่ี 3-32 ซึง่เมื่อพจิารณาจากสภาพลอ้และดนิโคลนทีต่ดิอยูด่า้นใน  ประเมนิไดว้่ายางไดเ้กดิปญัหาก่อนทีร่ถจะ
มาหยดุทีจุ่ดสุดทา้ยน้ี สว่นความดนัลมยางในลอ้อื่นๆ ไดแ้ก่ หน้าขวา หลงัซา้ย และหลงัขวา วดัได ้ 24 28 และ 
35 psi ตามลาํดบั ความลกึดอกยางแต่ละลอ้มคีา่ประมาณ 5 ถงึ 6 มม.  

 
รปูท่ี 3-32 สภาพยางท่ีระเบิดก่อนจะหลดุออกจากถนน 
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ในจุดสดุทา้ยทีร่ถหยดุอยูใ่นรอ่งระบายน้ํา ในสภาพกึง่ตะแคงควํ่าดา้นซา้ย ดงัแสดงในรปูท่ี 3-33 

 
รปูท่ี 3-33 จดุสดุท้ายท่ีรถหยดุ 

ข้อมลูผูข้บัข่ี 
ผูข้บัขีม่ปีระสบการณ์ในการขบัขีร่ถกระบะประมาณสองปี แต่เพิง่ใชร้ถคนัดงักล่าวเพยีงหน่ึงอาทติยเ์ท่านัน้ ซึ่ง
จากการสมัภาษณ์ไม่พบว่าผูข้บัขีอ่ยู่ในอาการมนึเมาแต่อย่างใด และมปีระวตักิารใชเ้สน้ทางน้ีประมาณเดอืนละ
ครัง้ จากนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคมุง่หน้าไปบางนา โดยแต่ละครัง้ใชเ้วลาเฉลีย่ประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท ี 

ข้อมลูถนน 
ทางหลวงหมายเลข 1 เป็นเส้นทางสายหลกัเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ และจงัหวดัในภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เริม่ตน้จากอนุสาวรยีช์ยัสมรภมู ิมุง่หน้าไปยงัจ.ปทุมธานี และสิน้สดุทีอ่.แมส่าย จ.เชยีงราย 
รวมระยะทางทัง้สิน้ 1,005 กม. 

บรเิวณทีเ่กดิอุบตัเิหตุนัน้เป็นถนนรวมสบิชอ่งจราจร แยกเป็นทางคูข่นานฝ ัง่ละสองชอ่งจราจร และทางหลกัฝ ัง่ละ
สามช่องจราจร ในทางหลกัช่องจราจรกวา้ง 3.5 ม. ไหล่ทางดา้นในกวา้ง 2.5 ม. ผวิทางแอสฟลัต์คอนกรตี
สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทาน 0.84 

หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
หลกัฐานทีเ่ด่นชดัในทีเ่กดิเหตุพบรอยลอ้เป็นแนวยาว 20.90 ม. และ 26.20 ม. ซึ่งเป็นรอยทีเ่กดิจากการเบรค 
ตัง้แต่ช่องทางดา้นซา้ยสุดยาวไปจนตกขอบร่องระบายน้ํา (รปูท่ี 3-34) และพบรอยล้อเคลื่อนทีต่่อไปในราง
ระบายน้ําอกี 33.00 ม. รวมระยะทางทีร่ถเคลื่อนทีจ่ากจุดทีพ่บรอยลอ้จนถงึจุดสุดทา้ยคดิเป็นระยะทางประมาณ 
57.30 ม. 
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รปูท่ี 3-34 หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ

องคป์ระกอบของอบุติัเหต ุ

ยางระเบิด 
ยางรถคนัดงักล่าวไดเ้กดิปญัหาก่อนทีร่ถจะเสยีหลกัตกลงไปขา้งทางดา้นซา้ย ซึง่แมจ้ะไมพ่บรอยเสยีหายใดๆ ที่
ตวัยาง แต่กพ็บความไมส่มดุลในการเตมิลมยางแต่ละเสน้ 

การบาดเจบ็ 
กรณีอุบตัเิหตุดงักล่าว ผูป้ระสบอุบตัเิหตุไมไ่ดร้บับาดเจบ็ใดๆ ซึง่สามารถประเมนิความเรว็ก่อนทีร่ถจะตกลงไป
ขา้งทางได ้102 กม./ชม. จนเมื่อตกลงไปในรางระบายน้ํา ความเรว็ลดเหลอื 68 กม./ชม. ทาํใหเ้กดิแรงกระแทก
ประมาณ 12.81 กโิลนิวตนั ในช่วงเวลาประมาณ 1.24 วนิาท ีและเน่ืองจากรถเคลื่อนทีโ่ดยไมช่นวตัถุใดๆ ทาํให้
แรงเสียดสีจากรางระบายน้ําและพื้นดินค่อยๆ ลดลง โดยใช้เวลาตัง้แต่ตกลงในรางระบายน้ําถึงจุดสุดท้าย
ประมาณ 2.81 วนิาท ีและไมพ่บการกระแทกของผูข้บัขีก่บัอุปกรณ์ใดๆ ภายในรถ ดงัแสดงในรปูท่ี 3-35 

 
รปูท่ี 3-35 ห้องโดยสารอยู่ในสภาพสมบรูณ์ 
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ความเรว็ 
จากการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุ สามารถคํานวณยอ้นกลบัเพื่อหาความเรว็เริม่ตน้ก่อนทีร่ถจะหลุดลงมาใน
รางระบายน้ําได ้โดยกําหนดใหเ้วลาในการรบัรูต้อบสนองเท่ากบั 1.5 วนิาท ี(Castel and Moss, 1999) 
ระยะทางในการตดัสนิใจจะเท่ากบั 43.75 ม. และระยะทางในการเบรคเท่ากบั 57.35 ม. เน่ืองจากลอ้รถฝ ัง่ซา้ย
ขวาตกไปอยู่ในพื้นผิวที่ต่างกนั จึงจําเป็นต้องเฉลี่ยค่าสมัประสิทธิแ์รงเสียดทานของพื้นผวิทัง้สอง ซึ่งหาก
พจิารณายอ้นกลบั ทีจุ่ดหยุดน่ิงคํานวณกลบัมายงัจุดทีต่กลงไปในรางระบายน้ําไดเ้ท่ากบั 68 กม./ชม. ช่วงทีร่ถ
กาํลงัจะหลุดออกขา้งทางเทา่กบั 77 กม./ชม. และความเรว็ทีร่ถใชก่้อนจะเบรคเทา่กบั 105 กม./ชม. 

รางระบายน้ํา 
รางระบายน้ําคอนกรตีบรเิวณน้ีมคีวามชนัค่อนขา้งสูง ซึ่งรถที่ตกลงไปนัน้ยากที่จะควบคุมรถใหก้ลบัขึน้มาได ้
รายละเอยีดของอนัตรายประเภทน้ีจะกล่าวในหวัขอ้ที ่3.2.5 

ปัจจยัสาํคญัของอบุติัเหต ุ
ศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุแหง่ประเทศไทย ประเมนิปจัจยัสาํคญัของการเกดิเหตุไดว้า่ เกดิจากการทีร่ถเสยีหลกัเน่ืองจาก
ล้อหน้าซ้ายระเบิด ส่วนปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความรุนแรงได้แก่ การที่รถตกลงในรางระบายน้ําแต่ไม่สามารถ
ควบคุมรถกลบัมายงับนถนนได ้อยา่งไรกต็าม อุบตัเิหตุครัง้น้ีไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายเน่ืองจากรถไมพ่ลกิควํ่า และ
ไมก่ระทบกบัวตัถุอนัตรายใดๆ  
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Crash ID: 060811-01 

ลาํดบัเหตกุารณ์ 
เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2549 เวลาประมาณ 06:30 น. คณะญาติๆ  ทีก่ําลงัเดนิทางดว้ยรถกระบะไปรว่มงาน
ศพจาก จ.พระนครศรอียุธยา เดนิทางสู่ อ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม ไดเ้สยีหลกัพลกิควํ่าที่ทางหลวงหมายเลข 
209 ทศิทางมุง่หน้าจาก อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ สู ่อ.เชยีงยนื (รปูท่ี 3-36) 

 
รปูท่ี 3-36 ตาํแหน่งท่ีเกิดเหต ุ

รถคนัดงักล่าวออกเดนิทางจาก จ.พระนครศรอียุธยา ตัง้แต่เวลาประมาณ 19:00 น. ของคนืวนัที ่10 สงิหาคม 
ประมาณ 11 ชัว่โมงครึง่ก่อนเกดิเหตุ ผูโ้ดยสารคนหน่ึงไดใ้หข้อ้มลูกบัศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ว่า รูส้กึว่ารถสัน่ซกัพกั 
ก่อนทีร่ถจะเสยีหลกั หลงัจากนัน้รถกเ็กดิพลกิควํ่าขา้มไปในทศิทางฝ ัง่ตรงขา้ม (รปูท่ี 3-37) เป็นเหตุใหผู้โ้ดยสาร
ทีน่ัง่อยูก่ระบะหลงักระเดน็หลุดออกจากตวัรถ 

จากจาํนวนผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสาร 13 คน ไดร้บับาดเจบ็สาหสั 3 คน บาดเจบ็เลก็น้อย 9 คน และไมไ่ดร้บับาดเจบ็
อกี 1 คน ดงัสรุปในตารางท่ี 3-10 ผูบ้าดเจบ็สาหสัถูกนําตวัสง่โรงพยาบาลขอนแก่น สว่นทีเ่หลอืพกัรกัษาตวัที่
โรงพยาบาลเชยีงยนื และแพทยอ์นุญาตใหก้ลบับา้นได ้

อ.เมือง จ.ขอนแกน่

อ.เชียงยนื
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รปูท่ี 3-37 ลกัษณะการเกิดเหต ุ
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ตารางท่ี 3-10 ผูบ้าดเจบ็แยกตามการบาดเจบ็ 

รถ เสียชีวิต 
บาดเจ็
บสาหสั 

บาดเจบ็
เลก็น้อย 

ไม่บาดเจบ็ 

รถกระบะ - 3 9 1

 
ข้อมลูรถและความเสียหาย 
รถทีเ่กดิเหตุเป็นรถกระบะ Ford รุน่ Ranger ความจุกระบอกสบู 2,500 ซซี ีเกยีรแ์มนนวล 5 เกยีร ์ขบัเคลื่อนลอ้
หลงั ระยะฐานลอ้ 298 ซม. ความยาวรวม 507 ซม. และความสงู 162 ซม. ดงัสรุปในตารางท่ี 3-11 ทีน่ัง่ผูข้บัขี่
และผู้โดยสารตอนหน้าเป็นเบาะนัง่เดี่ยว ติดตัง้เขม็ขดันิรภยัแบบสามจุด ส่วนที่นัง่แคบเป็นเบาะนัง่ยาวไม่มี
อุปกรณ์นิรภยัเพิม่เตมิ บรเิวณดา้นขา้งมกีารตดิตัง้คานนิรภยัเสรมิทัง้สองดา้น 

ตารางท่ี 3-11 ขนาดและมิติของรถกระบะ 
สว่นประกอบ สดัสว่น 
ความยาว 507 ซม. 
ความกวา้ง 172 ซม. 
ความสงู 162 ซม. 
ระยะฐานลอ้ 298 ซม. 

 
ความเสยีหายหลกัเกดิทีบ่รเิวณดา้นขวาบนของตวัรถ หลงัคาบรเิวณทีต่ดิกบัเสา A ดา้นขวาไดย้บุตวัลง เสา A B 
และ C ดา้นขวาเอยีงลาดเขา้ไปในตวัรถ ส่งผลใหก้ระจกหน้ารถแตกเสยีหาย ทีต่วัรถบรเิวณดา้นหน้าขวาเกดิ
รอยขดูขดี ชุดไฟเลีย้วขวาดา้นหน้าเสยีหายและหลุดออกจากตําแหน่ง กระจกหอ้งโดยสารดา้นหลงัหลุดออกจาก
ตําแหน่ง ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ประเมนิความเสยีหายตาม Collision Deformation Code (CDC) ไดเ้ท่ากบั
02TY1HO5 ดงัแสดงภาพความเสยีหายโดยรวมของรถทีเ่กดิเหตุในรปูท่ี 3-38 

    
รปูท่ี 3-38 สภาพความเสียหายของรถกระบะ 

ลอ้รถทัง้สีล่อ้ใชย้าง Bridgestone Leo 75 ขนาด 205/75 R 14C และ 109/107 C ความดนัลมยางในขณะทาํการ
ตรวจสอบทีล่อ้หน้าซา้ย หน้าขวา หลงัซา้ย และหลงัขวาไดเ้ทา่กบั 46 46 44 42 ปอนดต่์อตารางน้ิว ตามลาํดบั 
ดงัแสดงในตารางท่ี 3-12 ทีล่อ้หน้าซา้ยไดร้บัความเสยีหายเลก็น้อยทีก่ระทะลอ้ ดงัแสดงในรปูท่ี 3-39 
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ตารางท่ี 3-12 รายละเอียดของล้อและยาง 

ตาํแหน่ง ความเสียหาย ย่ีห้อ รุ่น ขนาด 
ความดนัลม 

(psi) 
หน้าซา้ย กระทะลอ้เสยีหาย BRIDGSTONE  LEO 75 205/75 R 14C 46 
หน้าขวา ไม ่ BRIDGSTONE LEO 75 205/75 R 14C 46 
หลงัซา้ย ไม ่ BRIDGSTONE LEO 75 205/75 R 14C 44 
หลงัขวา ไม ่ BRIDGSTONE LEO 75 205/75 R 14C 42 

 

 
รปูท่ี 3-39 ความเสียหายท่ีล้อหน้าซ้าย 

ข้อมลูผูข้บัข่ี 
ผูข้บัขีเ่ป็นชาย อายุ 42 ปี เดนิทางมาจาก จ.พระนครศรอียุธยา ตัง้แต่เวลา 19:00 น. ของคนืก่อนหน้านัน้ รวม
ระยะเวลาเดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง 30 นาท ีผูป้ระสบอุบตัเิหตุขอปฎเิสธใหข้อ้มลูในสว่นอื่นๆ แก่ทมีงานของ
ศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ 

ข้อมลูเก่ียวกบัถนน 
จุดเกดิเหตุอยูบ่นทางหลวงหมายเลข 209 ทศิทางมุง่หน้าทศิตะวนัออกสู ่อ.เชยีงยนื บรเิวณดงักล่าว เป็นถนนสี่
ช่องจราจรความกวา้งแต่ละช่อง 3.60 เมตร ความกวา้งไหล่ทาง 2.40 เมตร แยกทศิทางไปกลบัดว้ยเกาะกลาง
ถนนแบบยกสงู (Raised Median) ความกวา้ง 4.10 เมตร ดงัแสดงในรปูท่ี 3-40 พืน้ถนนเป็นพืน้แอสฟลัท์
คอนกรตี มคี่าสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานในช่องทางดา้นในเท่ากบั 0.82 และช่องทางดา้นนอกเท่ากบั 0.76 และมี
ความลาดเอยีงผวิทาง 3.3% 

 
หน่วย: เมตร 

รปูท่ี 3-40 รปูหน้าตดัของถนนบริเวณจดุเกิดเหต ุ
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เกาะกลางถนนแบบยกสงู(Raised Median) 
ทีข่อบทัง้สองขา้งของเกาะกลางเป็นคนัหนิ (Curb) ความสงูและความกวา้ง 15 ซม. (รปูท่ี 3-41) อยูห่า่งจากเสน้
ขอบทางสเีหลอืง 30 ซม. พืน้ทีด่า้นในของเกาะกลางเป็นพืน้หญา้ โดยมคีา่สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานเทา่กบั 0.64 

   
หน่วย: เซนตเิมตร 

รปูท่ี 3-41 รายละเอียดของคนัหินบริเวณเกาะกลางถนน 

หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
ในที่เกิดเหตุ พบรอยยางขูดเป็นรอยยาวที่คนัหินเกาะกลาง ที่ระยะ 50.5 เมตร จากจุดอ้างอิง (เสาไฟฟ้า
หมายเลข 216) ความกวา้งรอยดงักล่าวเทา่กบั 6.1 เมตร หลงัจากนัน้อกีประมาณ 56.2 เมตร พบรอยลอ้รถสีล่อ้
ในชอ่งจราจรทศิทางฝ ัง่เดยีวกนั ดงัแสดงในรปูท่ี 3-42 

จากการตรวจสอบและประเมนิรอยลอ้ดงักล่าวอยา่งละเอยีด พบว่ารอยดงักล่าวเป็นรอยไถล (yaw mark) ทีเ่กดิ
จากทัง้สีล่อ้ เมื่อพจิารณาจากขนาด จํานวนลอ้ และทศิทางการเคลื่อนทีข่องรถ สามารถวเิคราะหไ์ดว้่า รถทีเ่กดิ
เหตุเสยีหลกัและหมุนในทศิทางตามเขม็นาฬกิา รอยลอ้ทางซา้ยสุด (รอยที ่4 ในรปูท่ี 3-42) คอื ลอ้หน้าซา้ย 
สว่นรอยลอ้ทีข่นานไปกบัรอยที ่4 ไดแ้ก่ รอยที ่2 ซึง่กค็อืลอ้หน้าขวา เน่ืองจากอยูท่ีเ่พลาเดยีวกนั สว่นทีเ่หลอืคอื
รอยลอ้ที ่1 และ 3 คอื ลอ้หน้าขวาและลอ้หลงัขวาตามลําดบั รายละเอยีดของรอยลอ้ต่างๆ ในทีเ่กดิเหตุ แสดงใน
ตารางท่ี 3-13 

15.00
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รปูท่ี 3-42 รอยล้อในท่ีเกิดเหต ุ

ตารางท่ี 3-13 รอยล้อและความยาว 

รอยที ่ ลอ้ 
ความยาวเสน้ตรง 

)เมตร(  
ระยะจุดกึง่กลาง 

)เมตร(  
1 หน้าซา้ย 24.3 1.0 
2 หลงัขวา 31.1 0.9 
3 หน้าขวา 27.4 0.4 
4 หลงัซา้ย 51.8 2.7 

 
หลงัเสยีหลกัและพลกิควํ่าขา้มเกาะกลางไปแลว้ รถคนัดงักล่าวหยุดอยทูีบ่รเิวณไหล่ทางของทศิทางตรงกนัขา้ม 
ระยะทางทัง้หมดทีร่ถเคลื่อนทีไ่ปนบัจากจุดอา้งองิ เทา่กบั 188.7 เมตร 

ข้อมลูการบาดเจบ็ 
จากผู้ประสบอุบตัิเหตุรวมทัง้สิ้น 13 คน ประกอบด้วยผูข้บัขี ่ผูโ้ดยสารสองคนนัง่ในเบาะผู้โดยสารตอนหน้า 
(เดก็ชายอาย ุ10 ปีนัง่บนตกัผูใ้หญ่) ผูโ้ดยสารสีค่นนัง่ทีเ่บาะนัง่แคป สว่นผูโ้ดยสารทีเ่หลอืหกคนนัง่ทีก่ระบะหลงั 
ซึง่ทัง้หกคนไดก้ระเดน็หลุดออกจากตวัรถในขณะทีร่ถพลกิควํ่า สาํหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ดร้บับาดเจบ็สาหสันัง่อยู่ใน
ตําแหน่งที ่5 ในทีน่ัง่แคป และทีน่ัง่ 9 และ 10 ในกระบะหลงั ดงัแสดงในรปูท่ี 3-43 รายละเอยีดการบาดเจบ็ของ
ผูบ้าดเจบ็ทัง้หมดแสดงในตารางท่ี 3-14 
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รปูท่ี 3-43 ตาํแหน่งท่ีนัง่และความรนุแรงการบาดเจบ็ 

ตารางท่ี 3-14 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ
หมายเลข เขม็ขดันิรภยั ความรนุแรง การบาดเจบ็ 

1 เขม็ขดันิรภยั
แบบสามจุด 

บาดเจบ็เลก็น้อย Open wound of scalp  
Contusion of other parts of wrist and hand  
Sprain and strain of cervical spine 

2 เขม็ขดันิรภยั
แบบสามจุด 

บาดเจบ็เลก็น้อย Contusion of throat  

3 ไมม่ ี ไมไ่ดร้บับาดเจบ็  
4 ไมม่ ี บาดเจบ็เลก็น้อย Contusion of shoulder and upper arm 

Contusion of knee 
Contusion of thorax 

5 ไมม่ ี บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of other parts of head 
Multiple fractures of lumbar spine and pelvis 
Superficial injury of other parts of head 

6 ไมม่ ี บาดเจบ็เลก็น้อย Contusion of other and unspecified parts of foot 
7 ไมม่ ี บาดเจบ็เลก็น้อย Contusion of thorax 

Superficial injury of ear 
8 ไมม่ ี บาดเจบ็เลก็น้อย Other superficial injuries of forearm 

Other superficial injuries of wrist and hand 
Superficial injury of scalp 
Contusion of knee 
Contusion of elbow 
Contusion of other and unspecified parts of foot 

9 ไมม่ ี บาดเจบ็สาหสั Fracture of shaft of tibia 
Contusion of elbow 

10 ไมม่ ี บาดเจบ็สาหสั Injury of unspecified intra-abdominal organ 
11 ไมม่ ี บาดเจบ็เลก็น้อย Contusion of thigh  

Contusion of other parts of wrist and hand  
Contusion of other and unspecified parts of foot  
Contusion of toe(s) without damage to nail  
Contusion of other and unspecified parts of foot 

 

บาดเจบ็สาหสั 
 
บาดเจบ็เลก็น้อย 
 
ไมไ่ดร้บับาดเจบ็ 

1 

2 3 

4 

5 6

7 

8

9

10

11

12

13
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ตารางท่ี 3-14 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ(ต่อ) 
หมายเลข เขม็ขดันิรภยั ความรนุแรง การบาดเจบ็ 

12 ไมม่ ี บาดเจบ็เลก็น้อย Contusion of knee  
Contusion of elbow  
Contusion of other parts of wrist and hand  
Contusion of other and unspecified parts of foot  
Contusion of other parts of wrist and hand  
Contusion of other and unspecified parts of foot 

13 ไมม่ ี บาดเจบ็เลก็น้อย Contusion of throat 
 

องคป์ระกอบของอบุติัเหต ุ

การขบัข่ีระยะเวลานาน  
ผูป้ระสบอุบตัเิหตุเดนิทางออกจาก จ.พระนครศรอียุธยา ในเวลา 19:00 น. ของคนืก่อนหน้านัน้ มาเกดิเหตุเมื่อ
เวลา 6:30 ของวนัรุ่งขึน้ รวมระยะเวลาในการขบัขีท่ ัง้สิน้ 11 ชัว่โมง 30 นาท ีรปูท่ี 3-44 และรปูท่ี 3-45 แสดง
เสน้ทางการเดนิทางและเวลาเดนิทางของรถคนัดงักล่าวก่อนทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุ ทัง้จากขอ้มลูของโรงพยาบาลและ
ระหวา่งการสมัภาษณ์ไมพ่บวา่ผูข้บัขีอ่ยูใ่นอาการมนึเมาหรอืดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์ดๆ 

 
รปูท่ี 3-44 เส้นทางการเดินทาง 

   จ.พระนครศรอียุธยา                                                                      จดุเกดิเหตุ  อ.เชยีงยนื 

 
          19:00                                                                                    06:30  06:35 
      (10 สงิหาคม)                          (11 สงิหาคม) 

รปูท่ี 3-45 ระยะเวลาในการเดินทาง 
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ช่วงทางตรงยาว  
ผูโ้ดยสารหลายคนยนืยนัว่ารถวิง่มาปกต ิไม่มเีหตุจากการจราจรหรอืรถคนัอื่นๆ เขา้มาเกีย่วขอ้งใดๆ และเป็นที่
น่าสงัเกตว่าจุดเกดิเหตุเป็นช่วงทางตรงยาว ซึง่ในระยะ 10 กโิลเมตรก่อนหน้าน้ี มโีคง้อยู่เพยีงโคง้เดยีวก่อนถงึ
จุดเกดิเหตุ 4.4 กโิลเมตร ดงัแสดงในรปูท่ี 3-46  

 
 

รปูท่ี 3-46 ช่วงถนนระยะทางยาวก่อนถึงจดุเกิดเหต ุ

การควบคมุรถในกรณีฉุกเฉิน  
หลงัจากทีช่น (แฉลบ) เขา้กบัคนัหนิเกาะกลางแลว้ รถไดเ้บีย่งออกไปทางดา้นซา้ยของถนน ก่อนจะเสยีหลกัไถล
และพุ่งเขา้ไปชนคนัหนิเกาะกลางอกีครัง้หน่ึง ดงัแสดงในรปูท่ี 3-47 เหตุการณ์ดงักล่าวประเมนิไดถ้งึความ
พยายามของผูข้บัขีท่ีจ่ะดงึรถกลบัเขา้สู่แนวทางวิง่หลงัจากเสยีหลกัแฉลบคนัหนิ แต่การควบคุมพวงมาลยัเกนิ
ความสามารถของรถทีจ่ะรองรบัได ้(Over Steering) ในลกัษณะน้ีสง่ผลใหเ้กดิแรงหมุน เป็นเหตุใหร้ถเสยีหลกั
พลกิควํ่า 

4.4 km. 

6.8 km.
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ทศิทางของรถหลงัแฉลบคนัหนิ ทศิทางของรถหลงัเสยีการควบคุม
รปูท่ี 3-47 การควบคมุรถของผูข้บัข่ีในกรณีฉุกเฉิน 

การพลิกควํา่  
หลงัจากรถพุง่ชนคนัหนิในครัง้ทีส่อง เป็นเหตุใหร้ถเกดิการพลกิควํ่าครบหน่ึงรอบ (360 องศา) และขา้มไปอยูใ่น
ช่องทางฝ ัง่ตรงขา้ม จากรอยลอ้ทัง้สีล่อ้และความเสยีหายของกระทะลอ้หน้าซา้ยบ่งบอกว่ารถเสยีหลกัพลกิควํ่า
ทางดา้นซา้ยของรถ และหมุนตามเขม็นาฬกิา เป็นเหตุใหร้ถหนัหน้ากลบัมาอยู่ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัทีว่ ิง่มา 
(รปูท่ี 3-48) 

หมนุขา้มเกาะกลางไปยงัฝ ัง่ตรงขา้ม จุดสดุทา้ย (point of rest) นัน้ รถหนัหน้ากลบัมา
รปูท่ี 3-48 หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการพลิกควํา่ 

การวิเคราะหร์อยไถล (Yaw Marks)  
รอยไถลทีเ่กดิขึน้ดงัรปูท่ี 3-49 ช่วยใหส้ามารถวเิคราะหค์วามเรว็ของรถก่อนการพลกิควํ่าได ้โดยพจิารณาจาก
องคป์ระกอบของรอยลอ้ต่างๆ เช่น ความยาวแนวเสน้ตรง ระยะกึง่กลาง และรศัม ีรว่มกบัองคป์ระกอบของถนน 
ไดแ้ก่ สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทาน ความชนัผวิทาง ดงัแสดงในตารางท่ี 3-15 
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รปูท่ี 3-49 การวิเคราะหร์อยไถล 

ตารางท่ี 3-15 การคาํนวณความเรว็จากรอยไถล 

ลอ้ 
ระยะกึง่กลาง 

)เมตร(  
ความยาวเสน้ตรง 

)เมตร(  
สมัประสทิธิ ์
แรงเสยีดทาน 

รศัม ี
)เมตร(  

ความเรว็ 
(กม./ชม.) 

หน้าซา้ย 1.0 24.3 0.82 74.31 91.00 
หน้าขวา 0.4 27.4 0.82 94.81 102.78 
หลงัซา้ย 2.7 51.8 0.81 198.15 147.51 
หลงัขวา 0.9 31.1 0.82 134.78 122.55 

 
ปัจจยัท่ีมีผลต่ออบุติัเหต ุ
ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทยไดพ้จิารณาองคป์ระกอบการเกดิอุบตัเิหตุจากกรณีอุบตัเิหตุ 060811-01 
พบว่าผูข้บัขีไ่มส่ามารถควบคุมรถในการขบัขีป่กตไิด ้เน่ืองมาจากการขบัขีใ่นระยะเวลานาน โดยไม่พบปจัจยัใน
สว่นอื่นๆ ของรถหรอืถนนเขา้มาเกีย่วขอ้ง นอกจากนัน้ การควบคุมรถในกรณีฉุกเฉินของผูข้บัขีส่่งผลใหร้ถเกดิ
การพลกิควํ่า 
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Crash ID: 060815-01 
ลาํดบัเหตกุารณ์ 
เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม พ.ศ. 2549 เวลาประมาณ 14:24 น. หลงัฝนหยดุตก ไดเ้กดิอุบตัเิหตุรถกระบะพลกิควํ่าอยู่
บนเกาะกลางถนนบนทางหลวงหมายเลข 209 อ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม ดงัแสดงจุดเกดิเหตุในรปูท่ี 3-50 

 
รปูท่ี 3-50 ตาํแหน่งท่ีเกิดเหต ุ

ผูข้บัขีซ่ึ่งเดนิทางมาคนเดยีว ใหข้อ้มูลกบัทมีงานของศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ว่าขณะเกดิเหตุตนไดข้บัขีร่ถเพื่อเขา้
โคง้ขวา แต่รถเกดิเสยีหลกักระทนัหนัเกดิการพลกิควํ่า (รปูท่ี 3-51) และไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อยทีบ่รเิวณหแูละ
หวัไหล่ดา้นขวา แต่ปฎเิสธทีจ่ะเขา้รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล  

 
รปูท่ี 3-51 ลกัษณะการเกิดเหต ุ

ข้อมลูรถ 
รถทีเ่กดิเหตุเป็นรถกระบะ ยีห่อ้ Toyota รุน่ Hilux D4D Common Rail เครื่องยนตด์เีซล ความจุกระบอกสบู 
3,000 ซซี ีเกยีรแ์มนนวล 5 เกยีร ์ขบัเคลื่อนลอ้หลงั มรีะยะฐานลอ้ 308 ซม. ความยาว 503.5 ซม. และความสงู 
162.5 ซม. ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 3-16 

อ.เมือง จ.ขอนแกน่

อ.เชียงยนื 
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ตารางท่ี 3-16 ขนาดและมิติของรถกระบะ 
ส่วนประกอบ สดัส่วน 
ยาว 503.5 ซม. 
กวา้ง 170.0 ซม. 
สงู 162.5 ซม. 
ระยะฐานลอ้ 308.5 ซม. 
น้ําหนกั 1,490 กก. 

 
รถไดร้บัความเสยีหายหลกับรเิวณตวัรถดา้นขวา โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรเิวณประตูดา้นผูข้บัขีไ่ปจนถงึทีน่ัง่แคปที่
ยบุตวัเขา้ไปดา้นใน ดงัแสดงในรปูท่ี 3-52 เสา A ฝ ัง่ขวายุบตวัไปในทศิทางเดยีวกนักบัหลงัคา ทาํใหก้ระจกหน้า
ไดร้บัความเสยีหาย กนัชนหน้าบรเิวณดา้นขวาหลุดออกจากตําแหน่งเช่นเดยีวกนักบักระจกมองหลงัดา้นขวา 
สว่นทางดา้นซา้ย ไฟหน้าและไฟเลีย้วไดร้บัความเสยีหายหลุดออกจากตวัรถ ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ประเมนิความ
เสยีหายตาม Collision Deformation Code (CDC) ไดเ้ทา่กบั 02RY1AO3 

   
รปูท่ี 3-52 สภาพความเสียหายของรถกระบะ 

ข้อมลูผูข้บัข่ี 
ผูข้บัขีเ่ป็นชาย อายุ 33 ปี เป็นเจา้ของรถ เดนิทางออกมาจากตวัเมอืงขอนแก่นประมาณ 20 นาท ีกําลงัมุง่หน้า
ไปเขือ่นลําปาว ซึง่เหลอืเวลาเดนิทางอกีประมาณ 20 นาท ีรปูที ่ 3-53แสดงแผนภาพระยะเวลาในการเดนิทาง
ของรถคนัดงักล่าว ผูข้บัขีม่ปีระสบการณ์ในการขบัขีร่ถกระบะมากกวา่ 10 ปี และใชร้ถคนัดงักล่าวประมาณ 4 ปี 
แมจ้ะใชร้ถคนัดงักล่าวเกอืบทุกวนั แต่ใชเ้สน้ทางดงักล่าวเพยีงประมาณสองถงึสามครัง้ต่อปี  

                                 ขอนแก่น                                         จดุเกดิเหตุ                                      เขือ่นลาํปาว 

 
                                  14:05                                              14:25                                              14:45 

รปูท่ี 3-53 ระยะเวลาในการเดินทาง 

ข้อมลูเก่ียวกบัถนน 
จุดเกดิเหตุอยูบ่นทางหลวงหมายเลข 209 ทศิทางมุง่หน้าทศิตะวนัออกสูอ่.เชยีงยนื บรเิวณดงักล่าว เป็นถนนสี่
ช่องจราจร ความกวา้งแต่ละช่อง 3.60 เมตร ความกวา้งไหล่ทาง 2.40 เมตร ดงัแสดงในรปูท่ี 3-54  แยกทศิทาง
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ไปกลบัดว้ยเกาะกลางถนนแบบยกสงู (raised median) ความกวา้ง 4.10 เมตร พืน้ถนนเป็นพืน้แอสฟลัท์
คอนกรตี ความลาดเอยีงโคง้ (super elevation) เท่ากบั 8.3% ขณะเกดิเหตุเป็นช่วงเวลาหลงัฝนหยุดตก ทาํให้
พืน้ถนนมคีา่สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานเทา่กบั 0.56  

 
หน่วย: เมตร 

รปูท่ี 3-54 รปูหน้าตดัของถนนบริเวณจดุเกิดเหต ุ

เกาะกลางถนนแบบยกสงู (Raised Median) 
ทีข่อบทัง้สองขา้งของเกาะกลางเป็นคนัหนิ (curb) ความสงูและความกวา้ง 15 ซม. (รปูท่ี 3-55) อยูห่า่งจากเสน้
ขอบทางสเีหลอืง 30 ซม. พืน้ทีด่า้นในของเกาะกลางเป็นพืน้หญา้ โดยมคีา่สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานเทา่กบั 0.64 

   
หน่วย: เซนตเิมตร 

รปูท่ี 3-55 รายละเอียดของคนัหินบริเวณเกาะกลางถนน 

หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
เสาไฟฟ้าหมายเลข 185 ไดถู้กกําหนดใหเ้ป็นจุดอา้งองิของอุบตัเิหตุครัง้น้ี จากการตรวจสอบอยา่งละเอยีด ไม่
พบรอยล้อของรถคนัดงักล่าวในบรเิวณที่เกดิเหตุ พบเพยีงรอยขุดของผวิหญ้าที่เกาะกลางถนนในทศิทางการ
พลกิควํ่าของตวัรถ รอยดงักล่าวเริม่ในตําแหน่งทีห่่างจากจุดอา้งองิ 14.7 เมตร โดยมรีะยะทางโดยรวมทัง้สิน้ 
66.8 เมตร นอกจากนัน้ พบความเสยีหายของตน้ไมข้นาดเลก็ทีเ่กาะกลางดว้ยหน่ึงตน้ ดงัแสดงในรปูท่ี 3-56 

 
รปูท่ี 3-56 สภาพท่ีเกิดเหต ุ

ข้อมลูการบาดเจบ็ 
ผูข้บัขีไ่ดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย ดงัแสดงในตารางท่ี 3-17 จากเศษกระจกหน้าและกระจกขา้งและโครงสรา้งภายใน
โดยปฎเิสธทีจ่ะเขา้รบัรกัษาทีโ่รงพยาบาล ผูข้บัขีย่นืยนัวา่ใชเ้ขม็ขดันิรภยั (แบบสามจุด) 
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ตารางท่ี 3-17 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ

ลาํดบั 
อปุกรณ์
นิรภยั 

ความ
รนุแรง 

ICD10 การบาดเจบ็ สาเหตกุารบาดเจบ็ 

1 เขม็ขดันิรภยั
แบบสามจุด 

บาดเจบ็
เลก็น้อย 

S00.4 
S40.9 

Superficial injury of ear 
Superficial injury of shoulder and 
upper arm 

เศษกระจกและตวัรถภายใน 
เศษกระจกและตวัรถภายใน 

 

องคป์ระกอบของอบุติัเหต ุ

การเข้าโค้งในขณะท่ีผิวทางเปียก  
จุดดงักล่าวเป็นทางโคง้แนวราบ (Horizontal Curve) รศัมโีคง้ 377.5 เมตร (รปูท่ี 3-57) ความลาดเอยีงโคง้
เท่ากบั 8.3% ก่อนเกดิเหตุไดม้ฝีนตกลงมาเป็นเหตุใหพ้ืน้ถนนเปียก สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานพืน้ถนนทีว่ดัได้
หลงัเกดิเหตุเท่ากบั 0.56-0.60 น้อยกว่าพืน้ผวิแหง้ที่มคี่าสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานเท่ากบั 0.76-0.80 (วดัจาก
อุบตัเิหตุเมือ่วนัที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2549) 

พืน้ผวิถนนทีเ่ปียก  โคง้ในแนวราบ 
รปูท่ี 3-57 สภาพพืน้ผิวท่ีเปียกในบริเวณทางโค้ง 

เป็นทีท่ราบกนัดอียูแ่ลว้วา่ ในขณะทีพ่ืน้ถนนเปียกความเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุจะสงูตามไปดว้ย การศกึษาของ 
Transport Department ในประเทศองักฤษพบว่า หากสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานพืน้ถนนลดลง 25% จะทาํให้
เพิม่ความเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุขึน้ 20 เท่า และหากสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานพืน้ถนนลดลง 50% จะทาํให้
เพิม่ความเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุขึน้ถงึ 300 เทา่ 

การควบคมุรถในขณะเข้าโค้ง 
จากแนวทางวิง่ของรถดงัแสดงในรูปท่ี 3-58 เหน็ได้ว่าผู้ขบัขี่ควบคุมรถให้เขา้โค้งลึกกว่ารศัมโีค้ง (Over 
Steering) ซึ่งเป็นพฤตกิรรมการขบัขีท่ีเ่หน็ไดท้ัว่ไปขณะทีร่ถวิง่เขา้โคง้ ซึ่งแนวทางวิง่ของลอ้หลงัไม่วิง่ไปตาม
แนวทางวิง่ของลอ้หน้า (ไมไ่ดห้มายถงึวิง่ทบัรอยกนั) แต่กลบัไถลออกไปขา้งนอกโคง้ เป็นเหตุใหร้ถเกดิการพลกิ
ควํ่า 
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แนวทางวิง่ของรถขณะเขา้โคง้ จุดทีร่ถเกดิเหตุพลกิควํ่า 
รปูท่ี 3-58 แนวทางว่ิงของรถก่อนและขณะพลิกควํา่ 

เพื่อแกป้ญัหาในการเขา้โคง้แลว้รถเสยีหลกัพลกิควํ่า EURONCAP ไดพ้ฒันาระบบควบคุมการทรงตวัของรถ 
(Stability Control) เป็นอุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกสท์ีจ่ะตรวจสอบการทรงตวัของรถในขณะทีร่ถเปลีย่นทศิทางการ
เคลื่อนทีโ่ดยระบบจะตดัหรอืเพิม่กําลงัเบรคในแต่ละลอ้แตกต่างกนัเมื่อพบว่ารถเริม่เสยีการทรงตวั ระบบน้ีถูก
นํามาใชค้วบคูก่บัเทคโนโลยอีื่นๆ เชน่ ระบบเบรค ABS และระบบควบคุมแนวทางวิง่ 

รถพลิกควํา่  
หลงัเสยีหลกั รถไดพุ้ง่เขา้ชนคนัหนิเกาะกลางและพลกิควํ่า 360 องศาหรอืครบหน่ึงรอบ รปูท่ี 3-59 แสดงใหเ้หน็
ถงึจุดสุดทา้ย (Point of Rest) ของรถกระบะ โดยหนัหน้ากลบัมาทางทีร่ถวิง่ สว่นหน้าอยูบ่นช่องทางวิง่ สว่นลอ้
หลงัซา้ยหยดุอยูบ่นคนัหนิเกาะกลาง ความเสยีหายหลกัอยูท่ีด่า้นขวาของตวัรถ 

รปูท่ี 3-59 จดุสดุท้ายของรถหลงัเกิดการพลิกควํา่ 

ประสิทธิภาพของเขม็ขดันิรภยั  
แมร้ถจะหมนุพลกิควํ่าครบหน่ึงรอบ แต่ผูข้บัขีซ่ึง่คาดเขม็ขดันิรภยัไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อยจากเศษกระจกหน้าและ
กระจกจากประตูฝ ัง่ผูข้บัขี ่และกระแทกเลก็น้อยตรงบรเิวณโครงสรา้งประตูของรถ  

ปัจจยัท่ีมีผลต่ออบุติัเหต ุ
ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทยไดพ้จิารณาองคป์ระกอบการเกดิอุบตัเิหตุจากกรณีอุบตัเิหตุ 060815-01 
พบว่าเกดิจากความบกพร่องในการควบคุมรถเขา้โค้งในขณะพื้นเปียก ปจัจยัเสรมิที่มผีลต่อความรุนแรงของ
อุบตัเิหตุคอืการพลกิควํ่าของรถหลงัจากพุง่ชนคนัหนิเกาะกลาง 
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Crash ID: 060816-01 

ลาํดบัเหตกุารณ์ 
เมื่อวนัพุธที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2549 เวลาประมาณ 12:00 น. ไดเ้กดิอุบตัเิหตุรถโดยสารพุง่ชนทา้ยรถสบิลอ้บน
ถนนมติรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) เป็นเหตุใหร้ถทัง้สองเสยีหลกัพลกิควํ่า โดยรถสบิลอ้พลกิควํ่าทางซา้ยของ
ถนน ในขณะทีร่ถโดยสารพุ่งขา้มเกาะกลางถนนไปในทศิทางตรงกนัขา้มและพลกิควํ่า จุดเกดิเหตุ (รปูท่ี 3-60) 
อยูใ่นชอ่งจราจรทศิทางมุง่หน้าทศิใตสู้อ่.พล 

 
รปูท่ี 3-60 ตาํแหน่งท่ีเกิดอบุติัเหต ุ

รถโดยสารทีเ่กดิเหตุเป็นรถโดยสารประจาํทางใหบ้รกิารระหว่าง อ.ดอนตาล จ.รอ้ยเอด็ จุดหมายปลายทางอยู่ที่
จ.กรุงเทพมหานคร สาํหรบัรถเทีย่วน้ีเดนิทางออกจาก อ.ดอนตาล เวลา 8:10 น. จอดรบัสง่ผูโ้ดยสารตามปกตทิี ่
อ.โพนทอง เวลา 9:10 น. และที ่อ.เมอืง จ.รอ้ยเอด็ เวลา 10:15 น. ผูโ้ดยสารหลายคนไดใ้หข้อ้มลูกบัทมีงานของ
ศูนย์วจิยัอุบตัิเหตุฯ ว่า คนขบัขบัมาด้วยความเรว็ปกติ บางคนรูส้กึว่าขบัช้าเกนิไป ผูโ้ดยสารท่านหน่ึงที่เหน็
เหตุการณ์ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่าก่อนเกดิเหตุ รถโดยสารวิง่มาในช่องทางขวา (ช่องทางดา้นใน) หลงัจากนัน้มรีถ
เก๋งวิง่ตามหลงัมาจงึเปลี่ยนมาช่องทางซ้ายเพื่อใหร้ถยนต์ส่วนบุคคลแซง แต่ในจงัหวะที่พยายามจะกลบัไปที่
ชอ่งทางขวาอกีครัง้เพือ่แซงรถบรรทุกกลบัแซงไมพ่น้ และชนเขา้กบัสว่นทา้ยดา้นขวาของรถบรรทุก จนพลกิควํ่า
ไปในชอ่งจราจรทศิทางตรงขา้ม ดงัแสดงเหตุการณ์สาํคญัทีเ่กดิขึน้ในรปูท่ี 3-61 

ทมีงานของศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ไปถงึทีเ่กดิเหตุเวลาประมาณ 13:00 น. รถทัง้สองคนัยงัไมไ่ดร้บัการเคลื่อนยา้ย 
ส่วนผูโ้ดยสารไดร้บัการนําส่งโรงพยาบาลอําเภอพลและโรงพยาบาลขอนแก่น แบ่งเป็นผูโ้ดยสารรถโดยสาร 36 

จ.รอ้ยเอด็

จ.นครราชสมีา

จ.กรุงเทพฯ

อ.พล
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คน แยกเป็นผูบ้าดเจบ็สาหสั 2 คน ทีเ่หลอืไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย ส่วนคนขบัรถสบิลอ้ไดร้บับาดเจบ็สาหสั ดงั
สรปุผูป้ระสบอุบตัเิหตุในตารางท่ี 3-18  

 
รปูท่ี 3-61 ลกัษณะการเกิดเหต ุ

ตารางท่ี 3-18 ผูบ้าดเจบ็แยกตามการบาดเจบ็ 

รถ เสียชีวิต 
บาดเจบ็
สาหสั 

บาดเจบ็
เลก็น้อย 

ไม่ได้รบั
บาดเจบ็ 

รถโดยสาร - 2 34 - 
รถบรรทุก - 1 - - 
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ข้อมลูรถ 

รถโดยสาร 
รถโดยสารทีเ่กดิเหตุเป็นรถโดยสาร Isuzu หกลอ้ สน้ํีาเงนิขาว ขบัเคลื่อนลอ้หลงั น้ําหนกัรวม 12,800 กโิลกรมั 
จาํนวนทีน่ัง่รวมทัง้สิน้ 45 ทีน่ัง่ ไม่มอุีปกรณ์ป้องกนั (Restraint System) สาํหรบัผูโ้ดยสาร ระหว่างการเกบ็
ขอ้มลูอุบตัเิหตุ รถโดยสารอยู่ในลกัษณะตะแคงดา้นขวา กระจกหน้าแตกและหลุดออกทัง้หมด กระจกผูโ้ดยสาร
ฝ ัง่ขวาเสยีหายตลอดแนว สว่นฝ ัง่ซา้ยแตกเฉพาะกระจกบานแรก ทีน่ัง่หมายเลข 1AB 3AB และ 4AB หลุดออก
จากตําแหน่ง ความเสยีหายหลกัเกดิบรเิวณมุมดา้นหน้าซา้ยของรถ ตัง้แต่เสา A กนัชนหน้า และประตูหน้าซา้ย 
รปูท่ี 3-62 และรปูท่ี 3-63 แสดงความเสยีหายโดยรวมของรถโดยสารคนัดงักล่าว 

 
รปูท่ี 3-62 ตาํแหน่งสดุท้ายของรถโดยสาร 

 
รปูท่ี 3-63 ความเสียหายของรถโดยสาร 

ลอ้หน้าทัง้สองลอ้ใชย้าง Yokohama RY 237 ขนาด 295/80 R22.5 สว่นยางหลงัทัง้สีเ่สน้ทีเ่หลอืใชย้าง Michelin 
XZ E 2 ขนาด 11.00 R 20 จากการตรวจสอบพบวา่ยางแต่ละเสน้อยูใ่นสภาพปกต ิ 

รถบรรทุก  
รถคู่กรณีเป็นรถสบิลอ้ Hino สเีขยีว บรรทุกเกลอืสนิเธาวเ์ตม็พืน้ทีบ่รรทุกดา้นหลงั ขณะตรวจสอบรถพลกิควํ่า
อยูใ่นลกัษณะตะแคง มมุเอยีง 225 องศา หลงัคาดา้นขวายบุตวัรวมถงึเสา A ดา้นขวาดว้ย ตวักระบะทีท่าํจากไม้
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ดา้นขวาเสยีหายและหลุดออกจากตําแหน่งสง่ผลใหว้สัดุทีบ่รรทุกมากระจายทัว่บรเิวณใกลเ้คยีง รปูท่ี 3-64 และ 
รปูท่ี 3-65 แสดงตําแหน่งและความเสยีหายของรถบรรทุกคนัดงักล่าว  

 
รปูท่ี 3-64 ตาํแหน่งสดุท้ายของรถบรรทุก 

 
รปูท่ี 3-65 ความเสียหายของรถบรรทกุ 

ลอ้หน้าของรถบรรทุกใชย้าง Firestone FS 495, 9.00 – 20 สว่นลอ้ทีเ่พลากลางฝ ัง่ซา้ยมอืใชย้าง High Hero 
Mighty HX 101 ขนาด 9.00 – 20 สว่นฝ ัง่ขวามอืใชย้าง Firestone L 542 ขนาด 9.00 – 20 เพลาหลงัฝ ัง่ซา้ยมอื
ใชย้าง Firestone L 542 ขนาด 9.00 – 20 สว่นฝ ัง่ขวาใชย้าง Vee rubber Lug ขนาด 9.00 – 20 

ข้อมลูผูข้บัข่ี 
ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ไมส่ามารถสอบถามขอ้มลูรายละเอยีดการเกดิเหตุกบัผูข้บัขีร่ถโดยสารได ้เน่ืองจากหลบหนี
หลงัจากเกิดเหตุ ซึ่งขอ้มูลเพิม่เติมที่ได้จากบรษิทัเดนิรถ และพนักงานให้บรกิารบนรถกล่าวว่า ผูข้บัขีม่อีายุ
ประมาณหา้สบิปี จากการทาํงานใหก้บับรษิทัไมเ่คยประสบอุบตัเิหตุเลย ก่อนเกดิเหตุไดจ้อดรบัสง่ผูโ้ดยสารสอง
ที ่ที ่อ.โพนทอง เวลา 9:10 น. และที ่อ.เมอืง จ.รอ้ยเอด็ เวลา 10:15 น. ผูโ้ดยสารท่านหน่ึงทีน่ัง่อยูด่า้นหลงัผูข้บั
ขีใ่หข้อ้มูลเพิม่เตมิว่าเหน็ผูข้บัขีด่ื่มเครื่องดื่มชูกําลงัไปแลว้สองขวด อย่างไรกต็าม ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ใหข้อ้มูล
ตรงกนัวา่รถวิง่ไปดว้ยความเรว็ปกต ิไมม่กีารขบัขีท่ีเ่สีย่งต่ออนัตรายใดๆ บางคนรูส้กึวา่ขบัชา้เกนิไป 
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สว่นผูข้บัขีร่ถบรรทุกเป็นชายอายุ 52 ปี ขบัรถคนัดงักล่าวมาจากจ.สกลนครตัง้แต่เวลา 21:00 น. ของคนืก่อน
หน้า (15 สงิหาคม) และได้จอดพกัผ่อนที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น หลงัจากนัน้ได้ออกเดินทางอีกครัง้เมื่อเวลา
ประมาณ 9:00 น. เพื่อมุ่งหน้าไปรงัสติ ผูข้บัขีไ่ดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิว่าตนไม่ไดร้ะวงัหรอืรูส้กึผดิปกตอิย่างใดก่อน
เกดิเหตุ หลงัจากถูกชนทีด่า้นทา้ยตนกไ็มส่ามารถควบคุมรถอยา่งปลอดภยัได ้ รปูท่ี 3-66 แสดงภาพระยะเวลา
ในการเดนิทางปกตเิปรยีบเทยีบกบัชว่งทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 

 อ.ดอนตาล                                      จดุเกดิเหตุ                                                                          จ.กรงุเทพฯ 

 
          08:10                                               12:00                                                17:30 

 
                อ.เมอืง จ.ขอนแก่น                     จดุเกดิเหตุ                                                            รงัสติ 

                        
                       09:00                           12:00                                         (ไมท่ราบ) 

รปูท่ี 3-66 ระยะเวลาในการเดินทาง 

ข้อมลูเก่ียวกบัถนน 
จุดเกดิเหตุอยูบ่นทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมติรภาพ) ในช่องทางมุง่หน้าทศิใต ้จากอ.บา้นไผมุ่ง่หน้าเขา้ อ.พล 
บรเิวณดงักล่าวเป็นถนนสีช่่องจราจร แบ่งเป็นสองช่องทางไปกลบั ความกวา้งช่องจราจรช่องทางวิง่ดา้นใน 3.2 
เมตร และช่องทางวิง่ดา้นนอก 3.5 เมตร ความกวา้งไหล่ทาง 1.6 เมตร แยกทศิทางการจราจรดว้ยเกาะกลาง
แบบตํ่ากว่าระดบัพืน้ถนน (Depressed Median) ความกวา้ง 5.05 เมตร ค่าสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานของพืน้
ถนนทศิทางมุง่หน้าทศิใต ้ในช่องทางวิง่ดา้นในเท่ากบั 0.9 และช่องทางวิง่ดา้นนอกเท่ากบั 0.78 สว่นในทศิทาง
มุง่หน้าทศิเหนือในชอ่งทางวิง่ดา้นในเทา่กบั 0.64 และชอ่งทางวิง่ดา้นนอกเทา่กบั 0.68 

เกาะกลางแบบตํา่กว่าระดบัพืน้ถนน  
เน่ืองจากระดบัของพืน้ผวิถนนทัง้สองทศิทางต่างกนัอยู่ที่ระดบั 0.65 เมตร ดงันัน้เกาะกลางจงึมรีูปร่างไม่
สมมาตร ดงัแสดงในรปูท่ี 3-67 ในทีเ่กดิเหตุมคีลองระบายน้ําคอนกรตีอยูบ่รเิวณเกาะกลางและพบรอยไถลของ
รถโดยสารเป็นแนวยาวประมาณ 7.4 เมตร 

 
หน่วย: เมตร 

รปูท่ี 3-67 เกาะกลางแบบตํา่กว่าระดบัพืน้ถนน 

รถบรรทุก 

รถโดยสาร 
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หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
ทีจุ่ดปะทะ (Point of Impact) มรีอยลอ้รถชดัเจนอยูส่องรอยบนช่องทางดา้นนอก เป็นรอยลอ้เดีย่วหน่ึงรอยและ
รอยลอ้คูห่น่ึงรอย ความยาวรวม 11.8 เมตร หลงัจากนัน้สองรอยดงักล่าวกแ็ยกออกจากกนัเป็นรปูตวั Y ดงัแสดง
ในรปูท่ี 3-68 

 
 

รปูท่ี 3-68 ท่ีเกิดเหต ุณ จดุปะทะ (Point of Impact) 

รถบรรทุกหลุดออกจากถนนทางดา้นซา้ย เกดิรอยลอ้ความยาว 24.7 เมตรนบัจากจุดรอยลอ้รปูตวั Y พุง่ลงไปใน
พืน้หญา้ขา้งทางเป็นระยะ 13.4 เมตร ก่อนทีจ่ะพลกิควํ่า บรเิวณดงักล่าว มรีอยลอ้ทีบ่รเิวณพืน้ดนิขา้งทางแสดง
ใหเ้หน็วา่รถเสยีหลกัพลกิควํ่าทางดา้นขวา สง่ผลใหว้สัดุทีบ่รรทุกมาหล่นกระจายรอบบรเิวณดงักล่าวในช่วงรศัมี
ประมาณ 10-15 เมตรนบัจากจุดทีห่ลุดพน้ถนนออกมา จุดสุดทา้ยทีร่ถจอดเป็นทุ่งนา รวมระยะตัง้แต่จุดปะทะมา
จนถงึจุดดงักล่าวประมาณ 48-53 เมตร ดงัแสดงในรปูท่ี 3-69 

 

 
 

รปูท่ี 3-69 จดุท่ีรถบรรทกุพลิกควํา่ 

ขณะทีร่ถบรรทุกเสยีหลกัไปทางซา้ย รถโดยสารเคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้าเป็นระยะทาง 32.5 เมตร นบัจากจุดรอยลอ้
รปูตวั Y หลงัจากนัน้เริม่เสยีหลกัไปทางขวา ผ่านช่องทางดา้นในและไหล่ทางดา้นขวา รวมเป็นระยะทางทัง้สิน้ 
116 เมตร ดงัแสดงในรปูท่ี 3-70 

รปู 

รปู 
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รปูท่ี 3-70 ทิศทางการเคล่ือนท่ีของรถโดยสารหลงัจากจดุปะทะ 

ทนัทีที่รถหลุดออกจากถนนทางด้านขวา รถโดยสารก็เกิดการพลิกควํ่าในทิศทางตามเข็มนาฬิกา โดยอิง
หลกัฐานจากรอยไถลบรเิวณคลองระบายน้ําคอนกรตี หลงัจากนัน้ รถโดยสารกไ็ถลต่อไปในช่องทางตรงกนัขา้ม
ดงัแสดงในรปูท่ี 3-71 รวมระยะทางตัง้แต่เริม่พลกิควํ่าจนถงึจุดสิน้สดุ 49 เมตร 

 
รปูท่ี 3-71 จดุท่ีรถโดยสารพลิกควํา่และไถลไปในช่องจราจรทิศทางตรงข้าม 

ข้อมลูการบาดเจบ็ 
หลงัเกดิเหตุ ศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ไดส้มัภาษณ์และสอบถามรายละเอยีดการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุ 21 คน
จาก 37 คน ผูโ้ดยสารรถโดยสารสองคนได้รบับาดเจ็บสาหสั ผูข้บัขีร่ถบรรทุกแขนขวาหกั ส่วนผู้โดยสารรถ
โดยสารทีเ่หลอื 34 คนไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย จากจาํนวนน้ี 9 คนไดร้บับาดเจบ็จากการพุง่ชนทีน่ัง่ขา้งหน้า 2 คน
ไดร้บับาดเจบ็เน่ืองจากผูโ้ดยสารอื่นหล่นมาทบั และ 8 คนบาดเจบ็จากเศษกระจกหน้าต่าง รปูท่ี 3-72 และ
ตารางท่ี 3-19 แสดงตําแหน่งทีน่ัง่และรายละเอยีดการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุแต่ละคน 

 

รปู 

รปู 
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รปูท่ี 3-72 ตาํแหน่งท่ีนัง่ 

ตารางท่ี 3-19 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ
ลาํดบั ความรนุแรง ตาํแหน่งทีน่ัง่ การบาดเจบ็ ICD 10

1 บาดเจบ็เลก็น้อย ขา้งคนขบั Open wound of upper arm
Open wound of elbow 
Open wound of other parts of wrist and hand 

S41.1
S51.0 
S61.8 

2 บาดเจบ็เลก็น้อย D1 Contusion of ankle
Contusion of knee 
Contusion of elbow 
Contusion of elbow 
Contusion of thorax 

S90.0
S80.0 
S50.0 
S50.0 
S20.2 

3 บาดเจบ็เลก็น้อย A2 Contusion of toe(s) without damage to nail
Contusion of thigh 

S90.1
S70.1 

4 บาดเจบ็เลก็น้อย B2 Multiple superficial injuries of lower leg
Contusion of thorax 
Superficial injury of other parts of head 

S80.7
S20.2 
S00.8 

5 บาดเจบ็เลก็น้อย C2 Superficial injury of other parts of head
Contusion of thigh 
Contusion of thigh 

S00.8
S70.1 
S70.1 

6 บาดเจบ็เลก็น้อย D2 Superficial injury of other parts of head
Contusion of knee 

S00.8
S80.0 

7 บาดเจบ็เลก็น้อย A3 Superficial injury of other parts of head
Contusion of other and unspecified parts of lower leg 
Contusion of thigh 
Contusion of ankle 

S00.8
S80.1 
S70.1 
S90.0 

8 บาดเจบ็เลก็น้อย A4 Contusion of knee
Contusion of finger(s) without damage to nail 
Contusion of toe(s) without damage to nail 

S80.0
S60.0 
S90.1 

9 บาดเจบ็เลก็น้อย C4 Contusion of abdominal wall
Other superficial injuries of abdomen, lower back and pelvis 
Open wound of knee 
Contusion of shoulder and upper arm 
Open wound of knee 

S30.1
S30.8 
S81.0 
S40.0 
S81.0 
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ตารางท่ี 3-19 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ(ต่อ) 
ลาํดบั ความรนุแรง ตาํแหน่งทีน่ัง่ การบาดเจบ็ ICD 10
10 บาดเจบ็สาหสั D5 Fracture of other and unspecified parts of lumbar spine and pelvis 

Contusion of thigh 
S32.8
S70.1 

11 บาดเจบ็เลก็น้อย D6 Open wound of nose
Multiple superficial injuries of lower leg 
Contusion of ankle 
Contusion of elbow 

S01.2
S80.7 
S90.0 
S50.0 

12 บาดเจบ็เลก็น้อย C7 Open wound of scalp
Superficial injury of other parts of head 
Contusion of knee 
Contusion of knee 

S01.0
S00.8 
S80.0 
S80.0 

13 บาดเจบ็เลก็น้อย A8 Open wound of other parts of head
Contusion of other parts of wrist and hand 
Contusion of other parts of wrist and hand 

S01.8
S60.2 
S60.2 

14 บาดเจบ็เลก็น้อย B9 Superficial injury of other parts of head
Contusion of abdominal wall 
Contusion of knee 

S00.8
S30.1 
S80.0 

15 บาดเจบ็เลก็น้อย C10 Contusion of thigh
Other superficial injuries of abdomen, lower back and pelvis 
Open wound of lip and oral cavity 

S70.1
S30.8 
S01.5 

16 บาดเจบ็เลก็น้อย D10 Multiple superficial injuries of lower leg S80.7
17 บาดเจบ็เลก็น้อย แถวหลงัทีส่ ีจ่าก

ซา้ย 
Multiple superficial injuries of lower leg
Contusion of ankle 
Contusion of ankle 
Superficial injury of other parts of head 

S80.7
S90.0 
S90.0 
S00.8 

18 บาดเจบ็เลก็น้อย แถวหลงัทีห่น่ึง
จากขวา 

Open wound of knee
Contusion of ankle 
Contusion of knee 
Contusion of shoulder and upper arm 
Sprain and strain of cervical spine 
Superficial injury of lip and oral cavity 

S81.0
S90.0 
S80.0 
S40.0 
S13.4 
S00.5 

19 บาดเจบ็เลก็น้อย (ไมท่ราบ) Open wound of toe(s) without damage to nail
Open wound of toe(s) without damage to nail 

S91.1
S91.1 

20 บาดเจบ็สาหสั (ไมท่ราบ) Open wound of eyelid and periocular area
Superficial injury of other parts of head 
Contusion of abdominal wall 

S01.1
S00.8 
S30.1 

21 บาดเจบ็เลก็น้อย (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ)
22 บาดเจบ็เลก็น้อย (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ)
23 บาดเจบ็เลก็น้อย (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ)
24 บาดเจบ็เลก็น้อย (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ)
25 บาดเจบ็เลก็น้อย (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ)
26 บาดเจบ็เลก็น้อย (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ)
27 บาดเจบ็เลก็น้อย (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ)
28 บาดเจบ็เลก็น้อย (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ)
29 บาดเจบ็เลก็น้อย (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ)
30 บาดเจบ็เลก็น้อย (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ)
31 บาดเจบ็เลก็น้อย (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ)
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ตารางท่ี 3-19 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ(ต่อ) 
ลาํดบั ความรนุแรง ตาํแหน่งทีน่ัง่ การบาดเจบ็ ICD 10
32 บาดเจบ็เลก็น้อย (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ)
33 บาดเจบ็เลก็น้อย (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ)
34 บาดเจบ็เลก็น้อย (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ)
35 บาดเจบ็เลก็น้อย (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ)
36 บาดเจบ็เลก็น้อย (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ) (ไมท่ราบ)
37 บาดเจบ็สาหสั ผูข้บัขีร่ถบรรทุก Fracture of shafts of both ulna and radius S52.4

 

องคป์ระกอบของอบุติัเหต ุ

การควบคมุรถของผูข้บัข่ีรถโดยสาร 
จากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ ผูข้บัขีร่ถโดยสารพยายามทีจ่ะแซงรถบรรทุกทีว่ ิง่อยู่ในช่องทางดา้นซา้ย แต่ขอ้มลูจาก
ผูโ้ดยสาร พบว่าก่อนหน้าน้ีรถโดยสารวิง่อยู่ในช่องทางดา้นขวาแต่หกัหลบไปอยู่ช่องทางดา้นซา้ยเพื่อใหร้ถคนั
หน่ึงแซง ในจงัหวะที่จะกลบัมาช่องทางด้านขวาเพื่อแซงรถบรรทุกนัน่เอง ทําใหผู้ข้บัขีไ่ม่สามารถควบคุมรถ
อยา่งปลอดภยัไดแ้ละพุง่ชนทา้ยรถบรรทุก การประเมนิความเรว็ของทัง้รถตนเองและรถคู่กรณีผดิพลาดเป็นหน่ึง
ในองคป์ระกอบหลกัของอุบตัเิหตุครัง้น้ี 

ตารางเวลาการเดินรถ  
ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ การกําหนดระยะเวลาจํากดัในการขบัขีข่องผูข้บัขีร่ถถอืเป็นสิง่สําคญัในมาตรการดา้น
ความปลอดภยัของรถขนสง่สาธารณะ ในรฐันิวเซาทเ์วลล ์ประเทศออสเตรเลยี กําหนดใหผู้ข้บัขีข่บัไดต่้อเน่ืองไม่
เกนิหา้ชัว่โมงครึง่ สว่นหลายประเทศในสมาพนัธย์โุรปกาํหนดใหผู้ข้บัขีข่บัรถไดอ้ยา่งมากรวมทัง้สิน้ 9-10 ชัว่โมง 
เป็นเวลาสองครัง้ในหน่ึงสปัดาห ์และพกัอยา่งน้อยหน่ึงวนั สว่นในองักฤษ ผูข้บัขีจ่ะตอ้งขบัขีไ่มเ่กนิหา้ชัว่โมงครึง่
และพกัอยา่งน้อยครึง่ชัว่โมง 

การพลิกควํา่  
รถบรรทุกเสยีหลกัพลกิควํ่า (0.375 รอบ) ลงไปในทุ่งนาทางดา้นซา้ยของถนน คดิเป็นระยะทางทัง้สิน้ 48-53 
เมตรนับจากจุดปะทะ ในขณะที่รถโดยสารพลกิควํ่า (0.25 รอบ) พุ่งไปทางดา้นขวายงัถนนทศิทางฝ ัง่ตรงขา้ม 
คดิเป็นระยะทางทัง้สิน้ 217 เมตรนบัจากจุดปะทะ 

รปูท่ี 3-73 การพลิกควํา่ของรถทัง้สองคนั 
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ความชนัคนัทางท่ีส่งผลให้เกิดการพลิกควํา่ 
เกาะกลางถนนเป็นแบบตํ่ากว่าระดบัพืน้ถนน ความกวา้งเฉลี่ย 5.05 เมตร ซึ่งบรเิวณดงักล่าวมรีะดบัถนนที่
แตกต่างกนัในทศิทางไปกลบั ดงัแสดงในรปูท่ี 3-74 หลงัจากทีร่ถโดยสารพุง่ลงไปในบรเิวณดงักล่าว ไดเ้กดิการ
พลกิควํ่าทนัท ีดงัหลกัฐานทีพ่บในทีเ่กดิเหตุ  

รปูท่ี 3-74 สภาพเกาะกลางถนนท่ีรถโดยสารพลิกควํา่ 

ในขณะเดยีวกนั บรเิวณคนัทางดา้นซา้ยของถนนทีร่ถบรรทุกเสยีหลกัพลกิควํ่าลงไป กไ็ม่เพยีงพอทีจ่ะลดความ
รนุแรงของอุบตัเิหตุในกรณทีีร่ถเกดิเสยีหลกัพุง่ลงไปในบรเิวณดงักล่าวได ้ 

รปูท่ี 3-75 สภาพคนัทางท่ีรถบรรทุกพลิกควํา่ 

รปูแบบการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ 
จากผูโ้ดยสารทัง้สิน้ 36 คนบนรถโดยสาร การบาดเจบ็เกดิจากการทีผู่โ้ดยสารปะทะเขา้กบัชิน้สว่นต่างๆ ภายใน
รถ เชน่ กระจกหน้าต่าง ทีน่ัง่ ทีพ่กัแขน เป็นตน้ และเกดิจากการขาดอุปกรณ์นิรภยัใดๆ ทีจ่ะรัง้ผูโ้ดยสารไวก้บัที่
เมือ่เกดิอุบตัเิหตุขึน้ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่ออบุติัเหต ุ
ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทยไดพ้จิารณาองคป์ระกอบการเกดิอุบตัเิหตุจากกรณีอุบตัเิหตุ 060816-01 
พบว่าเกดิจากการควบคุมรถที่ผดิพลาดของผูข้บัขีร่ถโดยสารในการพยายามแซงรถบรรทุกคนัหน้า ผู้ขบัขี่มี
ทางเลอืกทีจ่ะลดความเรว็ของรถและแซงในภายหลงัได ้นอกจากนัน้ องคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุบตัเิหตุและ
การบาดเจบ็ ไดแ้ก่ ความชนัคนัทางทีไ่มเ่อือ้ต่อรถทีเ่สยีหลกัสง่ผลใหร้ถเกดิการพลกิควํ่า รวมถงึการขาดอุปกรณ์
ป้องกนัการบาดเจบ็สาํหรบัผูโ้ดยสารรถโดยสาร 
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Crash ID: 060829-01 
ลาํดบัเหตกุารณ์ 
เมือ่วนัองัคารที ่29 สงิหาคม พ.ศ. 2549 เวลาประมาณ 14:00 น. ขณะฝนตก ไดเ้กดิอุบตัเิหตุรถกระบะพลกิควํ่า
ตกขา้งทางบนทางหลวงหมายเลข 12 อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น ดงัแสดงจุดเกดิเหตุในรปูท่ี 3-76 

 
รปูท่ี 3-76 ตาํแหน่งท่ีเกิดเหต ุ

ผูข้บัขีใ่หข้อ้มลูวา่ ในขณะทีพ่ยายามเรง่ความเรว็เพือ่แซงรถตู ้รถไดว้ิง่ผา่นบรเิวณแอง่น้ําทีอ่ยูบ่นพืน้ถนนในช่อง
ทางดา้นนอกและเกดิเสยีหลกั เป็นเหตุใหร้ถตกลงไปในคลองระบายน้ําขา้งถนนทางดา้นซา้ยและหมุนครบหน่ึง
รอบ ก่อนทีจ่ะชนเขา้กบัเสาไฟฟ้า จุดสุดทา้ย (point of rest) รถอยูใ่นลกัษณะตะแคงทางดา้นซา้ย ดงัแสดง
ลกัษณะการเกดิเหตุในรปูท่ี 3-77 ซึง่ผูข้บัขีไ่มไ่ดร้บับาดเจบ็ใดๆ ส่วนผูโ้ดยสารตอนหน้าไดร้บับาดเจบ็สาหสัที่
บรเิวณศรีษะ  

อ.เมือง จ.ขอนแกน่
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รปูท่ี 3-77 ลกัษณะการเกิดเหต ุ

ข้อมลูรถและความเสียหาย 
รถทีเ่กดิเหตุเป็นรถกระบะยีห่อ้ Toyota รุ่น Hilux D4D Vigo ปี 2005 เครื่องยนตด์เีซล ความจุกระบอกสบู 
3,000 ซซี ีเกยีรแ์มนนวล 5 เกยีร ์ขบัเคลื่อนลอ้หลงั มรีะยะฐานลอ้ 308.5 ซม. ความยาว 513 ซม. และความสงู 
168 ซม. ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 3-20 ทีน่ัง่ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารตอนหน้าเป็นเบาะนัง่เดีย่ว ตดิตัง้เขม็ขดั
นิรภยัแบบสามจุด สว่นพืน้ทีแ่คปมเีบาะนัง่แบบมา้นัง่ยาว 

ตารางท่ี 3-20 ขนาดและมิติของรถกระบะ 
ส่วนประกอบ สดัส่วน 
ยาว 513.0 ซม. 
กวา้ง 176.0 ซม. 
สงู 168.0 ซม. 
ระยะฐานลอ้ 308.5 ซม. 
น้ําหนกั 1530.0 กก. 
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รถไดร้บัความเสยีหายหลกับรเิวณหลงัคา (รปูท่ี 3-78) โดยหลงัคาไดย้บุตวัลง เกดิความเสยีหายเพิม่เตมิทีเ่สา A 
ทีร่องรบัหลงัคา บรเิวณดา้นซา้ยของรถกไ็ดร้บัความเสยีหาย ยาวไปตัง้แต่บรเิวณลอ้หน้าซา้ย ประตูผูโ้ดยสาร 
พืน้ทีแ่คป สว่นกนัชนหน้าดา้นซา้ยไดห้ลุดออกจากตําแหน่ง  

ความเสยีหายหลกัอกีส่วนหน่ึง ไดแ้ก่ บรเิวณตอนทา้ยของรถ (รปูท่ี 3-79) ฝากระบะหลงัยุบตวัเขา้ไปขา้งใน 
โครงสรา้งตวัรถระหว่างหอ้งผูโ้ดยสารและกระบะเสยีรปูและเอยีงเลก็น้อย รปูท่ี 3-80 แสดงใหเ้หน็ถงึแนวรถที่
ไดร้บัเสยีหายบรเิวณดา้นขวาของตวัรถ และจากการประเมนิความเสยีหายของตวัรถ ทศิทางการเคลื่อนทีข่องรถ 
และหลกัฐานในที่เกิดเหตุ พบว่าตอนท้ายของรถได้พุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าก่อนที่จะหมุนมาหยุดที่จุดสุดท้ายน้ี 
ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ประเมนิความเสยีหายตาม Collision Deformation Code (CDC) ทีบ่รเิวณหลงัคาไดเ้ท่ากบั 
12TY1GO2 และบรเิวณตอนทา้ยไดเ้ทา่กบั 06BD0EN2 

 
รปูท่ี 3-78 สภาพความเสียหายของหลงัคารถ 

 
รปูท่ี 3-79 สภาพความเสียหายตอนท้ายของรถ 
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รปูท่ี 3-80 แนวโครงสร้างท่ีบิดเบีย้วของตวัรถหลงัเกิดเหต ุ

ข้อมลูผูข้บัข่ี 
ผูข้บัขีเ่ป็นชาย อายุ 51 ปี ซึง่เป็นเจา้ของรถ ใหข้อ้มลูว่าไดเ้ดนิทางจากตน้ทางมาประมาณหนึ่งชัว่โมงก่อนหน้า 
เพื่อมุ่งหน้าสู่ จ.อุดรธานี ดงัแสดงระยะเวลาในการเดนิทางในรปูท่ี 3-81 ผูข้บัขีม่ปีระสบการณ์ในการขบัขีร่ถ
กระบะประมาณ 30 ปี และใชร้ถคนัน้ีมาประมาณหน่ึงปีครึง่ แมจ้ะใชร้ถคนัน้ีแทบทุกวนั แต่ใชเ้สน้ทางดงักล่าว
ประมาณแปดครัง้ต่อปี 

                                  จดุเริม่ตน้                                              จดุเกดิเหตุ                                          จดุปลายทาง 

 
                               13:00                14:00           15:00 

รปูท่ี 3-81 ระยะเวลาในการเดินทาง 

ผูข้บัขีไ่ด้ใหข้อ้มูลแก่ทมีงานของศูนย์วจิยัอุบตัิเหตุฯ ว่า ก่อนเกดิเหตุได้วิง่อยู่ในช่องทางด้านนอก (ช่องซ้าย) 
พยายามทีจ่ะเรง่แซงรถตูท้ีว่ ิง่อยูช่่องทางดา้นขวา แต่ในขณะทีร่ถผา่นแอง่น้ําบนผวิทาง รถเกดิเสยีหลกัตกลงไป
ขา้งทางดา้นซา้ยและเกดิการพลกิควํ่าในทีส่ดุ 

ข้อมลูเก่ียวกบัถนน 
จุดเกดิเหตุอยู่บนทางหลวงหมายเลข 12 ระหว่างอ.บา้นฝางและอ.เมอืงขอนแก่น เป็นช่วงทางตรงยาว มชี่อง
จราจรสีช่่องทางแยกทศิทางไปกลบัดว้ยเกาะกลางถนนแบบยกระดบั (Raised Median) ความกวา้งช่องทางวิง่ 
3.6 เมตร ความกวา้งไหล่ทาง 2.1 เมตร ความลาดผวิทาง 1.3% สว่นพืน้ถนนแอสฟลัตค์อนกรตีมสีมัประสทิธิ ์
แรงเสยีดทานขณะทีพ่ืน้เปียกเทา่กบั 0.52-0.60  
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คนัทาง 
ทีค่นัทางดา้นซา้ยของถนนมคีวามชนัคดิเป็นสดัสว่นแนวนอนต่อแนวตัง้เท่ากบั 4:1 ความกวา้งทัง้หมด 16 เมตร 
ดงัแสดงในรปูท่ี 3-82 

 
รปูท่ี 3-82 สภาพคนัทางในบริเวณท่ีเกิดเหต ุ

หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
ทีเ่กดิเหตุแสดงใหเ้หน็แนวทางวิง่ของรถจากรอยลอ้ทีเ่กดิขึน้อย่างชดัเจน รถไดเ้ริม่เสยีหลกัหลุดออกจากถนน
ทางดา้นซา้ยทีร่ะยะ 4.8 เมตรจากจุดอา้งองิ ทีค่นัทางมรีอยลอ้ตดักนัระหว่างรอยลอ้หน้าและรอยลอ้หลงั โดยมี
ทศิทางมุง่หน้าไปสูเ่สาไฟฟ้า ดงัแสดงในรปูท่ี 3-83 

 

 
รปูท่ี 3-83 ทิศทางการพลิกควํา่ 

ที่เสาไฟฟ้าต้นหน่ึง ไดพ้บร่องรอยความเสยีหายของรถที่เกดิเหตุบรเิวณดงักล่าว ไดแ้ก่ ฝาครอบไฟเลี้ยว ไฟ
เบรค และหลอดไฟเลีย้ว และทีค่วามสงู 1.5 เมตร พบรอยถลอกของสรีถตดิอยูท่ีเ่สาไฟฟ้าตน้ดงักล่าวดว้ย ดงั
แสดงในรปูท่ี 3-84 

 

รปู 
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รปูท่ี 3-84 หลกัฐานการชนท่ีเสาไฟฟ้า 

รปูที ่3-85 แสดงถงึรอยดนิทีเ่กดิจากการพุง่เขา้ชนของรถทีเ่กดิเหตุ (ซา้ย) ยนืยนัไดจ้ากรอยดนิทีต่ดิอยูต่อนทา้ย
ฝ ัง่ขวาของรถ (ขวา) 

   
รปูท่ี 3-85 หลกัฐานการชนท่ีคนัดินบริเวณเสาไฟฟ้า 

ข้อมลูการบาดเจบ็ 
ทัง้ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารยนืยนัการใชเ้ขม็ขดันิรภยัแบบสามจุด ซึง่ผูข้บัขีไ่ม่ไดร้บับาดเจบ็ใดๆ แต่ผูโ้ดยสารไดร้บั
บาดเจบ็สาหสัทีศ่รีษะ แผลเปิดทีห่นงัศรีษะ และเกดิอาการเคลด็ทีก่ระดกูตน้คอ ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 
3-21 ภายในรถ ทีต่ําแหน่งทีน่ัง่ผูโ้ดยสารพบรอยเลอืดทีม่อืจบัขอบประตู ทีอ่ยูใ่กลศ้รีษะ วดัความสงูจากเบาะนัง่
ไดเ้ท่ากบั 70 ซม. และมรีอยเลอืดกระเดน็เปรอะทีบ่งัแดดของผูโ้ดยสารดว้ย จากการตรวจสอบความสงูระหว่าง
ตําแหน่งทีน่ัง่ถงึหลงัคาภายในมรีะยะเพยีง 62 ซม. ดงัแสดงในรปูท่ี 3-86 และรปูท่ี 3-87  

ตารางท่ี 3-21 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ
ลาํดบั อปุกรณ์นิรภยั ความรนุแรง ICD10 การบาดเจบ็ สาเหตกุารบาดเจบ็ 

1 เขม็ขดันิรภยัแบบ
สามจุด 

ไมไ่ดร้บั
บาดเจบ็ 

- -  

2 เขม็ขดันิรภยัแบบ
สามจุด 

บาดเจบ็สาหสั S01.0 
S13.4 

Open wound of scalp 
Sprain and strain of cervical spine 

มอืจบัผูโ้ดยสาร 
แรงจากการพลกิควํ่า 
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รปูท่ี 3-86 รอยเลือดในตาํแหน่งผูโ้ดยสาร 

 
รปูท่ี 3-87 สถาพหลงัคาท่ียบุจากการพลิกควํา่ 

องคป์ระกอบของอบุติัเหต ุ

พืน้ถนนเปียก  
ในจุดเกดิเหตุ พบพืน้ผวิน้ําขนาดเลก็ๆ อยู่หลายจุดบนพืน้ผวิถนน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบรเิวณช่องทางดา้น
นอกและไหล่ทาง ดงัแสดงในรปูท่ี 3-88 สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานพืน้ถนนวดัไดเ้ทา่กบั 0.52-0.60  

 
รปูท่ี 3-88 ผิวน้ําท่ีอยู่บนพืน้ผิวถนนในบริเวณท่ีเกิดเหต ุ
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เป็นที่ทราบกนัดอียู่แล้วว่า ในขณะที่พืน้ถนนเปียกความเสี่ยงในการเกดิอุบตัเิหตุจะสูงตามไปดว้ย การศกึษา
หลายๆ แหง่ไดพ้ยายามหาความสมัพนัธข์องปจัจยัดงักล่าว ซึง่จากการศกึษาของ Transport Department ใน
ประเทศองักฤษพบว่า หากสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานพืน้ถนนลดลง 25% จะทําใหเ้พิม่ความเสีย่งในการเกดิ
อุบตัเิหตุขึน้ 20 เท่า และหากสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานพืน้ถนนลดลง 50% จะทาํใหเ้พิม่ความเสีย่งในการเกดิ
อุบตัเิหตุขึน้ถงึ 300 เทา่ 

การพลิกควํา่ท่ีบริเวณคนัทาง  
รถกระบะพลกิควํ่าอย่างน้อยหน่ึงรอบก่อนทีจ่ะไปชนเสาไฟฟ้า และพลกิควํ่าเพิม่อกี 0.25 รอบ ซึ่งนับตัง้แต่รถ
เสยีหลกัตกลงมาในบรเิวณคนัทาง พบว่ารถเกดิการหมุนรอบแกนทัง้ในแนวราบและแนวดิง่ (Horizontal and 
Vertical Axis) นอกจากน้ี ความชนัคนัทาง (4:1) ไม่สอดรบักบัความชนัทีป่ลอดภยัของคนัทางสาํหรบัรถทีเ่สยี
หลกัตกลงไป รปูท่ี 3-89 แสดงพืน้ทีท่ีร่ถเสยีหลกัพลกิควํ่าบรเิวณคนัทาง 

 
รปูท่ี 3-89 การพลิกควํา่ของรถกระบะ 

การบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ 
แมว้า่ผูป้ระสบอุบตัเิหตุทัง้สองคนจะคาดเขม็ขดันิรภยั แต่การบาดเจบ็นัน้แตกต่างกนัระหวา่งผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสาร 
ดงัทีเ่สนอไปในหวัขอ้เรือ่งขอ้มลูการบาดเจบ็ 

อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถสรุปไดท้นัทวี่าเขม็ขดันิรภยัไม่มปีระสทิธภิาพที่จะป้องกนัการบาดเจบ็ได ้เน่ืองจาก
อุบตัเิหตุรถพลกิควํ่ามคีวามซบัซอ้นมากกว่าอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากการปะทะ การศกึษาโดย Ola Bostrom Yngve 
Haland และ Pontus Soderstrom จากศูนยว์จิยั Autolive พบว่าการคาดเขม็ขดันิรภยัในแนวทีแ่ตกต่างกนัมผีล
ต่อการบาดเจบ็ได ้ดงัแสดงในรปูท่ี 3-90 
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รปูท่ี 3-90 ภาพถ่ายขณะทาํการตรวจสอบการบาดเจบ็ของอบุติัเหตรุถพลิกควํา่ 

ท่ีมีการคาดเขม็ขดัในแนวท่ีต่างกนั 
ทีม่า: Ola Bostrom Yngve Haland และ Pontus Soderstrom (2005) 

จากการศกึษาดงักล่าวพบว่า การคาดเขม็ขดัในรูปแบบปกต ิผูโ้ดยสารยงัมคีวามเสีย่งทีศ่รีษะจะไปกระแทกกบั
หอ้งโดยสารภายในได ้ซึง่สามารถลดการเคลื่อนทีด่งักล่าวไดห้ากเป็นเขม็ขดันิรภยัในแนวตรงขา้ม 

ปัจจยัท่ีมีผลต่ออบุติัเหต ุ
ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทยไดพ้จิารณาองคป์ระกอบการเกดิอุบตัเิหตุจากกรณีอุบตัเิหตุ 060829-01 
พบว่าเกดิจากการทีผู่ข้บัขีไ่ม่สามารถควบคุมรถอย่างปลอดภยัในการขบัขีบ่นพืน้ถนนเปียกได ้ส่งผลใหร้ถเสยี
หลกัในทีสุ่ด ปจัจยัเสรมิทีม่ผีลต่อความรุนแรงของอุบตัเิหตุไดแ้ก่การพลกิควํ่าหลงัจากทีร่ถตกลงในคนัทางขา้ง
ถนน 

  



3-79 
 

Case: 080126-01 
เมื่อวนัเสารท์ี ่ 26 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลาประมาณ 07:15 น. เกดิอุบตัเิหตุรถโดยสารพลกิควํ่าบนทางหลวง
หมายเลข 323 บรเิวณกโิลเมตรที ่ 66+400 ทศิทางจาก อ.ทองผาภูม ิมุ่งหน้าสู ่อ.สงัขละบุร ีจ.กาญจนบุร ีเป็น
เหตุใหม้ผีูเ้สยีชวีติในทีเ่กดิเหตุ 8 ราย เสยีชวีติระหว่างนําสง่โรงพยาบาล 2 ราย และเสยีชวีติภายหลงัอกี 3 ราย 
รวมมผีูเ้สยีชวีติทัง้สิน้ 13 ราย บาดเจบ็สาหสั 8 ราย และบาดเจบ็เลก็น้อย 15 ราย 

ลาํดบัเหตกุารณ์ 
ดว้ยความต้องการทีจ่ะเดนิทางไปเคารพศพการมรณภาพของเจา้อาวาส วดัหลวงพ่ออุตมะ กลุ่มชาวบา้นศาลา
แดงจงึไดร้วมตวักนัว่าจา้งรถโดยสารประจําทางเพื่อเดนิทางไปยงัอ.สงัขละบุร ีโดยกลุ่มผูโ้ดยสารทัง้หมดเป็น
เครอืญาตกิบัผูข้บัขีแ่ละภรรยาผูข้บัขี ่รวมเป็นจาํนวนผูเ้ดนิทางทัง้สิน้ 37 คน 

วนัศุกรท์ี ่25 มกราคม พ.ศ. 2551 รถคนัดงักล่าวเดนิทางออกจากจ.ราชบุร ีเวลา 17.00 น. มผีูโ้ดยสาร 3 คน มผีู้
ขบัขีเ่พศชายอายุ 57 ปี ภรรยาของผูข้บัขี ่อายุ 50 ปี ทีท่ําหน้าทีดู่แลทัว่ไป และพนักงานรถ ไดม้าจอดรบั
ผูโ้ดยสารทีห่มู่บา้นศาลาแดงเหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี (จุด A รปูท่ี 3-91) เวลาประมาณ 21:00 น. มี
ผูโ้ดยสารเพิม่ 32 คน รวมผูโ้ดยสารผูข้บัขีแ่ละพนกังานรถรวม 37 คน ออกจากหมูบ่า้นดงักล่าวเวลา 22:00 น. 
วิง่ตามเสน้ทางปทุมธานีมุง่หน้ากาญจนบุร ีเวลาประมาณ 02:00 น. ของเชา้วนัที ่26 มกราคม พ.ศ. 2551 จอด
แวะพกัทีส่ถานีบรกิารน้ํามนัแหง่หน่ึง บรเิวณทางผา่นของอ.ทองผาภูม ิ(จุด B) เพื่อทีจ่ะใหผู้ข้บัขีน่อนพกั ผูข้บัขี่
แวะพกัประมาณ 2 ชัว่โมง เวลา 05:00 น. จงึมุง่หน้าไปตลาดทองผาภูมเิพื่อไปรบัประทานอาหารเชา้ เมื่อไปถงึ
ตลาดผูโ้ดยสารสว่นใหญ่ไมห่วิจงึไมม่ผีูล้งจากรถ จงึออกเดนิทางจากอ.ทองผาภูมมิุง่หน้าสูอ่.สงัขละบุร ี (จุด D) 
บนทางหลวงหมายเลข 323  

 
รปูท่ี 3-91 เส้นทางการเดินทาง 
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เมือ่มาถงึชว่งประมาณกโิลเมตรที ่65+000 ในชว่งทางคดเคีย้วบนเนินเขา (ก่อนถงึจุด C รปูท่ี 3-92) ผูข้บัขีไ่ดใ้ช้
เกยีรห์น่ึงบนทางขึน้เนิน และเปลีย่นเป็นเกยีรส์องเมื่อสงัเกตว่าเครื่องยนต์เกนิกําลงัเกยีรห์น่ึงในช่วงทีส่ลบัเป็น
ทางลงเนินแลว้ ในระหว่างนัน้ ผูข้บัขีไ่ดส้งัเกตเหน็รถบรรทุกวิง่นําหน้ารถของตนอยู่ดว้ยความเรว็ตํ่า แต่กไ็ดข้บั
มาดว้ยความเรว็ปกต ิจนมาถงึบรเิวณทีม่กีารตดิตัง้กําแพงคอนกรตีบนเกาะกลางถนนเพื่อป้องกนัการแซงอยา่ง
ไมป่ลอดภยั รถโดยสารไมส่ามารถลดความเรว็ลงไดท้นั ผูข้บัขีใ่หข้อ้มลูว่าพยายามเบรคหลายครัง้แต่ไมส่ามารถ
ลดความเรว็ลงได ้จงึชนทา้ยรถบรรทุกคนัดงักล่าว เป็นเหตุใหร้ถโดยสารไดร้บัความเสยีหายเลก็น้อยทีบ่รเิวณ
กระจกหน้า 

 
รปูท่ี 3-92 เส้นทางบริเวณจดุเกิดเหต ุ

หลงัจากนัน้ ผูข้บัขีร่ถบรรทุกพยายามจะขบัชดิซ้ายเพื่อใหร้ถโดยสารไดแ้ซงรถของตนไป ผูโ้ดยสารบางคนให้
ขอ้มูลว่าคนขบัรถบรรทุกพยายามจะโบกใหร้ถโดยสารเบี่ยงซา้ยออกไปยงั “ทางลงฉุกเฉิน” บรเิวณกโิลเมตรที ่
66+000 ซึง่เป็นช่องจอดสําหรบัรถทีอ่าจเกดิปญัหาระบบเบรค อย่างไรกต็าม ณ เหตุการณ์ทีร่ถโดยสารหลุด
ออกมาจากทา้ยรถบรรทุกไดน้ัน้ ภรรยาผูข้บัขีไ่ดล้งจากรถเพื่อใชไ้มห้มอนขนาดประมาณ 6 น้ิว กัน้ลอ้หน้าซา้ย
เพือ่หยดุรถ แต่ไมส่ามารถหยดุได ้ลอ้หน้าซา้ยจงึขา้มไมห้มอนนัน้ไป ภรรยาผูข้บัขีพ่ยายามจะหยบิไมห้มอนเพื่อ
โยนเขา้กัน้หล้อหลงัซ้ายอกีครัง้ แต่ไม่เป็นผลสําเรจ็ รถจงึไหลเดนิหน้าบนลงเนินบนช่วงถนนที่มคีวามลาดชนั 
14% 

ณ ชว่งเวลาดงักล่าว ผูข้บัขีไ่มส่ามารถลดความเรว็จากการเบรคหรอืการเปลีย่นเกยีรไ์ด ้ทาํใหไ้ดแ้ต่เพยีงควบคุม
รถดว้ยพวงมาลยัเทา่นัน้ ผูข้บัขีใ่หข้อ้มลูวา่ตนไดส้งัเกตทีม่าตรวดัลมเบรค พบวา่ความดนัลมไมต่ํ่ากวา่ทีม่าตรวดั
กาํหนดแต่ประการใด อยา่งไรกต็าม ผูโ้ดยสารบางคนเกดิความตระหนกตกใจถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ จงึไดลุ้กขึน้
ยนืเพือ่สงัเกตสิง่ทีเ่กดิขึน้เบือ้งหน้า บางคนไดลุ้กออกจากทีน่ัง่และเดนิออกมาบรเิวณทางเดนิกลางเพื่อพดูคุยกบั
ผูข้บัขี ่

อ.สังขละบุรี
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จากการลงทางลาดชนัระยะทางประมาณ 300 เมตรนัน้ (รปูท่ี 3-93) เบือ้งหน้าเป็นทางโคง้ขวารศัม ี57 เมตร ผู้
ขบัขีพ่ยายามทีจ่ะควบคุมรถเขา้ทางโคง้ดงักล่าว แต่ดว้ยความเรว็จากการลงเนิน ทาํใหผู้ข้บัขีไ่มส่ามารถควบคุม
รถอยา่งปลอดภยัได ้เป็นเหตุใหร้ถพุง่ชนกําแพงคอนกรตีทีบ่รเิวณกโิลเมตรที ่ 66+310 ไถลไปตามแนวกําแพง
คอนกรตี ก่อนทีร่ถจะเสยีความสมดุลและพลกิควํ่าลงทางดา้นซา้ย เคลื่อนทีไ่ปตามคนัทางแนวราบ ทีเ่ป็นพืน้ดนิ
ปนหญา้และหนิ เป็นระยะทางประมาณ 23.5 เมตร จากกาํแพงคอนกรตี 

 
รปูท่ี 3-93 ลกัษณะการเกิดเหต ุ

ผูโ้ดยสารทีเ่หน็เหตุการณ์ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิว่า ณ ตําแหน่งทีร่ถปะทะกบักําแพงคอนกรตี กระจกรถทางดา้นซา้ย
ไดห้ลุดออกจากตวัรถ เป็นเหตุใหผู้โ้ดยสารหลายคนกระเดน็ออกจากตวัรถ และผูโ้ดยสารบางคนเสยีหลกัหล่นมา
ทางดา้นซา้ยของรถในจงัหวะทีร่ถพลกิควํ่า เป็นเหตุใหร้่างผูโ้ดยสารบางคนตดิอยู่ใต้ตวัถงัรถและถูกบดทบัไป
ตามแนวการไหลของรถ 

หลงัรถหยุดการเคลื่อนทีแ่ลว้ พบผูเ้สยีชวีติในทีเ่กดิเหตุทนัท ี 8 ราย โดย 4 รายรา่งกระเดน็ออกจากตวัรถ และ
อกี 4 รายร่างตดิอยู่ภายในและภายใตต้วัรถ ผูบ้าดเจบ็อื่นๆ ถูกลําเลยีงไปทีโ่รงพยาบาลสงัขละบุร ีผูบ้าดเจบ็
สาหสับางรายไดร้บัการสง่ตวัไปทีโ่รงพยาบาลในละแวกใกลเ้คยีงอื่นๆ 

ข้อมลูรถและความเสียหาย 
รถคนัทีเ่กดิเหตุเป็นรถโดยสารหกลอ้ สน้ํีาเงนิสลบัเหลอืงแดงขาว เครื่องยนตนิ์สสนัดเีซลเทอรโ์บ 6 กระบอกสบู 
285 แรงมา้ ขบัเคลื่อนลอ้หลงั ขนาดมติริถสงู 3.68 เมตร ยาว 12.00 เมตร กวา้ง 2.40 เมตร ระยะระหว่างเพลา 
6.20 เมตร กระจกดา้นขา้งของรถมคีวามสงู 2.41 เมตร (รปูท่ี 3-94) 
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รปูท่ี 3-94 มิติด้านข้างและด้านบนของรถ (หน่วย: เมตร) 

เบาะทีน่ัง่ไดร้บัการออกแบบเป็นเบาะคู ่จาํนวน 10 แถว 19 คู ่เวน้บรเิวณบนัไดทางขึน้ลงดา้นซา้ยมอืในแถวที ่9 
สว่นแถวที ่11 เป็นเบาะทีน่ัง่จาํนวน 5 ตวัวางเรยีงตดิกนั รวมเป็นจาํนวนทัง้หมด 45 ทีน่ัง่ ไมน่บัรวมเบาะนัง่ยาว
ทีช่ ัน้ล่าง (รปูท่ี 3-95) เมื่อพจิารณาถงึขนาด เบาะทีน่ัง่มคีวามสงูจากพืน้ 0.46 เมตร พนกัแขน 0.62 เมตร พนกั
พงิศรษีะ 1.07 เมตร ตัง้อยู่บนพืน้ต่างระดบัทีสู่งจากทางเดนิกลาง 0.13 เมตร (รปูท่ี 3-96) ยดึตดิพืน้รถโดย
ดว้ยน็อตจาํนวน 4 ตวัต่อเบาะทีน่ัง่หน่ึงคู ่(รปูท่ี 3-97) ทีน่ัง่ผูโ้ดยสารแถวทีห่น่ึงจาํนวน 4 ทีน่ัง่ดา้นหลงัผูข้บัขี ่(ที่
นัง่หมายเลข 1 – 4) มกีารตดิตัง้เขม็ขดันิรภยัแบบสองจุด (Lap Belt) แต่ถูกผกูมดัตดิไวท้ีด่า้นหลงัเบาะ (รปูท่ี 3-
98) สว่นตําแหน่งอื่นๆ ไมม่กีารตดิตัง้เขม็ขดันิรภยั 

 

 
รปูท่ี 3-95 การจดัตาํแหน่งท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร 
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รปูท่ี 3-96 ขนาดของเบาะท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร (หน่วย: เมตร) 

 

 
รปูท่ี 3-97 การยึดติดเบาะท่ีนัง่กบัพืน้รถ 
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รปูท่ี 3-98 เขม็ขดันิรภยัท่ีเบาะนัง่แถวท่ีหน่ึง 

โดยปกต ิรถคนัดงักล่าวใหบ้รกิารรบัส่งผูโ้ดยสารในฐานะรถร่วมบรกิารประจําเสน้ทางราชบุร-ีสวนผึง้ คดิเป็น
ระยะทางประมาณ 60 กโิลเมตร วนัละหน่ึงเทีย่วไปกลบัทุกวนั ผูข้บัขีใ่หข้อ้มลูว่าไดเ้ปลีย่นผา้เบรครถครัง้ล่าสุด
ในวนัที ่23 มกราคม พ.ศ. 2551 

จากการตรวจสอบสภาพชว่งล่างโดยกรมการขนสง่ทางบก มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. ผา้เบรคของทกุลอ้อยูน่สภาพทีย่งัสามารถใชง้านด ีเพลาลอ้หน้าซา้ย-ขวามคีวามหนาประมาณ 6-9 
มลิลเิมตร ในขณะทีเ่พลาลอ้หลงัซา้ย-ขวาเหลอืความหนาประมาณ 12 มลิลเิมตร ระบบเบรคไมม่กีารรัว่ซมึ 
ทีบ่รเิวณ Drum Brake เพลาลอ้หลงัซา้ยมรีอยรัว่ซมึของจาระบ ีสว่นระบบการควบคุมเบรคนัน้ไมส่ามารถ
ตรวจสอบไดเ้น่ืองจากรถอยูใ่นสภาพเสยีหาย 

2. สาํหรบัยางลอ้หลงั ยงัคงมสีภาพดอกยางอยูส่ภาพด ี
3. ขอ้ต่อของระบบบงัคบัเลีย้วยงัคงยดึแน่น 
4. ขอ้ต่อของระบบเปลีย่นเกยีรย์งัคงยดึแน่น 
 
สภาพความเสียหาย 
รถคนัดงักล่าวไดร้บัความเสยีหายหลกับรเิวณดา้นซา้ยของรถ เป็นรอยทีเ่กดิจากการไถลของรถไปตามพืน้ดนิ
ปนหญา้และหนิ มรีอยทีเ่กดิจากการขดูไถกบักําแพงคอนกรตีทีค่วามสงู 1.30 – 1.40 เมตรทีด่า้นซา้ยยาวตลอด
ทัง้คนั (รปูท่ี 3-99) รอยไถลบรเิวณดา้นซา้ยช่วงหน้ารถทีค่วามสงู 1.60 – 2.00 เมตร วดัมุมเอยีงได ้ 23 องศา 
(รปูท่ี 3-100) กระจกดา้นซา้ยของรถหลุดออกจากจุดยดึทัง้หมด มเีพยีงทีต่ําแหน่งทีน่ัง่แถวทีห่น่ึง ทีม่กีระจกตดิ
อยูเ่พยีงเลก็น้อย  
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รปูท่ี 3-99 ความเสียหายทางด้านซ้าย 

 
รปูท่ี 3-100 รอยไถลบริเวณด้านซ้ายของรถ 

ตอนหน้าของรถ กระจกกนัลมหลุดออกจากจุดยดึ บรเิวณดา้นหน้าซา้ยที่ความสูง 0.30 เมตรมรีอยยุบ เมื่อ
พจิารณาจากมติขิองรอยชนแลว้ สามารถระบุไดว้่าเป็นรอยจากการปะทะกบักําแพงคอนกรตีถงึแมว้่าจะมคีวาม
สงูน้อยกว่ากําแพงคอนกรตี เพราะรอยลอ้รถทีก่ําแพงคอนกรตีแสดงใหเ้หน็ถงึการยกตวัถงึของลอ้หน้าซา้ย ทํา
ใหจุ้ดดงักล่าวปะทะเขา้กบัสว่นบนของกาํแพงคอนกรตีได ้(รปูท่ี 3-101 และ รปูท่ี 3-102)  

 

23°
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รปูท่ี 3-101 ความเสียหายทางด้านหน้า 

 
รปูท่ี 3-102 รอยปะทะบริเวณมมุหน้าซ้าย 

รอยปะทะทีด่า้นหน้าอกีจุดหน่ึงไดแ้ก่ ตําแหน่งใกลก้บัไฟหน้าดา้นซา้ยทีค่วามสงู 1.40 เมตร (รปูท่ี 3-103) โดย
พจิารณาจากรอยยุบ ตําแหน่ง ทศิทางการเคลื่อนทีข่องรถระหว่างการปะทะ และวสัดุทีต่ดิเป้ือน ไมส่ามารถระบุ
ไดว้่ารอยดงักล่าวเกดิจากการปะทะกบักําแพงคอนกรตี ดงันัน้ จงึเป็นไปไดว้่ารอยยุบดงักล่าวเกดิจากการปะทะ
ระหว่างรถโดยสารและรถบรรทุกในช่วงเหตุการณ์ที่รถโดยสารไม่สามารถลดความเรว็ไดท้นั เป็นเหตุใหช้นที่
บรเิวณดา้นทา้ยของรถบรรทุก อย่างไรกต็าม ดว้ยขอ้จํากดัดา้นเวลาและสถานที ่จงึไม่สามารถประเมนิรอยชน
จากรถบรรทุกเพือ่ความสอดคลอ้งกนัได ้
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รปูท่ี 3-103 รอยปะทะบริเวณไฟหน้าด้านซ้าย 

บรเิวณดา้นขวาและดา้นหลงัของรถ ไมม่รีอยเสยีหายจากการปะทะแต่อยา่งใด มเีพยีงกระจกดา้นขวาทีบ่างสว่น
แตกจากแรงกระแทก และบางสว่นหลุดออกจากจุดยดึ (รปูท่ี 3-104 และ รปูท่ี 3-105) 

 
รปูท่ี 3-104 ความเสียหายทางด้านขวา 
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รปูท่ี 3-105 ความเสียหายทางด้านหลงั 

โดยรวม ตวัรถไดร้บัความเสยีหายจากแรงปะทะทางดา้นซา้ย ทําใหโ้ครงสรา้งเสยีรปูและเอยีงไปตามแรงปะทะ 
รปูท่ี 3-106 แสดงมุมเอยีงของโครงสรา้งรถทัง้สองด้านที่ตอนหน้า ตอนกลาง และตอนท้ายของรถ โดยได้
พจิารณาหกัลบความเอยีงของรถจากพืน้ดนิทีล่าดเอยีงออกแลว้ 

 
รปูท่ี 3-106 มมุเอียงของโครงสร้างตวัรถ 

ข้อมลูผูข้บัข่ี 
ผูข้บัขีร่ถโดยสารเป็นชาย อาย ุ57 ปี ภมูลิาํเนาจ.ปทุมธานี ปจัจุบนัอาศยัอยูใ่นจ.ราชบุร ีถอืใบอนุญาตขบัรถยนต์
สาธารณะครัง้แรกเมื่อ 23 มนีาคม 2523 และใบอนุญาตฯ ฉบบัปจัจุบนัมอีายุ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่ 26 มนีาคม 
2550 – 25 มนีาคม 2553 รถคนัดงักล่าวจดทะเบยีนดว้ยชื่อของภรรยาผูข้บัขี ่ 
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จากประสบการณ์การขบัขีท่ีผ่า่นมา ผูข้บัขีใ่หข้อ้มลูวา่เริม่ขบัรถโดยสารมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2519 (อายุ 25 ปี) ทัง้รถ
โดยสารประจําทางและไม่ประจําทาง ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ไม่เคยประสบอุบตัเิหตุใด ก่อนหน้าน้ีเคยประสบ
อุบตัเิหตุเลก็น้อยจากการขบัขีร่ถคนัอื่น เชน่ เฉี่ยวชนรถจกัรยานยนต ์ชนทา้ยรถคนัหน้า แต่ไมม่อุีบตัเิหตุรุนแรง
ถงึขัน้เสยีชวีติหรอืบาดเจบ็สาหสั ผูข้บัขีใ่ชร้ถคนัดงักล่าวมาแลว้ประมาณ 4 ปี ใหบ้รกิารรบัสง่ผูโ้ดยสารเสน้ทาง
ราชบุร-ีสวนผึง้เป็นประจาํทุกวนั ระยะทางประมาณ 60 กโิลเมตร วนัละหน่ึงเทีย่วไปกลบั 

ผูข้บัขีใ่หข้อ้มลูว่าตนมโีรคประจาํตวัเกีย่วกบัปลายประสาทน้ิวมอือกัเสบ (ปลายมอืชา) ไมม่ปีระวตัโิรคประจาํตวั
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความดนัหรอืเบาหวาน ประสาทการไดย้นิปกต ิสว่นการมองเหน็ปกตจิะใสแ่ว่นตาเฉพาะเวลาอ่าน
หนงัสอื ในแต่ละวนัจะนอนหลบัพกัผอ่นในชว่งเวลา 20:00 – 05:00 น. 

ในวนัเดนิทาง (25 มกราคม พ.ศ. 2551) ผูข้บัขีม่ภีารกจิทีจ่ะตอ้งนําคณะนกัเรยีนไปทศันศกึษาทีจ่.ชลบุร ีโดยผู้
ขบัขีต่ื่นนอนเวลาประมาณ 05:00 น. เดนิทางไปถงึทีโ่รงเรยีนจุดนดัพบในจ.ราชบุร ี 06:00 น. และเดนิทางไปที่
สวนสตัวเ์ขาเขยีว จ.ชลบุร ีออกเดนิทางกลบัจ.ราชบุรเีวลา 14:00 น. เวลา 17:00 น. ออกเดนิทางเพื่อไปรบัคณะ
ผูโ้ดยสารในเทีย่วดงักล่าวน้ีพรอ้มกบัภรรยาและผูโ้ดยสาร 3 คน ถงึบา้นศาลาแดงเวลาประมาณ 21:00 น. และ
พกัผอ่นอาบน้ําก่อนออกเดนิทางเวลา 22:00 น. รปูท่ี 3-107 แสดงแผนภาพระยะเวลาในการเดนิทางปกตติัง้แต่
อ.สามโคกถงึอ.สงัขละบุร ี

                         อ.สามโคก                                     ถงึอ.ทองผาภมู ิ                ออกจากอ.ทองผาภมู ิ    จดุเกดิเหตุ  อ.สงัขละบุร ี 

 
                         22:00                         02:00                                 05:00                07:15 07:45 (โดยประมาณ) 

รปูท่ี 3-107 ระยะเวลาในการเดินทาง 

พฤติกรรมการขบัข่ี 
ผูข้บัขีเ่พศชายอาย ุ57 ปีใหข้อ้มลูวา่ประมาณ 1 เดอืนก่อนรูส้กึชาปลายน้ิวไปพบแพทยไ์ดร้บัวติามนิ B complex 
ยงัรบัประทานอยูอ่าการชาดขีึน้เลก็น้อย สายตายาวใสแ่ว่นเฉพาะเวลาอ่านหนงัสอื หไูดย้นิเสยีงปกต ิปฏเิสธโรค
ประจาํตวัอื่นๆ 

การพกัผอ่น 
ก่อนวนัเกดิเหตุตื่นนอนประมาณ 05.00 น. วนัศุกรท์ี ่25 มกราคมไกร้บัการว่าจา้งใหพ้านักเรยีนโรงเรยีนแห่ง
หน่ึงในจ.ราชบุรไีปทศันะศกึษาทีส่วนสตัวเ์ขาเขยีวกลบัจากสวนสตัวเ์วลา 14.00 น. และกลบัถงึราชบุรเีวลา
ประมาณ 17.00 น. จงึขบัมาทีห่มูบ่า้นศาลาแดงเหนืออ.สามโคก จ.ปทุมธานี เวลา 21.00 น. และขบัออกจาก
ปทุมธานีเวลา 22.00 น. โดยแวะพกั 1 ครัง้ ทีป่ ัม๊น้ํามนัอ.ทองผาภูมเิวลา 03.00 น. และออกจากทองผาภูมเิวลา 
05.00 น. จนถงึจุดเกดิเหตุเวลา ประมาณ 07.00 น. เป็นทีน่่าสงัเกต วา่ผูข้บัขีพ่กัผอ่น ประมาณ 2 ชัว่โมงในเวลา
ทีข่บัรถทัง้หมด 24 – 25 ชัว่โมง ระหว่างเกดิเหตุผูข้บัขีย่อมรบัว่าเขาบกพรอ่งเรื่องการขบัขีแ่ละการตดัสนิใจเขา
ตดัสนิใจพลาด 3 ครัง้ ก่อน ขณะและหลงัเกดิเหตุ 3 ประเดน็ 

ข้อมลูเก่ียวกบัถนน 
ถนนทีเ่กดิเหตุเป็นทางหลวงหมายเลข 323 ช่วงระหว่างอ.ทองผาภูมถิงึอ.สงัขละบุร ีในช่วงถนนปกตเิป็นถนน
สองชอ่งจราจรไมแ่บ่งแยกทศิทาง (Two-Lane Two-Way) ผวิทางแอสฟลัตค์อนกรตี ความกวา้งช่องทางวิง่ 3.80 

พกัผ่อน
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เมตร ความกวา้งไหล่ทางดา้นซา้ย 0.80 ความกวา้งไหล่ทางดา้นขวา 0.20 เมตร จุดเกดิเหตุอยู่บรเิวณช่วง
กโิลเมตรที ่ 66+300 ถงึ 66+400 ทศิทางมุง่หน้าอ.สงัขละบุร ีช่วงดงักล่าวมกีารแบ่งช่องจราจรมุง่หน้าสงัขละบุร ี
1 ชอ่งทาง มุง่หน้าทองผาภมู ิ2 ชอ่งทาง แบ่งแยกการจรจรดว้ยกาํแพงคอนกรตี (รปูท่ี 3-108) 

 
 

 
รปูท่ี 3-108 สภาพถนนในช่วงบริเวณท่ีเกิดเหต ุ

สถิติอบุติัเหต ุ
สถติอุิบตัเิหตุในรอบสบิปีทีผ่า่นมา (ตารางท่ี 3-22 ถงึตารางท่ี 3-24) ตัง้แต่ปี 2540-2549 เกดิอุบตัเิหตุทีไ่ดร้บั
การบนัทกึโดยกรมทางหลวงบนทางหลวงหมายเลข 323 ช่วงทองผาภูม-ิทางแยกด่านเจดยีส์ามองค ์(หมวดการ
ทางสงัขละบุร)ี ทัง้สิน้ 75 ครัง้ มผีูเ้สยีชวีติทัง้สิน้ 45 ราย แบ่งเป็นชาย 17 ราย หญงิ 28 ราย ผูบ้าดเจบ็ 163 ราย 
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แบ่งเป็นชาย 103 ราย หญิง 60 ราย ประเภทอุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นสูงที่สุด ได้แก่ อุบตัิเหตุรถเสยีหลกัคนัเดยีว 
(Single Vehicle Accident) ถงึ 67ครัง้ และ 8 ครัง้ทีเ่ป็นอุบตัเิหตุรถชนกนั นอกจากนัน้ เป็นอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัรถขนาดใหญ่ (Heavy Vehicle) ถงึ 43 คนั (50%) 

ในชว่งเสน้ทางดงักล่าว เคยเกดิอุบตัเิหตุทีม่ผีูเ้สยีชวีติตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป 4 ครัง้ ครัง้ทีรุ่นแรงทีสุ่ดคอืเมื่อวนัที ่24 
พฤษภาคม 2541 เวลา 06:30 น. เกดิอุบตัเิหตุรถโดยสารพลกิควํ่าทีก่โิลเมตรที ่65+800 ทาํใหม้ผีูเ้สยีชวีติถงึ 16 
ราย บาดเจบ็ 28 ราย 

ตารางท่ี 3-22 ประเภทอบุติัเหต ุ
อบุติัเหต ุ จาํนวน 
อุบตัเิหตุรถคนัเดยีว 67 
อุบตัเิหตุรถชนกนั 8 
รวม 75 

 
ตารางท่ี 3-23 จาํนวนผูเ้สียชีวิต 
เพศ เสียชีวิต บาดเจบ็ 
ชาย 17 103 
หญงิ 28 60 
รวม 45 163 

 
ตารางท่ี 3-24 ประเภทยานพาหนะท่ีเกิดเหต ุ
ประเภท จาํนวน 
รถยนตน์ัง่  15 
รถบรรทุกขนาดเลก็  20 
รถโดยสารขนาดเลก็  1 
รถบรรทุกหกลอ้  16 
รถโดยสารขนาดใหญ่  7 
รถบรรทุกสบิลอ้ หรอืมากกวา่  16 
รถพว่ง  4 
อื่นๆ 7 
รวม 86 

 
นอกจากนัน้ เคยมอุีบตัเิหตุรถพลกิควํ่าจนเป็นเหตุใหม้ผีูเ้สยีชวีติหรอืบาดเจบ็จาํนวนมากทีต่ําแหน่งเดยีวกนักบั
อุบตัเิหตุในครัง้น้ี (66+400) ในอดตีทีผ่า่นมา ไดแ้ก่ 

1. วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2543 เวลา 04:00 น. รถโดยสารขนาดใหญ่พลกิควํ่า เสยีชวีติ 11 ราย บาดเจบ็ 15 ราย 
2. วนัที ่9 กรกฎาคม 2543 เวลา 09:00 น. รถโดยสารขนาดใหญ่พลกิควํ่า เสยีชวีติ 3 ราย บาดเจบ็ 30 ราย 
3. วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2547 เวลา 07:30 น. รถบรรทุกหกลอ้พลกิควํ่า เสยีชวีติ 5 ราย บาดเจบ็ 10 ราย 
4. วนัที ่21 มนีาคม 2548 เวลา 16:10 น. รถบรรทุกหกลอ้พลกิควํ่า บาดเจบ็ 22 ราย ไมม่ผีูเ้สยีชวีติ 
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ลกัษณะทางกายภาพ 
บรเิวณกโิลเมตรที ่66+000 ม ี“ทางลงฉุกเฉิน (Emergency Stopping Only)” ออกแบบไวส้าํหรบัใหร้ถใชห้ยุดรถ
ฉุกเฉินบรเิวณทางซา้ยมอืของทศิทางมุง่หน้าสงัขละบุร ี(รปูท่ี 3-109) 

 
รปูท่ี 3-109 ทางลงฉุกเฉิน 

ตัง้แต่กโิลเมตรที ่66+000 ถงึ 66+300 เป็นทางลงเนินยาวความชนั 14% และหลงัจากกโิลเมตรที ่66+300 เป็น
โคง้ขวารศัม ี57 เมตร อตัราการยกโคง้ (Superelevation) 0.05 เมตร/เมตร ก่อนทีจ่ะเปลี่ยนเป็นทางขึน้เนิน
ความชนั 6.5% หลงัผา่นกโิลเมตรที ่66+400 ไป สมัประสทิธแิรงเสยีดทานพืน้ถนนเทา่กบั 0.80 

กําแพงคอนกรตีเสรมิเหลก็ประเภท Concrete Barrier Type I แบบหล่อในที ่ความสงู 0.81 เมตร ตดิตัง้อยู่
บรเิวณขอบดา้นซา้ยของถนน (รปูท่ี 3-110) ดา้นหลงักําแพงคอนกรตีเป็นพืน้ดนิราบปกคลุมดว้ยหญา้และหนิ 
มสีมัประสทิธแิรงเสยีดทาน 0.52 

 
รปูท่ี 3-110 แบบก่อสร้างกาํแพงคอนกรีต 
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การควบคุมการจราจร มกีารตดิตัง้อุปกรณ์ถนนต่างๆ ดงัน้ี (รปูท่ี 3-111 และรปูท่ี 3-112) 

- ป้ายเตอืน “โปรดใชเ้กยีรต์ํ่า” 
- ป้ายพืน้ขาว “ใชเ้กยีร ์1 เทา่นัน้” 
- ป้ายเตอืน “โคง้อนัตราย โปรดลดความเรว็” 
- ชุดป้ายเตอืน “แนวทางขวา (Chevron)” เพือ่ใหผู้ข้บัขีท่ราบแนวทางโคง้  
- เบา้สะทอ้นแสงสขีาว บนกาํแพงคอนกรตี 
- ไฟกระพรบิก่อนถงึทางโคง้ 
- ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 

 
รปูท่ี 3-111 ป้ายเตือนก่อนถึงบริเวณท่ีเกิดเหต ุ

 
รปูท่ี 3-112 อปุกรณ์ถนนในบริเวณท่ีเกิดเหต ุ

ปาย “โปรดใชเกียรตํ่า”

ปาย “ใชเกียร 1 เทาน้ัน” 
ปาย “โคงอันตราย” 

ไฟกระพริบ

ไฟฟาสองสวาง

เบาสะทอนแสง

ปายเตือนแนวทางขวา
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หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
จากการตรวจสอบในทีเ่กดิเหตุอยา่งละเอยีด สามารถพจิารณาหลกัฐานทีพ่บแยกตามลําดบัการเกดิเหตุก่อนหลงั 
ดงัแสดงในรปูท่ี 3-113  

 
รปูท่ี 3-113 หลกัฐานต่างๆ ในท่ีเกิดเหต ุ

จุดปะทะจุดแรก (Point Of Impact, POI) (จุดที ่1 รปูท่ี 3-114) อยูห่า่งจากหลกักโิลเมตร 66+300 เป็นระยะทาง 
10.3 เมตร มรีอยสรีถโดยสารอยูฐ่านกําแพงคอนกรตี กําแพงคอนกรไีดร้บัความเสยีหายเลก็น้อยทีส่ว่นบน ห่าง
ออกไป 2.4 เมตร มรีอยยางรถตดิอยูท่ีก่าํแพงคอนกรตีอกีเชน่กนั (จุดที ่2) 

 
รปูท่ี 3-114 จดุปะทะ 

หลงัจากนัน้ รถเริม่เสยีหลกัและไถลไปกบักําแพงคอนกรตี หา่งจากจุดปะทะไป 21.7 เมตร มรีอยความเสยีหาย
ของเสาป้ายแนวทางขวาและเสาไฟฟ้าสอ่งสวา่ง (จุดที ่3) (รปูท่ี 3-115) 
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รปูท่ี 3-115 ตาํแหน่งของเสาป้ายแนวทางขวาและเสาไฟฟ้าส่องสว่าง 

จุดทีร่ถหลุดออกจากกําแพงคอนกรตีและพลกิควํ่าตกลงบนพืน้ดนิดา้นหลงัอยูห่่างจากจุดปะทะ 44.5 เมตร และ
ไถลไปกบัพืน้ดนิปะทะกบัเสาไฟฟ้าสอ่งสวา่งอกีหน่ึงเสาทีร่ะยะหา่งจากจุดปะทะ 52.2 เมตร (รปูท่ี 3-116) 

 
รปูท่ี 3-116 จดุท่ีรถพลิกควํา่ตกลงบนพืน้ดินหลงักาํแพงคอนกรีต 

จุดสุดทา้ยทีร่ถหยุดการเคลื่อนที ่(Point Of Rest, POR) อยูบ่รเิวณใกลก้บัเสาสายไฟฟ้า คดิเป็นระยะทางทีร่ถ
เคลื่อนทีน่บัตัง้แต่จุดทีร่ถตกลงบนพืน้มาจนถงึจุดดงักล่าว 23.5 เมตร (รปูท่ี 3-117) 
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รปูท่ี 3-117 จดุสดุท้ายท่ีรถหยดุการเคล่ือนท่ี 

(ขอขอบคุณ ร.ต.ต. พนัธุล์า้น ปฐมพรววิฒัน์ เอือ้เฟ้ือภาพ) 

ข้อมลูการบาดเจบ็ 
อุบตัเิหตุครัง้น้ี มผีูเ้สยีชวีติทัง้สิน้ 13 ราย บาดเจบ็สาหสั 8 ราย และบาดเจบ็เลก็น้อย 15 ราย รปูท่ี 3-118แสดง
ตําแหน่งที่นัง่ของผู้โดยสาร ความรุนแรงของการบาดเจ็บแสดงด้วยสขีองที่นัง่ สแีดงคือผู้เสียชีวิต สีส้มคือ
ผูบ้าดเจบ็สาหสั สเีหลอืงคอืผูบ้าดเจบ็เลก็น้อย สขีาวคอืไมม่ผีูโ้ดยสาร สว่นตําแหน่งทีม่เีครื่องหมายคาํถามคอืไม่
ทราบอาการบาดเจบ็ 
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รปูท่ี 3-118 ตาํแหน่งท่ีนัง่แยกตามระดบัความรนุแรงของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ

การบาดเจบ็และเสียชีวิต 
ผูโ้ดยสารรวมผูข้บัขีแ่ละภรรยาผูข้บัขีท่ ัง้หมด 37 คน เป็นชาย 7 คน หญงิ 30 คน ปี มเีดก็ อายุ 8 ปี 1 คน 24 ปี 
1 คน สงูสดุ77 ปี อายเุฉลีย่ 55.3 ปี เสยีชวีติทัง้หมด 14 ราย ชาย 3 หญงิ 8 ราย 

ผูเ้สียชีวิต 
พบการเสยีชวีติทีเ่กดิเหตุ 8 ราย โดยที ่4 รายถูกรถทบั และอกี 4 ราย กระเดน็ออกนอกรถหา่งจากจุดทีร่ถหยุด
น่ิงประมาณ 10 เมตรและเสยีชวีติทีโ่รงพยาบาลทีห่น่ึง 1 ราย เสยีชวีติระหว่างนําสง่ไปโรงพยาบาลทีส่อง 1 ราย
เสยีชวีติระหว่างนําสง่โรงพยาบาลทีส่ี ่1 ราย และเสยีชวีติหลงัรบัไวร้กัษาหน่ึงสปัดาห ์1 ราย สองสปัดาห ์1 ราย 
ลกัษณะการเสยีชวีติ 6 ราย ทีเ่สยีชวีติทีเ่กดิเหตุไดร้บับาดเจบ็รุนแรงหลายอวยัวะ สาเหตุทีท่ําใหเ้สยีชวีติคอื
ไดร้บับาดเจบ็ทีศ่รีษะอยา่งรุนแรง อกี 2 รายคอหกั ผูเ้สยีชวีติทีโ่รงพยาบาลทีห่น่ึงและสอง 2 รายไดร้บับาดเจบ็
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รุนแรงทีศ่รีษะและช่องทอ้งผูท้ีเ่สยีชวีติระหว่างนําสง่โรงพยาบาลทีส่ี ่1 ราย ไดร้บับาดเจบ็ไดร้บับาดเจบ็รุนแรงที่
ศรีษะช่องทอ้งกระดูกตน้ขาท่อนบนหกัผูเ้สยีชวีติหลงัรบัไวร้กัษาอกี 2 รายไดร้บับาดเจบ็รุนแรงทีศ่รีษะทรวงอก
และชอ่งทอ้ง  

ผูบ้าดเจบ็ 
ผูบ้าดเจบ็รุนแรง 12 รายเกอืบทัง้หมดกระเดน็ออกมานอกรถ ผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย 12 รายคอืผูท้ีอ่ยูบ่นรถ
ไม่พบการใชเ้ขม็ขดันิรภยั ผูข้บัขีไ่ม่มบีาดแผลหนีไปจากทีเ่กดิเหตุและภรรยาของผูข้บัขีไ่ม่ไดร้บับาดเจบ็เพราะ
ลงจากรถก่อน ลกัษณะการบาดเจบ็ผูบ้าดเจบ็รุนแรงทัง้หมด 12 รายไดร้บับาดเจบ็หลายอวยัวะร่วมกบัมี
บาดแผลฉีดขาดและแผลถลอก 4 รายมกีระดูกตน้ขาขวาท่อนบนหกั 2 รายกระดูกขาท่อนล่างหกั 3 รายใน
จาํนวนน้ีตอ้งตดัขาใตเ้ขา่ขวา 1 รายแขนหกักระดกูไหปลารา้หกัรว่มกบัมกีระดกูซีโ่ครงหกัทิม่ปอด 3 ราย 

การวเิคราะหต์ําแหน่งทีน่ัง่เทยีบกบัลกัษณะและทศิทางของรถทีพ่ลกิตะแคงทางซา้ย รถโดยสารคนัน้ีมเีขม็ขดั
นิรภยัในตําแหน่งที ่นัง่ 1 2 5 และ 6 แต่ไมพ่บว่ามกีารใชเ้ขม็ขดันิรภยัผูโ้ดยสารตําแหน่งที ่ 4 6 15 18 22 29 
และ 35 เป็นผูท้ีเ่สยีชวีติทีพ่บว่ากระเดน็ออกมานอกรถและถูกรถทบั ผูโ้ดยสารตําแหน่งที ่14 17 เสยีชวีติ
ระหว่างนําส่งโรงพยาบาลที ่1 และ2 ผูโ้ดยสารตําแหน่งที ่5 13 37 เสยีชวีติในสปัดาหท์ี ่1และ 2 ผูโ้ดยสาร
ตําแหน่งที ่4 15 37 38 เป็นผูโ้ดยสารทีน่ัง่ฝ ัง่ขวาแต่ไดลุ้กขึน้มายนืในขณะทีร่ถเริม่ควบคุมไมไ่ด ้

ในกรณทีีร่ถพลกิทางดา้นซา้ยแลว้ผูโ้ดยสารไมไ่ดม้รีะบบยดึรัง้จงึทาํใหผู้โ้ดยสารไดร้บับาดเจบ็รนุแรงและเสยีชวีติ
เมื่อวเิคราะหท์างสถติพิบว่า ปจัจยัเสีย่งของการนัง่โดยสารทางดา้นทีร่ถพลกิหรอืปะทะโดยตรงทําใหผู้โ้ดยสาร
ไดร้บัความเสีย่งคอืความรนุแรงของการบาดเจบ็ทีศ่รีษะและการเสยีชวีติต่างกนั 2 เทา่ 

องคป์ระกอบของการเกิดเหต ุ

ทางลาดชนัและการขบัข่ีลงทางลาดชนั 
บรเิวณช่วงเสน้ทางดงักล่าวเป็นเสน้ทางลาดชนัตามภูมปิระเทศที่เป็นเทอืกเขานับตัง้แต่ออกจากอ.ทองผาภูมิ
เป็นตน้มา คดิเป็นระยะทางประมาณกวา่ 60 กโิลเมตร เมือ่มาถงึบรเิวณกโิลเมตรที ่65+000 ซึง่เป็นจุดสงูสุดของ
เนินเขาในช่วงนัน้ ระดบัถนนไดเ้ปลีย่นมาเป็นทางลงเนินยาวความชนั 16% ต่อเน่ือง 1 กโิลเมตร ก่อนทีจ่ะ
เปลีย่นเป็นความชนั 14% ซึง่ตลอดทัง้ช่วงมกีารตดิตัง้ป้ายเตอืน “โปรดใชเ้กยีรต์ํ่า” อยูเ่ป็นระยะ และมป้ีายเตอืน 
“ใชเ้กยีร ์1 เทา่นัน้” ทีบ่รเิวณกโิลเมตรที ่66+000 

เพื่อประเมนิถึงการใช้ความเร็วของผู้ขบัขี่ทัว่ไป ทีมตรวจสอบฯ ได้ทําการสํารวจรูปแบบของความเร็วที่ใช ้
(Speed Profile) ของรถในช่วงถนนดงักล่าว โดยเลอืกจุดสาํรวจ 3 จุด ไดแ้ก่ กโิลเมตรที ่65+000 66+000 และ 
66+400 ตัง้แต่เวลา 07:45 – 08:45 น. เพื่อใหใ้กลเ้คยีงกบัสภาพจราจรในช่วงเวลาเกดิเหตุมากทีสุ่ด แบ่ง
ยานพาหนะเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รถจกัรยานยนต์ รถยนต์และรถกระบะ และรถบรรทุกและรถโดยสาร แต่
ระหว่างการสํารวจไม่มีรถยนต์และรถโดยสารใช้เส้นทางในช่วงเวลาดงักล่าว ผลของข้อมูลจึงเหลือเพียง
รถจกัรยานยนต ์รถกระบะ และรถบรรทุก (รปูท่ี 3-119) 
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รปูท่ี 3-119 การสาํรวจ Speed Profile ช่วงถนนท่ีเกิดเหต ุ

ผลของการสํารวจแสดงถึงความแตกต่างของการใช้ความเร็วระหว่างรถขนาดเล็ก (รถจกัรยานยนต์และรถ
กระบะ) กบัรถขนาดใหญ่ (รถบรรทุก) ไดอ้ย่างชดัเจน รถขนาดเลก็จะเลอืกใชค้วามเรว็ประมาณ 41 กม./ชม. 
(รถจกัรยานยนต)์ และ 52 กม./ชม. (รถกระบะ) และลดความเรว็ลงอยา่งคงที ่จนถงึกโิลเมตรที ่ 66+400 จงึเร่ง
ความเรว็เพือ่ขึน้เนินลาดเอยีงอกีครัง้  

สว่นรถบรรทุกจะเลอืกใชค้วามเรว็แตกต่างจากรถขนาดเลก็ ทีจุ่ดที ่ 1 ผูข้บัขีใ่ชค้วามเรว็ประมาณ 32 กม./ชม. 
เพื่อเร่งขึน้เนินลาดเอยีง จากการสงัเกตของผูส้ํารวจจุดดงักล่าวพบว่า รถบรรทุกหลายคนัไดล้ดความเรว็ลงจน
เกอืบจะหยุดน่ิงเพื่อเปลี่ยนใชเ้กยีรต์ํ่าตัง้แต่จุดสูงสุดของเนิน แล้วจงึค่อยๆ เคลื่อนที่ดว้ยความเรว็ตํ่านัน้ลงมา 
บรเิวณจุดที ่2 วดัความเรว็รถบรรทุกได ้7 กม./ชม. และสงัเกตว่ารถยงัใชค้วามเรว็คงทีน่ัน้อยูบ่นทางลงเนินยาว
ช่วงสุดทา้ย จนมาถงึบรเิวณกโิลเมตรที ่ 66+300 รถบรรทุกทุกคนัไดเ้ปลีย่นเกยีรแ์ละเรง่ความเรว็ขึน้ทนัท ีเพื่อ
เขา้สูโ่คง้ราบก่อนทีจ่ะขึน้เนินลาดเอยีงถดัไปอกีครัง้ พฤตกิรรมการขบัขีด่งักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้คดิเหน็ของผูข้บั
ขีร่ถโดยสารสาธารณะประจําทาง ทีจ่ะเลอืกใชเ้กยีรห์น่ึงตัง้แต่จุดสงูสุดของยอดเนิน (65+000) แลว้จงึมาเปลีย่น
เกยีรเ์พือ่เรง่ความเรว็ทีบ่รเิวณจุดตํ่าสดุ (66+300)  

เมือ่พจิารณาถงึเหตุการณ์ของอุบตัเิหตุครัง้น้ี ผูข้บัขีแ่ละผูเ้หน็เหตุการณ์อื่นใหข้อ้มลูว่าเหน็รถบรรทุกใชค้วามเรว็
ตํ่ามาก ซึ่งผู้ขบัขีร่ถโดยสารใหข้อ้มูลว่าความดนัลมที่เกย์วดัยงัอยู่ในระดบัปกติ ไม่ตํ่ากว่าระดบัที่กําหนดแต่

KM
. 66+400

KM
. 66+000
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ประการใด แต่รถโดยสารกไ็มส่ามารถลดความเรว็ไดท้นั แมจ้ะเหยยีบเบรคและเปิดชอ็บเบรคแลว้ จงึเกดิการชน
ทีบ่รเิวณตอนทา้ยของรถบรรทุก 

การควบคมุรถในกรณีฉุกเฉิน 
ทีบ่รเิวณกโิลเมตรที ่ 66+00 ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารใหข้อ้มลูว่ารถบรรทุกไดข้บัชดิซา้ยและผูข้บัขีไ่ดโ้บกมอืเพื่อให้
รถโดยสารแซงขึน้ไป ในระหว่างนัน้ ภรรยาของผูข้บัขีร่ถบรรทุกทีน่ัง่อยู่ขา้งกนั ไดต้ดัสนิใจลงจากรถเพื่อนําไม้
หมอนขนาด 6 น้ิว ไปรองทีล่อ้หน้าซา้ย ตัง้ใจทีจ่ะหยุดรถของตน ณ เหตุการณ์น้ี ผูข้บัขีใ่หข้อ้มลูว่ารถเกอืบจะ
หยดุน่ิงแลว้แต่ดว้ยความเรว็คงคา้ง ทาํใหล้อ้หมนุขา้มไมห้มอนนัน้ไป  

สิง่สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ดงักล่าว ไดแ้ก่ ผูข้บัขีใ่หข้อ้มลูว่าขนาดนัน้ตนอยูใ่นเกยีรท์ีส่อง ซึง่ไดใ้ชเ้กยีรท์ี่
สองมาตัง้แต่ช่วงลงเนินลาดเอยีงแลว้ แต่จากการตรวจสอบโดยเจา้หน้าทีท่างเทคนิคในพืน้ที ่พบว่าหลงัเกดิเหตุ
เกยีรไ์ดค้า้งอยูท่ีต่ําแหน่งเกยีรท์ีส่าม 

ดงันัน้ การควบคุมการขบัขีต่ ัง้แต่ช่วงลงเนินยาว การชนบรเิวณทา้ยรถบรรทุก และการควบคุมรถในระหว่างที่
หลุดออกจากทา้ยรถบรรทุก ถอืเป็นองคป์ระกอบของการเกดิเหตุในอุบตัเิหตุกรณน้ีี  

องคป์ระกอบของการบาดเจบ็ 

เน้ือหาในสว่นน้ีจะกล่าวถงึองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบาดเจบ็อนัเป็นผลจากอุบตัเิหตุ โดยรวบรวมขอ้มลูใน
ทีเ่กดิเหตุ การสมัภาษณ์ผูป้ระสบอุบตัเิหตุและผูเ้หน็เหตุการณ์ เพื่อนํามาซึง่การสรุปผลการวเิคราะหถ์งึสาเหตุ
บาดเจบ็ในตอนทา้ย 

สมดลุการปะทะระหว่างรถโดยสารและกาํแพงคอนกรีต 
หลงัจากทีร่ถสญูเสยีการควบคุมบรเิวณกโิลเมตรที ่66+000 แลว้นัน้ รถไดเ้คลื่อนทีล่งเนินลาดเอยีงยาว โดยผูข้บั
ขีไ่ม่สามารถลดความเรว็ลงได้ จากการคํานวณความเรว็นับตัง้แต่จุดที่รถโดยสารหลุดออกจากรถบรรทุกจน
มาถงึจุดเกดิเหตุ ไดค้วามเรว็รถโดยสารทีจุ่ดปะทะประมาณ 73 กม./ชม. ก่อนทีค่วามเรว็จะลดลงทนัทเีหลอื
ประมาณ 55 กม./ชม. ขณะตกลงสูพ่ืน้ดนิหลงักาํแพงคอนกรตี 

เน่ืองจากกําแพงคอนกรตีถูกพจิารณาเป็นวตัถุแขง็ยดึแน่น มคีวามสามารถในการรบัแรงยดืหยุน่ตํ่า จงึไมม่กีาร
ถ่ายโอนพลงังานจากการเปลีย่นรปูหรอืดดูซบัแรงกระแทกเหมอืนวสัดุยดืหยุน่อื่น เช่น เหลก็ ยาง หรอืพลาสตกิ 
นอกจากนัน้ การขาดความสมดุล (Incompatibility) ระหว่างสดัส่วนความสูงของรถโดยสารกบัความสูงของ
กาํแพงคอนกรตี เป็นเหตุใหร้ถโดยสารพุง่ลอยขา้มกาํแพงคอนกรตีทนัทหีลงัการปะทะครัง้แรก (รปูท่ี 3-120) 
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รปูท่ี 3-120 สดัส่วนระหว่างรถโดยสารและกาํแพงคอนกรีต 

ระบบการยึดรัง้ผูโ้ดยสาร (Restraint System) 
ดว้ยแรงปะทะจากรถโดยสารเขา้กบักําแพงคอนกรตี เป็นเหตุใหก้ระจกดา้นซา้ยของรถหลุดออกจากจุดยดึทนัท ี
(อา้งองิจากผูโ้ดยสารทีเ่หน็เหตุการณ์) ทําใหผู้โ้ดยสารบางส่วนกระเดน็ออกจากตวัรถ บางส่วนหลุดออกจากตวั
รถและถูกรถบดทบัไปจนถงึจุดทีร่ถหยดุการเคลื่อนที ่ 

จากการตรวจสอบตําแหน่งทีน่ัง่ผูโ้ดยสาร พบว่าทีน่ัง่แถวทีห่น่ึง (ทีน่ัง่หมายเลข 1 – 4) มกีารตดิตัง้เขม็ขดันิรภยั
แบบสองจุด (Lap Belt) แต่ถูกมดัเกบ็ไวท้ีด่า้นหลงัของเบาะนัง่ ซึง่หน้าทีห่ลกัของเขม็ขดันิรภยัคอื การยดึรัง้ผูใ้ช้
ไวก้บัทีน่ัง่ในกรณีทีร่ถเกดิอุบตัเิหตุ เพื่อป้องกนัมใิหผู้ใ้ชเ้คลื่อนทีไ่ปกระทบกระทัง่กบัวสัดุแขง็ต่างๆ ภายในรถ 
โดยเฉพาะอุบตัเิหตุรถพลกิควํ่าน้ี จงึสรปุไดว้า่ไมม่ผีูโ้ดยสารคนใดเลยทีใ่ชเ้ขม็ขดันิรภยั  

จากการตรวจสอบทีเ่กดิเหตุในวนัที ่29 – 30 มกราคม พ.ศ. 2551 และการตดิตามผลการบาดเจบ็และสอบถาม
ขอ้มลูผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์เพิม่เตมิในวนัที ่5 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 ทมีตรวจสอบฯ ไดผ้ลการสบืคน้สาเหตุการเกดิ
อุบตัเิหตุทีร่ะบุถงึองคป์ระกอบของการเกดิเหตุและองคป์ระกอบของการบาดเจบ็อยู ่ 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) ทาง
ลาดชนัและการขบัขีล่งทางลาดชนั 2) การควบคุมรถในกรณีฉุกเฉิน 3) สมดุลการปะทะระหว่างรถโดยสารและ
กาํแพงคอนกรตี และ 4) ระบบการยดึรัง้ผูโ้ดยสาร 

กิตติกรรมประกาศ 
ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทยขอขอบคุณนายแพทยธ์นะพงศ์ จนิวงษ์ ผูจ้ดัการแผนงานศูนยว์ชิาการเพื่อ
ความปลอดภยัทางถนนและคุณณฐักานต์ ไวยเนตร ทีใ่หก้ารสนับสนุนและช่วยเหลอืประสานงานในการสบืคน้
สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุในครัง้น้ี  
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Case: 080825-01 
ลาํดบัเหตกุารณ์ 
ในวนัที ่24 สงิหาคม พ.ศ. 2551 เวลาประมาณ 21:00 น. กลุ่มคณะญาตจิาํนวน 10 คนเดนิทางจ.บุรรีมัยม์ุง่หน้า
สูก่รุงเทพฯ จนเวลาประมาณ 05:00 น. เมื่อรถวิง่มาถงึบรเิวณกโิลเมตรที ่40+500 บนทางหลวงหมายเลข 1 อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี (รปูท่ี 3-121) รถไดห้ลุดออกจากถนนและพุง่ตกลงไปในเกาะกลางแบบรอ่งและพุง่ชน
เสาไฟฟ้าแบบสงู ทาํใหเ้สาไฟฟ้าเกดิการเสยีรปู และรถไดร้บัความเสยีหายทีต่อนหน้า เป็นเหตุใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 1 
ราย บาดเจบ็สาหสั 5 ราย และบาดเจบ็เลก็น้อย 4 ราย รปูท่ี 3-122 แสดงลาํดบัเหตุการณ์ของอุบตัเิหตุครัง้น้ี 

 
รปูท่ี 3-121 ตาํแหน่งอบุติัเหตบุนทางหลวงหมายเลข 1 

 
รปูท่ี 3-122 แผนผงัการชน 
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ข้อมลูรถ 
รถคนัทีเ่กดิเหตุเป็นรถกระบะ Toyota รุน่ Hilux Vigo เครื่องยนตด์เีซล 4 สบู 16 วาลว์ 3,000 ซซี ีขบัเคลื่อนลอ้
หลงั ระบบเกยีรธ์รรมดา 5 เกยีร ์มมีติคิวามยาว 5.13 ม. กวา้ง 1.76 ม. สงู 1.68 ม. ระยะฐานลอ้ 3.08 ม. และมี
น้ําหนักรถเปล่า 1,550 กก. เบาะทีน่ัง่ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารตอนหน้าเป็นเบาะนัง่เดีย่ว ตดิตัง้เขม็ขดันิรภยัแบบ
สามจุด หลงัผูข้บัขีเ่ป็นเบาะนัง่เสรมิแบบยาวและไมม่กีารตดิตัง้เขม็ขดันิรภยั 

ยางรถทุกเสน้เป็นยาง Michelin Vanpix ขนาด 205/70 R15C ผลติในสปัดาหท์ี ่ 11 และ 12 ของปี พ.ศ. 2550 
ความลกึดอกยาง 6 มม. เทา่กนั ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 3-25 

ตารางท่ี 3-25 ข้อมลูยาง 
ตาํแหน่ง เสียหาย ย่ีห้อ รุ่น ปี ขนาด Load Index & 

Speed Symbol 
ความลึกดอก
ยาง (มม.) 

แรงดนัลม
ยาง (psi) 

1L เสยีหาย Michelin Vanpix 1207 205/70 R15 C 6 N/A 
1R ไม ่ Michelin Vanpix 1207 205/70 R15 C 6 38 
2L ไม ่ Michelin Vanpix 1207 205/70 R15 C 6 38 
2R ไม ่ Michelin Vanpix 1107 205/70 R15 C 6 20 

 
ความเสียหาย 
รถคนัดงักล่าวไดร้บัความเสยีหายอย่างหนักทีต่อนหน้า (รปูท่ี 3-123) เกดิรอยยุบตวัตัง้แต่คานหน้า หมอ้น้ํา 
เครื่องยนต์ และฝากระโปรงหน้า รอยยุบดงักล่าวเลยเขา้ไปถงึเพลาหน้าและประตูฝ ัง่ผูข้บัขี ่เสา A เกดิการเสยี
รปู กระจกหน้าแตก ถุงลมนิรภยัทีต่ําแหน่งผูข้บัขีร่ะเบดิออก อยา่งไรกต็าม ความเสยีหายทีเ่กดิบรเิวณทีน่ัง่เสรมิ
นัน้ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุ แต่เกดิจากเจา้หน้าทีกู่ช้พี/กูภ้ยัตดัถ่างเพื่อช่วยเหลอืผูท้ีต่ดิอยู่ภายใน ทัง้น้ี สามารถ
ประเมนิความเสยีหายจากรอยชนดา้นหน้าตามหลกั CDC ได ้12FZ0EW4 (รปูท่ี 3-124) 

 
รปูท่ี 3-123 ความเสียหายของรถกระบะ 



3-104 
 

 
รปูท่ี 3-124 รอยยบุตวับริเวณส่วนหน้า 

ข้อมลูถนน 
ทางหลวงหมายเลข 1 เป็นเส้นทางสายหลกัเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ และจงัหวดัในภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เริม่ตน้จากอนุสาวรยีช์ยัสมรภมู ิมุง่หน้าไปยงัจ.ปทุมธานี และสิน้สดุทีอ่.แมส่าย จ.เชยีงราย 
รวมระยะทางทัง้สิน้ 1,005 กม. 

บรเิวณทีเ่กดิอุบตัเิหตุนัน้เป็นถนนรวมสบิชอ่งจราจร แยกเป็นทางคูข่นานฝ ัง่ละสองชอ่งจราจร และทางหลกัฝ ัง่ละ
สามช่องจราจร ในทางหลกัช่องจราจรกวา้ง 3.6 ม. ไหล่ทางดา้นในกวา้ง 2.7 ม. ผวิทางแอสฟลัต์คอนกรตี
สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทาน 0.8  

เกาะกลางแบบร่อง 
เกาะกลางแบบรอ่งมคีวามกวา้ง 5 ม. ปกคลุมดว้ยหญา้ และมตีน้เฟ่ืองฟ้าขนาดเลก็ปลูกอยูใ่นระยะประมาณ 1 
เมตร จากขอบไหล่ทาง จุดทีล่กึทีส่ดุของเกาะกลางมคีวามลกึ 1.1 เมตรทีต่ําแหน่งหา่งจากไหล่ทาง 3.5 ม. ความ
ชนัรอ่งกลางเทา่กบั 1:5 ดงัแสดงรายละเอยีดในรปูท่ี 3-125 

 
รปูท่ี 3-125 รปูหน้าตดัเกาะกลางถนนแบบร่อง 

เสาไฟฟ้าแบบสงู 
เสาไฟฟ้าแบบสงูทาํดว้ยเหลก็มคีวามสงู 25 ม. ตดิตัง้อยูต่ลอดแนวเกาะกลาง โดยมคีวามหา่งระหว่างตน้ 100 ม. 
เสน้รอบวงของเสาน้ีเท่ากบั 147 ซม. หรอืคดิเป็นรศัมเีท่ากบั 23.4 ซม. (วดัทีค่วามสงู 180 ซม.) เสาไดร้บัความ
เสยีหายและเสยีรปูจากการชนของรถกระบะ และเอยีงเลก็น้อย (รปูท่ี 3-126) อยา่งไรกต็ามหลงัเกดิเหตุ แขวง
การทางปทุมธานีไดท้าํการเปลีย่นแปลงใหป้ลอดภยัเรยีบรอ้ยแลว้ 
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รปูท่ี 3-126 ความเสียหายของเสาไฟฟ้าแบบสงู 

อปุกรณ์กัน้ 
อุปกรณ์กัน้เป็นเนินปลายราวกนัอนัตรายความยาว 20 ม. (รปูท่ี 3-127) ตดิตัง้ทุกๆ 100 ม. เพื่อป้องกนัเสา
ไฟฟ้าแบบสงู สว่นทีจุ่ดเกดิเหตุมกีารตดิตัง้เนินปลายกาํแพงคอนกรตีเพิม่เตมิเพือ่ป้องกนัเสาสะพานลอยดว้ย 

   
รปูท่ี 3-127 เนินปลายราวกนัอนัตราย 
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หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
เมือ่พจิารณาจากหลกัฐานในทีเ่กดิเหตุ พบรอยลอ้รถหลุดออกจากไหล่ทางเป็นระยะทาง 82 ม. ก่อนถงึเสาไฟฟ้า
แบบสงู และเป็นแนวทางยาวพุ่งลงไปในเกาะกลางแบบร่อง ทําใหต้น้เฟ่ืองฟ้าหกัสองตน้ และรอยลอ้ไปสิน้สุดที่
เสาไฟฟ้าแบบสงู ซึง่เมื่อพจิารณารอยวิง่ดงักล่าวแลว้จะเหน็ไดว้่ารถกระบะหลุดออกจากถนนและพุง่เขา้ใกลเ้นิน
ปลายราวกนัอนัตรายเลก็น้อยประมาณหน่ึงเมตรเทา่นัน้ (รปูท่ี 3-128) 

 
รปูท่ี 3-128 หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ

ข้อมลูการบาดเจบ็ 
จากจาํนวนผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางมาทัง้ 10 คนนัน้ ประกอบดว้ยผูข้บัขี ่ผูโ้ดยสารตอนหน้า และผูโ้ดยสารสีค่นนัง่อยู่
ทีน่ัง่เสรมิ สว่นอกีสีค่นทีเ่หลอืนัง่อยูท่ีก่ระบะหลงั ดงัแสดงในรปูท่ี 3-129 ผูเ้สยีชวีติเป็นชายอายุ 23 ปี นัง่อยูท่ี่
กระบะหลงัในตําแหน่งที ่ 51 ซึง่หลุดออกจากตวัรถและไดร้บับาดเจบ็ทีศ่รีษะและกระดกูซีโ่ครงหกั รายละเอยีด
ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุอื่นๆ แสดงในตารางท่ี 3-26 

 
รปูท่ี 3-129 ตาํแหน่งท่ีนัง่ในรถกระบะ 

  

รอยล้อ
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ตารางท่ี 3-26 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ
ลาํดบั เพศ อาย ุ ความรนุแรง ตาํแหน่งท่ีนัง่ เขม็ขดันิรภยั การบาดเจบ็ 

1 ชาย 22 บาดเจบ็สาหสั 11 ใช้ Superficial injury of neck 
(ผูข้บัขี)่       Fracture of forearm 

2 หญงิ 18 บาดเจบ็สาหสั 13 ใช้ Superficial injuries of finger 
      Open wound of thigh  
      Fracture of upper arm  
        Dislocation of neck 
3 ชาย 22 บาดเจบ็เลก็น้อย 22 ไมต่ดิตัง้ Superficial injury of face 
      Superficial injury of upper limb 
        Injuries of lower limb 
4 หญงิ 23 บาดเจบ็สาหสั 24 ไมต่ดิตัง้ Superficial injury of cheek 
      Superficial injuries of finger 
        Injury of liver
5 ชาย 23 เสยีชวีติ 51 ไมต่ดิตัง้ Traumatic haemorrhage 
      Fracture of rib
      Injuries of lung
        Injury of liver
6 ชาย 23 บาดเจบ็สาหสั 51 ไมต่ดิตัง้ Superficial injury of neck 
      Superficial injuries of chest 
      Open wound of toe 
      Tear of ligament of knee 
        Fracture of upper end of tibia 
7 ชาย N/A บาดเจบ็สาหสั N/A ไมต่ดิตัง้ Injuries of lung
        Injury of liver
8 ชาย 18 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A ไมต่ดิตัง้ N/A
9 หญงิ 26 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A ไมต่ดิตัง้ N/A
10 ชาย 36 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A ไมต่ดิตัง้ N/A

 
องคป์ระกอบของอบุติัเหต ุ

ขบัข่ีระยะทางไกล 
การเดนิทางในครัง้น้ี เริม่ตน้จากอ.สะตกึ จ.บุรรีมัย ์(A) เวลาประมาณ 21:00 น. โดยผูเ้ดนิทางสว่นใหญ่เป็นกลุ่ม
เครอืญาติ มุ่งหน้าเขา้ตวัเมอืงบุรรีมัย์ก่อน (B) ห่างจากอ.สะตึกประมาณ 40 กม. ระหว่างทางมุ่งหน้าเขา้
กรุงเทพฯ ไดจ้อดพกัทีส่ถานีบรกิารน้ํามนัเป็นระยะ จนมาเกดิอุบตัเิหตุทีก่โิลเมตรที ่ 40+500 วดัรวมระยะทาง
จากจุดเริม่ตน้ไดเ้ทา่กบั 390 กม. (รปูท่ี 3-130) 
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รปูท่ี 3-130 เส้นทางว่ิง 

รถหลดุออกจากถนน 
เมื่อประเมนิจากโครงขา่ยถนนของทางหลวงหมายเลข 1 น้ีพบว่า นบัตัง้แต่ทางแยกต่างระดบัวงัน้อยกโิลเมตรที ่
66+000 มาจนถงึจุดเกดิเหตุ มจุีดทีเ่ป็นโคง้ราบจุดเดยีวคอืทีท่างแยกต่างระดบับางปะอนิกโิลเมตรที ่ 52+000 
เทา่นัน้ หมายความว่าตลอดช่วงทีว่ ิง่มาเป็นระยะทาง 12 กม. นัน้ สามารถใชค้วามเรว็ไดอ้ยา่งคงที ่โดยไมม่กีาร
รบกวนจากจุดตดั หรอืการจราจรรอบขา้งใดๆ สอดคลอ้งกบัหลกัฐานในทีเ่กดิเหตุทีไ่ม่พบร่องรอยการเบรคหรอื
การหกัเลีย้วใดๆ และผูโ้ดยสารหลายคนใหข้อ้มลูวา่ผูข้บัขีไ่มไ่ดด้ืม่เครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นขณะขบัขี ่

 
รปูท่ี 3-131 ทางตรงยาวบนทางหลวงหมายเลข 1 

อ.สะตกึ 

จ.บรุรีมัย ์

จุดเกดิอบุตัเิหตุ
จ.กรุงเทพฯ
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อปุกรณ์กัน้ 
รถกระบะหลุดออกจากถนนโดยไมไ่ดป้ะทะเขา้กบัอุปกรณ์กัน้ทีต่ดิตัง้ไวป้้องกนัไมใ่หร้ถทีเ่สยีหลกัไดร้บัอนัตราย 
ซึง่ราวกนัอนัตรายมคีวามยาว 20 ม. เมื่อรวมกบักําแพงคอนกรตีทีม่คีวามยาว 21 ม. รวมมคีวามยาว 41 ม. 
อยา่งไรกต็าม พบวา่รถคนัดงักล่าวหลุดออกจากชอ่งทางวิง่เป็นระยะ 81 ม. ก่อนถงึเสาไฟฟ้าแบบสงู 

การคาํนวณความเรว็ 
การวเิคราะหด์ว้ยหลกัพลงังานสามารถใชค้าํนวณความเรว็ของรถก่อนการปะทะได ้โดยในกรณีน้ี รถกระบะมคี่า 
Stiffness Coefficient ค่า A เท่ากบั 69,295 นิวตนั/เมตร ค่า B เท่ากบั 979,159 กโิลนิวตนั/เมตร2 และเมื่อ
คาํนวณหาคา่พลงังานจะไดค้า่ความเรว็ของรถกระบะขณะทีว่ิง่เขา้ชนเสาไฟฟ้าแบบสงูเทา่กบั 50 กม./ชม. 

การบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ
มเีพยีงผูโ้ดยสารตอนหน้าสองคนเทา่นัน้ทีค่าดเขม็ขดันิรภยั สว่นผูโ้ดยสารสีค่นในทีน่ัง่เสรมิ และอกีสีค่นทีก่ระบะ
หลงัอยู่ในตําแหน่งที่ไม่มีเข็มขดันิรภยั ซึ่งผู้เสียชีวิตที่หลุดออกจากตัวรถพบว่านัง่อยู่กระบะหลัง ส่วนการ
บาดเจ็บสาหสัสี่คนเกิดขึ้นกบัผู้โดยสารที่นัง่เสรมิ กระบะหลงั ผู้ขบัขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ซึ่งผู้ขบัขี่ได้รบั
บาดเจบ็ที่ใบหน้าและคอ พบรอยเลอืดกระจายอยู่ทีถุ่งลมนิรภยั ส่วนผูโ้ดยสารไดร้บับาดเจบ็กระดูกคอเคลื่อน 
กระดกูแขนหกั 

   
รปูท่ี 3-132 ความเสียหายภายในรถ 

ปัจจยัท่ีสาํคญัของอบุติัเหต ุ
ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทยประเมนิปจัจยัในการเกดิเหตุของอุบตัเิหตุครัง้น้ีไดว้่า เกดิจากการงว่งในขณะ
ขบัขีท่ําใหร้ถเสยีหลกัหลุดออกจากถนน ส่วนปจัจยัที่ทําให้อุบตัิเหตุเกิดความรุนแรงคอื การที่ผูโ้ดยสารไม่มี
ระบบยดึรัง้ อุปกรณ์กัน้ไมส่ามารถทาํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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Case ID: 080909-01 

ลาํดบัเหตกุารณ์ 
เมื่อวนัที ่ 9 กนัยายน พ.ศ. 2551 ชายอายุ 27 ปี เดนิทางจากทีพ่กัในจ.ฉะเชงิเทราเพื่อไปพบเพื่อนทีจ่.
พระนครศรอียุธยา เมื่อเดนิทางมาถงึบรเิวณกโิลเมตรที ่ 67+300 บนทางหลวงหมายเลข 32 อ.บางปะอนิ จ.
พระนครศรอียุธยา รถไดห้ลุดออกจากถนนและพุง่เขา้ชนกําแพงคอนกรตีทีต่ ัง้ไวอ้ยูบ่รเิวณจุดกลบัรถ (รปูท่ี 3-
133) ทําใหร้ถไดร้บัความเสยีหายอย่างหนักบรเิวณดา้นหน้า และผูข้บัขีเ่สยีชวีติในระหว่างนําส่งโรงพยาบาล
อยธุยา ลาํดบัเหตุการณ์ของอุบตัเิหตุแสดงในรปูท่ี 3-134  

 
รปูท่ี 3-133 ตาํแหน่งอบุติัเหตบุนทางหลวงหมายเลข 32 

 
รปูท่ี 3-134 แผนผงัการชน 



 

ข้อมลูรถ 
รถคนัทีเ่กดิเ
บรอนซเ์งนิ 
หน้าเป็นเบา
เขม็ขดันิรภยั
และต่างยีห่อ้

ตารางท่ี 3-2

ตาํแหน่ง 

1L 
1R 
2L 
2R 

 
ความเสียหา
รถคนัดงักล่า
ชน หมอ้น้ํา 
ดา้นหน้าแตก
ฉีกขาด ซึง่ส

 

เหตุเป็นรถกร
มติริถมคีวาม
าะนัง่เดีย่ว ติ
ย รายละเอยี
อกนั รายละเอี

27 ข้อมลูยา

เสียหาย 

เสยีหาย 
เสยีหาย 
ไม ่
ไม ่

าย 
าวไดร้บัความ
พดัลม เครื่อ
กละเอยีด เพ
สามารถประเมิ

ระบะ Nissan
มยาว 5.12 ม
ดตัง้เขม็ขดันิ
ดมติภิายในร
อยีดของยางแ

ง 

ย่ีห้อ 
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Bridgestone 

Alpha 
Bridgestone 

มเสยีหายอย่
องยนต์ เกดิก
พลาหลงัหลุดอ
มนิความเสยี

n รุน่ Big-M เ
ม. กวา้ง 1.6
นิรภยัแบบสา
รถแสดงในรู
แสดงในตาร

รปูท่ี 3-135

รุ่น 

Leo 75 
Turonza 
Accelra 
Turanza 

างมากบรเิวณ
การยุบตวัเขา้
ออกจากโครง
หายจากรอย
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เครือ่งยนตด์ี
62 ม. ระยะฐ
ามจุด หลงัผู้
ปท่ี 3-135
างท่ี 3-27 

  
5 ขนาดและ
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รปูท่ี 3-136 ความเสียหายตอนหน้าของรถ 

ภายในหอ้งโดยสารไดร้บัความเสยีหายอย่างหนัก พวงมาลยัยุบเขา้มาเกอืบถงึเบาะนัง่ผูข้บัขี ่(รปูท่ี 3-137) 
คอนโซลหน้าแตกเสยีหายจากการยุบตวัของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ภายนอก ระยะห่างระหว่างแผงควบคุมถงึ
เบาะนัง่ผูข้บัขีเ่ท่ากบั 50 ซม. นอกจากนัน้ ยงัพบรอยเลอืดทีพ่วงมาลยัและเสา B รปูท่ี 3-138 แสดงภาพ
เปรยีบเทยีบมติภิายในระหวา่งรถปกตกิบัรถคนัทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ 

 
รปูท่ี 3-137 พวงมาลยัยบุตวัมาติดกบัท่ีนัง่ผูข้บัข่ี 
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รปูท่ี 3-138 เปรียบเทียบมิติภายใน 

ข้อมลูผูข้บัข่ี 
ผูข้บัขีเ่ป็นชายอายุ 27 ปี ซึง่เป็นเจา้ของรถ ประสงคจ์ะเดนิทางจากทีพ่กัใน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา (A) 
เพื่อเดนิทางไปพบเพื่อนที ่จ.พระนครศรอียุธยา (B) ในรปูท่ี 3-139 โดยเดนิทางออกมาตัง้แต่เวลาประมาณ 
05:00 น. ซึง่มารดาของผูข้บัขีใ่หข้อ้มลูวา่ผูข้บัขีไ่มค่อ่ยไดเ้ดนิทางมาเสน้ทางดงักล่าวบ่อยนกั 

 
รปูท่ี 3-139 แผนการเดินทาง 

ข้อมลูถนน 
ทางหลวงหมายเลข 32 หรอืทีเ่รยีกว่า สายเอเชยี มคีวามยาว 151 กม. เชื่อมต่อการจราจรดา้นเหนือ โดยตดั
ออกจากทางหลวงหมายเลข 1 ที ่อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยา วิง่ผา่น จ.อ่างทอง สงิหบุ์ร ีและมาเชื่อมต่อ
กบัทางหลวงหมายเลข 1 อกีครัง้ที ่อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท  

บรเิวณจุดเกดิเหตุกโิลเมตรที ่67+300 เป็นถนนแปดชอ่งจราจรแบบมเีกาะกลาง ความกวา้งช่องจราจรละ 3.6 ม. 
พืน้ผวิแอสฟลัตม์สีมัประสทิธิแ์รงเสยีดทาน 0.72 ความลาดหลงัทาง 1% จุดกลบัรถทีเ่กาะกลางถนน ณ จุดเกดิ
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เหตุ ถูกปิดบางสว่นชัว่คราวโดยการตดิตัง้กาํแพงคอนกรตี ปิดกัน้ไมอ่นุญาตใหร้ถทีมุ่ง่หน้า อ.บางปะอนิ กลบัรถ
ได ้อนุญาตใหเ้พยีงรถทีมุ่ง่หน้าอ.เมอืงพระนครศรอียธุยาสามารถกลบัรถไดเ้ทา่นัน้ ดงัแสดงในรปูท่ี 3-140 

 
รปูท่ี 3-140 จดุกลบัรถ 

หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
ณ จุดกลบัรถที่กล่าวขา้งต้น นอกจากจะมกีารปิดกัน้ชัว่คราวด้วยกําแพงคอนกรตีแล้ว ยงัมกีารติดตัง้กําแพง
คอนกรตีอกีหน่ึงชุด จํานวน 7 ชิน้ โดยมคีวามตัง้ใจทีจ่ะไมใ่หร้ถทีเ่สยีหลกัพุง่เขา้ไปยงัเขตเกาะกลาง อย่างไรก็
แล้วแต่ จุดที่รถคนัดงักล่าวพุ่งเขา้ชนเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแนวกําแพงคอนกรตีตามยาว และแนวกําแพง
คอนกรตีตามขวางน้ี ห่างจากเสน้ขอบช่องจราจร 40 ซม. หลงัการชนพบรอยกําแพงคอนกรตีเสยีหายพุง่ตกลง
ไปในเกาะกลางประมาณ 5 ม. จากจุดเดมิ (รปูท่ี 3-141) จากการตรวจสอบในทีเ่กดิเหตุอยา่งละเอยีด ไมพ่บรอย
ลอ้ รอยเบรค หรอืรอยหกัเลีย้วกระทนัหนัแต่อยา่งใด 

 
รปูท่ี 3-141 ความเสียหายของกาํแพงคอนกรีต 
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ข้อมลูการบาดเจบ็ 
ผูข้บัขีไ่ดร้บับาดเจบ็อย่างหนักเน่ืองจากการยุบตวัของรถ โดยเฉพาะอย่างยิง่พวงมาลยั ซึ่งจากการสอบถาม
เจ้าหน้าที่กู้ภยัที่ไปถึงที่เกดิเหตุคนแรก พบว่า ผูข้บัขีไ่ด้หลุดออกจากตวัรถ นอนอยู่บรเิวณขา้งๆ ประตู และ
เสยีชวีติในขณะนําส่งโรงพยาบาล โดยพบว่าอกซา้ยยุบ แผลฉีกขาดทีใ่บหน้า แขนซา้ยผดิรูป กระดูกกรามหกั 
กระดกูซีโ่ครงหกั และปอดฉีกขาด รายละเอยีดแสดงในตารางท่ี 3-28 

ตารางท่ี 3-28 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ

ลาํดบั เพศ อาย ุ
ความ
รนุแรง 

เขม็ขดั
นิรภยั การบาดเจบ็ 

1 (ผูข้บัขี)่ ชาย 27 เสยีชวีติ ไมใ่ช้ Open wounds of face
   Open wound of lip
   Fracture of mandible
   Superficial injuries of front wall of thorax  
   Multiple fractures of ribs
   Fracture of upper arm
   Fracture of forearm
   Superficial injuries of knee
   Superficial injuries of knee
   Superficial injuries of lower leg
     Superficial injuries of lower leg

 
องคป์ระกอบของอบุติัเหต ุ

รถหลดุออกจากถนน 
ดงัทีก่ล่าวขา้งต้น จากการตรวจสอบในทีเ่กดิเหตุ ไม่พบรอยลอ้ใดๆ ทีร่ะบุไดว้่าเป็นของรถคนัดงักล่าว และมุม
ปะทะเป็นการชนดา้นหน้าโดยตรง  

เมื่อพจิารณาถงึเสน้ทางที่เดนิทางมาก่อนหน้าน้ี พบว่านับตัง้แต่ทางแยกต่างระดบับางปะอนิจนถงึจุดเกดิเหตุ 
เป็นทางตรงยาว 15 กม. ทางวิง่กวา้ง และสามารถใชค้วามเรว็สูงไดอ้ย่างต่อเน่ือง จากการสอบถามมารดา
ผูเ้สยีชวีติใหข้อ้มลูว่า คนืก่อนหน้าผูข้บัขีไ่ดเ้ขา้นอนประมาณเทีย่งคนื และตื่นในช่วงเชา้มดืเพื่อเดนิทางในเทีย่ว
ดงักล่าว และจากการสอบถามผูท้ีอ่ยูใ่นละแวกจุดเกดิเหตุ ไมพ่บวา่มกีารจราจรอื่นใดเกีย่วขอ้งกบัอุบตัเิหตุครัง้น้ี 

กาํแพงคอนกรีต 
ทีจุ่ดกลบัรถน้ีไดต้ดิตัง้กําแพงคอนกรตีไวจ้าํนวนมาก และบางสว่นไดว้างเรยีงไวใ้นทศิทางตัง้ฉากกบัแนวทางวิง่
ของรถ ทาํใหเ้กดิแรงปะทะอยา่งหนกักบัรถทีเ่สยีหลกัเขา้ไปชน ดงัทีไ่ดก้ล่าวในรายละเอยีดไปแลว้ขา้งตน้ 

การคาํนวณความเรว็ของรถ 
การวเิคราะหด์ว้ยหลกัพลงังานสามารถใชค้าํนวณความเรว็ของรถก่อนการปะทะได ้โดยในกรณีน้ีรถกระบะมคี่า 
stiffness coefficient ค่า A เท่ากบั 31,101 นิวตนั/เมตร ค่า B เท่ากบั 1,014 กโิลนิวตนั/เมตร2 และเมื่อ
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คาํนวณหาค่าพลงังานจะไดว้่า ความเรว็ของรถกระบะขณะทีว่ิง่เขา้ชนกําแพงคอนกรตีเท่ากบั 106 กม./ชม. ดงั
แสดงผลการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุในรปูท่ี 3-142 แล รปูท่ี 3-143 

 
รปูท่ี 3-142 ผลการฟ้ืนฟสูภาพการเกิดอบุติัเหต ุ

   
รปูท่ี 3-143 ภาพจาํลองการเกิดอบุติัเหต ุ

เขม็ขดันิรภยั 
การตรวจสอบสภาพความเสยีหายภายในรถพบวา่ เขม็ขดันิรภยัตดิแน่นอยูใ่นช่องเกบ็ และไมส่ามารถดงึออกมา
ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากเจา้หน้าทีกู่ภ้ยัทีร่ะบุวา่ผูเ้สยีชวีติหลุดออกมาจากตวัรถหลงัเกดิเหตุ ซึง่จากรปูแบบ
การชนดงักล่าว แมว้า่ความเสยีหายจะสง่ผลใหร้อยยุบพุง่เขา้มาถงึหอ้งโดยสาร โดยเฉพาะพวงมาลยัทีพุ่ง่เขา้มา
เกอืบถงึเบาะทีน่ัง่นัน้ แต่เขม็ขดันิรภยัเป็นอุปกรณ์ยดึรัง้ผูใ้ชไ้ม่ใหพุ้่งเขา้ไปชนอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในกรณี
อุบตัเิหตุชนดา้นหน้า ซึง่หากผูข้บัขีใ่ชเ้ขม็ขดันิรภยั การบาดเจบ็อาจจะไมม่คีวามรนุแรงสงูดงัเชน่ทีเ่กดิขึน้น้ี 

ปัจจยัท่ีสาํคญัของอบุติัเหต ุ
ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแหง่ประเทศไทยประเมนิปจัจยัทีส่าํคญัของการเกดิเหตุไดว้่า เกดิจากการงว่งขณะขบัขี ่ทาํให้
รถค่อยๆ หลุดออกจากช่องทางวิง่โดยไม่ทิง้ร่องรอยใดๆ ไว ้ส่วนปจัจยัทีเ่พิม่ความรุนแรง ไดแ้ก่ ผูข้บัขีไ่ม่คาด
เขม็ขดันิรภยั ทําใหเ้คลื่อนที่ไปกระทบกบัอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถ รวมถงึการขาดการปรบัปรุงปลายกําแพง
คอนกรตีอยา่งเหมาะสม ทาํใหอุ้บตัเิหตุเกดิความรนุแรงมากกวา่ทีค่วรจะเป็น 
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Case ID: 080915-01 

ลาํดบัเหตกุารณ์ 
เมือ่เวลาประมาณ 7:30 น. ของวนัที ่15 กนัยายน พ.ศ. 2551 เกดิอุบตัเิหตุรถโดยสารประจาํทางสายสุพรรณบุร-ี
กรุงเทพฯ เสยีการควบคุมขณะวิง่อยูบ่นทางหลวงหมายเลข 321 บรเิวณกโิลเมตรที ่63+100 ก่อนถงึจ.นครปฐม
ประมาณ 5 กม. (รปูท่ี 3-144) ซึง่ก่อนเกดิเหตุรถคนัดงักล่าววิง่ออกจากจ.สุพรรณบุรแีละจอดรบัผูโ้ดยสารมา
ตลอดทาง รวมมผีูโ้ดยสารทัง้สิน้ 71 คน เมื่อถงึจุดเกดิเหตุ รถไดเ้สยีหลกัปีนเกาะกลางถนนและพุ่งเขา้ชน
กําแพงราวสะพานขา้มคลองวงัตะกู ทําใหส้่วนหน้าของรถพุ่งลงไปในคลองและส่วนทา้ยของรถคา้งอยู่บนราว
สะพาน ดงัแสดงลําดบัเหตุการณ์ในรปูท่ี 3-145 เป็นเหตุใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 7 ราย บาดเจบ็สาหสั 44 ราย และ
บาดเจบ็เลก็น้อย 20 ราย 

 
รปูท่ี 3-144 ตาํแหน่งจดุเกิดเหตบุนทางหลวงหมายเลข 321 

 

จจ..สพุรรณบรุีสพุรรณบรุี

จจ..นครปฐมนครปฐม จจ..กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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รปูท่ี 3-145 แผนผงัการชน 

ข้อมลูรถ 
รถคนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ เป็นรถโดยสารประจําทางชัน้เดยีวประกอบในประเทศ สน้ํีาเงนิ-ขาว มคีวามยาว 11.5 ม. 
กวา้ง 2.4 ม. สงู 3.28 ม. ระยะฐานลอ้ 6.1 ม. (รปูท่ี 3-146) ใหบ้รกิารระหวา่งจ.สพุรรณบุรแีละกรงุเทพฯ 

   
รปูท่ี 3-146 รถโดยสารเปรียบเทียบรถปกติกบัรถคนัท่ีเกิดเหต ุ
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ความเสียหาย 
รถไดร้บัความเสยีหายอยา่งหนกัทีบ่รเิวณสว่นหน้า เกดิการยุบตวัตัง้แต่เสา A ไปจนถงึทีน่ัง่ผูข้บัขี ่เสาโครงสรา้ง
ห้าต้นได้รบัความเสยีหายและเอนไปด้านหลงัทําให้โครงสร้างหลงัคายุบตวั ส่วนฝ ัง่ซ้ายได้รบัความเสยีหาย
นบัตัง้แต่เสา A ไปจนถงึบนัไดทางขึน้ดา้นหน้า กระจกแตกทุกบาน รปูท่ี 3-147 แสดงความเสยีหายทีด่า้นหน้า
ของรถ สว่นระบบชว่งล่างไดร้บัความเสยีหายหลุดออกจากตวัรถ  

   
รปูท่ี 3-147 ความเสียหายท่ีเกิดขึน้บริเวณด้านหน้า 

เบาะนัง่ผูโ้ดยสารตดิตัง้ทัง้หมด 11 แถว แถวละ 2 คู่ (รปูท่ี 3-148) แต่ละคู่ยดึตดิกบัตวัรถโดยใชต้ะขอยดึกบัพืน้
ช่องทางเดนิหน่ึงจุด และใชน็้อตขนัยดึตดิกบัราวเหลก็ทีต่ดิอยูผ่นงัตวัรถอกีหน่ึงจุด (รปูท่ี 3-149) ทัง้น้ี มเีพยีง
เบาะทีน่ัง่ดา้นหลงัสดุเทา่นัน้ทีย่ดึตดิกบัพืน้รถอยา่งถาวร หลงัเกดิอุบตัเิหตุ พบว่าเบาะทีน่ัง่ตําแหน่งที ่1L 2L 3L 
4L 6R และ 8L หลุดออกจากจุดยดึ 

 
รปูท่ี 3-148 การจดัเรียงเบาะนัง่ 
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รปูท่ี 3-149 การยึดติดเบาะนัง่กบัตวัรถ 

ข้อมลูถนน 
ทางหลวงหมายเลข 321 เชื่อมต่อระหว่างจ.สุพรรณบุรแีละจ.นครปฐม มคีวามยาวรวม 107 กโิลเมตร ซึง่บรเิวณ
ทีเ่กดิอุบตัเิหตุกโิลเมตรที ่ 63+100 เป็นถนนแปดช่องจราจร ความกวา้งช่องจราจรละ 3.7 ม. มเีกาะกลางถนน
แบบถมความกวา้ง 3.5 ม. แต่ละฝ ัง่ตดิตัง้คนัหนิขนาด 20 x 20 ซม. อยูห่า่งจากขอบทางวิง่ 30 ซม. 

กาํแพงคอนกรีตราวสะพาน 
สะพานขา้มคลองวงัตะกูบรเิวณกโิลเมตรที ่ 63+052 เป็นสะพานคอนกรตียาว 27 ม. มคีวามสงูจากผวิน้ําถงึ
พืน้ผวิถนน 4 ม. (วดัในวนัทีเ่กดิเหตุ) ทีข่อบราวสะพานทัง้สีท่ศิทางมกีารตดิตัง้กําแพงคอนกรตีกัน้ไมใ่หร้ถทีเ่สยี
หลกัตกลงไปในคลอง กาํแพงคอนกรตีมคีวามสงู 97 ซม. ทีช่อ่งใตข้อบบนของราวสะพานเวน้เป็นชอ่งทุกๆ ระยะ 
10 ซม. (รปูท่ี 3-150) บรเิวณปลายแต่ละดา้นไมม่กีารปรงัปรงุปลายกาํแพงเพือ่ความปลอดภยั 

 
รปูท่ี 3-150 ขนาดของกาํแพงคอนกรีตราวสะพาน 

หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
จากหลกัฐานต่างๆ ในทีเ่กดิเหตุดงัแสดงในรปูท่ี 3-151 พบว่ารถหลุดออกจากช่องทางวิง่และชนกบัคนัหนิที่
ระยะทาง 45.5 ม. ก่อนจะถงึกําแพงราวสะพาน (จดุท่ี 1) หลงัจากทีร่ถวิง่ไปอกี 35 ม. พบรอยครดูบนคนัหนิซึง่
เป็นรอยกระทบจากของแขง็ (จดุท่ี 2) และรถไดพุ้ง่เขา้ชนกําแพงราวสะพานซึง่ไมไ่ดม้กีารปรบัปรุงปลาย (จดุท่ี 
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3) ทาํใหเ้กดิความเสยีหายทีป่ลายกาํแพงราวสะพานเป็นทางยาว 14 เมตร (จดุท่ี 4) และเสาไฟฟ้าทีต่ดิตัง้อยูบ่น
ราวสะพานดงักล่าวไดร้บัความเสยีหายทัง้สองตน้ 

 
รปูท่ี 3-151 หลกัฐานต่างๆ ในท่ีเกิดเหต ุ

ข้อมลูการบาดเจบ็ 
ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทยพยายามรวบรวมขอ้มูลการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุภายหลงัจากเกดิ
อุบตัิเหตุ ที่โรงพยาบาลนครปฐมและโรงพยาบาลสนามจนัทร์ แต่ยงัพบว่าขอ้มูลบางส่วนขาดความสมบูรณ์ 
ไดแ้ก่ สาเหตุการเสยีชวีติของผูป้ระสบอุบตัเิหตุ และการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุเลก็น้อยบางราย รวมถงึ
ไม่สามารถระบุตําแหน่งที่นัง่และยนืของผูป้ระสบอุบตัเิหตุได ้ เน่ืองจากรถคนัดงักล่าวบรรทุกผูโ้ดยสารเป็น
จาํนวนมาก รายละเอยีดการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุแสดงในตารางท่ี 3-29 

Sidew
alk

Sidew
alk

Bridge Railing

Klong Wangtagu

R
aised M

edian

POI

PO
R

1

2

3

4



3-122 
 

ตารางท่ี 3-29 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ
ลาํดบัท่ี เพศ อาย ุ ความรนุแรง การบาดเจบ็ ICD 10 

1 (ผูข้บัขี)่ ชาย 29 เสยีชวีติ N/A N/A 
2 หญงิ 60 เสยีชวีติ N/A N/A 
3 หญงิ 43 เสยีชวีติ N/A N/A 
4 หญงิ 16 เสยีชวีติ N/A N/A 
5 ชาย 30 เสยีชวีติ N/A N/A 
6 หญงิ 19 เสยีชวีติ Tear Liver  S36.1 
7 ชาย 16 เสยีชวีติ Rupture Liver S36.1 
8 หญงิ 19 บาดเจบ็สาหสั Chest injury S29.9 

Sprain and strain of back T09.2 
9 หญงิ 16 บาดเจบ็สาหสั Unspecified injury of head S09.9 

Unspecified injury of abdomen S39.9 
10 หญงิ 34 บาดเจบ็สาหสั Hemopneumothorax  S27.2 

Fracture both femur S72.9 
Fracture both femur S72.9 

11 หญงิ 3 บาดเจบ็สาหสั Mild Head injury  S00.0 
12 หญงิ 23 บาดเจบ็สาหสั Rupture Liver S36.1 
13 ชาย 77 บาดเจบ็สาหสั Chest injury S29.9 
14 หญงิ 49 บาดเจบ็สาหสั Sprain and strain of neck S13.6 

Sprain and strain of knee S83.6 
15 ชาย 42 บาดเจบ็สาหสั Fracture of rib S22.3 
16 หญงิ 43 บาดเจบ็สาหสั Open wound of knee S81.0 
17 หญงิ 17 บาดเจบ็สาหสั Injury of thigh level S76.4 
18 ชาย 22 บาดเจบ็สาหสั N/A N/A 
19 หญงิ 16 บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of head S00.9 

Superficial injury of shoulder S40.9 
20 หญงิ 21 บาดเจบ็สาหสั Sprain of back T09.2 

Fracture C - spine S22.0 
21 หญงิ 16 บาดเจบ็สาหสั Sprain and strain of neck S13.6 
22 หญงิ 20 บาดเจบ็สาหสั Rupture of ligaments at ankle S93.2 
23 หญงิ 42 บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of backhead S00.8 

Superficial injuries of knee S80.8 
24 หญงิ 18 บาดเจบ็สาหสั Superficial injuries of knee S80.8 

Superficial injury of head S00.8 
25 หญงิ 20 บาดเจบ็สาหสั Injury of intra-abdominal organ S39.6 

Superficial injury of thigh S70.9 
26 หญงิ 16 บาดเจบ็สาหสั Sprain and strain of arm T11.5 
27 ชาย 17 บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of arm T11.0 

Superficial injury of arm T11.0 
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ตารางท่ี 3-29 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ(ต่อ) 
ลาํดบัท่ี เพศ อาย ุ ความรนุแรง การบาดเจบ็ ICD 10 

28 หญงิ 33 บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of face S00.8 
Superficial injury of hand S60.9 
Superficial injury of foot S90.9 

29 ชาย 18 บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of face S00.8 
Superficial injury of back T09.0 
Dislocation of ankle joint  S93.0 

30 หญงิ 64 บาดเจบ็สาหสั Sprain and strain of arm T11.5 
Sprain and strain of knee S83.6 
Injury of thorax S29.9 

31 หญงิ 33 บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of face S00.8 
32 หญงิ 44 บาดเจบ็สาหสั Fracture of clavicle S42.0 
33 หญงิ 12 บาดเจบ็สาหสั Contusion of eyeball S05.1 

Sprain and strain of back T09.2 
34 หญงิ 26 บาดเจบ็สาหสั Sprain and strain of back T09.2 
35 หญงิ 17 บาดเจบ็สาหสั Superficial injuries of wrist S60.8 
36 หญงิ 20 บาดเจบ็สาหสั Fracture of arm T10.0 
37 หญงิ 19 บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of cheek S00.8 
38 หญงิ 19 บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of head S00.9 

Sprain and strain of shoulder S43.7 
39 ชาย 22 บาดเจบ็สาหสั Sprain and strain of back T09.2 
40 หญงิ 18 บาดเจบ็สาหสั Fracture of clavicle S42.0 
41 ชาย 11 บาดเจบ็สาหสั Open wound of head S01.9 

Superficial injury of leg T13.0 
42 ชาย 20 บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of lip S00.8 

Superficial injury of thigh S70.9 
Injury of thorax S29.9 
Traumatic rupture of ligament of wrist S63.3 

43 หญงิ 38 บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of thigh S70.9 
Superficial injury of thigh S70.9 
Fracture of arm T11.0 
Sprain and strain of back T09.2 

44 หญงิ 22 บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of face S00.8 
Superficial injury of head S00.8 
Sprain and strain of back T09.2 

45 หญงิ 25 บาดเจบ็สาหสั Injury of thorax S29.9 
Open wound of wrist S61.9 
Superficial injuries of foot S90.8 
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ตารางท่ี 3-29 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ(ต่อ) 
ลาํดบัท่ี เพศ อาย ุ ความรนุแรง การบาดเจบ็ ICD 10 

46 หญงิ 20 บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of head S00.9 
Superficial injury of trunk T09.0 

47 หญงิ 28 บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of elbow S50.9 
Injury of thorax S29.9 
Superficial injuries of finger S60.8 
Superficial injuries of finger S60.8 

48 ชาย 18 บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of elbow S50.9 
Superficial injury of leg T13.0 
Superficial injury of lip S00.8 

49 หญงิ 26 บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of ear S00.4 
Open wound of foot S91.3 
Sprain and strain of ankle S93.4 

50 ชาย 18 บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of head S00.8 
Fracture of clavicle S42.0 

51 หญงิ 37 บาดเจบ็สาหสั N/A N/A 
52 ชาย 19 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
53 ชาย 17 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
54 ชาย 45 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
55 หญงิ 45 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
56 หญงิ 45 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
57 หญงิ 21 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
58 หญงิ 15 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
59 ชาย 13 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
60 ชาย 6 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
61 หญงิ 16 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
62 หญงิ 16 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
63 หญงิ 19 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
64 หญงิ 32 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
65 หญงิ 18 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
66 หญงิ 17 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
67 หญงิ 13 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
68 ชาย 5 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
69 ชาย 51 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
70 หญงิ 22 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
71 หญงิ 22 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
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องคป์ระกอบของอบุติัเหต ุ

การขบัข่ีไม่ปลอดภยั 
จากการสมัภาษณ์ผู้ประสบอุบัติเหตุหลายรายให้ข้อมูลตรงกนัว่า ผู้ขบัขี่ขบัรถอย่างไม่ปลอดภัยหลายครัง้ 
บางครัง้ใชค้วามเรว็สงู โดยช่วงทีม่าถงึอ.อู่ทอง รถไดว้ิง่แขง่กบัรถทีม่าจากจ.กาญจนบุรเีพื่อแยง่กนัรบัผูโ้ดยสาร
รายทาง ซึ่งก่อนหน้าน้ีไดจ้อดรบัผูโ้ดยสารสีค่นสุดทา้ยขึน้มาดว้ย ผูโ้ดยสารท่านหน่ึงใหข้อ้มลูว่ารถเกอืบจะเสยี
หลกัหลุดโคง้ทบัหลวงก่อนถงึจุดเกดิเหตุประมาณ 10 กม. 

ประเดน็ปญัหาดงักล่าวน้ี แมจ้ะไดร้บัการรอ้งเรยีนจากผูโ้ดยสารแต่ยงัไม่มกีารดําเนินมาตรการแกไ้ขอย่างเป็น
รูปธรรม เพราะรถโดยสารประเภทดงักล่าวสามารถใหบ้รกิารแบบ “จอดรบัส่งผูโ้ดยสารได้ตลอดเวลา” ทําให้
ผูป้ระกอบการรถตอ้งทาํเวลาในการวิง่รถโดยใชค้วามเรว็สงู เพือ่จอดรบัผูโ้ดยสารใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

กาํแพงราวสะพาน 
เหตุการณ์ทีท่าํใหอุ้บตัเิหตุครัง้น้ีรา้ยแรงมากทีสุ่ดคอืเหตุการณ์ทีร่ถโดยสารพุง่ชนกําแพงราวสะพานความสงู 97 
ซม. ตัง้อยูห่า่งจากขอบถนน 30 ซม. ทําใหต้อนหน้าของรถไดร้บัความเสยีหายอยา่งมาก และราวสะพานไดร้บั
ความเสยีหายพอสมควร 

นอกจากประเดน็เรือ่งขาดการปรบัปรงุปลายราวสะพานแลว้ ประเดน็คาํถามทีว่า่ หากรถเกดิเสยีหลกัก่อนถงึราว
สะพานแล้วพุ่งข้ามไปยงัถนนฝ ัง่ตรงข้าม เหตุการณ์ของอุบตัิเหตุจะเปลี่ยนไปหรอืไม่ อย่างไร หรอือาจเกิด
อุบตัเิหตุในลกัษณะดงัเช่นรปูท่ี 3-152ได ้ซึง่ประเดน็เรื่องการตดิตัง้อุปกรณ์กัน้บนถนนทีใ่ชค้วามเรว็สงูไดน้ี้จะ
กล่าวถงึรายละเอยีดในบทที ่5 ต่อไป 

 
รปูท่ี 3-152 เหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในกรณีไม่มีอปุกรณ์กัน้ 
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บรรทุกผูโ้ดยสารเกินอตัรา 
ดงัทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ รถโดยสารคนัดงักล่าวบรรทุกผูโ้ดยสารถงึ 70 คน ทัง้ทีพ่บว่ามเีบาะนัง่เพยีง 42 ทีเ่ท่านัน้ 
หมายความว่าผูโ้ดยสารอกีเกอืบสามสบิคนทีเ่หลอืตอ้งยนือยู่ในขณะทีร่ถวิง่ดว้ยความเรว็สงู ผูโ้ดยสารท่านหน่ึง
ใหข้อ้มลูกบัศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ว่าในช่วงทีร่ถพุ่งเขา้ชนกําแพงราวสะพานและตกลงไปในคลองวงัตะกูนัน้ กลุ่ม
ผูโ้ดยสารเกือบทัง้หมดกระเดน็กระดอนไปอยู่ที่ตอนหน้าของรถทําใหเ้กิดการบาดเจ็บจากสาเหตุที่ผูโ้ดยสาร
กระเดน็ไปปะทะกบัสว่นต่างๆ ของรถ หรอืชนกนัเอง สว่นผูข้บัขีต่ดิคา้งอยูใ่นรถจาํเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งตดัถ่างนําตวั
ออกมา 

ปัจจยัท่ีสาํคญัของอบุติัเหต ุ
ศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุแหง่ประเทศไทยประเมนิปจัจยัทีส่าํคญัของการเกดิเหตุอุบตัเิหตุครัง้น้ีไดว้่า เกดิจากผูข้บัขีข่าด
การขบัขีอ่ยา่งปลอดภยั ทาํใหเ้สยีหลกัหลุดจากถนน สว่นปจัจยัทีเ่พิม่ความรนุแรงไดแ้ก่ การทีผู่โ้ดยสารมจีาํนวน
มากกว่าความสามารถในการบรรทุกและไม่ถูกยดึรัง้ไว้เมื่อเกดิการชน การขาดการปรบัปรุงปลายกําแพงราว
สะพาน และอุปกรณ์กัน้ไมเ่พยีงพอทีจ่ะรองรบัแรงกระแทกได ้ 
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Case ID: 080929-01 
ลาํดบัเหตกุารณ์ 
ช่วงกลางดกึของคนืวนัที ่ 29 กนัยายน พ.ศ. 2551 ขณะทีส่ามภีรรยากําลงัเดนิทางดว้ยรถกระบะออกจากบา้น
ทีอ่.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี โดยใชท้างหลวงหมายเลข 346 นัน้ เมื่อมาถงึบรเิวณกโิลเมตรที ่17+500 (รปูท่ี 3-
153) ขณะกําลงัวิง่อยู่บนช่องจราจรซา้ยสุด รถเกดิเสยีหลกัพุ่งไปบนเกาะกลางถนน ทําใหร้ถพุ่งชนต้นปาล์ม
อย่างรุนแรง เป็นเหตุใหต้้นปาล์มหกัสองท่อน รถฉีกขาดสามส่วน ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารไดร้บับาดเจบ็สาหสัถูก
นําสง่โรงพยาบาลปทุมเวช รปูท่ี 3-154 แสดงลาํดบัเหตุการณ์การเกดิเหตุ 

 
รปูท่ี 3-153 ตาํแหน่งจดุเกิดเหตบุนทางหลวงหมายเลข 346 
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รปูท่ี 3-154 แผนผงัการชน 
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ข้อมลูรถ 
รถคนัทีเ่กดิเหตุเป็นรถกระบะโตโยตา้วโีกรุ้่น E เครื่องยนต์เดมิเป็นเครื่องยนต์ดเีซล 3,000 ซซี ีแต่ไดร้บัการ
ปรบัปรุงเป็นเครื่องยนต์ผสมใชท้ัง้น้ํามนัและแก๊สแอลพจี ีโดยตดิตัง้ถงัแก๊สไวท้ีใ่ตท้อ้งรถ มติขิองรถมคีวามยาว 
5.13 ม. กวา้ง 1.83 ม. สงู 1.79 ม. มรีะยะฐานลอ้ 3.08 ม. เบาะทีน่ัง่ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารตอนหน้าเป็นเบาะนัง่
เดี่ยว ติดตัง้เขม็ขดันิรภยัแบบสามจุด หลงัผู้ขบัขี่เป็นเบาะนัง่เสรมิแบบยาวและไม่มกีารติดตัง้เขม็ขดันิรภยั 
รายละเอยีดของยางแสดงในตารางท่ี 3-30 

ตารางท่ี 3-30 ข้อมลูยาง 

ตาํแหน่ง 
ความ
เสียหาย 

ย่ีห้อ รุ่น ปี ขนาด 
สญัลกัษณ์
ความเรว็ 

ความลึกดอก
ยาง (มม.) 

แรงดนัลม
ยาง (psi) 

1L ไม ่ Bridgestone Dueler H/T 4107 255/70 R15 C 5.4 40 
1R ไม ่ Bridgestone Dueler H/T 4107 255/70 R15 C 5.2 40 
2L เสยีหาย Bridgestone Dueler H/T 4107 255/70 R15 C 4.7 N/A 
2R ไม ่ Bridgestone Dueler H/T 4107 255/70 R15 C 4.3 32 

 
ความเสียหาย 
รถกระบะได้รบัความเสยีหายอย่างหนักและฉีกขาดออกเป็นสามส่วน ได้แก่ หอ้งผูโ้ดยสาร กระบะหลงั และ
เครือ่งยนต ์จากหลกัฐานทีพ่บในทีเ่กดิเหตุประเมนิไดว้า่ รถพุง่ชนตน้ไมบ้รเิวณกระบะหลงัทางดา้นซา้ยตรงกลาง
ระหว่างเสา C กบัเพลาหลงั ทําใหร้อยชนยุบเขา้ไปในกลางกระบะ (รปูท่ี 3-155) บรเิวณดา้นหน้ารถกไ็ดร้บั
ความเสยีหาย จากการทีเ่ครื่องยนต์หลุดออกจากจุดยดึในหอ้งเครื่องยนต์ รวมทัง้โครงสรา้งรถดา้นหน้ากห็ลุด
ออกจากตวัรถทัง้หมด 

   
รปูท่ี 3-155 ความเสียหายของรถกระบะ 

ภายในรถ พบรอยกระแทกจากศรีษะผูโ้ดยสารทีก่ระจกหน้า เกดิเป็นรอยรา้ว รวมทัง้พบรอยเลอืดทีบ่รเิวณม่าน
บงัแดดและประตูฝ ัง่ผูโ้ดยสาร (รปูท่ี 3-156) 
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รปูท่ี 3-156 สภาพความเสียหายภายในรถ 

ข้อมลูผูข้บัข่ี 
ผูข้บัขีเ่ป็นชาย อายุ 33 ปี ซึง่เป็นเจา้ของรถ ตารางการเดนิทางเทีย่วดงักล่าวเริม่ตน้จากบา้นทีคู่บางหลวง ใช้
เวลามาประมาณสบินาท ีมคีวามคุน้เคยเสน้ทางดงักล่าวเป็นอยา่งด ีเพราะตอ้งเดนิทางไปรบัเน้ือทีค่ลองหน่ึงและ
นําไปขายทีต่ลาดไททุกวนั (รปูท่ี 3-157) โดยทุกๆ วนัตอ้งออกจากบา้นประมาณตหีน่ึง แต่ในวนัทีเ่กดิเหตุเป็น
คนืฝนตก ตนไดข้บัอยู่ในช่องจราจรซ้าย แต่เมื่อถงึจุดเกดิเหตุรถเกดิสะบดั และไดพ้ยายามเหยยีบเบรคแต่ไม่
สามารถควบคุมรถได ้ทาํใหพุ้ง่ชนตน้ไมใ้นทีส่ดุ 

 
รปูท่ี 3-157 เส้นทางการว่ิง 

ข้อมลูถนน 
ทางหลวงหมายเลข 346 เชื่อมต่อระหว่างอ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ีกบัอ.ธญับุร ีจ.ปทุมธานี มคีวามยาวทัง้สิน้ 
112 กม. ในบรเิวณทีเ่กดิเหตุเป็นถนนฝ ัง่ละสองช่องจราจร ความกวา้งช่องละ 3.3 เมตร ไหล่ทางกวา้ง 2.7 ม. 
แยกการจราจรดว้ยเกาะกลางแบบถมปดูว้ยพืน้หญา้ความกวา้ง 3.7 ม. ตรงกลางปลกูตน้เขม็ความสงู 65 ซม. ใน
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แต่ละดา้นของเกาะกลางตดิตัง้คนัหนิคอนกรตีขนาดสงู 20 กวา้ง 10 ซม. ภาพตดัของเกาะกลางถนนแสดงในรปู
ท่ี 3-158 

 
รปูท่ี 3-158 ภาพตดับริเวณเกาะกลางถนน 

ต้นปาลม์ 
ตน้ปาลม์ทีถู่กชน (รปูท่ี 3-159) มคีวามสงู 10 ม. เสน้ผา่นศูนยก์ลางจุดทีห่กัโค่น 28 ซม. มใีบไมอ้ยูส่ว่นบน ตรง
กลางเป็นรอยตดัตกแต่งกิง่ไม ้ระยะหา่งระหว่างแต่ละตน้ประมาณ 18 ม. ซึง่ทุกตน้พบว่าเป็นไมล้อ้มทีซ่ือ้มาจาก
แหล่งอื่น ทาํใหร้ากยงัไมย่ดึตดิอยูก่บัพืน้ดนิในเกาะกลาง จงึจาํเป็นตอ้งทาํไมค้ํ้าเพือ่ป้องกนัไมใ่หล้ม้ 

   
รปูท่ี 3-159 ต้นปาลม์ 

หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
จากรปูท่ี 3-160 หลกัฐานสาํคญัทีพ่บบนพืน้ถนนของอุบตัเิหตุครัง้น้ี ไดแ้ก่ รอยไถลของลอ้ ซึง่พบรอยดงักล่าว
บนช่องจราจรดา้นขวาตัง้แต่บรเิวณหา่งจากหลกักโิลเมตรที ่17+500 มา 28 เมตร (จดุท่ี 1) หลงัจากจุดน้ีไป 10 
ม. พบรอยครดูระหว่างรอยหน้าขวากบัคนัหนิ ซึง่เป็นจุดทีร่ถไดเ้ริม่ปีนขึน้มาบนเกาะกลางถนนแลว้ (จดุท่ี 2) 
จากนัน้อกี 9 ม. พบรอยรถกระบะไถลไปตามแนวตน้เขม็ และลอ้หลงัเริม่ปีนขึน้มาบนเกาะกลาง (จดุท่ี 3) หา่ง
จากจุดที ่ 3 มาอกี 13 ม. เป็นจุดทีร่ถกระบะชนตน้ปาลม์ (จดุท่ี 4) ทาํใหร้ถฉีกขาดและพุง่ไปตกทีถ่นนฝ ัง่ตรง
ขา้มหา่งจากจุดทีช่นตน้ไม ้14 ม. (จดุท่ี 5) 
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รปูท่ี 3-160 หลกัฐานต่างๆ ในท่ีเกิดเหต ุ

ข้อมลูการบาดเจบ็ 
ทัง้ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารไดร้บับาดเจบ็สาหสัและเขา้รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลปทุมเวช ผูข้บัขีไ่ดร้บับาดเจบ็ที่
ทรวงอกดา้นหลงั ขณะทีผู่โ้ดยสารมแีผลเปิดทีค่าง คอ น้ิวมอื และหวัเขา่ รวมทัง้มรีอยฟกชํ้าทีเ่ขา่และขา ทัง้สอง
คนใหข้อ้มลูกบัศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ วา่ไมไ่ดใ้ชเ้ขม็ขดันิรภยัทัง้คู ่รายละเอยีดของการบาดเจบ็แสดงในตารางท่ี 3-
31 
 

 

1

2

3

4

5 
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ตารางท่ี 3-31 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ
ลาํดบั เพศ อาย ุ ความรนุแรง เขม็ขดันิรภยั การบาดเจบ็ ICD 10 

1 ชาย 33 บาดเจบ็สาหสั ไมใ่ช ้ Contusion of thorax (back) S20.2 
2 หญงิ 27 บาดเจบ็สาหสั ไมใ่ช ้ Open wound of chin S01.8 
     Open wound of other parts of neck S11.8 
     Open wound of finger S61.0 
     Contusion of knee S80.0 
     Contusion of lower leg S80.1 
     Open wound of knee S81.0 

 

องคป์ระกอบของอบุติัเหต ุ

รถเสียหลกั 
องคป์ระกอบหลกัทีท่ําใหร้ถเสยีหลกั คอื ผวิจราจรทีเ่ปียกลื่น โดยผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารใหข้อ้มูลว่าขณะเดนิทาง
เป็นช่วงทีฝ่นใกลจ้ะหยุดตกแลว้ ทศันวสิยัใกลเ้คยีงสภาพปกต ิในขณะทีเ่ดนิทางมาถงึจุดทีเ่กดิเหตุพบว่ารถวิง่
ทบัไปบนแอง่น้ํา ผูข้บัขีจ่งึพยายามลดความเรว็ แต่ไมเ่ป็นผล ทาํใหร้ถเสยีหลกัหมนุขึน้ไปบนเกาะกลางดงักล่าว 

ในประเดน็เรื่องอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ผวิทีชุ่่มน้ําน้ี Glennon and Engr (2006) ไดอ้ธบิายถงึพฤตกิรรม 
“Hydroplaning” ไวว้า่ 

เป็นปรากฎการณ์ทีไ่มส่ามารถควบคุมรถไดเ้น่ืองจากลอ้รถยกตวัขึน้ไปวิง่อยูบ่นผวิน้ํา ทาํให้
รถไมไ่ดต้ดิอยูก่บัผวิถนน ซึง่สิง่น้ีสว่นใหญ่จะเกดิบนถนนทีใ่ชค้วามเรว็สงูกวา่ 72 กม./ชม. ที่
วิง่ผา่นผวิน้ําความสงูเพยีงสองมลิลเิมตรในพืน้ทีก่วา้งประมาณ 10 เมตร 

กล่าวอกีนัยหน่ึงคอื พฤตกิรรมน้ีเกดิเมื่อลอ้วิง่อยู่เหนือผวิน้ํา ซึง่เกดิจากแรงดนัน้ําดา้นหน้าทําใหล้อ้ยกตวัสงูขึน้ 
(รปูท่ี 3-161) หากเกดิเหตุการณ์น้ีกบัหลายๆ ลอ้ จะทาํใหร้ถเสยีการควบคุม หรอืทาํใหร้ถสะบดัไปในทศิทางที่
ยากแก่การควบคุม จนกวา่ลอ้จะกลบัมาวิง่อยูบ่นผวิถนนอกีครัง้ (wikipedia, 2009) 

 
รปูท่ี 3-161 แผนภาพแสดงพฤติกรรม hydroplaning 

ทีม่า: Wikipedia, 2009 
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ต้นไม้ 
ตน้ปาลม์ถูกนํามาปลกูอยูบ่นเกาะกลางถนนโดยไมม่อุีปกรณ์กัน้ ซึง่จากคูม่อืการออกแบบขา้งทางของ AASHTO 
ระบุวา่ ไมค่วรตดิตัง้อุปกรณ์กัน้อื่นใดเพิม่เตมิบนคนัหนิ เพราะจะทาํใหร้ถเสยีการควบคุมในทศิทางทีไ่มส่ามารถ
ประเมนิได ้อยา่งไรกต็าม ขนาดของตน้ปาลม์มเีสน้ผ่านศูนยก์ลางมากกว่า 10 ซม. ซึง่ถอืเป็นวตัถุอนัตรายขา้ง
ทาง แมว้่าต้นปาล์มดงักล่าวจะถูกนํามาจากที่อื่น และรากยงัไม่จบัพืน้ดนิอย่างแน่นหนา แต่กม็คีวามแขง็แรง
เพยีงพอทีจ่ะทาํใหร้ถกระบะเสยีหายและขาดออกเป็นสามสว่น 

อย่างไรกต็าม ประเดน็ทีน่่าสนใจสําหรบักรณีน้ีคอื จะเป็นอย่างไรหากรถกระบะไม่ชนต้นไม ้ซึ่งหมายความว่า 
หากรถกระบะเสยีหลกัและพุ่งข้ามเกาะกลางไปยงัถนนฝ ัง่ตรงข้าม แล้วบงัเอญิมรีถที่วิ่งมาด้วยความเรว็สูง 
อาจจะทาํใหร้ปูแบบของอุบตัเิหตุเปลีย่นไป ซึง่ประเดน็เรื่องอุปกรณ์กัน้เหล่าน้ีจะถูกประเมนิอยา่งละเอยีดอกีครัง้
ในหวัขอ้ที ่3.2.5 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออบุติัเหต ุ
ศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุแหง่ประเทศไทยประเมนิปจัจยัทีส่ง่ผลต่ออุบตัเิหตุ ไดแ้ก่ เกดิจากการทีร่ถเสยีหลกัเน่ืองจากวิง่
อยูบ่นผวิน้ํา สว่นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความรุนแรง ไดแ้ก่ ผูบ้าดเจบ็ไมใ่ชเ้ขม็ขดันิรภยั อุปกรณ์กัน้ไมส่ามารถรองรบั
แรงปะทะได ้และขาดการป้องกนัวตัถุอนัตราย 

  



3-135 
 

Crash ID: 081010-01 
ลาํดบัเหตกุารณ์ 
เน่ืองดว้ยคณะนกัศกึษาภาคสมทบ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยขีอนแก่น มคีวามประสงคจ์ะเดนิทางไปศกึษา
ดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี จึงว่าจ้างรถโดยสารสองชัน้สําหรบันักศึกษาและ
คณาจารยร์วมทัง้สิน้ 44 คน รวมผูข้บัขี ่1 คน และผูช้่วยผูข้บัขีอ่กี 3 คน รวมทัง้สิน้ 48 คน จากรปูท่ี 3-162 รถ
เดนิทางออกจากจ.ขอนแก่น (A) วนัที ่9 ตุลาคม พ.ศ.2551 เวลาประมาณ 19:00 น. แวะรบัผูโ้ดยสารทีต่ําบลท่า
พระ (C) และอ.บา้นไผ ่(F) เวลา 19:30 น. แลว้เดนิทางไปรบัผูโ้ดยสารเพิม่เตมิทีอ่.มญัจาครี ี (D) และอ.ชนบท 
(E) เวลา 22:00 และ 22:10 น. ตามลําดบั และกลบัมาทีอ่.บา้นไผ่อกีครัง้เวลา 22:30 น. เพื่อแวะเตมิน้ํามนั 
หลงัจากนัน้จงึเดนิทางต่อมุ่งหน้าสู่จ.นครราชสมีา (G) แลว้ใชเ้สน้ทางหมายเลข 304 มุ่งหน้าอ.ปกัธงชยั ก่อนที่
จะแวะพกัอกีครัง้เพือ่เดนิทางขึน้ชว่งภเูขา  

   
รปูท่ี 3-162 เส้นทางการเดินทางของรถคนัท่ีเกิดเหต ุ

ในช่วงระหว่าง กม. 78+000 (M) ถงึ กม. 47+500 (N) เป็นช่วงขึน้ลงเขา (หลกักโิลเมตรเริม่ตน้ กม. 0+000 
จากจ.ปราจนีบุร)ี ผูช้่วยผูข้บัขีใ่หข้อ้มูลว่ารถยงัคงวิง่ไดต้ามปกต ิไม่พบเหตุผดิสงัเกตใดๆ จนมาถงึช่วงลงเนิน
ตัง้แต่ กม. 47+500 ซึง่เป็นรอยต่อระหวา่งอุทยานแหง่ชาตทิบัลานและอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ ผูข้บัขีพ่บว่ารถมี
ปญัหาเรื่องระบบหา้มล้อ ทําใหไ้ม่สามารถลดความเรว็ไดต้ามปกต ิจงึควบคุมรถลงเนินมาอย่างต่อเน่ือง เมื่อ
มาถงึบรเิวณกม. 44+800 (O) ซึง่เป็นจุดทีม่เีนินทางฉุกเฉิน ความยาว 75 เมตร ความชนั 6.7% เพื่อใหร้ถใช้
ชะลอความเรว็ในกรณีฉุกเฉิน ผูข้บัขีจ่งึตดัสนิใจเลีย้วเขา้ทางฉุกเฉินดงักล่าว อยา่งไรกต็าม เมื่อรถเขา้สูเ่นินทาง
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ฉุกเฉินแลว้รถไมไ่ดห้ยดุลงทนัท ีแต่ยงัคงเคลื่อนทีไ่ปจนสดุทางออกฉุกเฉิน และพุง่เลยไปยงัเนินเขาถดัไป ทาํให้
สว่นหน้าของรถกระแทกกบัเชงิเขา และเอยีงพลกิควํ่าไปทางดา้นขวาของตวัรถ เป็นเหตุใหผู้โ้ดยสารสว่นใหญ่ซึง่
ไมไ่ดค้าดเขม็ขดันิรภยักระเดน็กระดอนไปตามแรงปะทะของรถ รวมทัง้ถูกกระแทกจากเบาะนัง่ซึง่หลุดจากจุดยดึ
เกอืบทัง้หมด มเีพยีงเบาะนัง่ชัน้ล่างคู่เดยีวเท่านัน้ทีย่งัอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ หลงัจากนัน้ ผูเ้สยีชวีติและผูบ้าดเจบ็
ถูกลําเลยีงออกจากทีเ่กดิเหตุโดยเจา้หน้าทีใ่นทอ้งที ่และจําเป็นตอ้งใชร้ถเครนยกรถคนัเกดิเหตุออกเพื่อนําร่าง
ผูเ้สยีชวีติอกีสองคนทีต่ดิอยู่ภายในออกมา สรุปยอดผูเ้สยีชวีติ บาดเจบ็สาหสั และบาดเจบ็เลก็น้อย แสดงใน
ตารางท่ี 3-32 

ตารางท่ี 3-32 จาํนวนผูป้ระสบอบุติัเหตแุยกตามการบาดเจบ็ 

รถ เสียชีวิต 
บาดเจบ็
สาหสั 

บาดเจบ็
เลก็น้อย 

ไม่ได้รบั
บาดเจบ็ 

รถโดยสาร 21 17 10 - 
 
ข้อมลูรถและความเสียหาย 
รถคนัทีเ่กดิเหตุเป็นรถโดยสารไมป่ระจาํทางสองชัน้ สน้ํีาเงนิ เครือ่งยนตด์เีซล Hino 8 สบู 320 แรงมา้ 3 เพลา 6 
ลอ้ ยาง 8 เสน้ น้ําหนกัรถ 16,600 กโิลกรมั กวา้ง 2.4 เมตร ยาว 12 เมตร สงู 4.2 เมตร จดทะเบยีนเมื่อวนัที ่26 
มถุินายน พ.ศ.2550 ชัน้ล่างแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยของตวัรถออกเป็น 5 สว่น ไดแ้ก่ หอ้งผูข้บัขี ่หอ้งผูช้่วยผูข้บัขี ่หอ้ง
ผูโ้ดยสาร หอ้งจดัเกบ็สมัภาระ และหอ้งเครือ่งยนต ์พืน้ทีช่ ัน้บนเป็นหอ้งผูโ้ดยสารทัง้หมด (รปูท่ี 3-163) 

เบาะที่นัง่สําหรบัผูโ้ดยสารชัน้บนติดตัง้แบบเบาะที่นัง่คู่ ด้านขวาจํานวน 10 คู่ และด้านซ้ายจํานวน 8 คู่ เว้น
บนัไดทางขึน้ลงดา้นซา้ยระหว่างแถวที ่ 5 และ 6 สว่นแถวสุดทา้ยเป็นเบาะนัง่จาํนวน 5 ตวัจดัวางตดิกนั รวม
จาํนวนเบาะทีน่ัง่ชัน้บนทัง้สิน้ 41 ทีน่ัง่ ชัน้ล่างตดิตัง้เบาะทีน่ัง่คู่จาํนวน 3 คู่ แยกเป็นทางขวาตดิกบัหอ้งน้ํา 2 คู ่
และทางซา้ยตดิกบัประตูขึน้ลง 1 คู่ สว่นพืน้ทีต่รงกลางตดิตัง้เบาะนัง่โซฟายาวรปูตวัย ูและมโีต๊ะเอนกประสงค์
ตรงกลาง 1 ตวั เบาะทีน่ัง่ทุกตําแหน่งไมม่กีารตดิตัง้เขม็ขดันิรภยั 

 
รปูท่ี 3-163 การจดัตาํแหน่งท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร 
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จากการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัระบบขบัเคลื่อนและระบบห้ามล้อโดยช่างเครื่องยนต์ในพื้นที่และ
เจา้หน้าทีป่ระจาํบรษิทัรถโดยสาร สามารถสรปุรายละเอยีดต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1. ผา้เบรคของทุกลอ้อยูใ่นสภาพสมบูรณ์ ระยะหา่งระหว่างผา้เบรคและลอ้อยูใ่นสภาพปกต ิโดยลอ้ทีเ่พลา
กลาง (เพลาขบั) มรีะยะหา่งมากกวา่ลอ้อื่นเลก็น้อย ประมาณ 2 มม. (รปูท่ี 3-164) 

2. คนัชกัคนัสง่ไดร้บัความเสยีหายจากการปะทะกบัเนินเขา 
3. เครื่องยนตแ์ละระบบเกยีรเ์ป็นของเครื่องยนต ์ Hino จากการตรวจสอบหลงัเกดิเหตุพบว่าตําแหน่งเกยีร์

คา้งอยูท่ีเ่กยีรส์าม 
4. ก่อนการเดนิทาง มกีารเปลีย่นเมา้ถุงลมของระบบชว่งล่างจาํนวน 2 ชุด  

   
รปูท่ี 3-164 การตรวจสอบสภาพของระบบห้ามล้อ 

ความเสียหายภายนอก 
โครงสรา้งตวัรถได้รบัความเสยีหายหลกัที่บรเิวณด้านหน้าตลอดทัง้ช่วง โดยเฉพาะบรเิวณฝ ัง่ผู้ขบัขีเ่กดิการ
ยบุตวัเขา้ไปถงึตําแหน่งเพลาหน้า ทาํใหเ้พลาหน้าเสยีรปู มเีศษดนิและหญา้ตดิอยูบ่รเิวณทีย่บุตวั หอ้งผูข้บัขีแ่ละ
ผูช้่วยผูข้บัขีไ่ดร้บัความเสยีหายอย่างรุนแรง ประตูหน้าดา้นซา้ยและขวาเสยีรปูตดิไปกบัส่วนหน้าของรถ ความ
ลกึของการยบุตวัดา้นหน้าแสดงในรปูท่ี 3-165 

 
รปูท่ี 3-165 การยบุตวัเน่ืองจากการปะทะบริเวณด้านหน้า 
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โครงสรา้งของรถสว่นอื่นๆ ไมไ่ดร้บัความเสยีหาย แมส้ภาพรถในรปูท่ี 3-166 บรเิวณหลงัคาและตอนทา้ยของรถ
จะมรีอ่งรอยความเสยีหาย แต่เกดิขึน้ในระหว่างขนยา้ยจากจุดเกดิเหตุมายงับรเิวณทีป่ลอดภยั รปูท่ี 3-167 และ
รปูท่ี 3-168 แสดงมติดิา้นขา้งและดา้นบนของรถตามลาํดบั 

 
รปูท่ี 3-166 สภาพความเสียหายของรถ 

 

 
รปูท่ี 3-167 มิติด้านข้างของรถ 



3-139 
 

 
รปูท่ี 3-168 มิติด้านบนของรถ 

ความเสียหายภายใน 
จากการตรวจสอบภายใน พบว่าเกดิความเสยีหายบรเิวณชัน้ล่าง โดยเฉพาะบรเิวณหอ้งผูโ้ดยสารทางดา้นขวา 
ซึง่เป็นผลมาจากความเสยีหายบรเิวณดา้นหน้า สว่นพืน้รถทีช่ ัน้บนเกดิการเสยีรปูเลก็น้อย เบาะทีน่ัง่ชัน้บนหลุด
ออกจากจุดยดึทัง้หมด บางทีน่ัง่เกดิการเสยีรปูและมรีอยเลอืดตดิอยูท่ีเ่บาะ รปูท่ี 3-169 แสดงการจดัเรยีงเบาะที่
นัง่ในสภาพปกตเิปรยีบเทยีบกบัสภาพหลงัเกดิอุบตัเิหตุ และ รปูท่ี 3-170 และรปูท่ี 3-171 แสดงขนาดเบาะทีน่ัง่ 
และจุดที่ยึดเข้ากบัตวัรถ โดยการยดึติดเบาะนัง่ชัน้บนได้รบัการออกแบบเป็นจุดยดึสามจุด สองจุดบริเวณ
ดา้นขา้งของเบาะนัง่ยดึตดิกบัผนงัของรถ ส่วนจุดทีเ่หลอือยู่บรเิวณดา้นล่างของเบาะทีน่ัง่ยดึตดิกบัขอบทางเดนิ
ในลกัษณะตะขอเกีย่ว 

 

 

 



 

รูรปท่ี 3-169 ภภาพเปรียบเที

รปูท่ี

ทียบสภาพภ

ท่ี 3-170 ขนา
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รปูท่ี 3-171 จดุยึดติดเบาะนัง่เข้ากบัตวัรถ 

เบาะทีน่ัง่ชัน้ล่าง 3 คู่ (ทีน่ัง่หมายเลข 42-47) ตดิตัง้แบบเจาะยดึเขา้กบัพืน้รถดว้ยน๊อต ซึง่จากการตรวจสอบ
พบว่าเหลอืเพยีงทีน่ัง่หมายเลข 42-43 เท่านัน้ทีย่งัอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ส่วนทีน่ัง่ 2 คู่ทีเ่หลอืหลุดออกจาก
ตําแหน่งเดมิ จากหลกัฐานทีป่รากฏพบว่าส่วนทีห่ลุดคอืส่วนทีส่มัผสัระหว่างพืน้รถกบัน็อต ในขณะทีน็่อตยงัคง
ขนัยดึแน่นกบัเบาะทีน่ัง่คงเดมิ (รปูท่ี 3-172) 

 
รปูท่ี 3-172 จดุยึดของเบาะท่ีนัง่ชัน้ล่างซ่ึงหลดุจากพืน้รถ 

ข้อมลูผูข้บัข่ี 
ผูข้บัขีเ่ป็นชายอายุ 43 ปี ภูมลิําเนาจ.พจิติร ปจัจุบนัอาศยัอยู่ทีจ่.ขอนแก่น เดมิไดร้บัใบอนุญาตขบัขีช่นิดที ่ 2 
(สําหรบัรถที่มน้ํีาหนักรถและน้ําหนักบรรทุกรวมกนัเกนิกว่า 3,500 กโิลกรมั ที่มไิดใ้ชข้นส่งผูโ้ดยสาร หรอื
สาํหรบัรถขนสง่ผูโ้ดยสารเกนิกวา่ยีส่บิคน) ครัง้แรกเมือ่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 และใบอนุญาตฉบบัปจัจุบนัมี
อาย ุ3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถงึ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
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ภรรยาของผูข้บัขีแ่ละเพือ่นรว่มงานใหข้อ้มลูกบัทางศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ เพิม่เตมิวา่ ผูข้บัขีเ่คยเป็นผูช้ว่ยผูข้บัขีร่ถ
โดยสารอยูท่ีส่ถานีขนสง่หมอชติเมือ่หลายปีก่อน ก่อนจะเริม่หนัมาขบัรถโดยสารเป็นอาชพี ผูข้บัขีม่ปีระสบการณ์
ขบัรถโดยสารทัง้ประจําทางและไม่ประจําทางมากกว่า 20 ปี มคีวามคุน้เคยกบัเสน้ทางดงักล่าวเป็นอย่างด ี
ก่อนทีจ่ะเดนิทางเทีย่วดงักล่าวน้ี ไดเ้สรจ็สิน้ภารกจิรบัสง่เจา้หน้าทีท่หารเปลีย่นผลดัไปยงัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
และเดนิทางกลบัมาถงึจ.ขอนแก่นเมือ่วนัที ่8 ตุลาคม พ.ศ. 2551  

ก่อนเดนิทางหน่ึงวนั ผูข้บัขีไ่ม่ไดร้บังานขบัรถใดๆ และตรวจเชค็สภาพรถอยู่ที่บรษิทั โดยไดท้ําการซ่อมแซม
ระบบถุงลมช่วงล่าง จนเมื่อถงึเวลาเดนิทางจงึออกจาก จ.ขอนแก่น เวลา 19:00 น. ของวนัที ่ 9 ตุลาคม พ.ศ.
2551 โดยใหผู้ช้่วยฯ เป็นผูข้บัขีอ่อกจากตวัเมอืงขอนแก่น ก่อนทีจ่ะเปลีย่นมาขบัที ่อ.บา้นไผ ่รปูท่ี 3-173 แสดง
แผนภาพระยะเวลาในการเดนิทางปกตติัง้แต่เริม่ออกเดนิทางจนถงึจุดเกดิเหตุ 

ขอนแก่น       มญัจาครี ี    ชนบท       บา้นไผ ่           นครราชสมีา                      อุบตัเิหตุ 

 
19:00                                         22:30               00:00                            03:00 

รปูท่ี 3-173 ลาํดบัและระยะเวลาในการเดินทาง 

ข้อมลูเก่ียวกบัถนน 
จุดเกดิเหตุอยูบ่นทางหลวงหมายเลข 304 ซึง่เป็นถนนสองช่องทางไม่แบ่งแยกการจราจร (Two-Lane Two-
Way) ผวิทางแอสฟลัตค์อนกรตี โดยตําแหน่งทีเ่กดิอุบตัเิหตุอยูบ่รเิวณกโิลเมตรที ่44+800 ทศิทางมุง่หน้าอ.นาด ี
จ.ปราจนีบุร ีเป็นชว่งรอยต่อระหวา่งอุทยานแหง่ชาตทิบัลานและอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ ซึง่นบัตัง้แต่กโิลเมตรที ่
47+500 เป็นต้นมา แนวถนนเป็นทางลงเนินยาวต่อเน่ืองที่ความชนัประมาณ 6% และที่บรเิวณกโิลเมตรที ่
44+800 เป็นทางโคง้แนวระนาบ รศัมโีคง้ 242.837 เมตร ความยาวโคง้ 124.682 เมตร ม ี“ทางฉุกเฉิน” ซึง่เป็น
ทางออกไปยงัเนินดนิความยาว 75 เมตร ความชนั 6.7% เชื่อมต่อเขา้กบัเสน้ทางหลกับรเิวณจุดเริม่โคง้ระนาบ 
(รปูท่ี 3-174) สําหรบัใหร้ถทีเ่กดิปญัหาเรื่องระบบเครื่องยนต์หรอืระบบหา้มลอ้ทีไ่ม่สามารถลดความเรว็ได้
ตามปกตสิามารถใชเ้นินดงักล่าวในการหยดุรถ  

 
รปูท่ี 3-174 ลกัษณะโดยทัว่ไปของทางออกฉุกเฉิน (หลงัเกิดเหต)ุ 

ช่วงถนนบรเิวณดงักล่าวรวมทัง้ทีจุ่ดเกดิเหตุไมม่รีะบบไฟฟ้าส่องสว่าง อยา่งไรกต็าม ไดม้กีารตดิตัง้หลกันําทาง
และแผน่สะทอ้นแสงเพือ่ใหเ้หน็แนวถนนและแนวทางฉุกเฉินดงักล่าวไว ้(รปูท่ี 3-175) 
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รปูท่ี 3-175 มมุมองของผูข้บัข่ีก่อนถึงทางฉุกเฉิน 

การควบคุมการจราจรก่อนถงึทางฉุกเฉิน มกีารตดิตัง้ป้ายจราจรและอุปกรณ์เตอืนล่วงหน้า ดงัน้ี 

500 เมตร ป้ายเตอืน “อกี 500 เมตร ทางฉุกเฉิน” 
  ป้ายเตอืน “ทางลงลาดชนั” และ “ใชเ้กยีรต์ํ่า” 
300 เมตร ป้ายเตอืน “ระวงัโคง้อนัตรายขา้งหน้า เกดิอุบตัเิหตุบ่อยครัง้” 
  ป้ายเตอืนทางออกฉุกเฉิน 
  ป้ายเตอืนทางโคง้ขวา 
  ไฟเหลอืงกระพรบิ 
200 เมตร ป้ายเตอืน “อกี 200 เมตร ทางฉุกเฉิน” 

 
สถิติอบุติัเหต ุ
สถิติอุบตัิเหตุในรอบสบิปีที่ผ่านมา ระหว่าง พ.ศ.2540-2550 ของทางหลวงหมายเลข 304 ในช่วงพื้นที่ภูเขา
ระหวา่งกโิลเมตรที ่78+000 ถงึ 42+000 แสดงในตารางท่ี 3-33 ซึง่พบว่ามอุีบตัเิหตุทัง้สิน้ 470 ครัง้ มผีูเ้สยีชวีติ 
169 ราย และผูบ้าดเจบ็ 979 ราย แยกเป็นอุบตัเิหตุรถคนัเดยีว (Single Vehicle Accident) 280 ครัง้ และ
อุบตัเิหตุรถมากกว่าหน่ึงคนั 190 ครัง้ และเมื่อพจิารณาถงึประเภทของยานพาหนะทีเ่กดิเหตุ พบว่ามอุีบตัเิหตุ
รถบรรทุกถงึ 588 ครัง้ หรอืคดิเป็น 81% 
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ตารางท่ี 3-33 สถิติอบุติัเหตุบนทางหลวงหมายเลข 304 กม. 78+000 ถึง 42+000 ระหว่างปี พ.ศ.2540-
พ.ศ. 2550 

อุบตัเิหตุ 470 ยานพาหนะ 730 
Single Vehicle 280 รถจกัรยานยนต ์ 32 (4%) 
Multiple Vehicle 190 รถสามลอ้เครือ่ง 1 (0.1%) 

รถยนตน์ัง่ 28 (4%) 
ผูเ้สยีชวีติ 169 รถโดยสาร 53 (7%) 

ชาย 118 รถบรรทุก 588 (81%) 
หญงิ 51 อื่นๆ 28 (4%) 

ผูบ้าดเจบ็ 979 
ชาย 603 
หญงิ 376 
ทีม่า: สาํนกัอาํนวยความปลอดภยั กรมทางหลวง 

เมื่อแยกพจิารณาเฉพาะบรเิวณพืน้ทีล่าดชนัระหว่างกโิลเมตรที ่47+500 ถงึ 42+000 พบว่าอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ใน
ระยะทาง 5.5 กโิลเมตรน้ีมสีดัส่วนถงึ 70% ของ 36 กโิลเมตรขา้งต้น ซึ่งอุบตัิเหตุส่วนใหญ่ยงัคงเป็นอุบตัเิหตุ
รถบรรทุก (84%) ดงัแสดงในตารางที ่3-34 นอกจากนัน้ ยงัพบว่ามอุีบตัเิหตุหมู่ที่มผีูเ้สยีชวีติหรอืผูบ้าดเจบ็
จาํนวนมากเกดิขึน้หลายจุดตลอดเสน้ทาง โดยเฉพาะในชว่งปี พ.ศ.2540 ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 3-35 

ตารางท่ี 3-34 สถิติอบุติัเหตุบนทางหลวงหมายเลข 304 กม. 47+500 ถึง 42+000 ระหว่างปี พ.ศ.2540-
พ.ศ.2550 

อุบตัเิหตุ 330 ยานพาหนะ 525 
Single Vehicle 196 รถจกัรยานยนต ์ 11 (2%) 
Multiple Vehicle 134 รถสามลอ้เครือ่ง 0 (0%) 

รถยนตน์ัง่ 14 (3%) 
ผูเ้สยีชวีติ 110 รถโดยสาร 36 (7%) 

ชาย 81 รถบรรทุก 443 (84%) 
หญงิ 29 อื่นๆ 21 (4%) 

ผูบ้าดเจบ็ 694 
ชาย 400 
หญงิ 294 
ทีม่า: สาํนกัอาํนวยความปลอดภยั กรมทางหลวง 
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ตารางท่ี 3-35 รายละเอียดอบุติัเหตท่ีุรนุแรง 
วนั เวลา กม. ประเภทรถ ประเภทอบุติัเหต ุ เสียชีวิต บาดเจบ็ 

21/3/2540 16:00 44+200 รถบรรทุก ชนวตัถุ/สิง่ของ 3 - 
21/3/2540 15:30 43+000 รถบรรทุก พลกิควํ่า/ตกถนน 3 - 
7/4/2540 4:00 45+000 รถบรรทุก กบั รถพว่ง ชนกนั 2 10 
7/4/2540 4:00 44+660 รถบรรทุก กบั รถพว่ง ชนกนั 2 1 
17/6/2540 5:00 57+500 รถโดยสาร กบั รถพว่ง ชนกนั 4 - 
28/9/2540 2:00 63+875 รถบรรทุก ชนวตัถุ/สิง่ของ 11 44 
28/9/2540 2:20 64+500 รถโดยสาร พลกิควํ่า/ตกถนน 6 10 
3/12/2540 1:30 47+500 รถ 6 คนั ชนกนั 3 30 
3/12/2540 1:30 47+000 รถ 4 คนั ชนกนั 3 10 
1/6/2541 2:00 46+000 รถโดยสาร พลกิควํ่า/ตกถนน 3 38 
21/2/2543 18:10 44+225 รถบรรทุก กบั รถพว่ง ชนกนั 7 - 
17/4/2543 19:00 44+212 รถโดยสาร พลกิควํ่า/ตกถนน 5 33 
17/2/2544 8:30 44+250 รถพว่ง พลกิควํ่า/ตกถนน 5 - 
13/4/2545 7:00 63+500 รถโดยสาร พลกิควํ่า/ตกถนน 7 6 
16/4/2545 23:30 44+200 รถ 3 คนั ชนกนั 2 14 
13/1/2547 0:30 71+100 รถโดยสาร กบั รถพว่ง ชนกนั 7 8 
10/10/2547 18:15 44+300 รถพว่ง ชนวตัถุ/สิง่ของ 3 - 
16/4/2548 1:15 43+300 รถโดยสาร พลกิควํ่า/ตกถนน 2 35 
16/5/2548 0:30 43+000 รถ 5 คนั ชนกนั 5 49 
10/4/2550 2:00 50+063 รถโดยสาร พลกิควํ่า/ตกถนน 7 30 
10/10/2551 3:00 44+800 รถโดยสาร พลกิควํ่า/ตกถนน 21 27 

ทีม่า: สาํนกัอาํนวยความปลอดภยั กรมทางหลวง 

หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
จากการตรวจสอบในทีเ่กดิเหตุอย่างละเอยีด ตัง้แต่ช่วงทางโคง้ก่อนหน้านัน้ เรื่อยมาถงึช่วงรอยต่อระหว่างถนน
และทางฉุกเฉิน ไม่พบร่องรอยใดๆ ที่แสดงถึงแนวทางวิง่การบงัคบัหกัเลี้ยว หรอืการลดความเรว็ของรถคนั
ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าสภาพทางฉุกเฉินได้ปรบัเปลี่ยนไปจากสภาพเดิม ดงันัน้ 
ศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ จงึจาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มลูจากภาพถ่ายในการวเิคราะหห์ลกัฐานต่างๆ ซึง่พบวา่ในชว่งรอยต่อ
จากถนนเขา้สูท่างฉุกเฉิน ต่อเน่ืองไปตลอดความยาวของทางฉุกเฉิน คดิเป็นระยะทางประมาณ 75 เมตร ไมพ่บ
ร่องรอยการไถลของล้อรถคนัดงักล่าว และไม่พบร่องรอยการเสียดสีระหว่างยางรถกบัพื้นหญ้าและพื้นดิน
ประการใด รปูท่ี 3-176 แสดงภาพถ่ายในมมุมองจากจุดสงูสดุของทางฉุกเฉินยอ้นหลงักลบัไป  
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รปูท่ี 3-178 ภาพแสดงลาํดบัเหตกุารณ์การเกิดอบุติัเหต ุ

ข้อมลูการบาดเจบ็ 
อุบตัเิหตุดงักล่าวสง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 21 ราย บาดเจบ็สาหสั 17 ราย และบาดเจบ็เลก็น้อย 10 ราย รปูท่ี 3-179 
แสดงตําแหน่งที่นัง่ของผูป้ระสบอุบตัิเหตุแยกตามความรุนแรงโดยจําแนกตามส ีสแีดงคอืผูเ้สยีชวีติ สสี้มคอื
ผูบ้าดเจบ็สาหสั สเีหลอืงคอืบาดเจบ็เลก็น้อย ส่วนตําแหน่งทีไ่ม่สามารถระบุผูป้ระสบอุบตัเิหตุได ้แสดงไวด้ว้ยสี
ฟ้า โดยรายละเอยีดการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุแสดงไวใ้นตารางท่ี 3-36 
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รปูท่ี 3-179 ตาํแหน่งท่ีนัง่ของผูป้ระสบอบุติัเหตแุยกตามความรนุแรง 
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ตารางท่ี 3-36 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ
ลาํดบั เพศ อาย ุ ความรนุแรง การบาดเจบ็ ICD 10 

1 (ผูข้บัขี)่ ผูช้าย 43 เสยีชวีติ Traumatic intracerebral haemorrhage S06.3 
2 ผูช้าย 45 เสยีชวีติ Traumatic intracerebral haemorrhage S06.3 
3 ผูช้าย 45 เสยีชวีติ Traumatic intracerebral haemorrhage S06.3 
4 ผูช้าย 52 เสยีชวีติ Fracture of femur S72.9 
5 ผูช้าย 55 เสยีชวีติ Traumatic intracerebral haemorrhage S06.3 
6 ผูช้าย N/A เสยีชวีติ Fracture of base of skull S02.1 
7 ผูช้าย 50 เสยีชวีติ Fracture of neck at spine S12.9 
8 ผูช้าย 24 เสยีชวีติ Traumatic haemopneumothorax S27.2 
9 ผูช้าย 26 เสยีชวีติ Fracture of neck S12.9 
10 ผูห้ญงิ 22 เสยีชวีติ Traumatic intracerebral haemorrhage S06.3 
11 ผูช้าย 37 เสยีชวีติ Injuries of lung S27.3 
12 ผูช้าย 40 เสยีชวีติ Fracture of femur S72.9 
13 ผูช้าย 55 เสยีชวีติ Injuries of lung S27.3 
14 ผูห้ญงิ 47 เสยีชวีติ Injuries of lung S27.3 
15 ผูช้าย N/A เสยีชวีติ Injuries of lung S27.3 
16 ผูห้ญงิ 39 เสยีชวีติ Traumatic intracerebral haemorrhage S06.3 
17 ผูช้าย 58 เสยีชวีติ Traumatic intracerebral haemorrhage S06.3 
18 ผูช้าย 28 เสยีชวีติ Traumatic intracerebral haemorrhage S06.3 
19 ผูช้าย 47 เสยีชวีติ Traumatic intracerebral haemorrhage S06.3 
20 ผูช้าย 48 เสยีชวีติ Traumatic pneumothorax S27.0 
21 ผูช้าย N/A เสยีชวีติ Fracture of neck S12.9 
22 ผูช้าย 46 บาดเจบ็สาหสั Open wound of knee S81.8 
      Fractures of ankle S82.8 
      Fracture of rib S22.3 
        Fracture of thoracic vertebra S22.0 

23 ผูช้าย 21 บาดเจบ็สาหสั Open wound of oral cavity S01.5 
      Open wound of lip S01.5 
        Injury of hip S79.9 

24 ผูช้าย 45 บาดเจบ็สาหสั Fracture of upper limb T10.0 
        Injury of hip S79.9 

25 ผูห้ญงิ 45 บาดเจบ็สาหสั Injury of thorax S29.9 
      Injury of abdomen S39.9 
      Open wound of head S01.8 
        Open wound of lip S00.5 

26 ผูช้าย 40 บาดเจบ็สาหสั Open wound of forearm S51.0 
        Injury of hip S79.9 
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ตารางท่ี 3-36 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ(ต่อ) 
ลาํดบั เพศ อาย ุ ความรนุแรง การบาดเจบ็ ICD 10 

27 ผูห้ญงิ 35 บาดเจบ็สาหสั Open wound of forehead S01.8 
      Open wound of wrist  S61.9 
        Injury of hip S79.9 

28 ผูช้าย 27 บาดเจบ็สาหสั Open wound of lower limb T13.1 
      Open wound of finger S61.1 
        Specified injuries of upper arm  S49.8 

29 ผูช้าย 25 บาดเจบ็สาหสั Traumatic intracerebral haemorrhage S06.3 
30 ผูช้าย 15 บาดเจบ็สาหสั Traumatic intracerebral haemorrhage S06.3 
      Traumatic intracerebral haemorrhage S06.3 
      Contusion of eyeball S05.1 
      Superficial injury of cheek S00.8 
        Multiple superficial injuries of body T00.9 

31 ผูช้าย 35 บาดเจบ็สาหสั Contusion of thorax  S20.2 
      Open wound of ankle S91.0 
      Open wound of forehead S01.8 
      Open wound of chin S01.8 
      Superficial injury of upper limb T11.0 
        Injuries of lung S27.3 

32 ผูช้าย 45 บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of upper limb T11.0 
      Fracture of lower limb T12.0 
      Open wound of forehead S01.8 
      Contusion of eyeball S05.1 
      Multiple fractures of ribs S22.4 
        Sprain and strain of hip S73.1 

33 ผูช้าย 22 บาดเจบ็สาหสั Injury of muscle at shoulder S46.9 
        Superficial injuries of hip S70.8 

34 ผูช้าย 28 บาดเจบ็สาหสั Fracture of rib S22.3 
      Superficial injury of face S00.8 
        Superficial injury of face S00.8 

35 ผูช้าย 30 บาดเจบ็สาหสั Fracture of upper arm  S42.9 
36 ผูช้าย N/A บาดเจบ็สาหสั N/A N/A 
37 ผูช้าย N/A บาดเจบ็สาหสั Fracture of c-spine S22.0 
38 ผูห้ญงิ N/A บาดเจบ็สาหสั N/A N/A 
39 ผูช้าย N/A บาดเจบ็เลก็น้อย Fracture of rib S22.3 
40 ผูห้ญงิ 24 บาดเจบ็เลก็น้อย Open wound of upper limb T11.1 
      Open wound of hand S61.8 
        Injury of hip S79.9 

41 ผูช้าย N/A บาดเจบ็เลก็น้อย Fracture of rib S22.3 
42 ผูช้าย N/A บาดเจบ็เลก็น้อย mildHI fx pelvis S72.8 
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ตารางท่ี 3-36 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ(ต่อ) 
ลาํดบั เพศ อาย ุ ความรนุแรง การบาดเจบ็ ICD 10 

43 ผูช้าย N/A บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
44 ผูช้าย 39 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
45 ผูช้าย 35 บาดเจบ็เลก็น้อย Open wound of eyebrow S01.8 
      Open wound of eyebrow S01.8 
      Superficial injury of lower limb T13.0 

46 ผูช้าย 42 บาดเจบ็เลก็น้อย Superficial injury of lower limb T13.0 
47 ผูช้าย 24 บาดเจบ็เลก็น้อย Injury of shoulder S49.9 
        Injury of thorax S29.9 

48 ผูช้าย 20 บาดเจบ็เลก็น้อย Superficial injuries of chest S20.3 
      Superficial injuries of lower leg S80.8 

 
องคป์ระกอบของอบุติัเหต ุ

การขบัข่ีลงทางลาดชนัและระบบห้ามล้อ 
รถคนัดงักล่าวเดนิทางผา่นชว่งเนินเขานบัตัง้แต่กโิลเมตรที ่78+000 เป็นตน้มา มชีว่งขึน้ลงเนินเขาอยา่งต่อเน่ือง 
จนมาถึงบรเิวณกโิลเมตรที่ 47+500 ซึ่งเป็นช่วงทางลงเนินเขาที่เป็นรอยต่อระหว่างจ.นครราชสมีาและจ.
ปราจนีบุร ีมกีารจราจรแบบสองชอ่งทางไมแ่บ่งแยกการจราจร ผูข้บัขีจ่าํเป็นตอ้งใชท้กัษะการควบคุมรถแตกต่าง
จากพื้นที่อื่นๆ เพราะนอกจากจําเป็นจะต้องควบคุมการเข้าโค้งในเขตทางที่จํากัดแล้ว บริเวณดังกล่าวมี
การจราจรของรถบรรทุกอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ซึง่การขบัขีร่ถบรรทุกลงเสน้ทางชนัจาํเป็นตอ้งใชเ้กยีรต์ํ่าและความเรว็
ตํ่า แมว้่าผูข้บัขีร่ถโดยสารจะมปีระสบการณ์กบัเสน้ทางดงักล่าว แต่การทีจ่ะต้องลดความเรว็อย่างต่อเน่ืองดว้ย
ทัง้ระบบหา้มลอ้และระบบเครื่องยนต ์ทาํใหเ้กดิความผดิปกตขิองระบบหา้มลอ้ ซึง่ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ไดร้บัการ
ยนืยนัจากผูช้่วยผูข้บัขีว่่าตวัผูข้บัขีเ่องพบปญัหาดงักล่าว จงึไดพ้ยายามควบคุมรถไปตามเสน้ทางลงเนินดว้ย
เกยีร ์3 จนมาถงึทางฉุกเฉินดงักล่าว  

แมจ้ะมมีลูเหตุวา่องคป์ระกอบของการเกดิเหตุจะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัความไมส่มบรูณ์ของยานพาหนะ แต่ผลจาก
การสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุสามารถยนืยนัไดใ้นประเดน็ทีว่า่ลอ้ของรถยงัคงหมุนต่อเน่ืองทัง้ในขณะทีว่ิง่อยู่
บนพืน้ถนนและขณะวิง่อยู่บนทางฉุกเฉิน รวมทัง้ไม่พบว่ามกีารเสยีดสอีย่างรุนแรงระหว่างผา้เบรคกบัลอ้รถทุก
ลอ้แต่ประการใด แต่ไมส่ามารถบ่งชีไ้ดว้า่ระบบเบรคลมสามารถทาํงานไดป้กตหิรอืไมก่่อนทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุ 

นอกจากนัน้ จากหลกัฐานที่สามารถรวบรวมได้ในที่เกิดเหตุและจากการสมัภาษณ์ผู้ประสบอุบตัิเหตุ ไม่พบ
แนวโน้มอื่นใดที่บ่งชี้ว่าผูข้บัขี่ขบัรถในสภาวะที่ไม่พรอ้ม หรอืสูญเสยีความสามารถในการขบัขี่จากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์ยา หรอือาการออ่นเพลยีแต่ประการใด 

ทางฉุกเฉิน 
จากการคํานวณความสามารถในการหยุดรถของเนินทางฉุกเฉินน้ี พบว่าหากรถที่เขา้สู่ทางฉุกเฉินที่ความเรว็
ระหว่าง 51 ถงึ 58 กม./ชม. ความเรว็ทีจุ่ดสงูสุดของเนินจะอยูท่ีร่ะหว่าง 41 ถงึ 49 กม./ชม. หรอืกล่าวไดว้่าเนิน
ฉุกเฉินสามารถลดความเรว็ของรถไดเ้พยีงประมาณ 9-10 กม./ชม. เท่านัน้ ซึง่แมท้างฉุกเฉินดงักล่าวน้ีจะไดร้บั
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การตรวจสอบและปรบัปรุงอยู่เป็นประจําใหพ้ืน้ดนิมคีวามร่วนซุยและเพิม่ความสามารถในจบัยดึลอ้ของรถ แต่
ดว้ยสภาพภมูปิระเทศ ประเภทของดนิ ประกอบกบัสภาพภมูอิากาศ เชน่ ฝนตก ทาํใหพ้ืน้ดนิกลบัมาแน่นอกีครัง้
ในระยะเวลาทีร่วดเรว็ และลดประสทิธภิาพในการลดความเรว็ลงไป 

เบาะท่ีนัง่และระบบยึดรัง้ผูโ้ดยสาร 
จากผลการตรวจสอบความเสยีหายภายในรถ พบว่าเบาะที่นัง่ชัน้บนหลุดออกจากจุดยดึทัง้หมด ซึ่งเหตุการณ์
ดงักล่าวคล้ายคลึงกบัอุบตัิเหตุเมื่อวนัที่ 19 มกราคม พ.ศ.2550 กรณีรถโดยสารพลิกควํ่าที่อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชยีงใหม่ ในครัง้นัน้รถโดยสารสองชัน้เสยีหลกัและพลกิควํ่าสองรอบครึง่ ทําใหห้ลงัคาฉีกขาดและเบาะทีน่ัง่ชัน้
บนหลุดออกจากจุดยดึทัง้หมด (รปูท่ี 3-180) เป็นเหตุใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 17 ราย จากการตรวจสอบโดยศูนยว์จิยั
อุบตัเิหตุฯ ในครัง้นัน้พบว่าการยดึตดิเบาะทีน่ัง่เขา้กบัตวัรถมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักรณีอุบตัเิหตุครัง้น้ี (รปูท่ี 3-
181) อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุครัง้น้ีเหตุการณ์หลักเกิดจากการปะทะด้านหน้า และการพลิกควํ่าเป็นเพียง
เหตุการณ์ต่อเน่ือง แต่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัเบาะทีน่ัง่มลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั คอื หลุดออกจากจุดยดึโดยไมม่ี
รอ่งรอยฉีกขาดทัง้ทีเ่บาะทีน่ัง่และรางจบัยดึทีต่วัรถแต่ประการใด 

   
รปูท่ี 3-180 เบาะท่ีนัง่หลดุออกจากจดุยึด กรณีอบุติัเหตรุถโดยสารพลิกควํา่ 19 มกราคม พ.ศ.2550 

   
รปูท่ี 3-181 เบาะท่ีนัง่หลดุออกจากจดุยึด กรณีอบุติัเหตรุถโดยสารพลิกควํา่ 10 ตลุาคม พ.ศ.2551 

จากการประเมนิของอุบตัเิหตุครัง้น้ี เหตุการณ์ทีเ่บาะทีน่ัง่หลุดจากจุดยดึ ประกอบกบัผูโ้ดยสารไมไ่ดถู้กยดึตดิกบั
เบาะทีน่ัง่อยา่งปลอดภยั เป็นการเพิม่ความรุนแรงจากอุบตัเิหตุมากกว่าทีค่วรจะเป็น เพราะในขณะทีร่ถเกดิการ
ปะทะทางด้านหน้าจากการกระแทกกบัเนินเขา ทําใหผู้โ้ดยสารกระเดน็กระดอนไปกระแทกเขา้กบัส่วนต่างๆ 
ภายในรถ ส่วนเหตุการณ์ทีเ่พิม่ความรุนแรงในการบาดเจบ็แก่ผูโ้ดยสาร คอื แรงกระแทกจากผูโ้ดยสารคนอื่นๆ 
และเบาะนัง่ทีห่ลุดออกมา ก่อใหเ้กดิการกระทบกระทัง่ในทศิทางทีไ่ม่สามารถประเมนิได ้สง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติถงึ 
21 รายดงักล่าว  
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Case ID: 081017-01 
ลาํดบัเหตกุารณ์ 
เชา้ของวนัที ่17 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลาประมาณ 04:30 น. บนทางหลวงหมายเลข 3214 หา่งจากทางแยกต่าง
ระดบัคลองหลวงเลก็น้อย (รปูท่ี 3-182) เกดิอุบตัเิหตุรถตูห้ลุดออกจากถนนชนทา้ยรถตูท้ีจ่อดอยู่บนไหล่ทาง 
จากนัน้รถไดเ้สยีหลกัพุง่ชนกาํแพงอาคารขา้งทางและเสาไฟฟ้า เป็นเหตุใหส้ว่นหน้าของรถตูไ้ดร้บัความเสยีหาย
และยบุเขา้ไปในหอ้งผูโ้ดยสาร สว่นผูข้บัขีต่ดิอยูภ่ายในรถและไดร้บับาดเจบ็สาหสัทีข่า 

 
รปูท่ี 3-182 ตาํแหน่งจดุเกิดเหต ุ

กําแพงของอาคารและเสาไฟฟ้าอยูห่า่งจากถนนประมาณ 7.0 ม. และ 5.5 ม. ตามลําดบั รถไดพุ้ง่เขา้ชนรปูป ัน้
คอนกรตีเสียหายไปหน่ึงตวั ส่วนกําแพงคอนกรีตและเสาไฟฟ้าคอนกรตีไม่ได้รบัความเสยีหายแต่อย่างใด 
เจา้หน้าทีกู่ภ้ยัตอ้งใชเ้วลากวา่ 30 นาท ีในการนําผูข้บัขีอ่อกมา 
 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

บางขนั 
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รปูท่ี 3-183 ลาํดบัเหตกุารณ์ 
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รปูท่ี 3-185 รอยยบุตวัท่ีบริเวณตอนหน้าของรถตู้ 

ตารางท่ี 3-38 รายละเอียดรอยชน (หน่วย: ซม.) 

ตาํแหน่ง กว้าง สงู 
ความลึก ระยะจาก

ก่ึงกลาง 
CDC 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
ดา้นหน้า 75 110 0 20 27 33 13 0 8 12FZ1EN6 

 
จากการตรวจสอบภายใน พบว่าคอนโซลได้ยุบตวัเขา้มาชนกบัตําแหน่งที่นัง่ผูข้บัขี ่ส่วนความเสยีหายที่เกิด
ขึน้กบัพวงมาลยัคาดว่าเกดิจากการพุ่งชนกบัผูข้บัขี ่แผงควบคุมต่างๆ หลุดออกจากตําแหน่งเดมิ ส่วนบรเิวณ
ด้านล่างรวมไปถึงแป้นเหยียบต่างๆ ยุบตัวเข้ามาจนเกือบถึงที่นัง่ผู้ขบัขี่ นอกจากนัน้ มีรอยเลือดติดอยู่ที่
พวงมาลยั คอนโซลใกลแ้ผงควบคุมเครื่องเสยีง และเบาะทีน่ัง่ผูข้บัขี ่ส่วนเบาะทีน่ัง่อื่นไม่พบความเสยีหายใดๆ 
รปูท่ี 3-186 แสดงการเสยีรปูของตําแหน่งทีน่ัง่ผูข้บัขี ่

  
รปูท่ี 3-186 ความเสียหายภายในรถ 
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ข้อมลูถนน 
ทางหลวงหมายเลข 3214 เป็นเสน้ทางเชื่อมต่อฝ ัง่ตะวนัออกจากทางหลวงหมายเลข 347 บรรจบกบัฝ ัง่ตะวนัตก
ทีท่างหลวงหมายเลข 3010 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มคีวามยาวทัง้สิน้ 15 กม. บรเิวณจุดเกดิเหตุเป็นถนน 6 
ช่องจราจรมเีกาะกลางถนนแบ่งแยกทศิทาง ช่องจราจรเป็นผวิคอนกรตีกวา้ง 3.7 ม. ไหล่ทางเป็นผวิแอสฟลัต์
กวา้ง 2.3 ม. ความลาดหลงัทาง 3% รปูท่ี 3-187 แสดงภาพหน้าตดัถนนในชว่งดงักล่าว 

หา่งออกไปจากไหล่ทาง ทางดา้นซา้ยของถนน 8 ม. เป็นทีต่ ัง้ของรา้นรบัซือ้ของเก่า มรีปูป ัน้คอนกรตีตัง้อยูห่น้า
ทางเขา้ พืน้ทีต่รงกลางระหวา่งอาคารกบัขอบทางเป็นพืน้ผวิแอสฟลัต ์ 

 
รปูท่ี 3-187 ภาพหน้าตดัทางหลวงหมายเลข 3214 

หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
จากการสอบถามผูเ้หน็เหตุการณ์ พบว่า มรีถตูจ้อดอยูบ่นไหล่ทางก่อนหน้ารา้นรบัซือ้ของเก่าหน่ึงคนั จากนัน้รถ
ตู้คนัที่เกดิเหตุวิง่มาจากทางต่างระดบัคลองหลวงและพุ่งเขา้ชนทา้ยรถตู้ที่จอดอยู่บนไหล่ทาง ก่อนที่จะแฉลบ
ออกมาดา้นซา้ย ซึง่เหตุการณ์น้ีเกดิรอยขดูทีผ่วิทางเป็นรอยยาว 7.8 ม. หลงัจากนัน้รถตูไ้ดเ้สยีหลกัพุ่งเขา้ชน
กระถางตน้ไม ้ขนาดรศัม ี 38 ซม. และรปูป ัน้คอนกรตี ทาํใหป้ระตูฝ ัง่ผูโ้ดยสารยุบตวั และกระเดน็ต่อเน่ืองไปชน
เสาไฟฟ้า ขนาด 30 x 30 ซม. จนหยดุอยูท่ีจุ่ดปะทะดงักล่าว ทาํใหต้อนหน้าของรถไดร้บัความเสยีหาย 

ข้อมลูการบาดเจบ็ 
ผูข้บัขีไ่ดร้บับาดเจบ็สาหสัทีข่าและน้ิวเทา้ รวมทัง้ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อยทีแ่กม้และคาง หลงัจากทีเ่จา้หน้าที่
ช่วยเหลอืออกมาจากรถจงึนําส่งโรงพยาบาลธรรมศาตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิตารางท่ี 3-39 แสดงรายละเอยีดการ
บาดเจบ็ 

ตารางท่ี 3-39 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ
ลาํดบัท่ี เพศ อาย ุ ความรนุแรง เขม็ขดันิรภยั การบาดเจบ็ ICD 10 

1 ชาย 33 บาดเจบ็เลก็น้อย ไมท่ราบ Superficial injury of cheek S00.8 
        Superficial injury of chin S00.8 
        Fracture of lower leg S82.9 
          Fracture of other toe S92.5 
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องคป์ระกอบของอบุติัเหต ุ

การขบัข่ีระยะทางไกล 
ผูข้บัขีใ่หข้อ้มูลกบัเจา้หน้าทีว่่า ตนไดเ้ดนิทางกลบัมาจากส่งผูโ้ดยสารทีจ่.เชยีงราย ระยะทางห่างจากกรุงเทพ
ประมาณ 750 กม. และยอมรบักบัเจา้หน้าทีต่ํารวจว่ารูส้กึง่วงนอนและเผลอหลบัไปขณะลงจากทางต่างระดบั
คลองหลวง ทาํใหร้ถคอ่ยๆ หลุดออกจากถนน ซึง่จากการสอบถามเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลและเจา้หน้าทีต่ํารวจไม่
พบว่าผูข้บัขีอ่ยูใ่นสภาพมนึเมาแต่อยา่งใด รวมทัง้ผูเ้หน็เหตุการณ์กล่าวว่าไมม่รีถคู่กรณีมาเกีย่วขอ้งจนทาํใหร้ถ
ตูเ้สยีหลกัแต่อยา่งใดเชน่กนั 

 
รปูท่ี 3-188 เส้นทางของรถตู้ 

วตัถขุ้างทาง 
เสาไฟฟ้าความสงู 7.35 ม. ตัง้อยูห่า่งจากขอบทาง 5.50 ม. ไมไ่ดร้บัความเสยีหายจากการชนแต่อยา่งใด มเีพยีง
รอยถลอกเลก็น้อยเท่านัน้ ซึง่หมายความว่าแรงกระแทกทัง้หมดสง่กลบัไปยงัรถตูท้ีพุ่ง่เขา้มาชน กรณีน้ีสามารถ
คาํนวณความเรว็ของการปะทะจากรอยยบุตวัน้ีได ้โดยใชห้ลกัการทางฟิสกิสเ์รือ่งงานและพลงังาน 

สาํหรบักรณีน้ี ประเมนิค่า stiffness coefficient ไดค้่า A = 85,445 นิวตนั/เมตร และ B = 1,229 กโิลนิตนั/เมตร2 
เน่ืองจากการชนเป็นแบบชนดา้นหน้า จงึกําหนดใหมุ้มชนเท่ากบัศูนยอ์งศา ซึ่งเมื่อคํานวณหาค่าพลงังานจาก
การชนจะไดเ้ท่ากบั 76,536 นิวตนั-เมตร ดงันัน้ ความเรว็ของรถตูก่้อนการปะทะเสาไฟฟ้าจะไดเ้ท่ากบั 80 กม./
ชม. 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออบุติัเหต ุ
ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแหง่ประเทศไทยประเมนิองคป์ระกอบของการเกดิเหตุในกรณีน้ีไดว้่า เกดิจากการงว่งขณะขบั
ขีท่าํใหร้ถเสยีหลกัหลุดออกจากถนนและพุง่ชนทา้ยรถตูท้ีจ่อดอยู ่ความรนุแรงของอุบตัเิหตุเพิม่ขึน้จากการทีไ่มม่ี
การป้องกนัวตัถุอนัตรายขา้งทาง 
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Case ID: 081212-01 
ลาํดบัเหตกุารณ์ 
เมื่อเวลาประมาณ 04:00 น. ของวนัที ่12 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 เกดิอุบตัเิหตุรถบรรทุกสบิลอ้หลุดออกจากถนน
บนทางหลวงหมายเลข 1 กโิลเมตรที ่ 43+000 (รปูท่ี 3-189) ทาํใหร้ถพุง่ตกไปในรางระบายน้ําจนเกดิการพลกิ
ควํ่าและพุง่ชนเสาป้ายจราจรแบบแขวน ทําใหผู้ข้บัขีร่ถบรรทุกไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย รปูท่ี 3-190 แสดงลําดบั
เหตุการณ์ของอุบตัเิหตุครัง้น้ี 

 
รปูท่ี 3-189 ตาํแหน่งอบุติัเหต ุ

 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ตลาดไท 
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รปูท่ี 3-190 ลาํดบัเหตกุารณ์ 

ข้อมลูรถ 
รถคนัทีเ่กดิเหตุ เป็นรถบรรทุกสบิลอ้ สามเพลา เครื่องยนตด์เีซลหกสบู 195 แรงมา้ มคีวามยาว 7.60 เมตร 
กวา้ง 2.20 เมตร สงู 2.38 เมตร น้ําหนกัรถรวม 19 ตนั โดยเป็นน้ําหนกัรถเปล่า 12 ตนั น้ําหนกับรรทุก (เมด็
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พลาสตกิ) 7 ตนั ตวัรถประกอบดว้ยไม ้(รปูท่ี 3-191) โดยสว่นทา้ยกระบะหลงัเป็นแบบทีเ่ปิดปิดไดท้ัง้สามดา้น 
รายละเอยีดของยางแสดงในตารางท่ี 3-40 

 
รปูท่ี 3-191 ลกัษณะของรถคนัท่ีเกิดเหต ุ

ตารางท่ี 3-40 ข้อมลูยาง 
ตาํแหน่ง ย่ีห้อ รุ่น ปี ขนาด แรงดนัลมยาง (psi) 

1L Siam Tyre EM 2808 9:00 – 20 110 
1R Siam Tyre EM 3008 9:00 – 20 110 
2Lin Hero Mighty MX101 3008 9:00 – 20 125 
2Lout Hero Mighty MX101 3008 9:00 – 20 125 
2Rin Hero Mighty MX101 3008 9:00 – 20 120 
2Rout Hero Mighty MX101 3008 9:00 – 20 125 
3Lin Hero Mighty MX101 3008 9:00 – 20 125 
3Lout Hero Mighty MX101 3008 9:00 – 20 125 
3Rin Deestone DS-L 0306 9:00 – 20 130 
3Rout Deestone DS-L 0306 9:00 – 20 130 

 
ทีน่ัง่ของคนขบัเป็นแบบแถวยาว ประกอบดว้ยไมเ้ป็นพนักพงิและเบาะนวมเป็นทีร่องนัง่ โดยมพีืน้ทีย่ ื่นออกมา
จากหอ้งผูโ้ดยสารทัง้สองฝ ัง่เลก็น้อย ทุกทีน่ัง่ไมม่กีารตดิตัง้เขม็ขดันิรภยั ดงัแสดงในรปูท่ี 3-192 
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รปูท่ี 3-192 ท่ีนัง่ผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสาร 

ความเสียหาย 
รถโดยสารได้รบัความเสียหายอย่างหนักจากการพลิกควํ่า ตัง้แต่โครงสร้างห้องผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่เป็น
โครงสรา้งไม ้โครงสรา้งหลงัคามกีารเบีย่งเอนไปทางขวา และโครงสรา้งส่วนหน้าหลุดออกจากจุดยดึ แผ่นเหลก็
ทีก่ระบะหลงัเกดิการเสยีรูปจากการพลกิควํ่า ส่วนเบาะทีน่ัง่ไดร้บัความเสยีหายและหลุดออกจากตําแหน่งเดมิ
เชน่เดยีวกนั 

     
รปูท่ี 3-193 ความเสียหายภายนอก 

     
รปูท่ี 3-194 ความเสียหายภายใน 
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ข้อมลูผูข้บัข่ี 
ผูข้บัขีเ่ป็นชายอายุ 49 ปี เริม่ขบัรถบรรทุกตัง้แต่อายุ 23 ปี และเป็นเจา้ของรถคนัน้ีตัง้แต่ปี พ.ศ.2538 เทีย่วรถ
ดงักล่าวเป็นเทีย่วปกตทิีว่ ิง่ออกจาก อ.ทา่วงั จ.ลพบุร ีไปสง่ของที ่อ.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี (รปูท่ี 3-195) 

ก่อนเดนิทางเทีย่วน้ี ผูข้บัขีเ่ดนิทางออกจากทีพ่กัเวลาประมาณ 21:00 น. ในคนืก่อนหน้า หลงัจากนัน้ไดน้อนพกั
ทีส่ถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิที ่อ.พรหมบุร ีตัง้แต่เวลา 22:30 น. จนถงึ 03:00 น. พรอ้มดื่มกาแฟหน่ึงกระป๋อง
ก่อนออกเดนิทาง ในระหวา่งเดนิทางใชค้วามเรว็ประมาณ 60 กม./ชม. สมํ่าเสมอ 

 
รปูท่ี 3-195 เส้นทางว่ิงของเท่ียวดงักล่าว 

ข้อมลูถนน 
ทางหลวงหมายเลข1 เป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เริม่ตน้จากอนุสาวรยีช์ยัสมรภมู ิมุง่หน้าไปยงัจ.ปทุมธานี และสิน้สดุทีอ่.แมส่าย จ.เชยีงราย 
รวมระยะทางทัง้สิน้ 1,005 กม. 

บรเิวณทีเ่กดิเหตุเป็นช่วงทางตรงยาวจาํนวน 10 ช่องจราจร แยกเป็นทางคู่ขนานฝ ัง่ละสองช่องจราจร และทาง
หลกัฝ ัง่ละสามช่องจราจร ในทางหลกัช่องจราจรกวา้ง 3.5 ม. ไหล่ทางดา้นในกวา้ง 2.5 ม. ความลาดหลงัทางที่
ชอ่งจราจร 3% ทีไ่หล่ทาง 4.5% พืน้ถนนมสีมัประสทิธิแ์รงเสยีดทาน 0.84 

ออ..พพรหมบรุีรหมบรุี  

ออ..ลาํลูกกาลาํลูกกา  
ออ..คคลองหลวงลองหลวง

อยธุยาอยธุยา 
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รปูท่ี 3-196 รปูหน้าตดัทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณจดุเกิดเหต ุ

ร่องระบายน้ํา 
ร่องระบายน้ํามคีวามกวา้ง 3.1 ม. อยู่บรเิวณขอบถนนห่างจากขอบไหล่ทางเลก็น้อย ช่วงเวลาเกดิเหตุอยู่ใน
สภาพแหง้ ไมม่น้ํีาขงั วดัสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานได ้ 0.60 วดัความลกึสงูสุดได ้ 60 ซม. สว่นทีข่อบทางฝ ัง่ตรง
ขา้มมคีนัหนิความสงู 19 ซม. ตดิตัง้อยู ่(รปูท่ี 3-197) 

 
รปูท่ี 3-197 ร่องระบายน้ํา 

ป้ายจราจรแบบแขวน 
ป้ายจราจรแบบแขวนเป็นประเภท “Steel Frame for Mounting Overhead Sign Type I Span 20.00 m. Max”, 
ตามมาตรฐานการออกแบบกรมทางหลวง พ.ศ. 2537 มคีวามสงู 9 ม. เสน้ผา่นศูนยก์ลางโครงสรา้งเหลก็ 150 
มม. ตัง้อยูบ่นฐานรากคอนกรตีขนาด 50 x 50 มม. 

หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
จากการตรวจสอบหลกัฐานในทีเ่กดิเหตุดงัแสดงในรปูท่ี 3-198 พบวา่ รถคอ่ยๆ หลุดออกจากชอ่งทางวิง่ในมุมวิง่
ทีแ่คบ วดัไดเ้ป็นระยะทาง 61.7 ม. ก่อนถงึเสาป้าย เมื่อรถตกลงมาในร่องระบายน้ําเลก็น้อยจงึพลกิควํ่าและพุ่ง
ชนเสาป้ายแบบแขวนซึง่ตัง้อยูใ่นรางระบายน้ําดา้นซา้ยของถนน เป็นเหตุใหเ้สาดงักล่าวฉีกขาดออกจากฐานราก
คอนกรตีและเคลื่อนทีต่ดิไปกบัรถเป็นระยะทาง 7 ม. และทาํใหเ้สาฐานรากไดร้บัความเสยีหายไปดว้ย 
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รปูท่ี 3-198 หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
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ข้อมลูการบาดเจบ็ 
จากการสอบถามผูข้บัขี ่พบว่าไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อยทีศ่รีษะเน่ืองจากกระแทกเขา้กบัสว่นต่างๆ ภายในรถขณะ
พลกิควํ่า แต่ปฏเิสธเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล 

องคป์ระกอบของอบุติัเหต ุ

การง่วงขณะขบัข่ี 
ระหว่างการตรวจสอบในทีเ่กดิเหตุ ผูข้บัขีไ่ดใ้หข้อ้มลูกบัทางศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ว่าตนเองเผลอหลบัจนเป็นเหตุ
ใหร้ถหลุดออกจากถนน อยา่งไรกแ็ลว้แต่ เมือ่พจิารณาจากการเดนิทางของรถบรรทุกจากอ.ท่าวงัถงึอ.ลําลูกกามี
ระยะทางเพยีง 90 กม. เทา่นัน้ รวมทัง้ไดพ้กัผอ่นมาประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาทแีลว้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพจิารณาจากเส้นทางวิง่หลงัจากที่ผ่านทางแยกต่างระดบับางปะอนิมาแล้ว พบว่า ผู้ขบัขี่
เดินทางบนถนนเป็นระยะทางยาวประมาณ 10 กม. โดยไม่มีทางตัดทางแยกใดๆ ซึ่งคําบอกเล่าดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัหลกัฐานในทีเ่กดิเหตุทีไ่มพ่บรอ่งรอยการหลบหลกีใดๆ  

อนัตรายข้างทาง 
เสาป้ายแขวนสงูตัง้อยูใ่นรอ่งระบายน้ําขา้งทางโดยไมม่อุีปกรณ์ป้องกนัใดๆ วดัความชนัของรอ่งระบายน้ําได ้1:3 
ซึ่งทําใหร้ถเกดิการพลกิควํ่าเมื่อรถบรรทุกตกลงไป ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวน้ีทําใหค้วามรุนแรงของอุบตัิเหตุมี
มากกวา่ทีค่วรจะเป็น 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออบุติัเหต ุ
ศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุแหง่ประเทศไทยประเมนิองคป์ระกอบของการเกดิเหตุครัง้น้ีไดว้่า เกดิจากการงว่งในขณะขบัขี่
บนถนนเสน้ทางตรงยาว สว่นความรนุแรงของอุบตัเิหตุเพิม่ขึน้เน่ืองจากรถเกดิการพลกิควํ่าและวตัถุขา้งทางไมม่ี
การป้องกนัทีเ่หมาะสม 
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Case ID: 081227-01 
ลาํดบัเหตกุารณ์ 
ในช่วงดกึย่างเขา้เชา้วนัที ่ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 กลุ่มเพื่อนๆ นักศกึษามหาวทิยาลยัเดนิทางออกจาก
รา้นอาหารและเครื่องดื่มใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ขณะมุ่งหน้าจะขึน้ทางแยกต่างระดบัคลองหลวง บรเิวณ
กโิลเมตรที ่ 4+600 ทางหลวงหมายเลข 3214 (รปูท่ี 3-199) รถหลุดออกจากถนน พุง่เขา้หาเนินปลายกําแพง
คอนกรตี และลอยไปตกบนฐานเสาไฟฟ้าแบบสงู เป็นเหตุใหร้ถฉีกขาดสองทอ่น ผูท้ีเ่ดนิทางมาทัง้หกคนเสยีชวีติ 
ดงัแสดงลาํดบัเหตุการณ์ในรปูท่ี 3-200 

 
รปูท่ี 3-199 ตาํแหน่งจดุเกิดเหต ุ

 
รปูท่ี 3-200 ลกัษณะการเกิดอบุติัเหต ุ

 
 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

บางขัน 
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ข้อมลูรถ 
รถคนัทีเ่กดิเหตุเป็นรถยนตส์ว่นบุคคล นิสสนั เทยีน่า เครื่องยนตเ์บนซนิ 2,000 ซซี ีเกยีรอ์อโตเมตกิ ระบบหา้ม
ลอ้ ABS สขีาว มติแิละขนาดของรถในสภาพปกตมิคีวามยาว 4.84 ม.กวา้ง 1.76 ม. สงู 1.47 ม. และระยะฐาน
ลอ้ 2.77 ม. มติมิาตรฐานของรถแสดงในรปูท่ี 3-201 ทีป่ระตูมโีครงสรา้งเหลก็กลมเสน้ผ่านศูนยก์ลางตดิตัง้ไว้
ภายในทัง้สองดา้น ลอ้ทุกเสน้มขีนาดยาง 205/65 R16 ผลติในสปัดาหท์ี ่ 32 ในปี พ.ศ.2548 ทัง้หมด ดงัแสดง
รายละเอยีดในตารางท่ี 3-41 เบาะทีน่ัง่ของผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารตอนหน้าเป็นแบบเบาะนัง่เดีย่ว สว่นเบาะนัง่หลงั
เป็นแบบเบาะยาว มเีขม็ขดันิรภยัแบบสามจุดตดิตัง้ทัง้สีท่ีน่ัง่ ส่วนเขม็ขดันิรภยัแบบสองจุดตดิตัง้อยู่ทีต่ําแหน่ง
ผูโ้ดยสารตอนทา้ยตรงกลาง 

 
รปูท่ี 3-201 มิติและขนาดของรถ 

ตารางท่ี 3-41 รายละเอียดยาง 

ตาํแหน่ง เสียหาย ย่ีห้อ รุ่น ปี ขนาด 
Load Index & 

Speed Symbol 
ความลึกดอก
ยาง (มม.) 

แรงดนัลม
ยาง (psi) 

1 เสยีหาย Bridgestone 3390 3205 205/65 R16 95H 5 N/A 
2 ไม ่ Bridgestone 3390 3205 205/65 R16 95H 5 32 
3 เสยีหาย Bridgestone 3390 3205 205/65 R16 95H 5 N/A 
4 ไม ่ Bridgestone 3390 3205 205/65 R16 95H 5 32 

 
ความเสียหายของรถ 
จากการตรวจสอบสภาพรถทีจุ่ดเกบ็รถของกลางของสถานีตํารวจคลองหลวง พบว่า รถไดร้บัความเสยีหายอยา่ง
หนักจนฉีกขาดเป็นสองส่วน ส่วนหน้ามเีครื่องยนต์ ทีน่ัง่ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารตอนหน้า และประตูหน้าดา้นซา้ย 
ส่วนหลงัประกอบดว้ยหลงัคา ประตูดา้นขวาทัง้สองบาน วดัความยาวจากกนัชนหน้าของรถถงึจุดทีฉ่ีกขาดเป็น
ระยะ 2 ม. 
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รปูท่ี 3-202 ความเสียหายของรถ 

ความเสยีหายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุบตัเิหตุครัง้น้ีไดแ้ก่ทีส่่วนหลงั ซึ่งพบว่าหลงัคาถูกแรงกระแทกทําใหพ้บัยู่จากฝ ัง่
ขวาเขา้หาฝ ัง่ซา้ยเหลอืเป็นแผ่นขนาดเลก็ ทีป่ระตูคนขบัเกดิรอยยุบเป็นโคง้ครึง่วงกลมขนาดใหญ่ยุบเขา้ไปถงึ
หอ้งผูโ้ดยสาร 

ในสว่นหน้า (รปูท่ี 3-203) พบวา่รอยหน้าซา้ยเกดิความเสยีหายทีดุ่มลอ้ ฝากระโปรงหลุด มรีอยเลอืดกระจายอยู่
ทีฝ่ ัง่ประตูผูโ้ดยสารตอนหน้า (รปูท่ี 3-204) และจากการตรวจสอบความเสยีหายและหลกัฐานภายในพบว่า เขม็
ขดันิรภยัตดิคา้งอยู่ในตําแหน่งปกตแิละไม่สามารถดงึออกได้ ถุงลมนิรภยัมกีารระเบดิออกจากพวงมาลยัและ
คอนโซลหน้า ซึง่มคีราบเลอืดตดิอยูท่ ัง้สองลกู อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกภายใน เช่น แผงหน้าปดั แผงควบคุม
อุณหภมู ิและแผงควบคุมเครือ่งเสยีง ไดร้บัความเสยีหายอยา่งหนกั  

 
รปูท่ี 3-203 ความเสียหายของท่อนหน้า 
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รปูท่ี 3-204 รอยเลือดท่ีประตผููโ้ดยสารตอนหน้า 

ข้อมลูผูข้บัข่ี 
ผูข้บัขีเ่ป็นหญงิ อายุ 25 ปี ซึ่งไดร้บัขอ้มูลจากผูเ้กี่ยวขอ้งว่าผูข้บัขีแ่ละเพื่อนเดนิทางไปเลี้ยงฉลองวนัสําเรจ็
การศกึษาของตนเองและผูโ้ดยสารอกีหน่ึงคนทีร่า้นอาหารและเครือ่งดื่มในเขตพืน้ทีเ่ชยีงราก และเกดิอุบตัเิหตุใน
ขณะทีก่าํลงัมุง่หน้ากลบัทีพ่กั ซึง่อยูห่า่งจากจุดเกดิเหตุประมาณ 3 กม. (รปูท่ี 3-205) 

 
รปูท่ี 3-205 แผนการเดินทาง 

ข้อมลูถนน 
ทางหลวงหมายเลข 3214 เป็นเสน้ทางเชื่อมต่อฝ ัง่ตะวนัออกจากทางหลวงหมายเลข 347 บรรจบกบัฝ ัง่ตะวนัตก
ทีท่างหลวงหมายเลข 3010 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มคีวามยาวทัง้สิน้ 15 กม. บรเิวณจุดเกดิเหตุเป็นถนน 6 
ช่องจราจรมเีกาะกลางถนนแบ่งแยกทศิทาง ช่องจราจรเป็นผวิคอนกรตีกวา้ง 3.7 ม. ไหล่ทางเป็นผวิแอสฟลัต์
กวา้ง 2.3 ม. 

อ.คลองหลวง เชียงราก 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
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บรเิวณจุดเกดิเหตุกโิลเมตรที ่ 4+600 เป็นช่วงทางแยกออกไปบรรจบกบัทางหลวงหมายเลข 1 สว่นทศิทางตรง
ซึง่เหลอืสองช่องจราจรจะมุ่งหน้าไปยงัอ.คลองหลวงบนโคง้ขึน้ทางต่างระดบัทีม่รีศัมโีคง้ 200 ม. รปูท่ี 3-206 
แสดงลกัษณะทางกายภาพของทางต่างระดบัคลองหลวงในบรเิวณทีเ่กดิเหตุ  

 
รปูท่ี 3-206 รศัมีโค้งท่ีทางแยกต่างระดบัคลองหลวง 
ทีม่า: หมวดการทางธญับุรทีี ่1 แขวงการทางปทุมธานี กรมทางหลวง 

เสาไฟฟ้าแบบสงู 
เสาไฟฟ้าแบบสงูตดิตัง้อยูทุ่กๆ ระยะ 100 ม. ทัง้บนทางหลวงหมายเลข 3214 และทางหลวงหมายเลข 1 ความ
สงูแต่ละตน้เท่ากบั 25 ม. เสาตน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุบตัเิหตุตดิตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่างแยกต่างระดบั ขนาดของเสามรีศัม ี
30 ซม. ตัง้อยูบ่นฐานรากคอนกรตีรปูกล่องขนาด 140x140 ซม. รปูท่ี 3-207 แสดงตําแหน่งและรายละเอยีดของ
เสาไฟฟ้าแบบสงูตน้ดงักล่าว โดยเสน้ Reference Line แสดงระยะทีต่ําแหน่งความสงูเท่ากบัจุดทีร่ถเริม่พุง่ลอย
ขา้มกาํแพงคอนกรตีมา 

 

220000  mm  

220000  mm  

110000  mm  

9900  mm  
5599..773366  mm  

330000  mm  

8800  mm  
225500  mm  

330000  mm  4400 mm
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รปูท่ี 3-207 เสาไฟฟ้าแบบสงู 

อปุกรณ์กัน้ 
อุปกรณ์กัน้ประเภทกําแพงคอนกรตีตดิตัง้อยู่ทีข่อบดา้นซา้ยของถนน หา่งจากจุดทางแยกกา้งปลามา 65 ม. ที่
จุดเริม่ตน้ของกําแพงไดป้รบัปรุงปลายดว้ยการตดิตัง้เนินปลายกําแพงคอนกรตี (Approach Concrete Barrier) 
มคีวามยาวทัง้สิน้ 10.25 ม. รปูท่ี 3-208 แสดงภาพหน้าตดัเนินปลายกาํแพงคอนกรตีดงักล่าวอยา่งละเอยีด 

 
รปูท่ี 3-208 รปูหน้าตดัเนินปลายกาํแพงคอนกรีต 

ทีม่า: Department of Highways (1994) 

 
หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
เมื่อตรวจสอบหลกัฐานต่างๆ ในทีเ่กดิเหตุดงัแสดงในรปูท่ี 3-209 และรปูท่ี 3-210 พบรอยลอ้รถอยู่ทีจุ่ดเริม่ตน้
ของเนินปลายกําแพงคอนกรตี (จดุท่ี 1) ถดัไปอกี 1 ม. จะพบรอยขดูดา้นบนกําแพงคอนกรตีเสยีหาย (จดุท่ี 2) 
หา่งจากจุดทีส่องไปอกี 1.30 ม. พบรอยยางแฉลบอยูต่อนบนของดา้นหน้ากําแพงคอนกรตี (ระหว่างจดุท่ี 3 และ 
4) หลงัจากนัน้ พบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้บนตน้ไมใ้นพืน้ทีข่า้งทางหลงักําแพงคอนกรตี เริม่ตัง้แต่จดุท่ี 5 เกดิ
รอยขดูบนเปลอืกไมอ้ยูท่ีร่ะหว่างความสงู 2.13 ม. ถงึ 3.11 ม. จากพืน้ สว่นตน้ถดัไปอยูท่ีจ่ดุท่ี 6 หา่งจากตน้
แรก 3.03 ม. มขีนาดเลก็กว่า เกดิเป็นรอยฉีกขาดของกิง่ไมว้ดัระดบัความสงูได ้2.20 ม. จากพืน้ จุดสุดทา้ยเป็น
จุดทีร่ถพุ่งเขา้ชนฐานรากของเสาไฟฟ้าแบบสงู (จดุท่ี 7) ซึง่ตัง้อยู่ในพืน้ทีข่า้งทางหา่งจากเนินกําแพงคอนกรตี
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จุดที ่1 เป็นระยะทาง 46.35 ม. ซึง่ในพืน้ทีต่รงกลางระหวา่งจุดที ่6 และจุดที ่7 น้ี ไมพ่บรอ่งรอยหลกัฐานใดๆ ซึง่
มคีวามเป็นไปไดท้ีร่ถจะพุง่ขา้มตน้ไมจ้ากจุดที ่6 และมาตกทีจุ่ดที ่7 โดยไมก่ระแทกกบัพืน้ดนิก่อน 

 
รปูท่ี 3-209 แผนภาพแสดงหลกัฐานต่างๆ ในท่ีเกิดเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORPOI

10 m.

Concrete Barrier High Mast

1 2 3 4 5 6 7
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รปูท่ี 3-210 หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
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ข้อมลูการบาดเจบ็ 
อุบตัิเหตุครัง้น้ีทําใหผู้ข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารทัง้หกคนเสยีชวีติในที่เกดิเหตุและติดอยู่ภายในซากรถ โดยสรุปการ
บาดเจบ็ของผูเ้สยีชวีติทัง้หกรายไดใ้นตารางท่ี 3-42 

ตารางท่ี 3-42 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ
ลาํดบัท่ี เพศ อาย ุ ความรนุแรง เขม็ขดันิรภยั การบาดเจบ็ ICD 10 

1 (ผูข้บัขี)่ หญงิ 25 เสยีชวีติ ไมใ่ช ้ Fracture of base of skull S02.1 
     Laceration of brain S06.3 
2 ชาย 24 เสยีชวีติ ไมใ่ช ้ Fracture of base of skull S02.1 
     Laceration of brain S06.3 
3 หญงิ 24 เสยีชวีติ ไมใ่ช ้ Multiple fractures of ribs S22.4 
     Laceration of lug S27.3 
4 หญงิ 24 เสยีชวีติ ไมใ่ช ้ Fracture of base of skull S02.1 
     Laceration of brain S06.3 
5 ชาย 24 เสยีชวีติ ไมใ่ช ้ Laceration of lug S27.3 
     Laceration of liver S36.1 
6 หญงิ 23 เสยีชวีติ ไมใ่ช ้ Fracture of base of skull S02.1 
     Laceration of brain S06.3 

 

องคป์ระกอบของอบุติัเหต ุ
รถหลดุออกจากถนน 
ขอ้สรุปเกีย่วกบัเหตุผลทีว่่าเหตุใดผูข้บัขีไ่ม่สามารถควบคุมรถเขา้ทางโคง้ไดอ้ย่างปลอดภยัจะไม่ถูกกล่าวถงึใน
ทีน้ี่ เน่ืองจากศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูทางการแพทยห์รอืขอ้มลูจากผูท้ีอ่าจเหน็เหตุการณ์มา
ประกอบได ้รวมถงึไมส่ามารถระบุไดว้า่มผีลกระทบจากการจราจรอื่นๆ มาเกีย่วขอ้งกบัอุบตัเิหตุหรอืไมเ่พยีงใด 

อยา่งไรกต็าม บทวเิคราะหใ์นสว่นน้ีจะอา้งองิจากหลกัฐานทีพ่บในทีเ่กดิเหตุเท่านัน้ ซึง่เป็นเหตุการณ์นบัตัง้แต่ที่
รถพุ่งเหยยีบทีเ่นินปลายกําแพงคอนกรตี พุ่งขา้มต้นไม ้จนไปตกทีฐ่านเสาไฟฟ้าแบบสูง คดิเป็นระยะทางทีร่ถ
เคลื่อนทีใ่นแนวราบ 46.35 ม. และแนวดิง่ 2.45 ม. จงึสามารถคาํนวณหาความเรว็ของรถก่อนทีจ่ะพุง่ลอยไปใน
อากาศไดด้ว้ยสมการ 

𝑣 = 𝑑 𝑔2 cos 𝜃 (𝑑 sin 𝜃 − ℎ cos 𝜃) 

เมือ่ 
v = ความเรว็ (เมตร/วนิาท)ี 
d = ระยะทางในแนวราบ (เมตร) 
g = แรงโน้มถ่วง (เมตร/วนิาที2) 

 h = ระยะทางในแนวดิง่ (เมตร) 



3-176 
 

 θ = มมุทีพุ่ง่จากจุดเริม่ตน้ 

ในกรณีน้ี ค่าระยะทางในแนวดิง่จะเป็นลบเน่ืองจากจุดสุดทา้ย (POR) อยู่ตํ่ากว่าจุดทีร่ถเริม่พุ่งลอยขึน้ ดงันัน้ 
เมื่อคํานวณความเรว็จากสมการดงักล่าว สามารถประเมนิไดว้่ารถคนัที่เกดิเหตุพุ่งเขา้ปะทะเนินปลายกําแพง
คอนกรตีที่ความเรว็ 137 กม./ชม. นอกจากนัน้ รถไดเ้กดิการหมุนตวัในขณะที่รถลอยอยู่ในอากาศ ทําใหส้่วน
หลงัคาเป็นจุดทีเ่ขา้ปะทะกบัฐานรากเสาไฟฟ้าแบบสงูพอด ี

เนินปลายกาํแพงคอนกรีต 
การปรบัปรุงปลายกําแพงคอนกรตีโดยตดิตัง้เป็นเนินในกรณีน้ี สง่ผลใหอุ้บตัเิหตุมคีวามรุนแรงมากกว่าทีค่วรจะ
เป็น เพราะโดยทัว่ไป อุปกรณ์ต่างๆ เหล่าน้ีควรจะทาํหน้าทีล่ดความแรงจากการปะทะ หรอืพยายามทีจ่ะสะทอ้น
รถกลบัเขา้ไปในชอ่งทางวิง่อยา่งปลอดภยั 

สาํหรบัเนินปลายดงักล่าว AASHTO ไดม้ขีอ้แนะนําทัง้สาํหรบักําแพงคอนกรตีและราวกนัอนัตรายว่า อุปกรณ์
ดงักล่าวมแีนวโน้มทีจ่ะทาํใหร้ถทีเ่สยีหลกัเขา้ไปชนเสยีการควบคุมมากขึน้ และเกดิการพลกิควํ่าหรอืพุง่ลอยขา้ม
อุปกรณ์เหล่าน้ีไป ซึง่ทาง AASHTO ไดแ้นะนําเพิม่เตมิอกีว่าอุปกรณ์เหล่าน้ีควรตดิตัง้อยู่บนถนนทีใ่ชค้วามเรว็
ตํ่ากว่า 60 กม./ชม. หรอืในพืน้ทีท่ีม่เีขตทางจาํกดัเท่านัน้ จงึสามารถประเมนิไดว้่าอุปกรณ์เนินปลายดงักล่าวไม่
เพยีงพอทีจ่ะลดความรนุแรงใหก้บัอุบตัเิหตุครัง้น้ีได ้

ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออบุติัเหต ุ
อุบตัิเหตุกรณีดงักล่าวน้ี ศูนย์วิจยัอุบตัิเหตุแห่งประเทศไทยไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ขบัขี่เสียการควบคุมรถ
เน่ืองจากสาเหตุใดเน่ืองจากขาดขอ้มลูสนบัสนุนทีส่าํคญัต่างๆ แต่สามารถประเมนิองคป์ระกอบของการเกดิเหตุ
ของอุบตัเิหตุครัง้น้ีไดว้่า เกดิจากผูข้บัขีใ่ชค้วามเรว็สงูในการเขา้สูท่างโคง้ และอุปกรณ์กัน้ไมส่ามารถรองรบัรถที่
เสยีหลกัหลุดออกจากถนนได ้
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Case ID: 090213-01 
ลาํดบัเหตกุารณ์ 
ในช่วงเชา้มดืของวนัที ่ 13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2552 รถโดยสารรบัส่งพนกังานเดนิทางออกจากอ.เสาไห ้จ.สระบุร ี
ไปยงันิคมอุตสาหกรรมอ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยา จนเมื่อมาถงึบรเิวณกโิลเมตรที ่62+000 บนทางหลวง
หมายเลข 1 ถนนพหลโยธนิ (รปูท่ี 3-211) รถโดยสารไดห้ลุดออกจากถนนตกลงไปในรอ่งเกาะกลางถนน ผูข้บัขี่
พยายามประคองรถกลบัขึน้มา แต่เมื่อมาถงึเนินปลายกําแพงคอนกรตี รถไดเ้กดิเสยีหลกัและพลกิตะแคงควํ่าไป
บนกาํแพงคอนกรตีนัน้ เป็นเหตุใหส้ว่นทา้ยของรถโดยสารปะทะเขา้กบัเสาสะพานลอย และกระเดน็ไปตกบนพืน้
ถนนห่างออกไป 26 เมตร หลงัการปะทะ เป็นเหตุใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 3 ราย บาดเจบ็สาหสั 6 ราย และบาดเจบ็
เลก็น้อย 19 ราย โดยผูเ้สยีชวีติสองคนนัง่อยูใ่นตําแหน่งทีเ่กดิการปะทะกบัเสาสะพานลอย 

 
รปูท่ี 3-211 ตาํแหน่งอบุติัเหต ุ

อ.วงันอ้ย 

อ.บางปะอนิ
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รปูท่ี 3-212 ลาํดบัเหตกุารณ์ 
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ข้อมลูรถ 
รถคนัทีเ่กดิเหตุเป็นรถโดยสารไม่ปรบัอากาศหน่ึงชัน้ ประกอบตวัรถในประเทศไทย มคีวามยาว 11.8 เมตร 
กวา้ง 2.3 เมตร และสงู 3.5 เมตร มกีารตกแต่งสสีนัภายนอก (รปูท่ี 3-213) เบาะนัง่ทัง้ 55 ตวั ตดิตัง้เป็นแถว
ทัง้หมด 14 แถว ดงัแสดงในรปูท่ี 3-214 เบาะนัง่หน่ึงชุดประกอบดว้ยเบาะนัง่สองตวัยดึตดิเขา้กบัพืน้รถโดยตรง 
ยกเวน้เบาะนัง่แรกซา้ยมอืเป็นเบาะเดีย่ว และเบาะนัง่แถวสุดทา้ยเป็นเบาะหา้ทีน่ัง่ สว่นแถวที ่12 ฝ ัง่ซา้ยมอืเวน้
ไวส้าํหรบัเป็นบนัไดขึน้ลง 

 
รปูท่ี 3-213 รถคนัท่ีเกิดเหต ุ
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รปูท่ี 3-214 การจดัเรียงเบาะท่ีนัง่ 

ความเสียหายของรถโดยสาร 
ความเสยีหายหลกัทีเ่กดิขึน้อยูบ่นหลงัคาทางตอนทา้ยของรถทีบ่รเิวณเบาะนัง่ที ่ 11 และ 12 หรอืคดิเป็นระยะ 
9.1 เมตรจากหน้ารถ (รปูท่ี 3-215) แรงปะทะทําใหห้ลงัคาและช่องเกบ็สมัภาระฉีกขาดคดิเป็นความกวา้ง
ระหว่าง 0.80 – 1.40 เมตร ซึง่พบรอยเลอืดของผูป้ระสบอุบตัเิหตุ ณ บรเิวณดงักล่าวดว้ย จากแรงปะทะทาํให้
เสาโครงสรา้งตอนทา้ยเกดิการเสยีรปูและเอนไปทศิทางดา้นหลงั และกระจกตัง้แต่เสาที ่ 9 เป็นต้นไปแตก
ละเอยีด 
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รปูท่ี 3-215 ร่องรอยความเสียหาย 

     
รปูท่ี 3-216 ความเสียหายในส่วนหลงัคา 

รอยความเสยีหายอกีจุดหน่ึงพบทีบ่รเิวณดา้นขวามอืของรถ เกดิเป็นแนวยาวทแยงตัง้แต่สว่นหน้าดา้นบนเลยมา
จนถงึล้อหลงัที่ความสูงประมาณ 70 ซม. จากพืน้ นอกจากนัน้ ล้อหลงัขวากไ็ดร้บัความเสยีหายและผดิรูป 
รวมถงึมรีอยเสยีหายบนหลงัคาเลก็น้อยบรเิวณระหวา่งเสาตน้ที ่4 กบัเสาตน้ที ่5 ดงัแสดงในรปูท่ี 3-217 

 

3.
5m

.

Original Structure
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รปูท่ี 3-217 ความเสียหายทางด้านขวาของรถ 

ข้อมลูผูข้บัข่ี 
ผูข้บัขีเ่ป็นชายอายุ 26 ปี เป็นพนกังานของบรษิทัเดนิรถ ซึง่ขบัขีเ่สน้ทางน้ีเป็นประจาํ วิง่จากอ.เสาไห ้จ.สระบุร ี
เพื่อรบัส่งพนักงานที่อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยปกติ จะขบัขี่วนัจนัทร์ถึงศุกร์ และสลบัเปลี่ยน
ช่วงเวลาตามกะ ในเดอืนน้ีตอ้งวิง่สง่ในช่วงเชา้ (05:00 – 07:00 น.) และรบักลบัในช่วงบ่าย (13:00 – 17:00 น.) 
ในเดอืนถดัไปจะตอ้งสลบัเป็นวิง่สง่ในช่วงเชา้และรบักลบัในช่วงดกึ (21:00 – 23:30 น.) โดยในคนืก่อนหน้านัน้ 
เขา้นอนตัง้แต่เวลา 21:00 – 04:00 น. และตื่นมารบัผูโ้ดยสารตัง้แต่เวลาประมาณ 05:05 น. 

ผูข้บัขีใ่หข้อ้มลูกบัทางศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ว่า ในช่วงเกดิเหตุเป็นเวลาเชา้มดืและต้องเปิดไฟขณะขบัขี ่รถวิง่มา
ดว้ยความเรว็ประมาณ 85 กม./ชม. ซึ่งไม่สามารถใชค้วามเรว็ไดสู้งกว่าน้ีเน่ืองจากจะมสีญัญาณเตอืนดงัขึน้ 
ขณะทีร่ถวิง่อยูบ่นชอ่งจราจรขวาสดุนัน้ ผูข้บัขีส่งัเกตเหน็รถบรรทุกทีว่ ิง่อยูช่อ่งทางซา้ยสุดพยายามเบนออกมาที่
ชอ่งกลางเพือ่หลบเลีย่งจุดทีพ่ืน้ผวิขรขุระ ทาํใหร้ถยนตท์ีว่ ิง่ตามหลงัมาพยายามจะหลบหลกีมายงัชอ่งจราจรทีร่ถ
โดยสารวิง่อยู ่ผูข้บัขีจ่งึหกัหลบและเสยีหลกัตกลงไปยงัเกาะกลางดงักล่าว ซึง่ในขณะทีพ่ยายามนํารถกลบัสูถ่นน
นัน้ รถไดเ้สยีหลกัและปะทะเขา้กบัเสาสะพานลอยในทีส่ดุ 

ข้อมลูถนน 
ทางหลวงหมายเลข 1 เป็นเส้นทางสายหลกัเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ และจงัหวดัในภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เริม่ต้นจากอนุสาวรยีช์ยัสมรภูม ิมุ่งหน้าไปยงั จ.ปทุมธานี และสิน้สุดที่ อ.แม่สาย จ.
เชยีงราย รวมระยะทางทัง้สิน้ 1,005 กม. 

จากรปูท่ี 3-218 บรเิวณทีเ่กดิอุบตัเิหตุนัน้เป็นถนนรวมสบิช่องจราจร แยกเป็นทางคู่ขนานฝ ัง่ละสองช่องจราจร 
และทางหลกัฝ ัง่ละสามช่องจราจร ในทางหลกัช่องจราจรกวา้ง 3.6 ม. ไหล่ทางดา้นในกวา้ง 1.5 ม. ผวิทาง
แอสฟลัตค์อนกรตีสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทาน 0.8 สว่นเกาะกลางแบบรอ่งมคีวามกวา้ง 5 ม. และมเีสาสะพานลอย
ขนาด 47 x 164 ซม.อยูบ่รเิวณกโิลเมตรที ่ 60+300 พรอ้มทัง้เนินปลายกําแพงคอนกรตีเป็นอุปกรณ์กัน้ตดิตัง้
หา่งจากเสาดงักล่าว 2.9 ม. 
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รปูท่ี 3-218 รปูหน้าตดัทางหลวงหมายเลข 1 (ทางหลกั) ณ จดุเกิดเหต ุ

 
รปูท่ี 3-219 เสาสะพานลอยบริเวณเกาะกลางถนน 

หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
จากการตรวจสอบรอยลอ้ของรถโดยสารดงัแสดงในรปูท่ี 3-220 พบว่ารถหลุดออกจากไหล่ทางเป็นมุมเฉียง
เลก็น้อย วดัระยะทางได ้170 ม. ก่อนถงึเสาสะพานลอย (จดุท่ี 1) หลงัจากทีร่ถเสยีหลกัวิง่ลงมาบนไหล่ทางแลว้ 
87 ม. พบวา่รอยลอ้เปลีย่นมมุวิง่เขา้หาถนนอกีครัง้ (จดุท่ี 2) ถดัมาอกี 38 ม. รถไดพุ้ง่เขา้ชนเสาไฟฟ้า (จดุท่ี 3) 
เป็นเหตุใหเ้สาไฟฟ้าหกัเป็นสามทอ่น  

ถดัจากจุดที ่3 มาอกี 5 เมตร พบรอยลอ้ทีพ่ืน้ผวิจราจรยาว 14 ม. ก่อนจะถงึเนินปลายกําแพงคอนกรตีเลก็น้อย 
(จดุท่ี 4) ซึง่ทีจุ่ดเริม่ตน้ของเนินปลายกาํแพงคอนกรตีนัน่เองพบรอยลอ้เป็นรอยไถล (แฉลบ) (จดุท่ี 5) ก่อนทีจ่ะ
เกดิรอยครดูไถลไปตามแนวดา้นบนของกาํแพงคอนกรตี 

ทีเ่สาสะพานลอยพบรอยกระแทกและมเีศษสจีากตวัรถตดิอยู ่วดัระดบัความสงูได ้ 3.5 ม. (จดุท่ี 6) ซึง่สามารถ
ประเมนิไดว้่าจุดน้ีเป็นจุดปะทะ (Point Of Impact, POI) ก่อนทีร่ถจะหยุดอยูท่ีจุ่ดสุดทา้ย (Point of Rest, POR) 
(จดุท่ี 8) พบรอยขดูระหวา่งของแขง็กบัผวิทางแอสฟลัต ์3 จุด (จดุท่ี 7) 

 



3-184 
 

 
รปูท่ี 3-220 หลกัฐานต่างๆในท่ีเกิดเหต ุ
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ข้อมลูการบาดเจบ็ 
อุบตัเิหตุครัง้น้ีส่งผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 3 ราย โดย 2 รายเป็นผูโ้ดยสารทีน่ัง่ในตําแหน่งที ่ 44 และ 45 ซึง่เป็น
ตําแหน่งที่หลงัคารถปะทะเข้ากบัเสาสะพานลอย ส่วนผู้เสียชีวิตอีกหน่ึงรายไม่ทราบตําแหน่งที่นัง่ที่แน่ชดั 
นอกจากน้ี ผูบ้าดเจบ็สาหสั 7 ราย ถูกนําสง่ไปยงัโรงพยาบาลอยุธยา โรงพยาบาลสระบุร ีและโรงพยาบาลเกษม
ราษฎรส์ระบุร ีและผูบ้าดเจบ็เลก็น้อย 18 รายทีเ่หลอืเขา้รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลบางปะอนิและโรงพยาบาล
เกษมราษฎร์สระบุรก่ีอนที่จะได้รบัอนุญาตให้กลบับ้านได้ ตารางท่ี 3-43 สรุปผลการบาดเจ็บของผู้ประสบ
อุบตัเิหตุทัง้หมด  

ตารางท่ี 3-43 สรปุการบาดเจบ็ผูป้ระสบอบุติัเหต ุ
ลาํดบัท่ี เพศ อาย ุ ความรนุแรง การบาดเจบ็ ICD 10 

1 หญงิ 35 เสยีชวีติ Open wound of head S01.8 
      Fracture of rib S22.3 
      Fracture of femur S72.0 
2 หญงิ 39 เสยีชวีติ Open wound of lip S01.5 
      Open wound of lip S01.6 
        Open wound of scalp S01.0 
3 หญงิ 42 เสยีชวีติ Contusion of eyeball S05.1 
        Open fracture of malar bone S02.4 
4 หญงิ 30 บาดเจบ็สาหสั  Open wound of scalp S01.0 
      Contusion of eyeball S05.1 
5 ชาย 28 บาดเจบ็สาหสั Open wound of cheek S01.4 
6 หญงิ 36 บาดเจบ็สาหสั Contusion of eyeball S05.1 
      Contusion of eyeball S05.1 
      Open wound of cheek S01.4 
      Fracture of forear S52.9 
      Fracture of lumbar vertebra S32.0 
7 หญงิ 30 บาดเจบ็สาหสั Injury of lungs S27.3 
      Fracture of malar S02.4 
      Crushing injury of head S07.9  
        Superficial injury of knee S80.0 
8 ชาย 34 บาดเจบ็สาหสั Open wound of cheek S01.4 
      Superficial injury of cheek S00.8 
        Fracture of forear S52.9 
9 หญงิ 38 บาดเจบ็สาหสั Open wound of head S01.8 
      Crushing injury of thigh  S77.1 

10 หญงิ 31 บาดเจบ็สาหสั Open wound of scalp S01.0 
        njury of muscle and tendon of lower back S39.0 

11 (ผูข้บัขี)่ ชาย 29 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
12 หญงิ 33 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
13 หญงิ 33 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
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ตารางท่ี 3-43 สรปุการบาดเจบ็ผูป้ระสบอบุติัเหต ุ(ต่อ) 
ลาํดบัท่ี เพศ อาย ุ ความรนุแรง การบาดเจบ็ ICD 10 

14 หญงิ 29 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
15 หญงิ 30 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
16 หญงิ 42 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
17 หญงิ 29 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
18 หญงิ 39 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
19 หญงิ 38 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
20 หญงิ 29 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
21 หญงิ 33 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
22 หญงิ 37 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
23 หญงิ 34 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
24 หญงิ 31 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
25 หญงิ 35 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
26 หญงิ 39 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
27 ชาย 29 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
28 หญงิ 42 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 
29 หญงิ 30 บาดเจบ็เลก็น้อย N/A N/A 

 

องคป์ระกอบของอบุติัเหต ุ

รถหลดุออกจากถนน 
อุบตัเิหตุครัง้น้ีเกดิขึน้ในช่วงเชา้มดื บนช่วงถนนทางตรงระยะทางยาวในขณะทีผู่โ้ดยสารทัง้หมดหลบัอยู่ แมว้่า
เหตุการณ์ที่ผูข้บัขีบ่อกเล่ากบัทางศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิขึน้จรงิ แต่เป็นคําบอกเล่าจาก
บุคคลเดยีว รวมทัง้ไมม่ขีอ้มลูประกอบอื่นๆ ทีม่คีวามสาํคญัต่อการวเิคราะห ์เชน่ การตรวจวดัแอลกอฮอล ์

นอกจากนัน้ การประเมนิความเรว็ก่อนทีร่ถจะเสยีหลกัหลุดออกจากถนนไม่สามารถทําไดใ้นกรณีน้ี เน่ืองจากผู้
ขบัขี่สามารถควบคุมรถได้ในพื้นที่ดงักล่าว และการวเิคราะห์ความเรว็จากความเสยีหายก็ไม่สามารถทําได้
เชน่กนั เน่ืองจากไมม่ขีอ้มลูการชนและการยบุตวัทีโ่ครงสรา้งหลงัคา  

เนินปลายกาํแพงคอนกรีต 
เนินปลายกาํแพงคอนกรตีเป็นอุปกรณ์กัน้ไมใ่หร้ถทีเ่สยีหลกัพุง่เขา้ชนเสาสะพานลอย โดยตดิตัง้จุดเริม่ตน้ก่อนที่
จะถงึเสาสะพานลอย 38 ม. อย่างไรกต็าม ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ อุปกรณ์น้ีกลบัทําใหอุ้บตัเิหตุมคีวามรุนแรง
เพิม่ขึน้ เพราะเมื่อพจิารณาจากหลกัฐานจุดที ่ 4 และ 5 พบว่าเนินปลายดงักล่าวกดีขวางแนวทางวิง่ของรถ
โดยสารที่พยายามจะกลบัขึ้นมาบนถนน ทําให้รถโดยสารพลิกตะแคงและไถลไปตามแนวกําแพงคอนกรีต
ดา้นบน สถานการณ์เลวรา้ยเพิม่ขึน้เมื่อรถพุง่เขา้ชนเสาสะพานลอย จนเกดิความเสยีหายถงึขัน้เสยีชวีติดงัทีไ่ด้
กล่าวไป 
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รปูท่ี 3-221 เนินปลายกาํแพงคอนกรีต 

ระบบยึดรัง้ผูโ้ดยสาร 
แมว้า่จะมเีขม็ขดันิรภยัประเภทสองจุดแบบพาดไหล่ตดิตัง้อยูเ่บาะนัง่ทุกตําแหน่ง แต่พบว่าไมม่ผีูโ้ดยสารคนใดที่
คาดเขม็ขดันิรภยัเลย สว่นใหญ่นําไปพาดเกบ็ไวข้า้งหลงั คลา้ยกบักรณีรถโดยสารทุกๆ ครัง้เมื่อเกดิอุบตัเิหตุขึน้ 
การบาดเจบ็ไมเ่พยีงแต่เกดิจากการทีผู่โ้ดยสารเคลื่อนทีไ่ปกระทบส่วนต่างๆ ภายในรถเท่านัน้ ยงัเกดิจากการที่
ถูกผูโ้ดยสารคนอื่นพุ่งเขา้มากระทบอย่างไรท้ศิทาง ซึ่งปญัหาดงักล่าวยงัคงไม่ได้รบัการดําเนินการอย่างเป็น
รปูธรรมจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งแต่อยา่งใด แมก้ระทัง่ในพระราชบญัญตัขินสง่ทางบกยงักําหนดใหเ้พยีงผูข้บัขีแ่ละ
ผูโ้ดยสารตอนหน้าเทา่นัน้ทีต่อ้งคาด 

  
รปูท่ี 3-222 เขม็ขดันิรภยัในรถโดยสาร 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออบุติัเหต ุ
สําหรบัอุบตัเิหตุครัง้น้ี ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทยไม่สามารถระบุไดอ้ย่างชดัเจนว่าเหตุการณ์ที่รถเสยี
หลกัหลุดออกจากขา้งทางเกดิขึน้จากสาเหตุใด เน่ืองจากขาดขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์หลายรายการ อย่างไรกต็าม 
องค์ประกอบของการบาดเจบ็เกดิขึน้จากการปรบัปรุงปลายกําแพงคอนกรตีไม่สามารถป้องกนัรถได้ รวมทัง้
ผูโ้ดยสารทุกคนไมไ่ดถู้กยดึรัง้ไวท้ีเ่บาะนัง่ของตนอยา่งปลอดภยั 
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Case ID: 090318-01 
ลาํดบัเหตกุารณ์ 
เมื่อเวลาประมาณ 09:00 น. ของวนัพุธที ่ 18 มนีาคม พ.ศ. 2552 เกดิอุบตัเิหตุรถโดยสารประจําทางสาย
กรุงเทพ-แมส่อดพลกิควํ่าบรเิวณกโิลเมตรที ่42+600 ทางหลวงหมายเลข 32 อ.บางปะหนั จ.พระนครศรอียุธยา 
(รปูท่ี 3-223) ทศิทางมุง่หน้าจ.อ่างทอง เป็นเหตุใหผู้โ้ดยสารทัง้หมด 37 คน เสยีชวีติ 4 ราย บาดเจบ็สาหสั 7 
ราย และบาดเจบ็เลก็น้อย 26 ราย 

 
รปูท่ี 3-223 ตาํแหน่งจดุเกิดเหต ุ 

รถโดยสารคนัดงักล่าวมุง่หน้าออกจากสถานีขนสง่หมอชติ กรุงเทพฯ เมื่อเวลาประมาณ 08:15 น. และเดนิทาง
มุง่หน้าทศิเหนือผา่นทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธนิ เลีย้วซา้ยเขา้สูท่างหลวงหมายเลข 32 สายเอเซยี ทีอ่.บาง
ปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยา คาดว่าจะถงึอ.แมส่อด จ.ตาก เวลาประมาณ 17:00 น. ดงัแสดงในรปูท่ี 3-224 ใน
ระหว่างเดนิทางมฝีนตกเลก็น้อย จนเมื่อมาถงึบรเิวณจุดเกดิเหตุซึง่เป็นทางโคง้สลบั รถซึง่กําลงัวิง่อยูท่ีช่่องทาง
วิง่ที่สองนับจากเกาะกลาง ได้เสยีหลกัและสะบดัสองถึงสามครัง้ จนกระทัง่ตกลงไปที่คนัทางและพลกิควํ่าใน
ลกัษณะตะแคงทางดา้นขวา เป็นเหตุใหม้ผีูเ้สยีชวีติและบาดเจบ็ดงัทีไ่ดก้ล่าวไป 
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รปูท่ี 3-224 เส้นทางการว่ิงของรถโดยสาร 

ข้อมลูรถ 
รถคนัทีเ่กดิเหตุเป็นรถโดยสารสองชัน้ สน้ํีาเงนิ-เทา-สม้ เครื่องยนต์ดเีซล แปดลอ้ สามเพลา มคีวามยาว 12 
เมตร ความกวา้ง 2.5 เมตร และความสงู 4.0 เมตร เครื่องยนตแ์ละช่วงล่างนําเขา้จากต่างประเทศ และประกอบ
เป็นตวัรถในประเทศ ตารางท่ี 3-44 แสดงรายละเอยีดของยางแต่ละเสน้ 

ตารางท่ี 3-44 รายละเอียดยาง 

ตาํแหน่ง เสียหาย ย่ีห้อ รุ่น ปี ขนาด 
ความลึก 

ดอกยาง (มม.) 
แรงดนัลม
ยาง (psi) 

1L ไม ่ Michelin XZA2 4008 295/80 R22.5 13 135 
1R ไม ่ Michelin XZA2 4008 295/80 R22.5 11 135 
2Lin ไม ่ Michelin XZA2 0208 295/80 R22.5 9 135 
2Lout ไม ่ Michelin XZA2 0208 295/80 R22.5 10 N/A 
2Rin ไม ่ Michelin XZA2 4008 295/80 R22.5 9 138 
2Rout ไม ่ Michelin XZA2 4008 295/80 R22.5 10 N/A 
3L ไม ่ Michelin XZA2 0208 295/80 R22.5 7 133 
3R ไม ่ Michelin XZA2 0208 295/80 R22.5 8 135 

 
การแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยทีช่ ัน้ล่างนัน้ไดแ้บ่งออกเป็น 5 สว่น (รปูท่ี 3-225) คอื หอ้งคนขบั หอ้งพกัพนกังานประจาํรถ 
หอ้งผูโ้ดยสาร หอ้งเกบ็สมัภาระ และหอ้งเครื่องยนต์ โดยทีช่ ัน้ล่างน้ีไดต้ดิตัง้เบาะนัง่ผูโ้ดยสารจํานวน 6 ชุด 
แบ่งเป็น 4 ชุดดา้นขวา และ 2 ชุดดา้นซา้ย  

กรุงเทพฯ

บางปะหนั 

แม่สอด 
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สาํหรบัชัน้บนนัน้ตดิตัง้เบาะทีน่ัง่ผูโ้ดยสารจาํนวน 12 แถว โดยเวน้แถวที ่ 1 6 และ 7 ทางดา้นซา้ยมอืสาํหรบั
บนัไดขึน้ลง ในแถวสดุทา้ยนัน้ตดิตัง้เป็นแถวยาว 5 ตวัเรยีงกนั ซึง่เบาะทีน่ัง่แต่ละชุดนัน้จะยดึตดิทีน่ัง่สองตวัเขา้
กบัตวัรถ โดยใชต้ะขอเกีย่วเขา้กบัขอบทางเดนิหน่ึงตวั และใชน๊้อตยดึตดิกบัแผน่เหลก็ดา้นหลงัตวัรถอกีหน่ึงตวั 
(รปูท่ี 3-226) มรีะยะหา่งระหว่างเบาะนัง่ 85 ซม. และมเีพยีงเบาะทีน่ัง่แถวสุดทา้ยเท่านัน้ทีย่ดึตดิกบัพืน้รถ
โดยตรง นอกจากนัน้ เขม็ขดันิรภยัแบบสองจุดไดร้บัการตดิตัง้ทีเ่บาะทีน่ัง่ทุกตวั อย่างไรกต็าม สายเขม็ขดัน้ีได้
ถูกมดัแน่นและยดัเกบ็ไวด้า้นหลงัของเบาะทีน่ัง่ (รปูท่ี 3-227) 

 
รปูท่ี 3-225 การจดัเรียงเบาะท่ีนัง่ 

   
รปูท่ี 3-226 การยึดติดเบาะท่ีนัง่เข้ากบัตวัรถ 
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รปูท่ี 3-227 เขม็ขดันิรภยั 

ความเสียหายของรถโดยสาร 
รถโดยสารไม่ไดร้บัความเสยีหายทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการยุบตวัจากการปะทะ มเีพยีงรอยไถลทีเ่กดิขึน้บรเิวณซกี
ซา้ยของตวัรถ พรอ้มทัง้ยงัมเีศษดนิ โคลน และหญา้ ตดิอยูบ่รเิวณสว่นต่างๆ กระจกผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารฝ ัง่ซา้ย
แตกและหลุดออกมา มเีพยีงตําแหน่งเบาะนัง่ที ่ 1 เท่านัน้ทีเ่กดิเพยีงรอยรา้ว และกระจกมองหลงัดา้นซา้ยไดร้บั
ความเสยีหาย 

 
รปูท่ี 3-228 ความเสียหายรถโดยสารด้านซ้าย 

ความเสยีหายภายในรถเกดิขึน้เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ที่บรเิวณช่องเกบ็สมัภาระทางดา้นซา้ย ระหว่างเบาะนัง่ที่
สองถงึสี ่และแปดถงึเกา้ สว่นเบาะนัง่ทุกตําแหน่งไมพ่บความเสยีหายใดๆ 
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รปูท่ี 3-229 ความเสียหายภายใน 

ข้อมลูผูข้บัข่ี 
ผูข้บัขีเ่ป็นชายอายุ 42 ปี เป็นพนักงานของบรษิทัผูใ้หบ้รกิาร ขบัรถโดยสารมาประมาณ 10 ปี และใชร้ถคนั
ดงักล่าวน้ีแลว้ 7 เดอืน ในการทาํงานผูข้บัขีร่บัผดิชอบเสน้ทางน้ีเสน้ทางเดยีว ใหบ้รกิารเดอืนละ 15 เทีย่ว ในแต่
ละเที่ยวจะมผีู้ขบัขี่สองคน คนที่หน่ึงขบัระหว่าง จ.กรุงเทพฯ และ จ.นครสวรรค์ และคนที่สองขบัระหว่าง จ.
นครสวรรค ์และ อ.แมส่อด ซึง่คนืก่อนหน้า ผูข้บัขีข่บัจาก อ.แมส่อดถงึ จ.นครสวรรคแ์ละไดพ้กัผอ่น โดยรถมาถงึ
กรงุเทพฯ เวลา 03:30 น. 

ข้อมลูถนน 
ทางหลวงหมายเลข 32 หรอืทีเ่รยีกว่า สายเอเชยี มคีวามยาว 151 กม. เชื่อมต่อการจราจรดา้นเหนือ โดยตดั
ออกจากทางหลวงหมายเลข 1 ทีอ่.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา วิง่ผา่นจ.อ่างทอง สงิหบุ์ร ีและมาเชื่อมต่อกบั
ทางหลวงหมายเลข 1 อกีครัง้ทีอ่.มโนรมย ์จ.ชยันาท (รปูท่ี 3-230) 

 
รปูท่ี 3-230 ทางหลวงหมายเลข 32 
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ทีบ่รเิวณจุดเกดิเหตุกโิลเมตรที ่ 42+300 เป็นถนนแปดช่องจราจรมเีกาะกลางเป็นกําแพงคอนกรตี ความกวา้ง
ช่องจราจร 3.6 เมตร ความกวา้งไหล่ทาง 2.7 เมตร ลาดหลงัทางทีช่่องจราจร 3% และที่ไหล่ทาง 2% 
สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานวดัขณะพืน้ผวิเปียกเท่ากบั 0.48 และทีร่ะยะทางประมาณ 100 เมตรก่อนหน้า เป็นโคง้
สลบัเพือ่หลบหลกีอาคารสาํนกังานบรเิวณเกาะกลางถนน 

บรเิวณคนัทางไมม่วีตัถุอนัตรายใดๆ ในระยะทางประมาณ 20 เมตรจากช่องจราจร มเีพยีงตน้กกอยู่ทีร่ะยะหา่ง
จากชอ่งจราจร 11 เมตร ความชนัคนัทางวดับรเิวณทีร่ถโดยสารพลกิควํ่าไดเ้ทา่กบั 1:6 

หลกัฐานในท่ีเกิดเหต ุ
ในทีเ่กดิเหตุ พบกลุ่มรอยลอ้ของรถโดยสารเริม่จากช่องจราจรทีส่ามนบัจากขวามอื ไปสิน้สุดทีไ่หล่ทางดา้นนอก
ดงัแสดงในรปูท่ี 3-231 และตารางท่ี 3-45 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า รถโดยสารไดเ้ริม่ไถลระหว่างช่องจราจรทีส่องและ
สาม แต่ไมม่รีะยะในการควบคุมรถกลบัอยา่งเพยีงพอ ซึง่จากหลกัฐานทีพ่บก่อนจะถงึจุดทีร่ถหยุดสุดทา้ย ไมพ่บ
รอยล้อแต่อย่างใด นัน่แสดงให้เห็นว่ารถโดยสารได้เริม่พลิกควํ่าทนัทีเมื่อหลุดออกจากถนน และหยุดอยู่ใน
ลกัษณะตะแคงดา้นซา้ยบนคนัทาง 

 
รปูท่ี 3-231 รอยล้อรถโดยสาร 
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ตารางท่ี 3-45 รอยล้อ 

ล้อ 
หมายเลข 

ความยาว (ม.) 
เร่ิม หยดุ 

หน้าซา้ย 1 2 18.8 
หน้าขวา 3 4 33.8 
หลงัซา้ย 5 6 20.7 
หลงัขวา 7 8 13.7 

 

ข้อมลูการบาดเจบ็ 
ผลจากอุบตัเิหตุครัง้น้ีสง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 4 ราย เป็นชาย 2 ราย หญงิ 2 ราย ผูเ้สยีชวีติหน่ึงรายพบว่าแขนและ
ขาฉีกขาดจากลําตวัและตดิอยู่ภายใตร้ถโดยสาร สว่นผูบ้าดเจบ็สาหสั 7 ราย และบาดเจบ็เลก็น้อย 26 ราย ถูก
นําส่งโรงพยาบาลบางปะหนัและโรงพยาบาลอยุธยา ตารางท่ี 3-46 สรุปการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุ
ทัง้หมด 

ตารางท่ี 3-46 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ
ลาํดบั เพศ อาย ุ ความรนุแรง การบาดเจบ็ ICD 10 

1 หญงิ 12 เสยีชวีติ Fracture of mandible S02.6 
      Fracture of rib S22.3 
      Fracture of femur S72.0 
      Open wound of thigh  S71.1 
      Open wound of lower back S31.0  
        Open wound of forearm S51.1 
2 หญงิ 40 เสยีชวีติ N/A N/A 
3 หญงิ 65 เสยีชวีติ N/A N/A 
4 ชาย 35 เสยีชวีติ N/A N/A 
5 หญงิ 36 บาดเจบ็สาหสั Fracture of humerus S42.2 
6 ชาย 18 บาดเจบ็สาหสั Injury of intra-abdominal organ S36.9 
7 ชาย 29 บาดเจบ็สาหสั Fracture of lumbar vertebra S32.0 
8 หญงิ 40 บาดเจบ็สาหสั Fracture of forearm S52.9 
9 หญงิ 40 บาดเจบ็สาหสั Fracture of femur S72.0 
        Fracture of elbow S52.9 

10 ชาย 41 บาดเจบ็สาหสั Fracture of femur S72.0 
11 หญงิ 25 บาดเจบ็สาหสั Superficial injury of eyelid  S00.8 
12 หญงิ 22 บาดเจบ็สาหสั Fracture of femur S72.0 
13 ชาย 37 บาดเจบ็สาหสั Fracture of 6th cervical vertebra S12.2 
14 ชาย 39 บาดเจบ็สาหสั Fracture of vault of skull S02.0 
15 หญงิ 63 บาดเจบ็สาหสั Crushing injury of head S07.9  
16 หญงิ 40 บาดเจบ็สาหสั Fracture of lower end of radius S52.5 
17 หญงิ 35 บาดเจบ็สาหสั Injury of muscles of unspecified body region T14.6  

18 (ผูข้บัขี)่ ชาย 41 บาดเจบ็เลก็น้อย Crushing injury of unspecified body region  T14.7 
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ตารางท่ี 3-46 สรปุการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอบุติัเหต ุ(ต่อ) 
ลาํดบัท่ี เพศ อาย ุ ความรนุแรง การบาดเจบ็ ICD 10 

19 ชาย 20 บาดเจบ็เลก็น้อย Crushing injury of chest S28.0  
20 หญงิ 28 บาดเจบ็เลก็น้อย Open wound of unspecified body region T14.1  
21 หญงิ 10 บาดเจบ็เลก็น้อย Open wound of lower leg S81.8 
22 ชาย 33 บาดเจบ็เลก็น้อย Injury of muscles of unspecified body region T14.6  
23 ชาย 37 บาดเจบ็เลก็น้อย Injury of muscles of unspecified body region T14.6  
24 หญงิ 30 บาดเจบ็เลก็น้อย Crushing injury of unspecified body region  T14.7 
25 ชาย 54 บาดเจบ็เลก็น้อย Open wound of unspecified body region T14.1  
26 หญงิ 35 บาดเจบ็เลก็น้อย Injury of muscles of unspecified body region T14.6  
27 ชาย 30 บาดเจบ็เลก็น้อย Crushing injury of unspecified body region  T14.7 
28 หญงิ 31 บาดเจบ็เลก็น้อย Open wound of lower back S31.0  
29 หญงิ 10 บาดเจบ็เลก็น้อย Crushing injury of unspecified body region  T14.7 
30 ชาย 30 บาดเจบ็เลก็น้อย Crushing injury of unspecified body region  T14.7 
31 ชาย 1 บาดเจบ็เลก็น้อย Crushing injury of unspecified body region  T14.7 
32 ชาย 37 บาดเจบ็เลก็น้อย Injury of muscles of unspecified body region T14.6  
33 หญงิ 29 บาดเจบ็เลก็น้อย Open wound of unspecified body region T14.1  
34 ชาย 33 บาดเจบ็เลก็น้อย Open wound of lower back S31.0  
35 หญงิ 4 บาดเจบ็เลก็น้อย Crushing injury of unspecified body region  T14.7 
36 ชาย 37 บาดเจบ็เลก็น้อย Injury of muscles of unspecified body region T14.6  
37 ชาย 31 บาดเจบ็เลก็น้อย Superficial injury of ear S00.4 

 

องคป์ระกอบของอบุติัเหต ุ

เสียหลกัหลดุออกจากถนน 
แรงเสยีดทานระหว่างลอ้รถและผวิจราจรมคีวามสําคญัต่อความปลอดภยัทางถนนมาก ผลจากการศกึษาพบว่า 
หากสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานลดลงจาก 0.60 เหลอื 0.45 จะมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุสงูขึน้ถงึ 20 เท่า และ
จะเพิม่ขึน้ถงึ 300 เท่าหากแรงเสยีดทานลดลงเหลอื 0.40 ซึง่ค่าสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานสาํหรบัอุบตัเิหตุครัง้น้ี
เท่ากบั 0.48 ซึง่ลดลงถงึเกอืบสองเท่าเมื่อเทยีบกบัสภาพผวิทางทีแ่หง้ (0.80) และเกดิบนโคง้สลบัเพื่อหลบหลกี
อาคารสาํนกังานบรเิวณเกาะกลางถนน 

เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจถึงปญัหาพื้นถนนลื่น สามารถคํานวณหาระยะหยุดรถอย่างปลอดภยัเพื่อเปรยีบเทยีบ
ระหวา่งพืน้ถนนแหง้และพืน้ถนนเปียกโดยใชส้มการดา้นล่าง 

𝑆𝑆𝐷 =  0.278𝑣𝑡 +  𝑣254(𝑓 ± 𝐺) 

เมือ่  SSD = ระยะหยดุรถอยา่งปลอดภยั (เมตร) 
  v = ความเรว็ (กม./ชม.) 
  t = เวลารบัรูต้อบสนอง (วนิาท)ี 
  f = สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทาน 
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รปูท่ี 3-233 โอกาสในการพลิกควํา่ของรถโดยสาร 

ระบบยึดรัง้ผูโ้ดยสาร 
เหตุการณ์สําคญัที่สุดที่มผีลต่อการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุ คอื เหตุการณ์ที่มกีารถ่ายทอดพลงังานจาก
การชน ทําใหผู้โ้ดยสารภายในเคลื่อนทีไ่ปตามแรงดงักล่าว พุ่งชนเขา้กบัส่วนประกอบภายในรถ หรอืผูโ้ดยสาร
อาจจะพุ่งชนกนัเองได้ ซึ่งอุบัติเหตุในครัง้น้ี แม้ว่าจะมีการติดตัง้เข็มขดันิรภัยไว้ทุกเบาะที่นัง่ แต่จากการ
สอบถามผูป้ระสบอุบตัเิหตุไม่พบว่ามผีูโ้ดยสารคนใดใชเ้ขม็ขดันิรภยั โดยเฉพาะผูเ้สยีชวีติทัง้สีค่นหลุดออกจาก
เบาะนัง่และเสยีชวีติอยูภ่ายใตซ้ากรถ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออบุติัเหต ุ
ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแหง่ประเทศไทยประเมนิองคป์ระกอบของการเกดิเหตุของอุบตัเิหตุครัง้น้ีไดว้่า เกดิจากพืน้ผวิ
ทางทีล่ื่นเป็นเหตุใหร้ถซึง่วิง่อยูบ่นทางโคง้เกดิการเสยีหลกั สว่นองคป์ระกอบของการบาดเจบ็เกดิขึน้เน่ืองจากรถ
เสยีหลกัพลกิควํ่าและผูโ้ดยสารไมถู่กยดึรัง้ไวก้บัเบาะทีน่ัง่  

 



3-198 
 

3.2.4.2 สรปุข้อค้นพบ 

ตารางท่ี 3-47 สรุปกรณีอุบตัเิหตุอนัตรายขา้งทางทีศู่นยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ รวบรวมไว ้ซึ่งจากอุบตัเิหตุ 17 ครัง้ 
แยกเป็นอุบตัเิหตุเสยีชวีติ 10 ครัง้ และอุบตัเิหตุบาดเจบ็สาหสั 4 ครัง้ และบาดเจบ็เลก็น้อย 3 ครัง้ ในจาํนวนน้ี มี
ผูเ้สยีชวีติ 61 ราย บาดเจบ็สาหสั 101 ราย บาดเจบ็เลก็น้อย 132 ราย และไมบ่าดเจบ็ 1 ราย 

ตารางท่ี 3-47 สรปุกรณีอบุติัเหตอุนัตรายข้างทาง  

ลาํดบั วนั สถานท่ีเกิดเหต ุ รถ 
ผูป้ระสบอบุติัเหต ุ

เสียชีวิต บาดเจบ็
สาหสั 

บาดเจบ็
เลก็น้อย 

ไม่
บาดเจบ็ 

1 17 พฤศจกิายน 2548 
ทางหลวงหมายเลข 3214
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

รถยนตส์ว่น
บุคคล 

2 - - - 

2 4 เมษายน 2548 
ทางหลวงหมายเลข 1
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

รถกระบะ - - 1 - 

3 11 สงิหาคม 2549 
ทางหลวงหมายเลข 209
อ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม 

รถกระบะ 3 8 1 - 

4 15 สงิหาคม 2549 
ทางหลวงหมายเลข 209
อ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม 

รถกระบะ - - 1 - 

5 16 สงิหาคม 2549 
ทางหลวงหมายเลข 2
อ.พล จ.ขอนแก่น 

รถโดยสาร - 2 34 - 

6 29 สงิหาคม 2549 
ทางหลวงหมายเลข 12
อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

รถกระบะ - 1 - 1 

7 26 มกราคม 2551 
ทางหลวงหมายเลข 118
อ.สงัขละบุร ีจ.กาญจนบุร ี

รถโดยสาร 13 8 15 - 

8 25 สงิหาคม 2551 
ทางหลวงหมายเลข 1
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

รถกระบะ 1 5 4 - 

9 29 กนัยายน 2551 
ทางหลวงหมายเลข 32
อ.บางปะอนิ  
จ.พระนครศรอียุธยา 

รถกระบะ 1 - - - 

10 15 กนัยายน 2551 
ทางหลวงหมายเลข 321
อ.เมอืง จ.นครปฐม 

รถโดยสาร 7 44 20 - 

11 29 กนัยายน 2551 
ทางหลวงหมายเลข 346
อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี 

รถกระบะ - 2 - - 

12 10 ตุลาคม 2551 
ทางหลวงหมายเลข 304
อ.นาด ีจ.ปราจนีบุร ี

รถโดยสาร 21 17 10 - 

13 17 ตุลาคม 2551 
ทางหลวงหมายเลข 3214
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

รถตู ้ - 1 - - 

14 12 ธนัวาคม 2551 
ทางหลวงหมายเลข 1
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

รถบรรทุก - - 1 - 

15 27 ธนัวาคม 2551 
ทางหลวงหมายเลข 3214
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

รถยนตส์ว่น
บุคคล 

6 - - - 

16 13 กุมภาพนัธ ์2552 
ทางหลวงหมายเลข 1
อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 

รถโดยสาร 3 6 19 - 

17 18 มนีาคม 2552 
ทางหลวงหมายเลข 32
อ.บางปะหนั จ.พระนครศรอียุธยา 

รถโดยสาร 4 7 26 - 

 รวม  61 98 132 1 
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ในตอนทา้ยของอุบตัเิหตุแต่ละครัง้ไดม้กีารสรุปองคป์ระกอบของอุบตัเิหตุไว ้ซึง่เมื่อนํามารวบรวมตามปจัจยัของ
การเกดิอุบตัเิหตุ 3 ปจัจยัหลกั ไดแ้ก่ คน รถ ถนนและสิง่แวดลอ้ม สามารถรวบรวมไดด้งัแสดงในตารางท่ี 3-48 
โดยสาเหตุในตารางน้ี คอื สาเหตุหรอืเหตุการณ์หลกัที่ทําใหร้ถเกดิการเสยีหลกัหรอืหลุดออกจากถนน จนเกดิ
อุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตรายขา้งทาง 

เป็นทีท่ราบแน่ชดั ว่าปจัจยัหลกัของการเกดิอุบตัเิหตุมาจากความผดิพลาดของคน ไม่ว่าจะเป็นการใชค้วามเรว็
สงู การงว่งในขณะขบัขี ่หรอืการควบคุมรถอยา่งไมป่ลอดภยั ซึง่จากอุบตัเิหตุ 5 ครัง้ พบว่าอุบตัเิหตุจากการงว่ง
ในขณะขบัขีเ่กดิขึน้บนถนนช่วงระยะทางยาวและกวา้ง รวมทัง้ไม่มจุีดเชื่อมต่อหรอืทางแยกใดๆ มารบกวนการ
ขบัขี ่นอกจากนัน้ ยงัพบอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสยีหลกับนพืน้ถนนทีเ่ปียกลื่น ซึง่เกดิจากการลดลงของแรง
เสยีดทานระหว่างยางรถและพืน้ผวิถนน รวมทัง้ปญัหาเรื่อง Hydroplaning ซึ่งเกดิจากการที่แรงดนัจากน้ํา
สะทอ้นกลบัไปสูย่างรถจนเกดิการยกตวัในขณะขบัขีด่ว้ยความเรว็สงู เป็นเหตุใหร้ถเสยีหลกัหลุดออกจากถนน 

ปญัหาจากความบกพรอ่งของรถเป็นหน่ึงในปญัหาทีค่วรไดร้บัการพจิารณาอย่างเร่งด่วน เพราะจากอุบตัเิหตุรถ
โดยสารพลกิควํ่าสองครัง้ สง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติถงึ 38 ราย ลกัษณะของเหตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้คลา้ยคลงึกนั คอื 
ผูข้บัขีไ่มส่ามารถลดความเรว็ของรถลงไดอ้ยา่งปลอดภยั สง่ผลใหร้ถพุง่ชนกาํแพงคอนกรตีและพลกิควํ่า อยา่งไร
กต็าม ศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ไมส่ามารถชีเ้ฉพาะเจาะจงไดว้า่อุปกรณ์สว่นใดของระบบเบรคลมนี้เกดิความบกพรอ่ง 
เพราะระบบมีความซับซ้อนนับตัง้แต่เครื่องยนต์ไปจนถึงผ้าเบรค รวมทัง้รถได้ร ับความเสียหายจนเกิน
ความสามารถทีจ่ะพสิจูน์ทราบได ้
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ตารางท่ี 3-48 องคป์ระกอบของการเกิดอบุติัเหต ุ

ลาํดบั วนั พืน้ท่ีเกิดเหต ุ
องคป์ระกอบของการเกิดอบุติัเหต ุ

คน รถ ถนนและ
ส่ิงแวดล้อม 

1 17 พฤศจกิายน 2548 ทางหลวงหมายเลข 3214
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ใชค้วามเรว็สงู  

2 7 เมษายน 2549 ทางหลวงหมายเลข 1
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ยางระเบดิ  

3 11 สงิหาคม 2549 ทางหลวงหมายเลข 209
อ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม 

งว่งขณะขบัขี่  

4 15 สงิหาคม 2549 ทางหลวงหมายเลข 209
อ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม 

พืน้ถนนลื่น

5 16 สงิหาคม 2549 ทางหลวงหมายเลข 2
อ.พล จ.ขอนแก่น 

ควบคุมรถอยา่งไมป่ลอดภยั  

6 29 สงิหาคม 2549 ทางหลวงหมายเลข 12
อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

ใชค้วามเรว็สงู Hydroplaning

7 26 มกราคม 2551 ทางหลวงหมายเลข 118
อ.สงัขละบุร ีจ.กาญจนบุร ี

ควบคุมรถอยา่งไมป่ลอดภยั  

8 25 สงิหาคม 2551 ทางหลวงหมายเลข 1
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

งว่งขณะขบัขี่  

9 9 กนัยายน 2551 ทางหลวงหมายเลข 32
อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยา 

งว่งขณะขบัขี่  

10 15 กนัยายน 2551 ทางหลวงหมายเลข 321
อ.เมอืง จ.นครปฐม 

ควบคุมรถอยา่งไมป่ลอดภยั  

11 29 กนัยายน 2551 ทางหลวงหมายเลข 346
อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี 

Hydroplaning

12 10 ตุลาคม 2551 ทางหลวงหมายเลข 304
อ.นาด ีจ.ปราจนีบุร ี

หา้มลอ้ทาํงาน
ผดิปกต ิ

 

13 17 ตุลาคม 2551 ทางหลวงหมายเลข 3214
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

งว่งขณะขบัขี่  

14 12 ธนัวาคม 2551 ทางหลวงหมายเลข 1
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

งว่งขณะขบัขี่  

15 27 ธนัวาคม 2551 ทางหลวงหมายเลข 3214
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ใชค้วามเรว็สงู  

16 13 กุมภาพนัธ ์2552 ทางหลวงหมายเลข 1
อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 

(ไมท่ราบ)  

17 18 มนีาคม 2552 ทางหลวงหมายเลข 32
อ.บางปะหนั จ.พระนครศรอียุธยา 

พืน้ถนนลื่น

 
จากตารางท่ี 3-49 เมื่อพจิารณาจากจํานวนผูป้ระสบอุบตัเิหตุทัง้ 348 คนแลว้ พบว่ามเีพยีงผูเ้ดนิทาง (ผูข้บัขี่
และผูโ้ดยสาร) ดว้ยรถกระบะเพยีง 8 คน (2%) เท่านัน้ทีค่าดเขม็ขดันิรภยั นอกนัน้ พบว่าผูเ้ดนิทาง 74 คน 
(21%) ตัง้ใจไม่คาดเขม็ขดันิรภยั และอกีจํานวนถงึ 264 คนทีน่ัง่อยู่เบาะนัง่ทีไ่ม่มเีขม็ขดันิรภยัตดิตัง้ โดยส่วน
ใหญ่เป็นผูโ้ดยสารรถโดยสารและรถกระบะ และผลพวงที่เกดิจากการไม่คาดเขม็ขดันิรภยัน้ีส่งผลโดยตรงต่อ
ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ เพราะผูไ้มค่าดเขม็ขดันิรภยัทัง้ทีม่ตีดิตัง้และไมม่ ีมสีดัสว่นการเสยีชวีติถงึ 20% และ 23% 
ตามลาํดบั รวมทัง้เกดิการบาดเจบ็สาหสัจาํนวนมาก ทัง้น้ี ไมพ่บผูเ้สยีชวีติทีค่าดเขม็ขดันิรภยัเลย 
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ปญัหาดงักล่าวแมจ้ะเป็นทีร่บัรูจ้ากสงัคมในอดตีทีผ่่านมา แต่เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจถงึความจําเป็นในการยดึรัง้
ผู้โดยสารให้เกิดความปลอดภยัเมื่อเกิดอุบตัิเหตุขึ้น ศูนย์วิจยัอุบตัิเหตุแห่งประเทศไทยจึงได้จดัทํารายงาน 
“การศึกษารูปแบบการบาดเจ็บของผู้ประสบอุบตัิเหตุ” ขึ้นอกีหน่ึงฉบบั เพื่อศึกษาการบาดเจ็บของผู้ประสบ
อุบตัเิหตุทางถนน โดยเฉพาะอยา่งยิง่อุบตัเิหตุจากอนัตรายขา้งทาง 

ตารางท่ี 3-49 การใช้เขม็ขดันิรภยัแยกตามประเภทรถ 
ประเภทรถ ใช้ ไม่ใช้ ไม่มีติดตัง้ ไม่ทราบ 

รถยนตส์ว่นบุคคล - - 6 (75%) 2 (25%) - - 
รถกระบะ 8 (27%) 3 (10%) 19 (63%) - - 
รถตู ้ - - - - - - 1 (100%) 
รถบรรทุก - - - - 1 (100%) - - 
รถโดยสาร - - 65 (21%) 242 (79%) 1 - 

 
ตารางท่ี 3-50 การใช้เขม็ขดันิรภยัและการบาดเจบ็ 

การบาดเจบ็ ใช้ ไม่ใช้ ไม่มีติดตัง้ ไม่ทราบ 
เสยีชวีติ - - 15 (20%) 60 (23%) - - 
บาดเจบ็สาหสั 3 (38%) 15 (20%) 112 (42%) 1 (50%) 
บาดเจบ็เลก็น้อย 4 (50%) 44 (59%) 91 (34%) 1 (50%) 
ไมบ่าดเจบ็ 1 (13%) - - 1 (0%) - - 

 

3.2.5 การประเมินความปลอดภัยขางทาง 
ผลที่ได้จากการสบืคน้สาเหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุที่เกี่ยวขอ้งกบัอนัตรายขา้งทาง อุปกรณ์กัน้ 
และอุปกรณ์ขา้งทางต่างๆ ถูกรวบรวมเพื่อการวเิคราะห์อย่างละเอยีดในบทน้ี ในแต่ละหวัขอ้ย่อยจะนําเสนอ
เกีย่วกบัปญัหาทีพ่บในภาพรวมทัง้จากการศกึษาน้ีและการศกึษาอื่นๆ และสว่นสุดทา้ยเป็นแนวทางสาํหรบัการ
ปรบัปรงุและพฒันาในหวัขอ้นัน้ๆ เพือ่สรา้งความปลอดภยัใหก้บัผูใ้ชร้ถใชถ้นนในประเทศไทยต่อไป 

3.2.5.1 ปัญหาอบุติัเหตอุนัตรายข้างทาง 

ผลจากการวเิคราะหใ์นหวัขอ้ที ่ 3.2.3 ชีใ้หเ้หน็ว่า ในประเทศไทย อุบตัเิหตุบนทางหลวงกว่า 40% เกีย่วขอ้งกบั
อุบตัเิหตุอนัตรายขา้งทาง ซึง่ 60% จากสดัส่วนนัน้เป็นอุบตัเิหตุรถชนวตัถุขา้งทาง เช่น เสาไฟฟ้า อุปกรณ์กัน้ 
เสาป้ายต่างๆ ส่วนอกี 30% เป็นอุบตัเิหตุหลุดออกจากถนนทีไ่ม่ชนวตัถุใดๆ ซึง่เมื่อพจิารณาถงึความรุนแรง
พบวา่ อุบตัเิหตุจากอนัตรายขา้งทางสง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติถงึหน่ึงในสามเมือ่เทยีบกบัอุบตัเิหตุทัง้หมด 

ในสว่นผลการสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุในหวัขอ้ที ่3.2.4 นัน้ ไดเ้สนอถงึบทวเิคราะหอุ์บตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อนัตรายขา้งทางแต่ละกรณี เพื่อเป็นบทเรยีนสาํหรบัการวางแผนการทาํงานเพื่อลดปญัหาเหล่าน้ี ตารางท่ี 3-51 
สรปุกรณอุีบตัเิหตุจากหวัขอ้ทีผ่า่นมาแยกตามประเภทของอนัตรายขา้งทาง 
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ตารางท่ี 3-51 กรณีศึกษาอบุติัเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัอนัตรายข้างทาง 
ลาํดบั วนั พืน้ท่ีเกิดเหต ุ อนัตรายข้างทาง 

1 17 พฤศจกิายน 2548 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เสาและตน้ไม ้
2 7 เมษายน 2549 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ความชนัคนัทาง 
3 11 สงิหาคม 2549 อ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม คนัหนิ 
4 15 สงิหาคม 2549 อ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม คนัหนิ 
5 16 สงิหาคม 2549 อ.พล จ.ขอนแก่น ความชนัคนัทาง 
6 29 สงิหาคม 2549 อ.เมอืง จ.ขอนแก่น ความชนัคนัทาง 
7 26 มกราคม 2551 อ.สงัขละบุร ีจ.กาญจนบุร ี อุปกรณ์กัน้สาํหรบัรถขนาดใหญ่ 
8 25 สงิหาคม 2551 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ความยาวอุปกรณ์กัน้ 

เสาและตน้ไม ้
9 9 กนัยายน 2551 อ.บางปะหนั จ.พระนครศรอียธุยา การปรบัปรงุปลายอุปกรณ์กัน้ 
10 15 กนัยายน 2551 อ.เมอืง จ.นครปฐม การปรบัปรงุปลายอุปกรณ์กัน้ 

คนัหนิ 
11 29 กนัยายน 2551 อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี เสาและตน้ไม ้

คนัหนิ 
12 10 ตุลาคม 2551 อ.นาด ีจ.ปราจนีบุร ี ทางออกฉุกเฉิน 
13 17 ตุลาคม 2551 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เสาและตน้ไม ้
14 12 ธนัวาคม 2551 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เสาและตน้ไม ้
15 27 ธนัวาคม 2551 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การปรบัปรงุปลายอุปกรณ์กัน้ 

เสาและตน้ไม ้
16 13 กุมภาพนัธ ์2552 อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียธุยา การปรบัปรงุปลายอุปกรณ์กัน้ 

เสาและตน้ไม ้
ความยาวอุปกรณ์กัน้ 

17 18 มนีาคม 2552 อ.บางปะหนั จ.พระนครศรอียธุยา ความชนัคนัทาง 
 
ในหวัขอ้ต่อจากน้ี จะนําเสนอการประเมนิอุปกรณ์ขา้งทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุบตัเิหตุเหล่าน้ี แยกตามประเดน็ปญัหา
ทีพ่บ รวมทัง้ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการเพิม่ความปลอดภยั 

3.2.5.2 ความชนัคนัทาง 

(1) เขตปลอดภยั (Clear Zone) 

การพฒันางานทาง เริม่ตน้จากการบาํรงุผวิทางใหม้คีวามสมบรูณ์ เพือ่ใหผู้ใ้ชร้ถเดนิทางไปยงัจุดหมายปลายทาง
ไดอ้ยา่งปลอดภยั และหากเกดิเหตุการณ์ไมค่าดฝนัขึน้ เชน่ รถเสยีหลกัหลุดออกจากถนน ผูใ้ชร้ถจะตอ้งไมไ่ดร้บั
อนัตรายถงึขัน้เสยีชวีติ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่อง “เขตปลอดภยั” ทีไ่ดร้เิริม่แนวคดิดงักล่าวตัง้แต่ยุคทศวรรษ
ที ่ 60 และในคู่มอืการออกแบบขา้งทางของ AASHTO ไดร้ะบุว่า เขตปลอดภยั คอื ระยะทีว่ดัตัง้แต่ขอบช่องทาง
วิง่ไปจนสิน้สุดระยะดา้นขา้งของแนวเขตทางเพื่อความปลอดภยัในกรณีที่รถเสยีหลกัพุ่งลงไปในพืน้ที่ดงักล่าว 
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หรอืกล่าวอกีนัยหน่ึง คอื พืน้ที่ที่ปราศจากวตัถุอนัตรายใดๆ ซึ่งจะเป็นที่สําหรบัลดความเรว็หรอืเพื่อใหผู้ข้บัขี่
สามารถควบคุมรถกลบัสูถ่นนไดอ้ยา่งปลอดภยั 

โดยทัว่ไป เขตปลอดภยัขึน้อยูก่บัคุณลกัษณะของถนนเป็นหลกั โดยมปีจัจยัเสรมิ ไดแ้ก่ ความเรว็ ปรมิาณจราจร 
และลกัษณะเรขาคณิตของแนวถนน บางครัง้ ความชนัคนัทางกเ็ป็นปจัจยัเสรมิทีส่าํคญั เน่ืองจากถนนส่วนใหญ่
ก่อสรา้งสงูหรอืตํ่ากวา่แนวระดบัขา้งทาง ดงันัน้ เขตปลอดภยัน้ีจงึตอ้งไดร้บัการประเมนิเป็นรายกรณไีป  

(2) กรณีศึกษา 

ดงัทีก่ล่าวในเบือ้งตน้ สาํหรบัแนวคดิเรื่องเขตปลอดภยัว่าเป็นระยะทีป่ราศจากวตัถุใดๆ ทีจ่ะสรา้งความเสยีหาย
กบัรถทีอ่าจเสยีหลกัตกลงไป ในหวัขอ้น้ีจะนําเสนอกรณีอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ 4 ครัง้ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัแนวคดิ
เขตปลอดภยัน้ี ดงัแสดงในรปูท่ี 3-234 และกรณีศึกษาท่ี 1 

 
รปูท่ี 3-234 ตาํแหน่งอบุติัเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัความชนัคนัทาง 

  

1

2

3

4
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กรณีศึกษาท่ี 1 อบุติัเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัความชนัคนัทาง
(1)  
วนัและเวลา 7 เมษายน 2549 
สถานที ่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ทางหลวงหมายเลข 1 (กม.41+900) 
ประเภทรถ รถปิกอพั 
การบาดเจบ็ ไมม่ผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ ยางแตก 

 

   
 
(2)  
วนัและเวลา 16 สงิหาคม 2549 
สถานที ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 
ทางหลวงหมายเลข 2 
ประเภทรถ รถโดยสารและรถบรรทุก 
การบาดเจบ็ บาดเจบ็สาหสั 3 ราย 

บาดเจบ็เลก็น้อย 34 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ ความเรว็ทีแ่ตกต่าง 
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(3)  
วนัและเวลา 29 สงิหาคม 2549 
สถานที ่ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
ทางหลวงหมายเลข 12 
ประเภทรถ รถบรรทุก 
การบาดเจบ็ บาดเจบ็สาหสั 1 ราย 

ไมไ่ดร้บับาดเจบ็ 1 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ  ถนนลื่น  

 

   
 
(4)  
วนัและเวลา 18 มนีาคม 2552 
สถานที ่ อ.บางปะหนั จ.พระนครศรอียธุยา 
ทางหลวงหมายเลข 32 
ประเภทรถ รถโดยสาร 
การบาดเจบ็ เสยีชวีติ 4 ราย 

บาดเจบ็สาหสั 7 ราย 
บาดเจบ็เลก็น้อย 26 ราย 

ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ พืน้ถนนลื่นและขาดความสามารถในการควบคุมรถ 
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ผลจากการรวบรวมขอ้มลูอุบตัเิหตุสีค่ร ัง้ดงักล่าวน้ี แสดงใหเ้หน็ว่ายงัมคีวามเป็นไปไดท้ีร่ถเกดิเสยีหลกัพุง่ตกลง
ไปทีค่นัทางทีม่คีวามลาดชนัแตกต่างกนั อย่างในกรณีแรก รถกระบะตกลงไปในรางระบายน้ํา จะเหน็ไดว้่าราง
ระบายน้ํามคีวามชนัสงูถงึ 1:1 ทาํใหร้ถทีต่กลงไปไม่สามารถควบคุมรถกลบัมาบนถนนได ้ดงัแสดงในรปูท่ี 3-
235 

 
รปูท่ี 3-235 กรณีอบุติัเหตท่ีุหน่ึง (7 เมษายน 2549) 

สาํหรบักรณีทีส่อง เหตุการณ์คลา้ยคลงึกบักรณีแรก เมื่อรถโดยสารพุง่ชนทา้ยรถบรรทุกและเสยีหลกัตกลงไปใน
เกาะกลางแบบขดุซึง่มคีวามชนัสงูเช่นเดยีวกนั ทัง้น้ี ยงัพบว่าระดบัความสงูของถนนในทศิทางทีเ่กดิเหตุนัน้ สงู
กวา่ในทศิทางตรงขา้ม เป็นเหตุใหร้ถคนัทีเ่สยีหลกัดงักล่าวพุง่ขา้มไปตกบนถนนในทศิทางตรงกนัขา้มทนัท ี

 
รปูท่ี 3-236 กรณีอบุติัเหตท่ีุสอง (16 สิงหาคม 2549) 

ในกรณทีีส่าม เป็นอุบตัเิหตุรถกระบะพลกิควํ่าทีค่วามชนัคนัทาง 1:4 ซึง่จากการคาํนวณเขตปลอดภยั เมื่อถนนมี
ปรมิาณจราจร 7,388 คนัต่อวนั พบว่าต้องการระยะปลอดภยั 8-10 เมตร แต่ในกรณีดงักล่าว มกีารถมเนิน 
(Backslope) ทีข่อบเขตทางดว้ยความชนั 1:1.5 ทาํใหพ้ืน้ทีด่งักล่าวเป็นรางระบายน้ําแบบกวา้ง และไมพ่จิารณา
วา่เป็นพืน้ทีป่ลอดภยั ซึง่การปรบัปรงุความชนัลาดตดัใหล้าดชนัน้อยกวา่ 1:4 น่าจะเป็นวธิทีีป่ฏบิตัไิด ้

 
 

รปูท่ี 3-237 กรณีอบุติัเหตท่ีุสาม (29 สิงหาคม 2549) 

ในกรณีสุดทา้ยทีม่คีวามลาดชนั 1:6 ซึง่เมื่อพจิารณาจากปรมิาณจราจร 73,753 คนัต่อวนั และไมม่วีตัถุอนัตราย
ใดๆ ถอืไดว้่าเป็นพืน้ทีป่ลอดภยัทีม่เีขตปลอดภยัเหมาะสม อย่างไรกต็าม อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้เป็นรถโดยสารเสยี
หลกัพลกิควํ่าตกลงไปทีค่นัดนิดงักล่าว ซึง่จากการสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุพบรอยไถล (Yaw Marks) ของ



3-207 
 

รถ ซึง่ชีใ้หเ้หน็ว่ารถไดเ้ริม่เสยีหลกัก่อนทีจ่ะพลกิควํ่าตกลงไปในคนัดนิ และเน่ืองจากมติขิองรถทีส่งูกว่าปกตจิงึ
ถอืไดว้า่เป็นอกีองคป์ระกอบหน่ึงของอุบตัเิหตุครัง้น้ี 

 
รปูท่ี 3-238 กรณีอบุติัเหตท่ีุส่ี (18 มีนาคม 2549) 

(3) แนวทางการเพ่ิมความปลอดภยั 

เมื่อพจิารณาปญัหาอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ พบว่าองค์ประกอบของการเกดิอุบตัเิหตุในเขตปลอดภยัอาจเกดิไดจ้าก
แนวคนัทางไม่มคีวามปลอดภยั หรอืจากการมวีตัถุอนัตรายในพืน้ที ่(จะกล่าวถงึรายละเอยีดในหวัขอ้ 5.3) ซึ่ง
ปญัหาเรื่องแนวคนัทางไมม่คีวามปลอดภยัน้ี ไดแ้ก่ หนิหรอืแนวหนิขนาดใหญ่ คลองทีม่คีวามลกึมากกว่า 60 
ซม. คนัทางทีม่คีวามชนัมากกวา่ 1:1 หรอืมคีวามลกึมากกวา่ 60 ซม. เป็นตน้ 

จะเหน็ไดว้า่ ความชนัและความลกึของคนัทาง เป็นปจัจยัสาํคญัทีส่ง่ผลต่อความปลอดภยัของผูใ้ชร้ถ ดงันัน้ รปูท่ี 
3-239 จงึเป็นแนวทางในการประเมนิความปลอดภยัจากสภาพคนัทาง โดยประเมนิจากความชนัและความลกึ
ของถนนในช่วงดงักล่าวว่าอยู่ในพื้นที่ออกแบบใด หากผลลพัธ์ที่ไดต้กอยู่ในพืน้ที่เขม้ด้านบน ผูอ้อกแบบควร
พจิารณาตดิตัง้อุปกรณ์กัน้เพื่อเพิม่ความปลอดภยัไมใ่หร้ถทีเ่กดิการเสยีหลกับนถนนตกลงไปในแนวคนัทางและ
อาจเกดิการพลกิควํ่าได ้ 

 
รปูท่ี 3-239 แผนภมิูประเมินความต้องการอปุกรณ์กัน้คนัทาง 

ทีม่า: AASHTO (2002) 
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3.2.5.3 เสาและต้นไม้ 

(1) ความรนุแรงของอบุติัเหตรุถชนเสาและต้นไม้ 

อุบตัเิหตุรถชนเสาหรอืตน้ไม ้ ถอืเป็นอุบตัเิหตุทีเ่กดิความเสยีหายรุนแรงถงึขัน้เสยีชวีติ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้สว่นใหญ่
รนุแรงกวา่อุบตัเิหตุประเภทรถชนรถ เน่ืองจากในอุบตัเิหตุรถชนรถนัน้ รถแต่ละคนัเคลื่อนทีอ่ยา่งอสิระอยูบ่นพืน้
ถนน นอกจากนัน้ เมือ่เกดิการปะทะขึน้ แรงปะทะทีส่ง่ผา่นมาจะไดร้บัการดดูซบัจากพืน้ผวิและโครงสรา้งของรถ
แต่ละคนัและเกดิการยุบตวั ทําใหแ้รงทีส่่งไปถงึผูโ้ดยสารภายในลดลง ในทางตรงกนัขา้ม สาํหรบักรณีอุบตัเิหตุ
รถชนเสาหรอืตน้ไม ้วตัถุเหล่านัน้ตดิตัง้อยา่งแน่นหนาอยูบ่นพืน้ เมือ่เกดิการปะทะขึน้ แรงกระทาํแทบทัง้หมดจะ
ถูกส่งกลบัไปยงัรถทีเ่ขา้มาชน โดยพืน้ทีป่ะทะมขีนาดเลก็ตามขนาดเสาหรอืตน้ไมย้ิง่เป็นการเพิม่แรงปฏกิริยิาที่
เกดิขึน้ และการบาดเจบ็ของอุบตัเิหตุประเภทน้ีเกดิขึน้เน่ืองจาก 

- แรงกระทาํเกดิขึน้ในระยะเวลาทีร่วดเรว็ 
- แรงแทบทัง้หมดสง่ไปยงัตวัผูโ้ดยสารโดยตรง 
- เกดิการยบุตวัของรถมาก และอาจไปกระทบเขา้กบัผูโ้ดยสารโดยตรง 
- ผูโ้ดยสารทีไ่มค่าดเขม็ขดันิรภยัจะกระดอนไปโดนสว่นต่างๆ ภายในรถหรอือาจพุง่หลุดออกจากตวัรถ 

(2) กรณีศึกษา 

แมว้่าอุบตัเิหตุประเภทดงักล่าวน้ี น่าจะมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งน้อยทีร่ถจะไปชนวตัถุขนาดเลก็และตัง้อยู่นอก
ถนน แต่อาจจะต้องเปลี่ยนความคดิเมื่อพจิารณาถงึจํานวนเสาและต้นไมท้ีม่อียู่บรเิวณรมิทางหลวงและถนนใน
ประเทศไทย ซึง่มมีากขนาดทีไ่ม่อาจประเมนิจํานวนได ้ดงันัน้ สิง่หน่ึงทีต่้องระบุซํ้าเสมอ คอื เสาหรอืป้ายทีถู่ก
ชนไม่ไดเ้ป็นสาเหตุของอุบตัเิหตุ เป็นแค่เพยีงเหตุการณ์ลูกโซ่ที่เกดิขึน้หลงัจากรถเสยีหลกัหลุดออกจากถนน
แลว้เทา่นัน้ ดงันัน้ ศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ จงึไดร้วบรวมอุบตัเิหตุรถชนเสาและตน้ไมท้ัง้หมด 11 ครัง้ นําเสนอในรปู
ท่ี 3-240 และกรณีศึกษาท่ี 2 
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รปูท่ี 3-240 ตาํแหน่งอบุติัเหตรุถชนเสาและต้นไม้ 
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กรณีศึกษาท่ี 2 อบุติัเหตรุถชนเสาและต้นไม้
(1)  
วนัและเวลา 19 มกราคม 2547 
สถานที ่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ทางหลวงหมายเลข 3214 
ประเภทรถ รถยนตส์ว่นบุคคล 
การบาดเจบ็ เสยีชวีติ 2 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ เสยีการควบคุมรถ 

 

   
 
(2)  
วนัและเวลา 17 พฤศจกิายน 2548 
สถานที ่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ทางหลวงหมายเลข 3214 
ประเภทรถ รถยนตส์ว่นบุคคล 
การบาดเจบ็ ผูโ้ดยสาร เสยีชวีติ 1 ราย บาดเจบ็สาหสั 1 ราย 

คนเดินเท้า เสยีชวีติ 3 ราย บาดเจบ็สาหสั 1 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ เสยีการควบคุม 
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(3)  
วนัและเวลา 21 กุมภาพนัธ ์2549 
สถานที ่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ทางหลวงหมายเลข 1 
ประเภทรถ รถโดยสาร 
การบาดเจบ็ บาดเจบ็สาหสั 1 ราย 

บาดเจบ็เลก็น้อย 31 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ รถถกูตดัหน้า  

 

   
 
(4)  
วนัและเวลา 13 เมษายน 2549 
สถานที ่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ทางหลวงหมายเลข 1 
ประเภทรถ รถโดยสาร 
การบาดเจบ็ เสยีชวีติ 2 ราย 

บาดเจบ็สาหสั 2 ราย 
บาดเจบ็เลก็น้อย 36 ราย 

ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ ขบัออกนอกชอ่งทาง 
หลบัใน 
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(5)  
วนัและเวลา 28 กนัยายน 2550 
สถานที ่ อ.บรรพตพสิยั จ.นครสวรรค ์
ทางหลวงหมายเลข 1 
ประเภทรถ รถยนตส์ว่นบุคคล 
การบาดเจบ็ เสยีชวีติ 2 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ วิง่ออกนอกชอ่งทาง และไมส่ามารถระบุสาเหตุได ้

 

   
 
(6)  
วนัและเวลา 25 สงิหาคม 2551 
สถานที ่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ทางหลวงหมายเลข 1 
ประเภทรถ รถกระบะ 
การบาดเจบ็ เสยีชวีติ 1ราย 

บาดเจบ็สาหสั 9 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ วิง่ออกนอกชอ่งทาง 

หลบัใน 
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(7)  
วนัและเวลา 29 กนัยายน 2551 
สถานที ่ อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี 
ทางหลวงหมายเลข 346 
ประเภทรถ รถกระบะ 
การบาดเจบ็ บาดเจบ็สาหสั 2 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ เสยีการควบคุม 

Hydroplaning 
 

   
 
(8)  
วนัและเวลา 17 ตุลาคม 2551 
สถานที ่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ทางหลวงหมายเลข 3214 
ประเภทรถ รถตู ้
การบาดเจบ็ บาดเจบ็สาหสั 1 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ วิง่ออกนอกชอ่งทาง 

หลบัใน 
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(9)  
วนัและเวลา 12 ธนัวาคม 2551 
สถานที ่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ทางหลวงหมายเลข 1 
ประเภทรถ รถบรรทุก 
การบาดเจบ็ ไมไ่ดร้บับาดเจบ็ 1 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ วิง่ออกนอกชอ่งทาง 

หลบัใน 
 

   
 
(10)  
วนัและเวลา 27 ธนัวาคม 2551 
สถานที ่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ทางหลวงหมายเลข 3214 
ประเภทรถ รถยนตส์ว่นบุคคล 
การบาดเจบ็ บาดเจบ็สาหสั 6 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ วิง่ออกนอกชอ่งทาง และไมส่ามารถระบุสาเหตุได ้
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(11)  
วนัและเวลา 13 กุมภาพนัธ ์2552 
สถานที ่ อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียธุยา 
ทางหลวงหมายเลข 1 
ประเภทรถ รถโดยสาร 
การบาดเจบ็ เสยีชวีติ 3 ราย 

บาดเจบ็สาหสั 7 ราย 
บาดเจบ็เลก็น้อย 18 ราย 

ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ วิง่ออกนอกชอ่งทาง และไมส่ามารถระบุสาเหตุได ้
 

   
 

 
จากกรณีอุบตัเิหตุทีนํ่าเสนอขา้งตน้ สามารถสรุปรวมเหตุการณ์และองคป์ระกอบของอุบตัเิหตุอกีครัง้ในตารางท่ี 
3-52 ซึ่งประกอบไปดว้ย อุบตัเิหตุชนเสาป้ายจราจร 4 ครัง้ ชนเสาไฟฟ้าแสงสว่าง 3 ครัง้ ชนต้นไม ้2 ครัง้ ชน
เสาสายไฟ 1 ครัง้ และชนเสาสะพานลอยอกี 1 ครัง้ และมเีพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ทีอุ่ปกรณ์ต่างๆ เหล่าน้ีไดร้บัการ
ตดิตัง้อุปกรณ์กัน้ 

ในคอลมัน์ CDC หรอื Collision Deformation Classification นัน้ แสดงใหเ้หน็ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัรถ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ตวัเลขในหลกัสุดทา้ยทีแ่สดงถงึความลกึของรอยชนในระดบั 1-9 นอกจากนัน้ เมื่อพจิารณา
จากมมุของการชน พบว่าอุบตัเิหตุชนดา้นขา้งก่อใหเ้กดิความรุนแรงกบัผูป้ระสบอุบตัเิหตุมากกว่าทศิทางอื่น ซึง่
เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จากการทีร่ถสะบดัหรอืหมนุก่อนทีจ่ะเขา้ปะทะกบัเสาหรอืป้าย  
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ตารางท่ี 3-52 สรปุอบุติัเหตชุนเสาหรอืป้าย 
ลาํดบั วนั รถ CDC วตัถท่ีุชน วสัด ุ

ระยะติดตัง้
จากถนน 

1 19/01/2547 รถยนตส์ว่นบุคคล 08LZ1AN8 เสา Single Bracket Steel Lighting เหลก็ 2.50 m 
2 17/11/2548 รถยนตส์ว่นบุคคล 04RP1AN4 Steel Frame for Mounting Overhead Sign Type I เหลก็ 4.50 m 
3 21/02/2549 รถโดยสาร - Steel Pole for Two Legs Overhanging Traffic Sign เหลก็ 0.45 m 
4 13/04/2549 รถโดยสาร - Steel Pole for Overhanging Traffic Sign เหลก็ 3.90 m 
5 28/09/2550 รถยนตส์ว่นบุคคล 09LP0AW5 ตน้ไม ้ ไม ้ 5.20 m 
6 25/08/2551 รถกระบะ 12FZ0EW4 High Mast (with guardrail) เหลก็ 4.30 m 
7 29/08/2551 รถกระบะ 09LB0AW4 ตน้ไม ้ ตน้ปาลม์ 2.45 m 
8 17/10/2551 รถตู ้ 01FZ1EN5 เสาไฟฟ้า คอนกรตี 7.30 m 
9 12/12/2551 รถบรรทุก - Steel Frame for Mounting Overhead Sign Type I เหลก็ 3.80 m 
10 27/12/2551 รถยนตส์ว่นบุคคล 09LP0AW9 High Mast (with concrete barrier) เหลก็และคอนกรตี 9.30 m 
11 13/02/2552 รถโดยสาร - เสาสะพานลอย คอนกรตีเสรมิเหลก็ 2.90 m 

 
หากไม่มองถงึอุบตัเิหตุและความรุนแรงที่เกดิขึน้แล้วนัน้ การประเมนิเขตปลอดภยัเป็นอกีวธิหีน่ึงที่จะช่วยให้
ผูอ้อกแบบสามารถประเมนิความเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุจากอุปกรณ์ต่างๆ เหล่าน้ี ก่อนทีอุ่บตัเิหตุจะเกดิขึน้ได ้
โดยเมื่อทําการคํานวณหาเขตปลอดภยัตามปรมิาณจราจรและความเรว็เทยีบกบัระยะทีอุ่ปกรณ์เหล่านัน้ตดิตัง้
จรงิดงัแสดงในตารางท่ี 3-53 พบว่าเสาและป้ายทุกอนัตดิตัง้อยู่ในพื้นที่ปลอดภยัดา้นขา้งแทบทัง้สิน้ โดย
อุบตัเิหตุครัง้ทีส่ามนัน้ เสาป้ายจราจรตดิตัง้อยูเ่กอืบชดิกบัแนวทางวิง่ ซึง่มรีะยะห่างเพยีง 45 ซม. เท่านัน้ สว่น
ในกรณอุีบตัเิหตุทีส่บินัน้ เป็นอุบตัเิหตุทีไ่มน่่าเชื่อวา่จะเกดิขึน้ได ้

ตารางท่ี 3-53 เขตปลอดภยั 

ลาํดบั ทางหลวง
หมายเลข กม.ท่ี ความชนัคนัทาง ลาดตดั AADT  

(คนัต่อวนั) 
เขตปลอดภยั
ด้านข้าง 

ระยะติดตัง้
จากถนน 

1 3214 2+100 1:6 - 12,785 6.5 m - 7.5 m 2.50 m
2 3214 4+400 1:6 - 10,853 6.5 m - 7.5 m 4.50 m
3 1 40+400 - - 93,630 N/A 0.45 m
4 1 40+500 1:2 1:1 78,432 N/A 3.90 m
5 1 265+850 1:4 - 4,627 7.5 m - 9.0 m 5.20 m
6 1 4+500 1:4 - 78,432 8.0 m - 10.0 m 4.30 m
7 346 17+500 ขอบ - 11,184 N/A 2.45 m
8 3214 4+500 1:10 - 12,785 6.5 m - 7.5 m 7.30 m
9 1 43+000 1:3 1:1 78,432 N/A 3.80 m
10 3214 4+600 กาํแพง - 10,853 N/A 9.30 m
11 1 62+000 1:16  

(กบัราวกนัอนัตราย) 
1:6 31,681 6.5 m - 7.5 m 2.90 m

 

(3) แนวทางการเพ่ิมความปลอดภยั 

การคาํนวณหาเขตปลอดภยั 
รปูท่ี 3-241 แสดงแผนภูมกิารหาเขตปลอดภยัตามขอ้แนะนําของ AASHTO ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2520 รวมทัง้ใช้
สําหรบัเป็นแนวทางในการประเมนิและตดิตัง้อุปกรณ์กัน้อนัตราย โดยมปีจัจยัในการคํานวณ ไดแ้ก่ ปรมิาณ
จราจร ความเรว็ และความชนัคนัทาง 
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รปูท่ี 3-241 แผนภมิูการหาเขตปลอดภยั (สหรฐัอเมริกา) 

ทีม่า: AASHTO (2002) 

ในทางปฏบิตั ิการออกแบบเขตปลอดภยัน้ีควรคํานึงถงึพืน้ทีท่ีต่้องการและสอดคลอ้งกบังบประมาณไวด้ว้ย ซึ่ง
การถมคนัทางนัน้สามารถแยกไดเ้ป็น “ความชนัทีค่วบคุมรถได”้ กบั “ความชนัทีค่วบคุมรถไมไ่ด”้ ดงัแสดงในรปู
ท่ี 3-242 โดยประเภทแรกหมายถงึ คนัทางทีม่คีวามชนัน้อยกว่า 1:4 สว่นประเภทหลงัหมายถงึคนัทางระหว่าง 
1:3 หรอื 1:4 ซึง่หากรถเกดิเสยีหลกัตกลงไปในบรเิวณดงักล่าว ควรจะไม่เกดิความรุนแรงถงึขัน้เสยีชวีติหรอื
บาดเจบ็สาหสั 

 
รปูท่ี 3-242 ภาพหน้าตดัความชนัคนัทางท่ีปลอดภยั 

ทีม่า: AASHTO (2002) 
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ในประเทศออสเตรเลยี มวีธิคีํานวณเขตปลอดภยัอกีหน่ึงวธิ ีโดยใชแ้ผนภูมซิึง่พจิารณาจากปรมิาณจราจรและ
ความเรว็ทีเ่ปอรเ์ซนไทล ์85 ดงัแสดงในรปูท่ี 3-243 ซึง่ระยะทีไ่ดจ้ะตอ้งมกีารปรบัแกห้ากมโีคง้ในแนวดิง่ หรอืมี
การถมคนัดนิพเิศษเพิม่เตมิ ดงัแสดงในรปูท่ี 3-244 

 
รปูท่ี 3-243 แผนภมิูการหาเขตปลอดภยั (ออสเตรเลีย) 

ทีม่า: Austroads (2003) 
 

 
รปูท่ี 3-244 ผลจากความชนัคนัทาง 

ทีม่า: Austroad (2003) 

ในทางปฏิบตัิ หากพบพื้นที่ที่มปีญัหาเรื่องอุบตัิเหตุรถหลุดออกจากถนนพุ่งชนเสาหรอืป้าย สามารถดําเนิน
มาตรการเพื่อลดความรุนแรงหากมรีถเสยีหลกัเกดิขึน้ได ้3 วธิ ีคอื (1) ลดความอนัตรายของวตัถุในพืน้ทีท่ีม่ ี
ความเสีย่ง (2) ป้องกนัไมใ่หม้วีตัถุดงักล่าวในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่ง และ (3) ลดความเสีย่งทีร่ถจะชนวตัถุหากเสยี
หลกัออกจากถนน ซึง่ในตารางท่ี 3-54 นําเสนอแนวทางในการเพิม่ความปลอดภยัอยา่งละเอยีด 
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ตารางท่ี 3-54 แนวทางในการเพ่ิมความปลอดภยัจากอบุติัเหตรุถชนเสาหรือต้นไม้ 
หลกัการ แนวทางปฏิบติั 

ลดความอนัตรายของวตัถุในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่ออุบตัเิหตุสงู 1) รือ้ถอน 
2) รือ้ยา้ยไปไวใ้นทีท่ีเ่หมาะสม 
3) ใชอุ้ปกรณ์ทีแ่ตกหกัได ้
4) ป้องกนัวตัถุเหลา่นัน้ไมใ่หร้ถพุง่ไปชน 
5) เพิม่การมองเหน็ใหก้บัผูข้บัขี ่
6) ใชม้าตรการควบคุมความเรว็ 

ป้องกนัไมใ่หม้วีตัถุดงักลา่วในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่ง 7) ทบทวนนโยบายในการตดิตัง้หรอืปลกูสรา้งวตัถุอนัตรายใน
เขตปลอดภยั 

ลดความเสีย่งทีร่ถจะชนวตัถุหากเสยีหลกัออกจากถนน 8) ใชร้ะบบสาธารณูปโภคใตด้นิ 
9) ยา้ยวตัถุอนัตรายออกไปใหไ้กลจากถนนใหม้ากขึน้ 
10) ลดจาํนวนเสาและตน้ไมต้ลอดแนวสายทาง 

ทีม่า Ross et al (2004) 
 

3.2.5.4 อปุกรณ์กัน้ (ราวกนัอนัตรายและกาํแพงคอนกรีต) 

หมายเหตุ: ในฉบบัภาษาองักฤษใชค้าํว่า “Traffic Barrier” ซึง่หมายถงึทัง้ราวกนัอนัตราย (Guardrail) กําแพง
คอนกรตี (Concrete Barrier) หรอืสายเคเบลิ (Cable) แต่จะกล่าวถงึในสองแบบแรกเป็นสว่นใหญ่ อุปกรณ์กัน้จะ
ทําหน้าที่ป้องกนัไม่ใหร้ถที่เกดิเสยีหลกัหลุดออกนอกถนนและชนกบัอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสาหรอืต้นไม ้
ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ 3.2.5.3 หรอืรวมถงึอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ท่อระบายน้ํา หลกักโิลเมตร หนิ เป็นต้น 
นอกจากนัน้ อุปกรณ์เหล่าน้ียงัอาจถูกติดตัง้ในพื้นที่ที่เขตปลอดภยัไม่เพยีงพอ หรอืในบรเิวณที่มคีวามเสี่ยง
อุบตัเิหตุรถชนคนเดนิเทา้ 

(3) กรณีศึกษา 

(3.1) ความยาวของอปุกรณ์กัน้ 
ดงัทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ว่าการเลอืกใชอุ้ปกรณ์กัน้น้ี ควรพจิารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ที ่และเมื่อเลอืก
ประเภทได้แล้ว สิ่งสําคญัถัดมาคือควรติดตัง้อุปกรณ์ดงักล่าวน้ีไว้ที่ตําแหน่งใด มีความยาวเท่าไหร่ จึงจะ
เหมาะสม  

ศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ไดเ้กบ็ขอ้มลูอุบตัเิหตุสามครัง้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถหลุดออกจากขา้งทางไปชนวตัถุอนัตราย แม้
มกีารตดิตัง้อุปกรณ์กัน้ไวแ้ลว้ ดงัแสดงในรปูท่ี 3-245 และกรณีศึกษาท่ี 3 
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รปูท่ี 3-245 ตาํแหน่งอบุติัเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัความยาวอปุกรณ์กัน้ 

กรณีศึกษาท่ี 3 อบุติัเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัความยาวอปุกรณ์กัน้
(1)  
วนัและเวลา 23 มกราคม 2547 
สถานที ่ อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียธุยา 
ทางหลวงหมายเลข 1 
ประเภทรถ รถกระบะ 
การบาดเจบ็ เสยีชวีติ 1 ราย 

บาดเจบ็สาหสั 1 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ วิง่ออกนอกชอ่งทาง ไมส่ามารถระบุสาเหตุได ้

 

   
 

1

2

3
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(2)  
วนัและเวลา 25 สงิหาคม 2551 
สถานที ่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ทางหลวงหมายเลข 1 
ประเภทรถ รถกระบะ 
การบาดเจบ็ เสยีชวีติ 1 ราย 

บาดเจบ็สาหสั 9 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ วิง่ออกนอกชอ่งทาง 

หลบัใน 
 

   
 
(3)  
วนัและเวลา 13 กุมภาพนัธ ์2552 
สถานที ่ อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียธุยา 
ทางหลวงหมายเลข 1 
ประเภทรถ รถโดยสาร 
การบาดเจบ็ เสยีชวีติ 3 ราย 

บาดเจบ็สาหสั 7 ราย 
บาดเจบ็เลก็น้อย 18 ราย 

ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ วิง่ออกนอกชอ่งทาง ไมส่ามารถระบุสาเหตุได ้
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อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้บนทางหลวงหมายเลข 1 ทัง้หมดน้ีมคีวามคลา้ยคลงึกนัสิง่หน่ึงคอื รถหลุดออกจากขา้งทาง
และไปชนกบัวตัถุอนัตราย แมว้า่จะมกีารตดิตัง้กาํแพงคอนกรตี (รปูท่ี 3-246) และราวกนัอนัตราย (รปูท่ี 3-247) 
ป้องกนัไวแ้ลว้กต็าม  

 

 
รปูท่ี 3-246 กาํแพงคอนกรีตสาํหรบัป้องกนัเสาสะพานลอย 

ทีม่า: DOH (1994) 
 

 
รปูท่ี 3-247 ราวกนัอนัตราย 

ทีม่า: DOH (1994) 

ระยะความยาวของอุปกรณ์ทัง้สองประเภทน้ีกําหนดไวท้ีป่ระมาณ 20 เมตร จากวตัถุอนัตราย หรอืมากกว่านัน้
เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม อุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นพบว่าอุปกรณ์ดงักล่าวมคีวามยาวไม่เพยีงพอที่จะสามารถป้องกนั
อุบตัเิหตุทัง้สามครัง้ได ้(รปูท่ี 3-248) ดงันัน้ จงึควรจําเป็นจะตอ้งพจิารณาการออกแบบความยาวของอุปกรณ์
เหล่าน้ี ซึง่จะไดก้ล่าวอยา่งละเอยีดในหวัขอ้ถดัไป 
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(1) จากอุบตัเิหตุวนัที ่23 มกราคม 2547 

 

 
(2) จากอุบตัเิหตุวนัที ่25 สงิหาคม 2551 

 
(3) จากอุบตัเิหตุวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2552 

รปูท่ี 3-248 กาํแพงคอนกรีตและราวกนัอนัตรายท่ีติดตัง้ในปัจจบุนั 

(3.2) การปรบัปรงุส่วนปลาย (End Treatment) 
การปรบัปรุงส่วนปลาย (ซึ่งหมายถงึส่วนเริม่ต้น) ของอุปกรณ์กัน้เหล่าน้ี เป็นสิง่สําคญัทีจ่ะช่วยลดความรุนแรง
หากมรีถพุ่งเขา้ชน ซึง่ความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ถอืว่าอยู่ในระดบัวตัถุอนัตรายอื่นๆ เช่น เสาหรอืตน้ไม ้เพราะมกีาร
ติดตัง้อย่างหนาแน่นเช่นกนั การปรบัปรุงส่วนปลายอย่างเหมาะสมจะช่วยชะลอความเร็วหรอืสะท้อนรถให้
กลบัไปอยูบ่นถนนไดอ้ยา่งปลอดภยั  

Wheel Tracks

Wheels Path

20 m
35 m

20 m
81 m

38 m 

170 m
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อย่างไรกต็าม ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ไดต้รวจสอบพบกรณีอุบตัเิหตุทีไ่ม่มกีารปรบัปรุงส่วนปลายของอุปกรณ์กัน้ 
และอุบตัเิหตุที่มกีารปรบัปรุงส่วนปลายแต่กลบัส่งผลเพิม่ความรุนแรงใหก้บัอุบตัเิหตุมากกว่าที่ควรจะเป็น ดงั
แสดงในรปูท่ี 3-249 และกรณีศึกษาท่ี 4 

 
รปูท่ี 3-249 ตาํแหน่งอบุติัเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัการปรบัปรงุส่วนปลาย 

  

Bangkok

Pathumthani

Ayutthaya

Nakhonpathom

1

2 

3

4
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กรณีศึกษาท่ี 4 อบุติัเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัการปรบัปรงุส่วนปลาย
(1)  
วนัและเวลา 9 กนัยายน 2551 
สถานที ่ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 
ทางหลวงหมายเลข 32 
ประเภทรถ รถกระบะ 
การบาดเจบ็ เสยีชวีติ 1 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ วิง่ออกนอกชอ่งทาง หลบัใน 

 

   
 
(2)  
วนัและเวลา 15 กนัยายน 2551 
สถานที ่ อ.เมอืง จ.นครปฐม 
ทางหลวงหมายเลข 321 
ประเภทรถ รถโดยสาร 
การบาดเจบ็ เสยีชวีติ 7 ราย 

บาดเจบ็สาหสั 44 ราย 
บาดเจบ็เลก็น้อย 20 ราย 

ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ เสยีการควบคุม 
การขบัขีอ่ยา่งไมป่ลอดภยั 
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(3)  
วนัและเวลา 27 ธนัวาคม 2551 
สถานที ่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ทางหลวงหมายเลข 3214 
ประเภทรถ รถยนตส์ว่นบุคคล 
การบาดเจบ็ เสยีชวีติ 6 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ วิง่ออกนอกชอ่งทาง ไมส่ามารถระบุสาเหตุได ้

 

   
 
(4)  
วนัและเวลา 13 กุมภาพนัธ ์2552 
สถานที ่ อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียธุยา 
ทางหลวงหมายเลข 1 
ประเภทรถ รถโดยสาร 
การบาดเจบ็ เสยีชวีติ 3 ราย 

บาดเจบ็สาหสั 7 ราย 
บาดเจบ็เลก็น้อย 18 ราย 

ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ วิง่ออกนอกชอ่งทาง ไมส่ามารถระบุสาเหตุได ้
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จากการตรวจสอบดงักล่าว พบอุบตัเิหตุสองครัง้ทีไ่มม่กีารปรบัปรงุสว่นปลาย ไดแ้ก่ อุบตัเิหตุครัง้ทีห่น่ึง (รปูท่ี 3-
250) รถกระบะพุ่งเขา้ชนกําแพงคอนกรตีบรเิวณจุดกลบัรถ ซึ่งที่จุดดงักล่าว มกีารนํากําแพงคอนกรตีมาวาง
ป้องกนัไม่ใหร้ถจากทศิทางตรงกนัขา้มกลบัรถ และได้ตดิตัง้กําแพงเพิม่เติมอกีหกตวัเพื่อป้องกนัไม่ใหร้ถเสยี
หลกัตกลงไปในเกาะกลางถนน โดยกําแพงแต่ละตวัมคีวามสงู 86 ซม. ความยาว 241ซม. แต่เป็นการวางใน
แนวตัง้ฉากกบัทศิทางรถวิง่ ทาํใหร้ถคนัทีเ่สยีหลกัพุง่เขา้ชนไดร้บัความเสยีหายอยา่งหนกับรเิวณตอนหน้า สว่น
กาํแพงคอนกรตีไดร้บัความเสยีหายเพยีงสว่นเดยีว 

    
รปูท่ี 3-250 กาํแพงคอนกรีตติดตัง้แนวตัง้ฉากกบัทิศทางรถว่ิง 

ในอุบตัเิหตุครัง้ทีส่องนัน้ (รปูท่ี 3-251) รถบรรทุกไดพุ้่งเขา้ชนหวัสะพานซึง่เป็นกําแพงคอนกรตีสงู 97 ซม. 
ความยาว 27 เมตร ตดิตัง้อยูห่่างขอบทาง 30 ซม. พาดผ่านคลองตะกูในจ.นครปฐม ซึง่จากหลกัฐานในทีเ่กดิ
เหตุพบวา่รถโดยสารชนกาํแพงคอนกรตีอยา่งหนกั โดยสว่นหน้าของรถพุง่ไปบนราวสะพาน ชนเขา้กบัเสาไฟฟ้า
สองตน้ ก่อนทีจ่ะตกลงไปในรอ่งระหว่างราวสะพานสองอนั ทาํใหส้ว่นหน้าของรถอยูบ่รเิวณผวิหน้าและสว่นทา้ย
ตดิอยูบ่นราวสะพานดา้นบน สง่ผลใหช้ว่งล่างและตวัรถหลุดออกจากกนั 

   
รปูท่ี 3-251 กาํแพงคอนกรีตบริเวณหวัสะพานท่ีไม่ได้รบัการปรบัปรงุ  
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การปรบัปรุงปลายกําแพงคอนกรตีใหเ้ป็นแบบเนิน (Approach Concrete Barrier) ดงัแสดงในรปูท่ี 3-252 มี
แนวโน้มทีจ่ะชว่ยลดความรุนแรงหากรถพุง่เขา้ไปชน และช่วยสะทอ้นรถใหก้ลบัเขา้ไปบนถนนไดอ้ยา่งปลอดภยั 
อย่างไรก็แล้วแต่ จากเหตุการณ์อุบตัิเหตุที่เกดิขึน้ในครัง้ที่สามและสีก่ลบักลายเป็นตวัเพิม่ความรุนแรงใหก้บั
อุบตัเิหตุมากกว่าทีค่วรจะเป็น ซึง่ทาง AASHTO ไดป้ระเมนิประสทิธภิาพของอุปกรณ์ลกัษณะทีเ่ป็นเนินทัง้ราว
กนัอนัตรายและกาํแพงคอนกรตีไวใ้นคูม่อืการออกแบบขา้งทางฉบบัปี 1996 ไวว้า่ 

“จากการทดสอบการชนหลายครัง้ เนินราวกนัอนัตรายไม่เหมาะที่จะนํามาใช้บนถนนที่มี
ปรมิาณจราจรและความเรว็สงู หากบรเิวณใดทีม่กีารตดิตัง้อยูแ่ลว้ ควรจะไดร้บัการแกไ้ขใน
โครงการปรบัปรงุถนนหรอืโครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ” 

นอกจากนัน้ ยงัไดแ้นะนําใหใ้ชเ้นินกาํแพงคอนกรตีเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่คีวามเรว็ตํ่ากว่า 60 กม./ชม. หรอืในพืน้ทีท่ี่
มเีขตทางจาํกดัเทา่นัน้ 

  
 

   
รปูท่ี 3-252 เนินกาํแพงคอนกรีต 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การเลอืกประเภทการปรบัปรุงปลายราวกนัอนัตรายหรอืปลายกําแพงคอนกรตีขึน้อยู่กบั
สภาพการใชง้านเป็นหลกั รวมทัง้มปีจัจยัเสรมิทีส่าํคญัอื่นๆ เช่น ความเรว็ พืน้ที ่ความสามารถในการรองรบัแรง
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กระแทก รวมถงึราคาและคา่ใชจ้า่ยในการซ่อมแซม โดยรายละเอยีดของแนวทางในการเพิม่ความปลอดภยัเสนอ
อยูใ่นหวัขอ้ถดัไป 

(3.3) รถขนาดใหญ่และอปุกรณ์กัน้ 
เมื่อวนัที ่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 เกดิอุบตัเิหตุรถโดยสารเสยีหลกัพุง่ชนกําแพงคอนกรตีและพลกิควํ่าตกลงไป
ในลาํน้ําแมก่วง ทีอ่.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม ่สง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติถงึ 17 ราย และบาดเจบ็สาหสัอกี 35 ราย หน่ึงปี
ใหห้ลงั เมื่อวนัที ่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551 เกดิอุบตัเิหตุในลกัษณะเดยีวกนั เมื่อรถโดยสารเสยีหลกัชนกําแพง
คอนกรตี และพุง่ขา้มกําแพงคอนกรตีตกไปยงัพืน้ทีด่า้นขา้ง สง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 13 ราย บาดเจบ็สาหสั 8 ราย 
และบาดเจบ็เลก็น้อยอกี 15 ราย ขอ้มลูเพิม่เตมิของอุบตัเิหตุทัง้สองครัง้แสดงในรปูท่ี 3-253 และกรณีศึกษาท่ี 5 

 
รปูท่ี 3-253 อบุติัเหตรุถโดยสารพลิกควํา่ 

  

1

2
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กรณีศึกษาท่ี 5 อบุติัเหตรุถโดยสารพลิกควํา่
(1)  
วนัและเวลา 19 มกราคม 2551 
สถานที ่ อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม ่
ทางหลวงหมายเลข 118 
ประเภทรถ รถโดยสาร 
การบาดเจบ็ เสยีชวีติ 17 ราย 

บาดเจบ็สาหสั 35 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ เสยีการควบคุม 

เครือ่งยนตบ์กพรอ่ง 
 

    
  

(2) 
วนัและเวลา 21 มกราคม 2551 
สถานที ่ อ.สงัขละบุร ีจ.กาญจนบุร ี 
ทางหลวงหมายเลข 323 
ประเภทรถ รถโดยสาร 
การบาดเจบ็ เสยีชวีติ 13 ราย 

บาดเจบ็สาหสั 8 ราย 
บาดเจบ็เลก็น้อย 15 ราย 

ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ เสยีการควบคุม 
เครือ่งยนตบ์กพรอ่ง 
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รปูท่ี 3-254 แสดงรายละเอยีดตําแหน่งอุบตัเิหตุทีอ่.ดอยสะเกด็ เกดิขึน้บนทางหลวงหมายเลข 118 มุ่งหน้า
จากจ.เชยีงรายสูจ่.เชยีงใหม ่ณ บรเิวณจุดเกดิเหตุที ่กม.45+500 เป็นชว่งทางลงเนินประกอบกบัทางโคง้รศัม ี83 
เมตร อตัรายกโคง้ 0.092 เมตร/เมตร และปรบัการยกโคง้เขา้สูร่ะดบัปกตเิพื่อเขา้สูส่ะพานขา้มลําน้ําแมก่วง สว่น
อุบตัเิหตุทีอ่.สงัขละบุร ี(รปูท่ี 3-255) นัน้เป็นทางลงเนินยาว มคีวามชนัถงึ 14% และจุดทีเ่กดิเหตุเป็นทางโคง้
รศัม ี57 เมตร 

     

 
อุบตัเิหตุที ่อ.ดอยสะเกด็ 

รปูท่ี 3-254 แผนภาพแสดงลกัษณะการเกิดเหต ุ
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อุบตัเิหตุที ่อ.สงัขละบุร ี

รปูท่ี 3-255 แผนภาพแสดงลกัษณะการเกิดเหต ุ

สถิติอบุติัเหต ุ
ศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุแหง่ประเทศไทยไดว้เิคราะหส์ถติอุิบตัเิหตุสบิปียอ้นหลงัทีเ่กดิบนทางหลวงหมายเลข 118 และ 
323 ในบรเิวณพืน้ทีท่ีเ่กดิเหตุ ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 3-55 พบว่า ทีอ่.ดอยสะเกด็เกดิอุบตัเิหตุบรเิวณ
ดงักล่าว 19 ครัง้ เป็นอุบตัเิหตุรถคนัเดยีว 15 ครัง้ ก่อนหน้าน้ี เคยเกดิอุบตัเิหตุทีม่ผีูเ้สยีชวีติเพยีงหน่ึงครัง้จาก
อุบตัิเหตุรถโดยสารชนกบัรถบรรทุก ที่เหลือสามครัง้เป็นอุบตัิเหตุที่มกีารบาดเจ็บ เมื่อพจิารณาในภาพรวม 
พบวา่ เกดิอุบตัเิหตุในชว่งกลางคนื 6 ครัง้ เกดิอุบตัเิหตุเน่ืองจากพืน้ผวิถนนลื่น 6 ครัง้ 

ตารางท่ี 3-56 แสดงสถติอุิบตัเิหตุบรเิวณทีเ่กดิอุบตัเิหตุในอ.สงัขละบุร ีพบว่าจากอุบตัเิหตุหมู ่6 ครัง้ทีเ่กดิขึน้ใน
รอบสบิปี ส่งผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติถงึ 43 ราย เป็นอุบตัเิหตุรถคนัเดยีวทัง้หมด ซึง่จากการบอกเล่าของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ระบุว่า อุบตัเิหตุเมื่อปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ.2548 นัน้ เกดิขึน้กบัชาวพมา่ทีก่ําลงัจะเดนิทางไปยงัด่านเจดยีส์าม
องค ์และถนนเสน้น้ีแรกเริม่เป็นของการไฟฟ้าฝา่ยผลติ ก่อนทีจ่ะถ่ายโอนใหก้รมทางหลวงเป็นผูด้แูลในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3-55 สถิติอบุติัเหตบุนทางหลวงหมายเลข 118 
วนัท่ี เวลา กม. สภาพผิวทาง ลกัษณะการชน เสียชีวิต บาดเจบ็ 

29/07/2539 20:22 42+500 เปียก รถยนตพ์ลกิควํ่า - - 
01/08/2539 11:45 42+500 แหง้ รถจกัรยานยนตพ์ลกิควํ่า - - 
04/09/2539 10:00 42+680 เปียก รถบรรทุกวิง่ออกนอกชอ่งทาง - 1 
12/03/2540 19:30 42+500 แหง้ รถจกัรยานยนต ์– รถโดยสาร - - 
13/04/2540 11:00 42+500 แหง้ รถยนต ์– รถบรรทุก - - 
05/09/2541 16:00 42+650 เปียก รถโดยสาร – รถบรรทุก 1 - 
03/11/2541 10:40 42+740 แหง้ รถยนตว์ิง่ออกนอกชอ่งทาง - - 
23/09/2542 17:00 42+650 เปียก รถบรรทุกวิง่ออกนอกชอ่งทาง - - 
28/04/2543 07:00 42+600 แหง้ รถบรรทุกวิง่ออกนอกชอ่งทาง - 2 
15/06/2543 10:30 42+650 เปียก รถยนตว์ิง่ออกนอกชอ่งทาง - - 
24/11/2543 23:30 42+600 แหง้ รถบรรทุกวิง่ออกนอกชอ่งทาง - - 
24/12/2543 20:30 42+550 แหง้ รถบรรทุกวิง่ออกนอกชอ่งทาง - - 
31/05/2544 15:20 42+610 เปียก รถยนตว์ิง่ออกนอกชอ่งทาง - - 
27/10/2544 15:00 42+500 แหง้ รถโดยสารวิง่ออกนอกชอ่งทาง - - 
03/03/2545 15:15 42+600 แหง้ รถยนต ์– รถบรรทุก - 5 
11/02/2546 22:30 42+550 แหง้ รถยนตว์ิง่ออกนอกชอ่งทาง - - 
07/03/2546 N/A 42+575 แหง้ รถบรรทุกพลกิควํ่า - - 
07/05/2547 24:00 42+600 แหง้ รถบรรทุกวิง่ออกนอกชอ่งทาง - - 
17/01/2549 09:45 42+543 แหง้ รถโดยสารพลกิควํ่า 17 35 

รวม 18 43 
 
ตารางท่ี 3-56 สถิติอบุติัเหตบุนทางหลวงหมายเลข 323 

วนัท่ี เวลา กม. สภาพผิวทาง ลกัษณะการชน เสียชีวิต บาดเจบ็ 
24/05/2541 06:30 65+800 แหง้ รถโดยสารพลกิควํ่า 16 28 
27/02/2543 04:00 66+400 แหง้ รถโดยสารพลกิควํ่า 11 15 
09/07/2543 09:00 66+400 เปียก รถโดยสารพลกิควํ่า 3 30 
20/02/2547 07:30 66+400 แหง้ รถบรรทุกพลกิควํ่า 5 10 
21/03/2548 16:10 66+000 แหง้ รถบรรทุกพลกิควํ่า - 22 
26/01/2551 07:15 66+400 แหง้ รถโดยสารพลกิควํ่า 13 23 

รวม 48 130 
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โค้งแนวด่ิงและโค้งแนวราบ 

ตารางท่ี 3-57 รายละเอียดโค้งแนวราบ 

ข้อมลู 
อบุติัเหตท่ีุ 

อ.ดอยสะเกด็ 
อบุติัเหตท่ีุ 
อ.สงัขละบุรี 

∆ 62°-26’-00” 74°-45’-00” 
D 69°-00’-00” 100°-26’-00” 
R 83.037 ม. 57.048 ม. 
T 50.322 ม. 43.577 ม. 
L 90.483 ม. 74.427 ม. 
E 14.058 ม. 14.739 ม. 

ความเรว็ 40 กม./ชม. 40 กม./ชม. 
S.E. 0.092 ม./ม. 0.10 ม./ม. 
W 1.50 ม. - 
TS 62.303 ม. - 

 
ตารางท่ี 3-58 รายละเอียดโค้งแนวด่ิง 

ข้อมลู 
อบุติัเหตท่ีุ 

อ.ดอยสะเกด็ 
อบุติัเหตท่ีุ 
อ.สงัขละบุรี 

ELEV 350.905 170.470 
VC 100 ม. 200 ม. 
MO 0.379 ม. 0.129 ม. 

 

ความเรว็การจราจร 
ศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุแหง่ประเทศไทยไดส้าํรวจความเรว็ของการจราจรในบรเิวณสองโคง้ดงักล่าว กรณีอุบตัเิหตุทีอ่.
ดอยสะเกด็ ไดส้าํรวจในวนัที ่ 24 มกราคม พ.ศ. 2550 หลงัเกดิอุบตัเิหตุหน่ึงสปัดาห ์และทําการสาํรวจกรณี
อุบตัเิหตุทีอ่.สงัขละบุร ีเมื่อวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2551 ในช่วงเวลาทีใ่กลเ้คยีงกบัเวลาเกดิเหตุ ทัง้น้ี เจา้หน้าที่
ไดก้ระจายไปตามจุดต่างๆ ของโคง้ เพื่อสาํรวจความเรว็ก่อนเขา้โคง้ ความเรว็ในโคง้ และความเรว็หลงัจากผา่น
โค้ง และแยกประเภทของรถเป็น รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ รถกระบะพร้อมบรรทุก รถสองแถว 
รถบรรทุก และรถโดยสาร อย่างไรก็ตาม สําหรับกรณีอุบัติเหตุอ .สังขละบุรีสามารถสํารวจได้เพียง
รถจกัรยานยนต ์รถกระบะ และรถบรรทุกเทา่นัน้ เน่ืองจากมปีรมิาณจราจรน้อย  

ผลจากการสาํรวจแสดงในรปูท่ี 3-256 จะเหน็ไดว้่า ในกรณีอุบตัเิหตุทีอ่.ดอยสะเกด็นัน้ รถโดยสารใชค้วามเรว็
ก่อนเขา้โคง้ 63 กม./ชม. และลดลงเหลอื 53 กม./ชม. ในระหว่างเขา้โคง้ สว่นรถประเภทอื่นๆ จะใชค้วามเรว็สงู
กว่ารถโดยสารประมาณ 10 ถงึ 15 กม./ชม. อยา่งไรกต็าม ในกรณีอุบตัเิหตุทีอ่.สงัขละบุร ี(รปูท่ี 3-257) นัน้
พบว่า รถขนาดใหญ่ใชค้วามเรว็เพยีง 7 กม./ชม. ในการลงเนินดว้ยเกยีรต์ํ่าความชนั 14% น้ี เน่ืองจากมคีวาม
เสีย่งในการเสยีหลกัพลกิควํ่าหากใชค้วามเรว็สงูกว่าน้ี และจากสถติยินืยนัไดด้วี่าทําไมชุมชนละแวกนัน้จงึเรยีก
โคง้น้ีวา่ “โคง้รอ้ยศพ” 
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รปูท่ี 3-256 แผนภาพแสดงความเรว็การจราจรกรณีอบุติัเหต ุอ.ดอยสะเกด็ 

 

 
รปูท่ี 3-257 แผนภาพแสดงความเรว็การจราจรกรณีอบุติัเหต ุอ.สงัขละบรีุ 

กาํแพงคอนกรีต 
กําแพงคอนกรตีแบบ New Jersey ความสงูประมาณ 81 ซม. ตดิตัง้อยูต่ลอดแนวทางโคง้ทัง้สองกรณี ซึง่ Main 
roads (2007) ไดก้ล่าวถงึการเลอืกประเภทอุปกรณ์กัน้ไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ 

“กาํแพงคอนกรตีไมค่วรตดิตัง้อยูใ่นบรเิวณทีน่่าจะมคีวามเสีย่งต่อการชนทีม่มีุมมากกว่า 20 
องศา ซึ่งจะมีความรุนแรงสูงหากเกิดอุบตัิเหตุขึ้น หากเป็นไปได้ ไม่ควรติดตัง้กําแพง
คอนกรตีบรเิวณโค้งรศัมแีคบ ซึ่งอาจได้รบัการยกเว้นในบางพื้นที่ เช่น ทางขึ้นทางต่าง
ระดบั เป็นตน้” 

โดยมุมชนของอุบตัเิหตุทีอ่.ดอยสะเกด็สามารถวดัไดจ้ากรอยลอ้ของรถ และประเมนิไดว้่ารถโดยสารพุ่งชนดว้ย
ความเรว็ประมาณ 103 กม./ชม. ทีมุ่มปะทะ 18 ถงึ 19 องศา ส่วนในกรณีอุบตัเิหตุทีอ่.สงัขละบุรนีัน้จะใช้
ความเรว็ตํ่ากวา่ คอืประมาณ 70 กม./ชม. ทีม่มุชนเพยีง 5 องศาเทา่นัน้ 

 

คว
าม
เรว็

 (ก
ม./

ชม
.)

ก่อนเขา้โคง้ ในโคง้ หลงัโคง้

รถยนต์ส่วนบุคคล
รถจกัรยานยนต์
รถกระบะรถตู้
รถสองแถว
รถทวัร์โดยสาร
รถกระบะขนสง่สินค้า

รถบรรทกุ

75

78

74
73

63
61

56
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นอกจากนัน้ เมื่อพจิารณาถึงการออกแบบที่เป็นเอกลกัษณ์ของกําแพงคอนกรตีประเภทดงักล่าวแล้ว พบว่า
บรเิวณส่วนฐานไดร้บัการออกแบบใหก้วา้งและมมีุมเอยีงเพื่อถ่ายเทแรงปะทะขึน้สูแ่นวดา้นบน แต่ถา้แรงยกนัน้
มากเกนิไป โดยเฉพาะอย่างยิง่สําหรบัรถขนาดใหญ่แล้ว จะทําใหม้คีวามเสีย่งในการพลกิควํ่าได ้ซึ่งสําหรบัรถ
ขนาดเลก็บางครัง้ อาจส่งผลใหร้ถเกดิการเคลื่อนที่แบบไรท้ศิทางจนเกดิการพลกิควํ่า หรอืมคีวามเป็นไปไดท้ี่
หลงัจากรถปะทะกบักําแพงคอนกรตีแล้ว จะตกลงมาบนพื้นถนนอกีครัง้แต่ไม่สามารถควบคุมรถได้ เพราะมี
ความเสยีหายเกดิขึน้กบัระบบชว่งล่าง (Main Roads, 2007) 

 
กรณอุีบตัเิหตุ อ.ดอยสะเกด็ 

 
 

 

 
กรณอุีบตัเิหตุ อ.สงัขละบุร ี

รปูท่ี 3-258 กาํแพงคอนกรีตและสดัส่วนกบัรถโดยสาร 
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จากผลการสบืคน้สาเหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุพบว่า กําแพงคอนกรตีแบบ New Jersey ไม่
สามารถรองรบัการชนของรถโดยสารที่บรเิวณทางโค้งได้ ดงันัน้ แนวทางในการเพิม่ความปลอดภยัสําหรบั
อุบตัเิหตุประเภทดงักล่าวน้ี จะไดก้ล่าวในรายละเอยีดหวัขอ้ถดัไป 

(3) แนวทางในการเพ่ิมความปลอดภยั 

โดยทัว่ไป อุปกรณ์เหล่าน้ีถูกจดักลุ่มแยกตามลกัษณะการยดืหยุน่ของวสัดุทีใ่ชผ้ลติ โดยสามารถพจิารณาแยกได ้
3 ประเภท ไดแ้ก่ แบบยดืหยุน่ แบบกึง่ยดืหยุน่ และแบบแขง็ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

แบบยืดหยุ่น 
อุปกรณ์ประเภทน้ีมคีวามสามารถในการดดูซบัแรงกระแทกจากวตัถุทีพุ่ง่เขา้ชนไดส้งูทีส่ดุ และสง่ผลใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อรถทีเ่ขา้มาชนน้อย เน่ืองจากการยดืหยุ่นน้ีเองทีล่ดพลงังานจลน์และดดีรถกลบัไป อุปกรณ์ทีนิ่ยมใช้
ไดแ้ก่ สายเคเบลิ ซึง่ยดึเขา้กบัเสาหลายๆ ตน้ทีฝ่งัอยูบ่นพืน้ เน่ืองจากอุปกรณ์ประเภทน้ีตอ้งการชว่งเวลาการดดี
ตวักลบั จงึตอ้งการพืน้ทีด่า้นหลงัเพือ่ดดูซบัแรงปะทะจากรถคอ่นขา้งมาก 

แบบก่ึงยืดหยุ่น 
อุปกรณ์ประเภทน้ีไดร้บัการออกแบบเพื่อสรา้งความสมดุลระหว่างความสามารถในการลดแรงปะทะจากรถทีเ่ขา้
มาชน และความสามารถในการสะทอ้นรถทีเ่ขา้มาชนกลบัไปบนถนนไดอ้ย่างปลอดภยั ซึ่งอุปกรณ์ทีนิ่ยมอย่าง
มาก ไดแ้ก่ ราวกนัอนัตราย (W-Beam Guardrail) โดยตดิตัง้ยดึอยูบ่นเสาทีฝ่งัอยูบ่นพืน้คลา้ยกบัสายเคเบลิใน
แบบยดืหยุ่น ซึง่จากรปูทรง W ของแผ่นเหลก็น้ีเอง ผูอ้อกแบบจะหนัดา้นทื่อของแผน่เหลก็ไปยงัถนนและดา้น
แหลมยดึตดิกบัตวัเสา 

แบบแขง็ 
โดยทัว่ไป อุปกรณ์กัน้แบบแขง็น้ีจะหมายถงึกาํแพงคอนกรตีซึง่ไดร้บัการออกแบบใหด้า้นหน้ามคีวามชนัเลก็น้อย 
และมปีระสทิธภิาพในการสะทอ้นรถกลบัไปยงัถนนไดด้ทีีสุ่ด รวมทัง้ไม่ตอ้งการพืน้ทีใ่นการตดิตัง้มาก อย่างไรก็
ตาม เน่ืองจากพลงังานจลน์ทีเ่กดิขึน้จากการปะทะระหว่างรถและกําแพงคอนกรตีสงูกว่าประเภทอื่น จงึอาจเกดิ
ความรุนแรงต่อตวัรถและผูโ้ดยสารภายในได ้รวมไปถงึการลดแรงปะทะทีบ่รเิวณจุดเริม่ต้นและจุดสุดทา้ยของ
กาํแพงคอนกรตีน้ีดว้ย 

เน่ืองจากผลการสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุในหวัขอ้ที ่ 3.2.4 ทีผ่า่นมาไมม่อุีบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัเคเบลิหรอื
ราวกนัอนัตราย เน้ือหาสว่นใหญ่ในหวัขอ้น้ีจงึเน้นไปทีก่าํแพงคอนกรตี 

ความต้องการอปุกรณ์กัน้ 
หลกัการในการตดิตัง้อุปกรณ์กัน้เหล่าน้ี คอื เพือ่ลดความรนุแรงและการบาดเจบ็ทีอ่าจเกดิขึน้ ไมไ่ดถู้กตดิตัง้เพื่อ
ลดจาํนวนอุบตัเิหตุแต่อยา่งใด ซึง่เช่นเดยีวกบัความรุนแรงของอุบตัเิหตุกม็ไิดเ้กีย่วขอ้งกบัโอกาสในการเกดิเหตุ 
มากไปกว่านัน้ ยงัมคีวามคดิที่ไม่ถูกต้อง ที่ว่าอุปกรณ์กัน้ที่เหมาะสมที่หน่ึงจะเกดิความเหมาะสมกบัอกีที่หน่ึง 
เน่ืองจากสภาพการจราจร ความเรว็ และพืน้ถนนที่แตกต่างกนั ดงันัน้ จงึมคีวามจําเป็นสําหรบัวศิวกรในการ
เลอืกใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวน้ีเมื่อใด อนัตรายขา้งทาง ในทีน้ี่จะหมายถงึทัง้อนัตรายทีเ่ป็น “วตัถุ” จุดใดจุดหน่ึง หรอื
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อนัตรายตาม “ช่วง” ความยาวของถนน วตัถุในที่น้ีหมายถึง สิง่ก่อสรา้งขา้งทางเช่น เสาป้าย เสาไฟฟ้า หลกั
กโิลเมตร เสาสะพาน หรอืตน้ไม ้เป็นตน้ สว่นช่วงในทีน้ี่รวมไปถงึความชนัคนัทาง คนัดนิถม รางระบายน้ํา กลุ่ม
ตน้ไม ้ซึง่ยากแก่การเคลื่อนยา้ย 

ขัน้ตอนทีส่าํคญัทีสุ่ดขัน้ตอนแรก คอื การระบุว่าพืน้ทีใ่ดอนัตราย ซึง่วธิกีารทีส่ามารถดาํเนินการไดโ้ดยทัว่ไปคอื
การวเิคราะหข์อ้มลูอุบตัเิหตุตามแนวทางของการศกึษาจุดอนัตราย (Black Spot) หรอืสาํหรบัถนนใหมห่รอือยู่
ระหว่างการออกแบบนัน้ อาจนําวธิกีารตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน (Road Safety Audit) ซึง่สามารถ
ดาํเนินการไดท้นัทโีดยไมต่อ้งรอใหอุ้บตัเิหตุเกดิขึน้ 

หน่ึงในวธิกีารทีแ่มจ้ะยงัไมเ่ป็นทีนิ่ยมแต่ถอืวา่มคีวามสมเหตุสมผลในการประเมนิอนัตรายขา้งทาง ไดแ้ก่ การหา 
“ดชันีความรุนแรง” ดงัแสดงในตารางท่ี 3-59 ซึง่ไดร้บัการพฒันาจากสาํนักงานถนนและการจราจรแห่งรฐันิว
เซาท์เวลล์ เพื่อประเมนิว่าวตัถุขา้งทางแต่ละประเภทส่งผลต่อความรุนแรงหากรถเสยีหลกัเขา้ไปชนในระดบั
เท่าใด ค่าดชันีตวัน้ีกําหนดไวด้ว้ยตวัเลข 0 ถงึ 10 ยิง่มคี่ามาก หมายถงึมคีวามรุนแรงสงู นอกจากนัน้ คู่มอืการ
ออกแบบขา้งทางของ AASHTO กไ็ดร้ะบุคา่ดชันีดงักล่าวไวอ้ยา่งละเอยีดดว้ย 
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ตารางท่ี 3-59 ดชันีความรนุแรงของวตัถขุ้างทาง 

ประเภท 
ความเรว็ออกแบบ (กม./ชม) 

< 70 80 – 90 > 100 
อปุกรณ์ 

a) วสัดุไมแ่ขง็ 
a. เคเบลิ 
b. ราวกนัอนัตราย 

b) วสัดุแขง็ 
a. กาํแพงคอนกรตีประเภท F 
b. กาํแพงคอนกรตีตัง้ฉาก 

1.5 
2.0 
2.0 

 
2.0 
2.0 

2.0 
2.5 
2.5 

 
2.5 
2.5 

 
2.5 
3.0 
3.0 

 
3.0 
3.0 

รางระบายน้ําและคนัหิน 
รางระบายน้ํา 
คนัหนิแบบปีนได ้
คนัหนิแบบตัง้ฉาก 

1.5-2.0 
0.5 
2.0 

1.5-2.5 
1.0 
2.5 

 
2.0-3.0 

2.0 
3.5 

คนัดิน 
ความชนั ความลกึ (เมตร)

1:1.5 1.0-2.5 
1:2 2.0-4.0 
1:3 4.5-7.5 
1:4 10.0-14.0 
1:5 ทัว่ไป 
1:0 ทัว่ไป 

 

 
2.0-5.0 
2.0-5.0 
2.0-5.0 
1.5-4.0 

1.0 
0.5 

 
2.5-6.0 
2.5-6.0 
2.5-6.0 
2.0-5.5 

1.5 
1.0 

 
 

3.0-7.0 
3.0-7.0 
3.0-7.0 
2.5-7.0 

2.0 
1.5 

 
คลองหรือหน้าผา 
(มหีรอืไมม่น้ํีา) 

ความลกึระดบัน้ํา (เมตร) ความสงูจากผวิถนน (เมตร)
<1.0 0.0-6.0 
2.0 0.0-4.0 
4.0 0.0-2.0 
>6.0 All 

 6.0-10.0 
 >10 

 

 
 

3.0-7.0 
5.5-7.5 
6.5-8.0 

9.0 
7.0-9.5 

10 

 
 

3.0-7.0 
5.5-7.5 
7.0-8.5 

9.5 
7.0-9.5 

10 

 
 
 

3.5-8.0 
6.0-8.5 
7.5-8.5 

9.5 
8.0-9.5 

10 
ระดบัข้างทางตํา่ 
เชน่ ระดบัขา้งทางตํ่ากวา่ผวิถนน 0.5 เมตร 3.0 3.5 

 
4.0 

วตัถแุขง็ 
เชน่ หวัสะพาน กาํแพงคอนกรตีแนวตัง้ หนิ กาํแพงหนิ 5.0 6.0 

 
8.0 

เสาและต้นไม้ 
เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 100 มม  
เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 200 มม 
เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 300 มม 

1.0 
3.5 
4.0 

1.5 
4.5 
5.0 

 
2.0 
5.5 
7.0 

อปุกรณ์รบัแรงกระแทก (Crash Attenuators) 2.5 3.0 3.5 
ส่วนปลายของราวกนัอนัตราย (หากถกูชนดว้ยรถฝ ัง่ตรงขา้ม) 4.5 5.0 6.0 

ทีม่า: RTA (1996) 
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การทดสอบการชน 
กระบวนการทดสอบการชน มคีวามสาํคญัมาก ก่อนทีจ่ะเลอืกประเภทของอุปกรณ์เหล่านัน้ตดิตัง้บนถนนจรงิ ซึง่
ทาง National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) ไดจ้ดัทาํรายงานฉบบัที ่ 350 เรื่อง
กระบวนการในการทดสอบและประเมนิประสทิธภิาพของอุปกรณ์ความปลอดภยัทางถนนอยา่งเป็นทางการ โดย
ไดแ้ยกหวัขอ้ของการทดสอบออกเป็น 5 เรื่อง ไดแ้ก่ (1) อุปกรณ์กัน้ตามยาว (2) อุปกรณ์รบัแรงกระแทก (3) 
โครงสรา้ง อุปกรณ์ในพืน้ที่ก่อสรา้ง และเสาแบบชนแล้วลม้ (4) กนัชนรถบรรทุก และ (5) อุปกรณ์ตามแนว
เรขาคณติของถนน 

สาํหรบัการทดสอบอุปกรณ์กัน้ตามแนวยาวนัน้ ไดแ้บ่งระดบัทดสอบ (Test Level, TL) ออกเป็น 6 ระดบั โดยมี
ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ประเภทและน้ําหนกัของรถทดสอบ ความเรว็ และมุมในการชน ดงัแสดงในรปูท่ี 3-259 
และตารางท่ี 3-60 ซึง่เมื่อทดสอบการชนเสรจ็สิน้แลว้ จะนําผลทีไ่ดม้าประเมนิกบัขอ้กําหนดดา้นความปลอดภยั 
3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ความเหมาะสมของโครงสรา้ง (2) การบาดเจบ็ต่อผูโ้ดยสาร และ (3) การเคลื่อนทีข่องรถหลงั
การปะทะ ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัผูอ้อกแบบว่าจะเลอืกใชอุ้ปกรณ์ทีผ่า่นระดบัทดสอบทีเ่ท่าไหร ่จงึจะเหมาะสมกบัสภาพ
การจราจรและสภาพถนนทีจ่ะนําไปตดิตัง้จรงิ  

 
รปูท่ี 3-259 การทดสอบการชนอปุกรณ์กัน้ 

ทีม่า Ross et al (1993) 
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ตารางท่ี 3-60 ข้อกาํหนดการทดสอบการชนอปุกรณ์กัน้ 

ระดบัทดสอบ 
ข้อกาํหนด 

ประเภทรถ 
น้ําหนัก 

(กก.) 
ความเรว็ 
(กม./ชม) 

มมุปะทะ 
(องศา) 

1 รถยนตส์ว่นบุคคล 820 50 20 
รถยนตส์ว่นบุคคล 700 50 20 

รถกระบะ 2,000 50 25 
2 รถยนตส์ว่นบุคคล 820 70 20 

รถยนตส์ว่นบุคคล 700 70 20 
รถกระบะ 2,000 70 25 

3 
ระดบัมาตรฐาน 

รถยนตส์ว่นบุคคล 820 100 20 
รถยนตส์ว่นบุคคล 700 100 20 

รถกระบะ 2,000 100 25 
4 รถยนตส์ว่นบุคคล 820 100 20 

รถยนตส์ว่นบุคคล 700 100 20 
รถกระบะ 2,000 100 25 
รถบรรทุก 8,000 80 15 

5 รถยนตส์ว่นบุคคล 820 100 20 
รถยนตส์ว่นบุคคล 700 100 20 

รถกระบะ 2,000 100 25 
รถเทรเลอร ์ 36,000 80 15 

6 รถยนตส์ว่นบุคคล 820 100 20 
รถยนตส์ว่นบุคคล 700 100 20 

รถกระบะ 2,000 100 25 
รถเทรเลอร ์ 36,000 80 15 

ทีม่า: Ross et al (2003) 

โดยสรปุ ระดบัทดสอบแต่ละประเภทเหมาะกบัพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนั ดงัน้ี 

ระดบัที ่1 พืน้ทีก่่อสรา้ง และถนนทีม่ปีรมิาณจราจรและความเรว็ตํ่า 
ระดบัที ่2 ถนนสายรอง หรอืพืน้ทีก่่อสรา้งขนาดใหญ่ 
ระดบัที ่3 ถนนสายหลกัทีม่กีารใชค้วามเรว็สงู 
ระดบัที ่4 ถงึ 6 พืน้ทีท่ีม่ปีรมิาณรถขนาดใหญ่สงู หรอืมคีวามเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุสาํหรบัรถประเภทน้ี 

การหาความยาวของการติดตัง้อปุกรณ์กัน้ 
ปจัจยัสาํคญัในการพจิารณาความยาวของการตดิตัง้อุปกรณ์ คอื ระยะทีร่ถหลุดออกจากถนน (run out length, 
LR) ซึง่เป็นระยะตามทฤษฎวี่ารถจะไม่ชนวตัถุอนัตรายหากหลุดออกในระยะมากกว่าน้ี (AASHTO, 2002) ดงั
แสดงรายละเอยีดในรปูท่ี 3-260 
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รปูท่ี 3-260 ข้อมลูในการคาํนวณหาความยาวในการติดตัง้อปุกรณ์กัน้ 

ทีม่า AASHTO (2002) 

ความยาวทีต่อ้งการ (Length of Need, X) สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการ 

X =  LA + b
a (L1) −  L2

b
a +  LA

LR

 

เมือ่ 
X = ความยาวทีต่อ้งการ 
Y = ระยะดา้นขา้ง 
LR = ระยะทีร่ถหลุดออกจากถนนแลว้ไมช่นวตัถุ 
LA = ระยะจากแนวทางวิง่ถงึวตัถุ 
LC = ระยะจากแนวทางวิง่ถงึขอบเขตปลอดภยั 
L1 = ความยาวอุปกรณ์กัน้ก่อนจะมกีารผายออก 
L2 = ระยะจากแนวทางวิง่ถงึอุปกรณ์กัน้ 
b/a = อตัราการผายออก 

 
การคาํนวณหาระยะการตดิตัง้อุปกรณ์กัน้วดัจากแนวทางวิง่ แสดงในสมการ 

Y =  LA −  LA

LR
X 

เน่ืองจากระยะทีร่ถหลุดออกจากถนนมแีนวโน้มทีจ่ะขึน้อยูก่บัปรมิาณและความเรว็ของการจราจร ดงันัน้ 
AASHTO จงึแนะนําคา่ดงักล่าว ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 3-61 
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ตารางท่ี 3-61 ระยะท่ีรถหลดุออกจากถนนสาํหรบัการออกแบบอปุกรณ์กัน้ 
ความเรว็ออกแบบ  

(กม./ชม.) 
ปริมาณการจราจรเฉล่ียต่อวนั (AADT) (คนัต่อวนั) 

>6,000 2,000 – 6,000 800 – 2,000 <800 
110 145 135 120 110 
100 130 120 105 100 
90 110 105 95 85 
80 100 90 80 75 
70 80 75 65 60 
60 70 60 55 50 
50 50 50 45 40 

ทีม่า: AASHTO (2002) 

จากขอ้มลูปรมิาณจราจรในปี พ.ศ. 2548 จดัพมิพโ์ดยสาํนกัอาํนวยความปลอดภยั กรมทางหลวง พบว่าปรมิาณ
จราจรบนทางหลวงหมายเลข 1 ซึง่เกบ็ขอ้มลูทีบ่รเิวณ กม.67+300 เท่ากบั 51,552 และ 38,642 คนัต่อวนั 
สําหรบัทศิทางขาเขา้และขาออก ตามลําดบั ดงันัน้ เมื่อคํานวณจากความเรว็ออกแบบที ่ 90 กม./ชม. พบว่า 
ระยะทีร่ถหลุดออกจากถนนแลว้ไม่ชนวตัถุเท่ากบั 110 เมตร และเมื่อนํามาคํานวณหาความยาวของการตดิตัง้
อุปกรณ์ โดยไมม่กีารผายออก เทา่กบั 

X =  5.5 −  2.7
3

110

=  93 เมตร 
 
ระยะทีค่ํานวณไดน้ี้ สอดคลอ้งกบัผลทีไ่ดจ้ากการสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุอย่างชดัเจน เพราะอุบตัเิหตุทัง้
สามครัง้รถหลุดออกจากแนวทางวิง่ 35 เมตร 81 เมตร 170 เมตร ซึง่อุปกรณ์กัน้ในปจัจุบนัมคีวามยาวเพยีง 20 
เมตรเทา่นัน้ 

อย่างไรกด็ ีเมื่อพจิารณาระยะทีไ่ดจ้ากการคํานวณอย่างถี่ถ้วนแลว้พบว่า ระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้าแบบสงูแต่
ละตน้เทา่กบั 100 เมตร รวมถงึราวกนัอนัตรายกไ็ดถู้กตดิตัง้ไปแลว้ในทศิทางขาออกมุง่หน้าสระบุร ีและประเดน็
สําคญัที่สุดคอื จากการเกบ็ขอ้มูลอุบตัเิหตุในรอบหา้ปีทีผ่่านมาพบว่า อุบตัเิหตุรถคนัเดยีวในบรเิวณดงักล่าวมี
แนวโน้มสูงมากที่จะเกดิในทศิทางขาเขา้ (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ) เน่ืองจากถนนดงักล่าวเชื่อมต่อผูท้ี่เดนิทางจาก
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเขา้สู่กรุงเทพฯ และช่วงดงักล่าวเป็นถนนกวา้งระยะทางยาว ปราศจาก
โคง้รศัมแีคบ และไม่มกีารรบกวนการจราจรจากทางแยกหรอืชุมชนแต่อย่างใด ทําใหเ้กดิอุบตัเิหตุจากการง่วง
ขณะขบัขีสู่ง ดงันัน้ ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ จงึเหน็ควรใหถ้นนพหลโยธนิขาเขา้ตดิตัง้อุปกรณ์กัน้อย่างต่อเน่ือง ดงั
แสดงตวัอยา่งในรปูท่ี 3-261 
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รปูท่ี 3-261 คาํแนะนําในการติดตัง้อปุกรณ์กัน้บนทางหลวงหมายเลข 1 

การปรบัปรงุปลายอปุกรณ์กัน้ 
ก่อนทีจ่ะเลอืกวธิกีารในการปรบัปรุงปลายอุปกรณ์กัน้ ควรพจิารณาปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งหลากหลายดา้นเพื่อใหไ้ด้
อุปกรณ์ที่มคีวามเหมาะสมกบัพื้นที่นัน้ๆ ไม่ว่าจะเป็น คุณลกัษณะของอุปกรณ์ งบประมาณในการติดตัง้และ
บํารุงรกัษา ความถี่ของอุบตัิเหตุ พื้นที่ติดตัง้ และความต้องการอุปกรณ์รองรบัการกระแทกอื่นๆ ซึ่งประเด็น
สาํคญัๆ ในการเลอืกอุปกรณ์ประเภทน้ีสรปุไวใ้นตารางท่ี 3-62 และรปูท่ี 3-262 

ตารางท่ี 3-62 ปัจจยัในการเลือกอปุกรณ์ป้องกนัปลาย 
ข้อมลู รายละเอียด 
ความเรว็ การเลอืกใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัความเรว็ออกแบบ 

- 90 กม./ชม. สาํหรบัทางหลวง 
- 120 กม./ชม. สาํหรบัทางหลวงพเิศษหรอืมอเตอรเ์วยไ์ด ้

ตาํแหน่ง ตาํแหน่งของการตดิตัง้ควรจะไดร้บัการพจิารณาเพราะอุปกรณ์แต่ละประเภทจะมี
ความสามารถในการรบัแรงกระแทกแตกต่างกนั  
- ขา้งทางนบัตัง้แต่ขอบแนวทางวิง่ไปจนถงึเขตทาง 
- เกาะกลาง หรอืพืน้ทีส่าํหรบัแบง่แยกการจราจรในทศิทางตรงกนัขา้ม และ 
- ทางแยกกา้งปลา (Gore) คนืพืน้ทีท่ีแ่ยกการจราจรในทศิทางเดยีวกนั 

การพุง่เขา้ ระบบ gating นัน้สามารถใหร้ถทีเ่สยีหลกัพุง่ชนบรเิวณดา้นขา้งพุง่ผา่นไปยงัทศิทางตรง
ขา้มได ้
ระบบป้องกนัการพุง่ผา่นจะทาํหน้าทีห่ยดุรถทนัท ีเพือ่ไมใ่หร้ถหลุดไปยงัทศิทางตรงกนัขา้ม
หรอืสะทอ้นรถใหก้ลบัมายงัในทศิทางเดมิ 

การสะทอ้น ระบบสะทอ้น พลงังานจลน์ของรถทีเ่ขา้ไปชนจะถกูดดูซบัเมือ่เกดิการชนดา้นหน้าหรอื
ดา้นขา้ง 
ประเภทไมส่ะทอ้นกลบัจะคอ่ยๆ ชะลอความเรว็ของรถเพือ่ใหห้ยดุน่ิงอยูท่ีบ่รเิวณทีช่นน้ี
ตามหลกัการอนุรกัษ์โมเมนตมัและไมส่ะทอ้นรถกลบัไปยงัแนวทางวิง่ 

ราคาและการบาํรงุรกัษา 
 

คา่ใชจ้า่ยเริม่ตน้ของการตดิตัง้ ไดแ้ก่ คา่อุปกรณ์ คา่ปรบัปรงุพืน้ที ่และคา่ตดิตัง้ สว่น
คา่ใชจ้า่ยภายหลงั ไดแ้ก่ คา่บาํรงุรกัษา และคา่ซ่อมแซมเมือ่อุปกรณ์ถกูชน 

ทีม่า: Colorado Department of Transport 
 

อปกรณ์ก ัน้ต่อเน่ืองมุ่งหนา้กรุงเทพฯ 

มุ่งหนา้สระบรุี
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รปูท่ี 3-262 ระบบพุ่งผา่นและระบบสะท้อน 

ทีม่า: Main Roads (2007) 

อปุกรณ์ท่ีแนะนํา 
ตารางท่ี 3-63 ถงึตารางท่ี 3-65 แสดงรายชื่อผลติภณัฑท์ีร่วบรวมโดยกระทรวงคมนาคมเมอืงโคโลราโด 
ประกอบดว้ยชื่ออุปกรณ์ คุณลกัษณะสะทอ้นกลบั ตําแหน่งทีค่วรตดิตัง้ ซึง่การตดิตัง้ในแต่ละพืน้ทีจ่ะใชอุ้ปกรณ์ที่
แตกต่างกนัดงัที่ไดก้ล่าวไปขา้งต้น กรมทางหลวงจงึสามารถพจิารณาความเหมาะสมของอุปกรณ์เหล่าน้ี เพื่อ
สามารถนํามาใชเ้ป็นอุปกรณ์ความปลอดภยัของถนนในประเทศไทยไดจ้รงิในอนาคต 
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ตารางท่ี 3-63 อปุกรณ์ป้องกนัปลาย (ถงัทราย) 

ช่ืออปุกรณ์ 
ตาํแหน่งติดตัง้ 

ราคา 
(1,000 ดอลล่าร)์ 

รปู 
ข้างทาง 

ทางแยก
ก้างปลา 

เกาะกลาง
ถนน 

CrashGard Sand 
Barrels 

X X X 3-7

Sand-Filled Plastic 
Barrels 

X X X 3-7

Big Sandy Sand-Filled 
Plastic Barrier 

X X X 3-7

ทีม่า: Colorado Department of Transport 
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ตารางท่ี 3-64 อปุกรณ์ป้องกนัปลาย (ปลายอปุกรณ์กัน้) 

ช่ืออปุกรณ์ 
ตาํแหน่งติดตัง้ 

ราคา 
(1,000 ดอลล่าร)์ 

รปู 
ข้างทาง 

ทางแยก
ก้างปลา 

เกาะกลาง
ถนน 

CAT X  X 4

BREAKMASTER 350 X  X 4-5

Slotted Rail Terminal X  1.5-2

FLEAT-350 X  1.5-2

ET2000-LET X  2

SKT-350 X  2

Quardtrent X  4-5

ทีม่า: Colorado Department of Transport 
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ตารางท่ี 3-65 อปุกรณ์ป้องกนัปลาย (อปุกรณ์รบัแรงกระแทก) 

ช่ืออปุกรณ์ 
ตาํแหน่งติดตัง้ 

ราคา 
(1,000 ดอลล่าร)์ 

รปู 
ข้างทาง 

ทางแยก
ก้างปลา 

เกาะกลาง
ถนน 

REACT350 X X X 14-30

QUADGUARD X X X 5-26

QUADGUARD WIDE X X X 7-28

QUARGUARD ELITE X X X 15-32

QUARD LMC X X X 19-36

SCT 100 GM X X X 19

ทีม่า: Colorado Department of Transport  

อปุกรณ์กัน้ในพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงจากอบุติัเหตรุถขนาดใหญ่ 
เพือ่ลดความรนุแรงของอุบตัเิหตุรถขนาดใหญ่ทีอ่าจพุง่ชนกําแพงคอนกรตีแลว้พลกิควํ่าในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงู 
เช่น ทางขึน้ลงเขา ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ จงึเหน็ควรใหก้รมทางหลวงพจิารณาเปลีย่นกําแพงคอนกรตีในปจัจุบนั 
ใหม้คีวามสูงหรอืมคีวามยดืหยุ่นในการรองรบัแรงกระแทกจากรถขนาดใหญ่ได ้ซึ่งควรจะไดร้บัการรบัรองจาก
การทดสอบตามขอ้แนะนํา NCHRP Report 350 และควรจะผา่นระดบัทดสอบที ่5 หรอื 6 เทา่นัน้ ตารางท่ี 3-66
แสดงอุปกรณ์กัน้ประเภทกาํแพงคอนกรตีทีผ่า่นการทดสอบการชนทีร่ะดบั 5 และ 6 มาแลว้ 
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ตารางท่ี 3-66 กาํแพงคอนกรีตท่ีผา่นระดบัทดสอบ 5 และ 6 

กลุ่ม ลาํดบั ช่ือ 
ระดบั
ทดสอบ 

ความสงู 
(ซม.) 

ราคาต่อ
ความยาวฟตุ 

(ดอลล่าร)์ 
New Jersey Concrete Barrier 1 42” Single Slope Concrete Barrier TL-5 107 70 – 75 

2 Texas TT Rail TL-6 228 250 
Vertical Concrete Parapet 

with Aluminum Tube Bridge 
Rail 

3 Type 742 Concrete Barrier TL-5 107 85 

New Jersey Barrier with Rail 4 Texas Type HT TL-5 127 95 
F-Shape Concrete Barrier 5 42” F-Shape TL-5 107 45 

หมายเหตุ: ราคาประเมนิปี 2548 
ทีม่า: FHWA 2005 

รปูท่ี 3-263 แสดงภาพตดัของกาํแพงคอนกรตีแต่ละประเภทจากตารางท่ี 5-17 เปรยีบเทยีบกบักําแพงคอนกรตี
ประเภท New Jersey ทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนัทางขวามอื จะเหน็ไดว้่ากําแพงประเภท Texas TT Rail มคีวามสงูทีสุ่ด 
และเป็นประเภทเดยีวทีผ่า่นระดบัทดสอบ 6 ในการทดสอบดงักล่าว สามารถรองรบัการกระแทกจากรถเทรเลอร ์
36 ตนั ทีพุ่ง่เขา้ชนดว้ยความเรว็ 83 กม./ชม. มุมชน 15 องศา (Grzebieta และคณะ 2001) อยา่งไรกต็าม ผล
การตดิตัง้จรงิทีบ่รเิวณทางขึน้ทางต่างระดบัในสหรฐัอเมรกิาพบว่าเมื่อรถขนาดใหญ่พุง่ชน ไดเ้กดิการพลกิควํ่า
เขา้มาดา้นในของทางโคง้เน่ืองจากมแีรงปฏกิริยิายอ้นกลบัสูง ดงันัน้ ระบบกึ่งยดืหยุ่นผสมผสานกบัระบบแขง็
น่าจะเป็นทางเลอืกทีด่สีามารถดูดซบัแรงกระแทกจากการชนของรถขนาดใหญ่ได ้ซึง่ผลลพัธจ์ากการตดิตัง้ราว
กนัอนัตรายบนกําแพงคอนกรตีในสหรฐัอเมรกิาพบว่าสามารถรบัแรงกระแทกจากการชนได ้โดยทีร่ถบรรทุกไม่
เกดิการพลกิควํ่าแต่อยา่งใด (AASHTO 1994) และสามารถหาขอ้มลูทีม่กีารอพัเดทขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากเวบไซด์
ของ Federal Highway Administration (FHWA) 

 
รปูท่ี 3-263 กาํแพงคอนกรีตท่ีเหมาะสมกบัรถขนาดใหญ่ 
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3.2.5.5 คนัหิน (Curb) 

คนัหนิ คอือุปกรณ์ทีต่ดิตัง้บรเิวณขอบทางเพื่อแยกระหว่างพืน้ผวิสําหรบัรถและพืน้ผวิสําหรบัผูใ้ชถ้นนอื่นๆ 
หน้าทีห่ลกัของคนัหนิ คอื เพื่อใหม้พีืน้ทีร่ะบายน้ําจากถนน ลดโอกาสทีร่ถจะหลุดขา้งทาง เป็นเครือ่งช่วยนําทาง
ในยามทศันวสิยัไมด่ ีจดัระเบยีบการเขา้ออก เพิม่ความสวยงามใหก้บัพืน้ที ่และเหมาะทีจ่ะตดิตัง้ในพืน้ทีท่ีม่เีขต
ทางจาํกดั (Plaxico et al, 2005) โดยทัว่ไปคนัหนิแบ่งออกเป็นสองประเภท ไดแ้ก่ คนัหนิแบบตัง้ และคนัหนิ
แบบปีนได ้ซึง่แบบแรกจะเป็นทีนิ่ยมในประเทศไทยมากกวา่แบบทีส่อง 

(1) กรณีศึกษา 

ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ว่าคนัหนิแบบตัง้เป็นทีนิ่ยมมากสําหรบัทางหลวงและถนนในประเทศไทย หรอืกล่าวอกีนัย
หน่ึงวา่เมือ่ใดกต็ามทีม่กีารตดิตัง้เกาะกลางถนนแบบยกสงูหรอืทางเทา้ จะตอ้งมกีารตดิตัง้คนัหนิเสมอ ซึง่เป็นไป
ได้น้อยมากที่จะมีการระบุว่าคนัหินเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ ซึ่งแทบไม่พบเห็นในฐานข้อมูลอุบัติเหตุเลย 
เน่ืองจากอุบตัเิหตุแต่ละครัง้จะถูกบนัทกึเพยีง รถคูก่รณ ีวตัถุทีถู่กรถชน หรอืรถเสยีหลกัพลกิควํ่าเอง เป็นตน้ ซึง่
การศกึษาน้ี ศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ เกบ็ขอ้มลูอุบตัเิหตุรถชนคนัหนิไดส้ีก่รณี สองครัง้เกดิขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2549 ที ่จ.
มหาสารคามตัง้แต่การศกึษาในครัง้ทีผ่า่นมา ดงัแสดงในรปูท่ี 3-264 และกรณีศึกษาท่ี 6 

 
รปูท่ี 3-264 อบุติัเหตรุถชนคนัหิน 

  

12

3 
4
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กรณีศึกษาท่ี 6 อบุติัเหตรุถชนคนัหิน 
(1)  
วนัและเวลา 11 สงิหาคม 2549 
สถานที ่ อ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม 
ทางหลวงหมายเลข 209 
ประเภทรถ รถกระบะ 
การบาดเจบ็ เสยีชวีติ 3 ราย 

บาดเจบ็เลก็น้อย 8 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ รถเสยีหลกั 

หลบัใน 
 

    
 
(2)  
วนัและเวลา 15 สงิหาคม 2549 
สถานที ่ อ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม 
ทางหลวงหมายเลข 209 
ประเภทรถ รถกระบะ 
การบาดเจบ็ บาดเจบ็เลก็น้อย 1 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ เสยีการควบคุม 

พืน้ผวิถนนลื่น 
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(3)  
วนัและเวลา 15 กนัยายน 2551 
สถานที ่ อ.เมอืง จ.นครปฐม 
ทางหลวงหมายเลข 321 
ประเภทรถ รถโดยสาร 
การบาดเจบ็ เสยีชวีติ 7 ราย 

บาดเจบ็สาหสั 44 ราย 
บาดเจบ็เลก็น้อย 20 ราย 

ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ เสยีการควบคุม 
ขบัขีไ่มป่ลอดภยั 

 

   
 
(4)  
วนัและเวลา 29 กนัยายน 2551 
สถานที ่ อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี 
ทางหลวงหมายเลข 346 
ประเภทรถ รถกระบะ 
การบาดเจบ็ บาดเจบ็สาหสั 2 ราย 
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ เสยีการควบคุม 

Hydroplaning 
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ตารางท่ี 3-67 สรปุขอ้มลูรายละเอยีดของอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้พรอ้มทัง้ขนาดและตําแหน่งทีต่ดิตัง้คนัหนิ ซึง่พบวา่มี
ขนาดแตกต่างกนัเลก็น้อย และมรีะยะตดิตัง้อยูห่า่งจากถนนประมาณ 40 ถงึ 50 ซม. 

ตารางท่ี 3-67 รายละเอียดอบุติัเหตรุถชนคนัหิน 

ลาํดบั วนั รถ ทางหลวง
หมายเลข 

จาํนวน
ช่องจราจร 

ผิวทาง ขนาดคนั
หิน (ซม.) 

ระยะจาก
ขอบทาง (ม.) 

ความกว้าง
เกาะกลาง 

(ม.) 
พลิกควํา่ 

1 11/08/2549 รถกระบะ 209 4 แอสฟลัต์ 15 x 15 0.50 4.1 ใช่
2 15/08/2549 รถกระบะ 209 4 แอสฟลัต์ 15 x 15 0.50 3.9 ใช่
3 15/09/2551 รถโดยสาร 321 8 คอนกรตี 20 x 10 0.40 3.5 ไม่
4 29/09/2551 รถกระบะ 346 4 คอนกรตี 20 X 10 0.45 4.9 ใช่

 
อุบตัเิหตุกรณีทีห่น่ึง สอง และสี ่เป็นอุบตัเิหตุทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั เมื่อรถเกดิการเสยีหลกัและหมุนตวัก่อนที่
จะไปชนกบัคนัหนิ ทาํใหเ้กดิการพลกิควํ่าจาํนวนหน่ึงรอบ สว่นในกรณีทีส่ามนัน้เป็นอุบตัเิหตุรถโดยสาร ซึง่จาก
หลกัฐานในทีเ่กดิเหตุพบว่าล้อขวาของรถโดยสารปีนขา้มไปบนเกาะกลางถนนในขณะที่ลอ้ซา้ยยงัคงวิง่อยู่บน
พืน้ผวิถนน ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่รถยงัคงวิง่ต่อไปแมจ้ะไปชนคนัหนิน้ีแลว้กต็าม  

ซึ่งทัง้หมดจะเหน็ได้ว่า ในพื้นที่ที่รถสามารถใช้ความเรว็ได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตนอกเมอืงนัน้ คนัหนิไม่
สามารถชว่ยลดความรนุแรงของอุบตัเิหตุลงได ้ตรงกนัขา้ม ยงัเป็นเหตุเพิม่ความรุนแรงใหก้บัอุบตัเิหตุมากกว่าที่
ควรจะเป็น ทัง้น้ี มคีําถามที่น่าสนใจเช่นเดยีวกนัว่า หากอุบตัเิหตุเหล่าน้ี รถไม่ได้ชนกบัอุปกรณ์บรเิวณเกาะ
กลางใด และพุ่งไปในทศิทางตรงกนัขา้มในขณะทีม่รีถวิง่มาดว้ยความเรว็สงูและไม่ทนัระวงัตวันัน้ ความรุนแรง
อาจจะมากกวา่ทีเ่ป็นอยูน้ี่หรอืไม ่

(3) แนวทางในการเพ่ิมความปลอดภยั 

คู่มอืการออกแบบขา้งทางไม่แนะนําให้ติดตัง้คนัหนิบนถนนสายหลกัที่ใช้ความเรว็สูง เน่ืองจากมคีวามเสี่ยง
สาํหรบัรถทีเ่กดิการเสยีหลกั อาจพุง่เขา้ชนและเสยีการควบคุมรถอยา่งปลอดภยัได ้และถา้หากรถเสยีหลกัสะดุด
เขา้กบัคนัหนิดงักล่าวอาจสง่ผลใหร้ถพลกิควํ่าหรอืพุง่ขา้มคนัหนิไปได ้(AASHTO, 2002) 

นอกจากน้ี ในบรเิวณทีม่กีารตดิตัง้ราวกนัอนัตรายบนคนัหนิทีไ่มไ่ดร้บัการออกแบบอย่างเหมาะสม อาจเป็นเหตุ
ใหร้ถเกดิการเสยีหลกัมุดเขา้ไปพุง่ขา้มราวกนัอนัตรายได ้แมว้่าการตดิตัง้อุปกรณ์ความปลอดภยัสองประเภทที่
ตําแหน่งเดยีวกนัควรจะใหผ้ลลพัธใ์นทางทีด่ ีดว้ยการสะทอ้นรถกลบัเขา้ไปในช่องทางวิง่ แต่จากการทีค่นัหนิมี
ขนาดเลก็ เป็นผลใหร้ถทีป่ะทะเกดิการเคลื่อนที่อย่างไรท้ศิทาง แปรเปลี่ยนไปเป็นพลงังานจลน์ในทศิทางยาว 
ผสานกบัพลงังานจลน์สาํหรบัการหมุน จนอาจเกดิเป็น Dynamic Jump ดงัแสดงในรปูท่ี 3-265 (Plaxio et al, 
2005)  
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รปูท่ี 3-265 การทดสอบการชนคนัหินและราวกนัอนัตราย 

ทีม่า: Plaxio et al (2005) 

แมว้า่จะพบปญัหาน้ีบนทางหลวงและถนนในประเทศไทยอยูม่าก แต่คงเป็นไปไดย้ากทีจ่ะไดร้บัการแกไ้ขทัง้หมด
โดยพรอ้มเพรยีงกนั รปูท่ี 3-266 จงึแสดงแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขคนัหนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบรเิวณทีม่ี
สถติอุิบตัเิหตุหรอืความเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุสงู 

 
รปูท่ี 3-266 ความต้องการติดตัง้คนัหิน 

การกาํหนดประเภทของถนน 

สาํรวจความเรว็การจราจร

>80 กม./ชม. 

ถนนระหวา่งเมอืง  
(ความเรว็จาํกดั 90 กม./ชม.) 

ตดิตัง้อุปกรณ์กัน้และอุปกรณ์
อาํนวยความสะดวกผูใ้ชถ้นนอื่น 

ตอ้งการอุปกรณ์
กัน้

ตดิตัง้คนัหนิและอุปกรณ์อาํนวยความ
สะดวกผูใ้ชถ้นนอื่น 

ไมใ่ช่ 

ใช ่

ใช ่

ไมใ่ช่ 

ไมต่อ้งปรบัปรงุ

ใช่

ไมใ่ช่
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แผนภาพน้ีควรจะเริม่นํามาใชใ้นบรเิวณทีม่สีถติอุิบตัเิหตุอนัตรายขา้งทางเป็นอนัดบัแรก ซึง่หากพบว่าอุบตัเิหตุ
และความรนุแรงทีเ่กดิขึน้จากการทีร่ถพุง่ชนคนัหนิมจีาํนวนสงูมาก ควรจะทาํการปรบัปรงุใหเ้ป็นอุปกรณ์กัน้อืน่ที่
มคีวามเหมาะสมแทน ทัง้น้ี ผูอ้อกแบบจะตอ้งคาํนึงถงึการอาํนวยความสะดวกผูใ้ชถ้นนเดมิไปดว้ย เช่น คนเดนิ
เทา้ ผูใ้ชร้ถจกัรยาน เป็นตน้ 

สว่นการวางแผนในระยะยาวนัน้ จาํเป็นจะตอ้งกาํหนดประเภทของถนนใหเ้หมาะสมกบัการใชถ้นนจรงิ เน่ืองจาก
ความเรว็ในการขบัขีบ่นถนนในประเทศไทยอา้งองิตามพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. 2522 ทีก่ําหนดใหใ้ช้
ความเรว็บนทางหลวงได ้ 90 กม./ชม. และถนนในเขตเมอืงไดเ้ท่ากบั 80 กม./ชม. นัน้ ผลจากการศกึษา 
“โครงการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ข ับขี่ในเขตเมืองของกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูมิภาค” โดย 
Jiwattanakulpaisarn และคณะ (2008) ซึ่งไดส้ํารวจการใชค้วามเรว็ในเขตเมอืงของถนนประเภทต่างๆ ใน 17 
จงัหวดั พบว่า ผูใ้ชร้ถถนน 4 ช่องจราจรทีม่เีกาะกลางหรอืมากกว่า ใชค้วามเรว็ในการขบัขีส่งูกว่าทัง้ทีก่ฎหมาย
กาํหนดและสงูกวา่ความเรว็ทีป่ลอดภยัสาํหรบัคนัหนิน้ี ดงัแสดงในรปูท่ี 3-267 

 
รปูท่ี 3-267 ผลการสาํรวจความเรว็บนถนนประเภทต่างๆ ใน 17 จงัหวดั 

ทีม่า: Jiwattanakulpaisarn et al (2008) 

เมื่อพจิารณารปูแบบการใชค้วามเรว็ของผูใ้ชร้ถใชถ้นนและนโยบายการขยายถนนในพืน้ทีชุ่มชน ทําใหเ้กดิเป็น
ขอ้ขดัแยง้ในการใชค้วามเรว็ทีเ่หมาะสมบนถนนหลายช่องจราจร ดงันัน้ การศกึษาน้ีจงึเหน็ควรใหก้รมทางหลวง
พจิารณาปรบัปรงุแบบมาตรฐานของถนนทีม่เีขตทาง 30 ม. จาํนวน 6 ช่องจราจร (รปูท่ี 3-268) และถนนทีม่เีขต
ทาง 40 ม. จาํนวน 8 ช่องจราจร (รปูท่ี 3-269) ทีม่กีารตดิตัง้คนัหนิอยูใ่นปจัจุบนั ซึง่มแีนวโน้มทีร่ถซึง่สามารถ
ใชค้วามเรว็สงูจะเสยีหลกัพุง่ชนคนัหนิและเกดิการพลกิควํ่าหรอืพุง่ลอยขา้มคนัหนิไป ปรบัเปลีย่นเป็นอุปกรณ์กัน้
ประเภทอื่นๆ 

 

2-Lane 4-Lane 
undivided 

4-Lane 
divided 

6-Lane 
divided 

8-Lane 
divided 

80 km/h 
Speed Limits 
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รปูท่ี 3-268 แบบหน้าตดัถนน 6 ช่องจราจร 

ทีม่า: DOH (1994) 
 

 
รปูท่ี 3-269 แบบหน้าตดัถนน 8 ช่องจราจร 

ทีม่า: (DOH 1994) 

3.2.6 สรุปผลการศึกษา 
จากอุบตัเิหตุทีไ่ดท้ําการสบืคน้สาเหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุ (Accident Investigation and 
Reconstruction) ทัง้หมด 17 ครัง้ พบว่าเป็นอุบตัเิหตุซึง่รถหลุดออกจากถนนพุ่งเขา้ชนอุปกรณ์ขา้งทางต่างๆ 
เช่น อุปกรณ์กัน้ เสา ต้นไม้ เกาะกลางถนน คนัหนิ หรอืไม่ชนอุปกรณ์ใดๆ แต่เกิดการพลิกควํ่า ส่งผลให้มี
ผูเ้สยีชวีติ 61 ราย บาดเจบ็สาหสั 101 ราย และบาดเจบ็เลก็น้อย 132 ราย โดยประเภทรถทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
อุบตัเิหตุ ไดแ้ก่ รถยนตส์ว่นบุคคล รถกระบะ รถโดยสาร และรถบรรทุก ทัง้น้ี สาเหตุในการเกดิอุบตัเิหตุสามารถ
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สรุปตามปจัจยัหลกัที่ประกอบด้วย คน รถ ถนนและสิง่แวดล้อม ซึ่งมทีัง้อุบตัิเหตุที่เกดิจากการง่วงขณะขบัขี ่
ความเรว็ การขบัขีอ่ยา่งไมป่ลอดภยั สภาพรถบกพรอ่ง ยางระเบดิ พืน้ผวิลื่นหรอืมน้ํีาขงั และเสน้ทางลาดชนั 

ปจัจยัหน่ึงที่ส่งผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติและบาดเจบ็เป็นจํานวนมาก เน่ืองจากผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ไม่คาดเขม็ขดันิรภยั 
หรอืนัง่อยู่ในตําแหน่งทีไ่มม่เีขม็ขดันิรภยัตดิตัง้อยู ่ซึง่ไมพ่บว่ามผีูเ้สยีชวีติคนใดคาดเขม็ขดันิรภยัเลย และมผีูใ้ช้
รถเพยีงแปดคนเทา่นัน้ทีใ่ชเ้ขม็ขดันิรภยั 

ปจัจยัทีส่ง่ผลใหอุ้บตัเิหตุแต่ละครัง้มคีวามรนุแรงมากกวา่ทีค่วรจะเป็น คอื รถทีเ่สยีหลกัพุง่ชนวตัถุอนัตรายต่างๆ 
ซึง่ในแต่ละกรณพีบวา่ อุปกรณ์เหล่านัน้ตดิตัง้อยูใ่นทีท่ีไ่มป่ลอดภยั หรอืไมม่กีารตดิตัง้อุปกรณ์กัน้ใดๆ ไว ้หรอืใน
บางกรณีทีร่ถเสยีหลกัพุ่งชนอุปกรณ์ทีค่วรจะสามารถลดแรงกระแทกได ้แต่กลบัส่งผลตรงกนัขา้ม ทําใหร้ถเกดิ
การพลกิควํ่า ซึง่ปญัหาอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตรายขา้งทางน้ีประกอบไปดว้ย ความชนัคนัทาง เสาหรอืตน้ไม ้
อุปกรณ์กัน้ และคนัหนิ ทัง้น้ี ในบทสรปุของการศกึษาแต่ละหวัขอ้ไดเ้สนอแนวทางในการเพิม่ความปลอดภยัจาก
ปญัหาทีพ่บตามหลกัการทีว่่า (1) ทาํอย่างไรไม่ใหร้ถหลุดออกจากถนน และ (2) ลดความเสีย่งของการบาดเจบ็
รนุแรงหรอืเสยีชวีติหากรถหลุดออกจากถนน  

เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงปญัหาอุบตัิเหตุที่เกี่ยวขอ้งกบัอนัตรายขา้งทางอย่างรอบด้าน การศกึษาน้ีนอกจากจะทําการ
สบืค้นสาเหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกิดอุบตัิเหตุแล้ว ยงัต้องระบุปญัหา ประเมนิประสทิธิภาพ และเสนอ
แนวทางในการเพิม่ความปลอดภยั เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้รถใช้ถนน อนัจะเป็นการลดจํานวนผู้เสยีชีวิตจาก
อุบตัิเหตุที่อาจเกิดขึ้นลงได้ อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาน้ีเพยีงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้
สถานการณ์อุบตัเิหตุประเภทน้ีลดลงหรอืหมดไป จงึควรจําเป็นจะต้องมแีนวทางปฏบิตัเิสรมิคู่ขนานกนัไปกบั
งานวจิยั ศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ จงึไดจ้ดัทาํขอ้เสนอแนะรว่มกบังานวจิยัอื่นๆ ดงัแสดงในบทที ่5 

3.3 การศึกษาเรือ่งกลไกการบาดเจ็บของผูประสบอุบัติเหตุ 
3.3.1 บทนํา 
อุบตัิเหตุทางถนน เป็นหน่ึงในหวัข้อที่น่าสนใจในสาขาการป้องกนัการบาดเจ็บ องค์การอนามยัโลกได้ระบุ
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัอุบตัเิหตุทางถนนไวใ้นหนงัสอื World report on road traffic injury prevention (WHO, 
2547) ว่า ในปี พ.ศ. 2545 ประชากรประมาณ 1.2 ลา้นคน เสยีชวีติเน่ืองจากอุบตัเิหตุทางถนน นัน่หมายถงึใน
แต่ละวนัมผีูเ้สยีชวีติ 3,242 คนบนทอ้งถนน และยงัมผีูบ้าดเจบ็และพกิารจากอุบตัเิหตุทางถนนอกีราวๆ 20 - 50 
ล้านคน การบาดเจบ็ทางถนนเป็นสาเหตุการเสยีชวีติของประชากรโลกอยู่ในอนัดบัที่ 11 หรอืประมาณ 2.1% 
ของการเสยีชวีติทัง้หมด ประมาณ 90% ของการเสยีชวีติบนทอ้งถนนเกดิในประเทศทีม่รีายไดต้ํ่าและปานกลาง 
ซึ่งมปีระชากรรวมกนัประมาณ 5,098 ล้านคน หรอืประมาณ 81% ของประชากรโลก และมยีานพาหนะ
ครอบครองประมาณ 20% ของยานพาหนะทัง้หมด (United Nations, 2546) 

สาํหรบัสถานการณ์อุบตัเิหตุทางถนนในประเทศไทย ผูไ้ดร้บับาดเจบ็คดิเป็นจาํนวน 50% ของผูบ้าดเจบ็ทัง้หมด 
และมผีูเ้สยีชวีติประมาณ 26.5% ของผูเ้สยีชวีติทัง้หมด โดยระหว่างปี พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2547 มผีูไ้ดร้บั 
บาดเจบ็มากกว่า 900,000 คนและเสยีชวีติมากกว่า 100,000 คน (Kerdklai, 2551) โดยเฉลีย่แลว้คนไทย
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มากกว่า 50 คน ไมม่โีอกาสไดก้ลบับา้น เน่ืองจากอุบตัเิหตุทางถนน (Suriyawongpisan, 2545) หน่วยงานต่าง 
ๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนไดพ้ยายามร่วมมอืกนัเพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปญัหาน้ีมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การหามาตรการที่เหมาะสมในการแกไ้ขปญัหาอุบตัเิหตุในช่วงเทศกาลที่มวีนัหยุดยาว อย่างไรกต็าม 
การศกึษาค้นคว้าจากกรณีอุบตัิเหตุที่เกดิขึน้จรงิ ยงัคงมคีวามสําคญัต่อการป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุและการ
บาดเจบ็ กระบวนการสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุ เป็นการศกึษาอุบตัเิหตุ
ในเชิงลึก ซึ่งเหมาะสําหรบัการแก้ไขปญัหาอุบตัิเหตุทางถนนที่เร่งด่วนของประเทศไทย แม้ว่ากระบวนการ
ดงักล่าวจะเพิง่มบีทบาทในสงัคมไทยเมื่อไมน่านมาน้ี แต่เน่ืองจากสาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุมมีากมายหลายปจัจยั 
การหาสาเหตุของการบาดเจบ็ทีไ่ดจ้ากการสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุ จะ
เป็นตวัชว่ยสาํคญัในการคน้หาคาํตอบของการเกดิอุบตัเิหตุใหเ้ขา้ใจไดด้ยีิง่ขึน้ 

การบาดเจบ็ของมนุษย ์เกดิจากการเสยีรปูโครงสรา้งของรา่งกายทีไ่ดร้บัความเสยีหายเกนิขดีจาํกดั ไมว่่าจะเป็น
ความเสยีหายต่อเน้ือเยื่อ หรอื การเปลีย่นแปลงจากสภาวะธรรมดาปกต ิกลไกทางชวีภาพ(Biomechanics) เป็น
ประเดน็ที่มคีวามสําคญัในการพฒันาความปลอดภยัในแง่ของการป้องกนัการบาดเจบ็ การเขา้ใจในกลไกการ
บาดเจบ็และขดีจํากดัของการบาดเจบ็ จะเป็นการเพิม่ความสามารถในการออกแบบสภาพแวดล้อมใหม้คีวาม
ปลอดภยัมากยิง่ขึน้ เชน่ ยานพาหนะทีม่คีวามปลอดภยัสงู  

ในรายงานฉบับน้ีจะมุ่งเน้นการศึกษาเรื่องกลไกการบาดเจ็บของผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน แม้ว่าจะเป็น
กระบวนการศกึษารปูแบบใหมใ่นการศกึษาการบาดเจบ็ของผูป้ระสบเหตุสาํหรบัประเทศไทย แต่ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะ
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการทาํความเขา้ใจภาพรวมของอุบตัเิหตุกรณหีน่ึงๆ รวมถงึการป้องกนัการบาดเจบ็  

เป้าหมายและวตัถปุระสงค ์
เป้าหมายของการศึกษา คอื การระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ของการบาดเจบ็ของผู้ประสบอุบตัิเหตุทางถนน โดย
วตัถุประสงคอ์ื่นๆ ประกอบดว้ย 

- เพื่อพฒันาวธิกีารการเกบ็ขอ้มูลการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุทางถนน ผ่านกระบวนการสบืคน้สาเหตุการ
เกดิอุบตัเิหตุ 

- เพื่อเน้นใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างประเภทของอุบตัเิหตุ ประเภทของยานพาหนะ ตําแหน่งที่นัง่ 
อุปกรณ์นิรภยั ขอ้มลูสว่นตวัของผูป้ระสบอุบตัเิหตุ และการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ 

- เพื่อระบุกลไกการบาดเจ็บของผู้ประสบอุบตัิเหตุทางถนน ร่วมกบักระบวนการฟ้ืนฟูสภาพการเกิด
อุบตัเิหตุ 

- เพื่อแนะนํามาตราการทีเ่หมาะสมในการลดความรุนแรงของการบาดเจบ็ทีม่สีาเหตุมาจากอุบตัเิหตุทาง
ถนนและความเป็นไปไดใ้นการศกึษาในอนาคต 
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3.3.2 วิธีการศึกษา  
3.3.2.1 แนวทางและวิธีการศึกษา 

รปูท่ี 3-270 แสดงโครงร่างการศกึษาทีถู่กพฒันาขึน้ โดยอยู่บนพืน้ฐานของกระบวนการสบืคน้สาเหตุการเกดิ
อุบตัเิหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุ ร่วมกบัการวเิคราะหก์ลไกการบาดเจบ็ นอกจากน้ีการวเิคราะห์
ขอ้มลูทางสถติชิ่วยใหเ้หน็ภาพรวมทีช่ดัเจนขึน้ของการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุทางถนนสาํหรบัประเทศไทย ผ่าน
การศกึษากลไกการบาดเจบ็ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของการศกึษาน้ี 

 
รปูท่ี 3-270 กรอบการทาํงานของการศึกษา 

3.3.2.2 การวิเคราะหก์ลไกการบาดเจบ็ 

โปรแกรม MADYMO ผลติโดยบรษิทั TNO Road Vehicles Research Institute ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ ถูก
ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมอืหลกัในการศึกษากลไกการบาดเจ็บ โปรแกรมสามารถจําลองการเคลื่อนไหวของผู้
ประสบอุบตัเิหตุภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีก่ําหนดขึน้ในรปูแบบสามมติ ิMADYMO ถอืเป็นเครื่องมอืทีส่ามารถให้
ผูใ้ช้ออกแบบและแก้ไขระบบความปลอดภยัสําหรบัผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ และ
คุม้คา่ (TNO, 2003)  
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สาํหรบัโปรแกรม MADYMO นัน้ จะประกอบดว้ยเครื่องมอืหลกั 2 โปรแกรม สาํหรบัการประมวล ผลก่อนและ
หลงัการวเิคราะหแ์บบจาํลองโดยแต่ละโปรแกรมมรีายละเอยีดดงัน้ี 

MADYMO/XMADgic 
โปรแกรมน้ีเป็นโปรแกรมสาํหรบัการประมวลผลก่อนการวเิคราะห ์โดยโปรแกรมมลีกัษณะเป็นเครื่องมอืสาํหรบั
การสรา้งและแกไ้ข ขอ้มลูตัง้ตน้สาํหรบัหน่วยประมวลผล MADYMO โดยขอ้มลูตัง้ตน้จะอยูใ่นรปูของภาษา XML 
โปรแกรม XMADgic ประกอบดว้ย 2 สว่นหลกั คอื สว่นสาํหรบัแกไ้ขขอ้มลูตัง้ตน้ และส่วนแสดงผลทีจ่ะแสดง
ภาพกราฟฟิคของขอ้มลูตัง้ตน้ทีไ่ดส้รา้งขึน้ (TASS, 2009) รปูท่ี 3-271 แสดงหน้าจอของโปรแกรม XMADgic 

รปูท่ี 3-271 ลกัษณะหน้าจอของโปรแกรม XMADgic 

สุดทา้ยขอ้มลูตัง้ตน้ทีผ่่านการแกไ้ขแลว้ สามารถส่งไปวเิคราะหโ์ดยหน่วยประมวลผล MADYMO (MADYMO 
Solver) ผา่นโปรแกรม XMADgic ไดโ้ดยตรง และสามารถเลอืกวธิกีารสง่ขอ้มลูไดท้ัง้แบบ Null Run (เฉพาะ
โครงสรา้งของประโยค) และ Submit (สาํหรบัขัน้ตอนปกต)ิ 
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MADYMO/MADPost 
MADYMO/MADPost เป็นโปรแกรมประมวลผลหลงัผ่านการวเิคราะห์โดย หน่วยประมวลผล MADYMO 
โปรแกรมถูกออกแบบมาช่วยเหลอืในการดูภาพเคลื่อนไหวและแผนภูมทิี่ไดจ้ากการวเิคราะหแ์บบจําลอง และ
โปรแกรม MADPost สามารถแสดงชื่อของขอ้ต่อ และชิน้สว่นต่างๆ ทีผู่ใ้ชก้าํหนดไวไ้ดอ้กีดว้ย 

ภาพรวมของโปรแกรมประกอบดว้ยสว่นทางขวามอื ซึง่เรยีกวา่หน้าต่างแสดงรายละเอยีดงาน (Project Explorer 
view) ดา้นล่างคอืสว่นควบคุมและตัง้ค่าของการแสดงภาพเคลื่อนไหว โดยมรีายละเอยีดของสว่นต่างๆ ดงัแสดง
ในรปูท่ี 3-272  

รปูท่ี 3-272 ลกัษณะหน้าจอของโปรแกรม MADpost 

โดยขัน้ตอนการศกึษาแบบจาํลองการวเิคราะหก์ลไกการบาดเจบ็ ผา่นโปรแกรม MADYMO มดีงัน้ี 

1) การนําเข้าข้อมลูสาํหรบัโปรแกรม MADYMO 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากโปรแกรม PC-Crash จาํเป็นตอ้งมกีารแปลงเพื่อนําไปใชส้าํหรบัโปรแกรม MADYMO ตําแหน่ง
ของรถในรปูแบบ 3 มติ ิรวมถงึมมุเคลื่อนไหวทัง้ 3 ระนาบ (Yaw Pitch และ Roll) จะถูกประยกุตเ์พือ่การกาํหนด
ตําแหน่งของแบบจาํลอง MADYMO ในชว่งเวลาต่าง ๆ ขณะเกดิเหตุ ขอ้มลูการเคลื่อนทีข่องแบบจาํลอง ถอืเป็น
หน่ึงในแบบจาํลอง MADYMO  
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2) แบบจาํลอง MADYMO  

แบบจําลองสาํหรบัการศกึษากลไกการบาดเจบ็ ประกอบดว้ย 4 ส่วน คอื แบบจําลองหุน่จําลอง แบบจําลองรถ 
การกาํหนดการสมัผสั และการกาํหนดตําแหน่งของหุน่จาํลอง  

หุน่จาํลองแบบ Facet Human Dummy จะถูกใชเ้ป็นหุน่จาํลองของผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสาร ผูป้ระสบอุบตัเิหตุแต่ละ
คนจะถูกจาํลองโดยใชน้ํ้าหนกัและสว่นสงูจรงิทีไ่ดจ้ากการสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุ ผูป้ระสบอุบตัเิหตุเพศ
ชายจะถูกจาํลองโดยใชหุ้น่จาํลองแบบ 50% Scalable Human และใชหุ้น่จาํลองแบบ 5% Scalable Human 
สาํหรบัผูป้ระสบอุบตัเิหตุเพศหญงิ 

แบบจาํลองรถ ประกอบดว้ย 2 สว่น สว่นแรก คอืระบบของรถ ซึง่อธบิายการเคลื่อนทีข่องรถขณะเกดิเหตุ สว่น
อกีแบบจาํลองคอืหอ้งโดยสารและชิน้สว่นภายในต่างๆ เช่น พืน้ ผนงั ประตูทัง้ 4 ดา้น เสา A เสา B รวมถงึเบาะ
ทีน่ัง่ ลกัษณะชิน้สว่นสว่นใหญ่เป็นแผน่ราบ (Plane) หรอืวตัถุทรงร ี(Ellipsoid) ขนาดของชิน้สว่นต่างๆ จะถูกวดั
มาโดยตรงจากกระบวนการสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุ รปูท่ี 3-273 แสดงตวัอยา่งแบบจาํลองของรถโดยสาร
สว่นบุคคลและผูโ้ดยสารทีค่าดเขม็ขดันิรภยั 

 
รปูท่ี 3-273 ตวัอย่างแบบจาํลอง MADYMO 

ผูโ้ดยสารทุกคนมโีอกาสทีจ่ะสมัผสัหรอืกระแทกกบัอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหอ้งโดยสาร ความแขง็ของชิน้ส่วนจะ
เป็นตวักําหนดคุณสมบตัขิองพืน้ผวิสมัผสั ซึง่แบบจาํลองของทัง้เบาะและอุปกรณ์ภายในจะถูกจาํลองใหเ้ป็นวสัดุ
แขง็ สาํหรบัตําแหน่งของหุน่จาํลอง กรณีทีผู่ป้ระสบอุบตัเิหตุอยูใ่นท่านัง่ปกตก่ิอนเกดิเหตุ แบบจาํลองหุน่จาํลอง
จะถูกจบัใหอ้ยูใ่นสภาวะสมดุลภายใตแ้รงโน้มถ่วงทีก่าํหนดขึน้ และถอืเป็นตําแหน่งเริม่ตน้ของหุน่จาํลอง 

หลงัจากการสรา้งแบบจําลองเสรจ็สิน้แล้ว การวเิคราะหแ์บบจําลองจะเริม่ขึน้ เพื่อเขา้ใจถงึการเคลื่อนที่ของผู้
ประสบอุบตัเิหตุระหว่างการชน ค่าความเรง่สงูสุดของแต่ละอวยัวะจะถูกประเมนิเปรยีบเทยีบกบัค่าขดีจาํกดัของ
มนุษย์ สาเหตุของการบาดเจบ็ที่เป็นไปได้สามารถระบุได้จากศึกษาภาพเคลื่อนไหวและการเปรยีบเทยีบค่า
ความเร่ง ยิง่ไปกว่านัน้แบบจําลองที่มกีารประยุกต์ระบบยดึรัง้ เช่น เขม็ขดันิรภยั จะถูกวเิคราะห์อกีครัง้ เพื่อ
ศกึษาผลทีเ่กดิขึน้จากการใชร้ะบบดงักล่าว 
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3.3.3 การวิเคราะหอุบัติเหตุขางทาง 
3.3.3.1 บทนํา 

รายละเอยีดในบทน้ีจะนําเสนอผลการวเิคราะหท์างสถติแิละแสดงภาพรวมของปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการบาดเจบ็
ของผู้ประสบอุบตัิเหตุทางถนน การเข้าใจในปจัจยัที่เกี่ยวข้องกบัการบาดเจ็บจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
มาตรการการป้องกนัการบาดเจบ็ โดยรปูแบบความรุนแรงของการบาดเจบ็ศกึษาไดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูเฝ้า
ระวงัการบาดเจบ็ (Injury Surveillance, IS) ทีไ่ดจ้ากโรงพยาบาล 28 แหง่ ระหวา่งปี พ.ศ. 2544 – 2550 

3.3.3.2 Injury Surveillance Data (IS Data) 

โดยทัว่ไปแลว้ คาํว่า “surveillance” จะใชส้าํหรบัวงการแพทย ์ซึง่มคีวามหมายว่า การเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็น
ระบบอย่างต่อเน่ือง การวเิคราะห์ การแปลความหมาย และการเผยแพร่ความรูท้างด้านสุขภาพ  ขอ้มูลที่ถูก
รวบรวมจะถูกนําไปวเิคราะห ์ตคีวามหมายและรายงานใหอ้งคก์รต่างๆ เช่น หน่วยงานทางการแพทย ์หน่วยงาน
ของรฐับาล องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานสาธารณะ รวมถึงบุคคลที่มคีวามสนใจในด้านดงักล่าว คําว่า 
“surveillance” แตกต่างจากคาํว่า “survey” เน่ืองจาก “surveillance” เป็นกระบวนการทีต่่อเน่ือง สว่น “survey” 
มกัจะอา้งถงึการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในชว่งเวลาหน่ึง (WHO, 2001) 

ปญัหาการบาดเจบ็เป็นสิง่ทีทุ่กคนใหค้วามสาํคญั ในอดตีมกัมกีารกล่าวถงึเพยีงแค่จาํนวนของผูเ้สยีชวีติในแต่ละ
ปี ซึง่มจีาํนวนเป็นลา้นๆ คน อยา่งไรกต็าม หากพจิารณาโดยละเอยีด ปญัหาการเสยีชวีติเป็นเพยีงสว่นน้อยของ
การบาดเจบ็เท่านัน้ เพราะหากมผีูเ้สยีชวีติหน่ึงคน ย่อมต้องมผีูบ้าดเจบ็สาหสั หรอืผูพ้กิารถาวรและผูบ้าดเจบ็
เลก็น้อยจํานวนมาก ค่าใชจ้่ายสาํหรบัการรกัษาพยาบาลผูบ้าดเจบ็ ไม่เพยีงแต่พจิารณาในแง่ความสญูเสยีทาง
เศรษฐกจิและงบประมาณทางดา้นสาธารณสุขเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถงึความวติกกงัวลและสภาพจติใจสว่นบุคคล
ดว้ย แมว้่าระบบการเฝ้าระวงัในบางประเทศจะมคีวามน่าเชื่อถอืของขอ้มูลสูง แต่ส่วนใหญ่จะพบในประเทศที่
พฒันาแลว้ 

ระบบการเฝ้าระวงัการบาดเจบ็ของประเทศไทย เริม่ขึน้ในปี พ.ศ. 2536 โดยเริม่ทดลองในโรงพยาบาลจาํนวน 5 
แหง่ ซึง่เป็นโรงพยาบาลในเขตกรงุเทพมหานครและอกี 4 แหง่ในแต่ละภมูภิาค ซึง่ระบบดงักล่าวอยูภ่ายใตค้วาม
รบัผดิชอบของสํานักระบาดวทิยา กระทรวงสาธารณสุข จากนัน้โครงข่ายของระบบขอ้มูลไดข้ยายเป็น 28 
โรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2546 โดยขอ้มลู IS ซึง่ถูกรวบรวมจากหอ้งฉุกเฉินของโรงพยาบาล ถอืเป็นฐานขอ้มูล
ขนาดใหญ่ หากมกีารนําไปใชอ้ยา่งเหมาะสม ฐานขอ้มลูน้ีจะมปีระโยชน์อยา่งยิง่สาํหรบัการศกึษาการป้องกนัการ
บาดเจบ็ ฐานขอ้มลู IS จะประกอบไปดว้ยหลายตวัแปร แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ไดด้งัน้ี   

- ขอ้มลูทางระบาดวทิยา ขอ้มลูสว่นตวั เวลา และ สถานทีก่ารเกดิอุบตัเิหตุ  
- ประเภทของผูบ้าดเจบ็ ยานพาหนะ สาเหตุของการบาดเจบ็ 
- พฤตกิรรมเสีย่งต่างๆ ไดแ้ก่ แอลกอฮอล ์เขม็ขดันิรภยั หมวกนิรภยั และ การใชย้า 
- การนําสง่ผูไ้ดร้บับาดเจบ็  
- การปฐมพยาบาลขณะนําสง่ 
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- ขอ้มลูการรกัษา  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโครงการพฒันาและเผยแพร่องคค์วามรูด้า้นความปลอดภยัทางถนนของศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุ
แหง่ประเทศไทย ซึง่ดาํเนินงานวจิยัเกีย่วกบัอนัตรายขา้งทาง ดงันัน้การศกึษาทางสถติใินบทน้ีจงึเลอืกพจิารณา
เฉพาะอุบตัเิหตุทีช่นกบัวตัถุขา้งทางเท่านัน้ โดยแบ่งยานพาหนะออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี รถบรรทุกและรถโดยสาร 
อยู่ในกลุ่มรถขนาดใหญ่ สว่นรถยนตส์่วนบุคคล รถกระบะ และ รถตู ้จดัเป็นรถขนาดกลาง และรถจกัรยานยนต ์
เป็นกลุ่มรถขนาดเลก็ 

จาํนวนขอ้มลูทัง้หมด รวมทัง้สิน้ 510,215 ราย ในช่วงเวลา 7 ปี (พ.ศ. 2544 – 2550) โดยประมาณ 5% ของ
ขอ้มลูทัง้หมดเป็นอุบตัเิหตุขา้งทาง ตารางท่ี 3-68 แสดงจาํนวนขอ้มลูทัง้หมดและจาํนวนขอ้มลูอุบตัเิหตุขา้งทาง 

ตารางท่ี 3-68 จาํนวนข้อมลูในการวิเคราะห ์
ปี จาํนวนข้อมลู

ผูป่้วย 
จาํนวนข้อมลูผูป่้วยจากอบุติัเหตุ

อนัตรายข้างทาง 
2544 56,245 2,823 (5.0%) 
2545 62,359 3,043 (4.9%) 
2546 85,251 4,295 (5.0%) 
2547 74,148 3,820 (5.2%) 
2548 73,852 3,798 (5.1%) 
2549 80,711 4,073 (5.0%) 
2550 77,649 4,044 (5.2%) 
รวม 510,215 25,896 (5.0%) 

 
ตารางท่ี 3-69 แสดงการจดัอนัดบัสาเหตุการเสยีชวีติของผูป้ระสบอุบตัเิหตุทางถนน ระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 
2550 และแมว้่ารอ้ยละของผูเ้สยีชวีติจากการชนวตัถุขา้งทาง ไมถู่กจดัใหเ้ป็นสาเหตุอนัดบัหน่ึงของการเสยีชวีติ 
แต่ขอ้มลูน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึความรุนแรงของการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุประเภทน้ีไดเ้ป็นอย่างด ีจากสถติอุิบตัเิหตุ
การชนวตัถุขา้งทาง ทาํใหม้ผีูเ้สยีชวีติระหว่าง 6 ถงึ 7% ของจาํนวนผูป้ระสบอุบตัเิหตุทีเ่สยีชวีติทัง้หมดในช่วง
ระยะเวลา 7 ปี หรอืหมายถงึ 2,338 คนทีเ่สยีชวีติจากอุบตัเิหตุชนวตัถุขา้งทาง  

ตารางท่ี 3-69 ร้อยละของผูเ้สียชีวิตตามประเภทของอบุติัเหตทุางถนน  

ประเภทอบุติัเหต ุ
ปี 

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 
ถกูชนหรอืชนกบัรถกระบะ 21.6% 23.4% 20.5% 21.8% 22.2% 23.3% 25.2% 
ถกูชนหรอืชนกบัรถจกัรยานยนต ์ 16.8% 16.3% 14.6% 15.3% 14.1% 14.6% 14.7% 
ถกูชนหรอืชนกบัรถบรรทุก 9.2% 8.2% 9.5% 7.8% 8.5% 8.6% 6.8% 
พาหนะพลกิควํ่าและลม้* 20.3% 21.2% 20.5% 21.8% 22.2% 21.5% 23.4% 
ถกูชนหรอืชนกบัวตัถุยดึแน่นขา้งทาง 6.0% 6.0% 6.5% 6.6% 6.6% 6.9% 6.6% 
* พลกิควํ่าและลม้ รวมถงึจากการเสยีการทรงตวัของรถจกัรยานยนต ์ 
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ขณะทีอุ่บตัเิหตุขา้งทาง ทาํใหม้จีํานวนผูเ้สยีชวีติเป็นอนัดบัที ่5 จาํนวนผูบ้าดเจบ็ในช่วงเวลา 7 ปีจงึมจีาํนวน
ค่อนขา้งสงูถงึ 23,500 ราย อยา่งไรกต็าม ตวัเลขดงักล่าวน้ีสามารถลดลงไดโ้ดยการประยุกตแ์นวคดิ Forgiving 
highway  

ตารางท่ี 3-70 ความรนุแรงของการบาดเจบ็สาํหรบัอบุติัเหตแุต่ละประเภท 
สาเหตอุบุติัเหต ุ Severity Index 

ถกูชนหรอืชนกบัรถยนตส์ว่นบุคคล 0.08 
ถกูชนหรอืชนกบัรถกระบะ 0.09 
ถกูชนหรอืชนกบัรถบรรทุก 0.14 
ถกูชนหรอืชนกบัรถพว่ง 0.17 
ถกูชนหรอืชนกบัรถโดยสารขนาดเลก็ 0.08 
ถกูชนหรอืชนกบัรถโดยสาร 0.17 
ถกูชนหรอืชนกบัรถแทก็ซี ่ 0.06 
ถกูชนหรอืชนกบัวตัถุยดึแน่นขา้งทาง 0.09 
ชนกบัคนเดนิเทา้ 0.08 
ตกจากยานพาหนะ 0.07 
ยานพาหนะพลกิควํ่าและลม้ 0.04 
ยานพาหนะระเบดิ หรอืไฟไหม ้ 0.05 
 
นอกจากน้ี อัตราส่วนระหว่างจํานวนผู้เสียชีวิตและผู้ประสบอุบัติเหตุทัง้หมดของอุบัติเหตุแต่ละประเภท 
(Severity index) ยงัแสดงให้เหน็ถึงระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็จากอุบตัิเหตุอนัตรายขา้งทาง ซึ่ง
หมายความวา่ ในผูป้ระสบอุบตัเิหตุ 100 คน จะมผีูเ้สยีชวีติประมาณ 9 คน ซึง่สถติน้ีิมคีวามรุนแรงเป็นลําดบัที ่4 
โดยมคีา่ตํ่ากวา่สถติขิองรถโดยสาร รถพว่ง และ รถบรรทุก เทา่นัน้ 

(1) รถจกัรยานยนต ์

ในปจัจุบนัยานพาหนะทีม่จีาํนวนมากทีสุ่ดในประเทศไทย คอื รถจกัรยานยนต ์โดยในปี 2551 มรีถจกัรยานยนต์
จาํนวนมากกว่า 10 ลา้นคนั ทีว่ิง่อยูบ่นทอ้งถนนของประเทศไทย (กรมการขนสง่ทางบก, 2009) ซึง่สอดคลอ้ง
กบัจาํนวนผูป้ระสบอุบตัเิหตุทางถนนสว่นใหญ่ทีเ่ป็นผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารรถจกัรยานยนต ์และสามารถกล่าวไดว้่า
รถจกัรยานยนตส์ง่ผลต่อปญัหาอุบตัเิหตุทางถนนในวงกวา้ง (Iamtrakul, 2003) เมื่อเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะกบั
รถประเภทอื่น พบวา่รถประเภทอื่นมเีสถยีรภาพในการทรงตวัมากกวา่และนอกจากจะมโีครงสรา้งรถเพื่อป้องกนั
แรงกระแทกจากการชนแล้ว ยงัมีถุงลมนิรภยัที่ช่วยดูดซบัแรงและเข็มขดันิรภยัก็ช่วยรัง้ผู้โดยสารเมื่อเกิด
อุบตัิเหตุขึ้น  ซึ่งรถจกัรยานยนต์ไม่มอุีปกรณ์ต่างๆ ที่กล่าวมาแต่อย่างใด จะทําให้ผู้โดยสารได้รบัแรงต่างๆ 
โดยตรง  (NHTSA, 1999) ดงันัน้ กลไกการบาดเจบ็ของผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารสาํหรบัยานพาหนะประเภทน้ีจงึ
แตกต่างจากยานพาหนะประเภทอื่นๆ นอกจากน้ีหมวกนิรภยั ซึง่เป็นอุปกรณ์นิรภยัสาํหรบัผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตก์็
มวีตัถุประสงคแ์ตกต่างจากอุปกรณ์ชนิดอื่นเช่นกนั Hossain (2549) ไดศ้กึษาลกัษณะการบาดเจบ็ของ
รถจกัรยานยนตโ์ดยอาศยัขอ้มลูการเฝ้าระวงัการบาดเจบ็ (IS) ระหวา่งปี พ.ศ. 2542 – 2546 พบว่า อุบตัเิหตุ
มากกว่า 50% ของรถจกัรยานยนต์เป็นอุบตัเิหตุประเภทรถคนัเดยีว (single vehicle accidents) และการ
บาดเจบ็ทีศ่รีษะเป็นสาเหตุหลกัของการเสยีชวีติ โดยมอีตัราสว่นถงึ 44.14%  
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3-279 ร้อยล

าย ุ 

หน็ว่า ประมา
ดเช่นเดยีวกบั
– 65 ปี ลดน้อ

-280 ร้อยละ

รณ์ป้องกนักา
งรา่งกายกบัอ

กการใชเ้ขม็ขั
นหมายถงึจาก

าดเจบ็ไมค่งที
รอ้ยละผูเ้สยีชี
นปี พ.ศ. 254

ละของผูเ้สีย

าณ 10.4% 
บรถจกัรยาน
อยลงเมือ่เปรี

ะของผูเ้สียชี

ารบาดเจบ็ที่
อุปกรณ์ภายใ

ดันิรภยัสาํหร
กผูเ้สยีชวีติ 1

3-270 

ทีใ่นชว่งระยะ
ชวีติสูงกว่าเพ
46- 2549 อย่

ยชีวิตสาํหรบั

ของผูข้บัขี่
ยนต ์อยา่งไร
รยีบเทยีบกบัร

วิตสาํหรบัร

สําคญัอย่าง
ในหอ้งโดยสา

รบัรถขนาดก
100 คน จะมผี

ะเวลา 7 ปี ดั
พศหญงิ แต่แ
ยา่งไรกต็าม เ

บรถขนาดกล

ขีแ่ละผูโ้ดยสา
รกต็ามอตัรา
รถจกัรยานย

รถขนาดกลา

ยิง่สําหรบัอุบ
าร สามารถห

กลาง สามารถ
ผูป้ลอดภยัจา

งัแสดงใน รปู
แนวโน้มมกีา
เพศหญงิมรีอ้

 
ลาง แบง่ตา

ารทีม่อีายุมาก
การเสยีชวีติ
ยนต ์ 

 
างแบง่ตามช

บตัิเหตุการช
หลกีเลีย่งไดโ้ด

ถคาํนวณไดจ้
ากการคาดเข็

ปท่ี 3-279 ระ
ารเปลี่ยนแปล
อยละผูเ้สยีชวีิ

มเพศ 

กกว่า 65 ปี
ของกลุ่มอาย

ช่วงอาย ุ

ชนด้านหน้า 
ดยการใชเ้ขม็

จากสมการที่
ขม็ขดันิรภยั 2

ะหวา่งปี พ.ศ
ลงเมื่อรอ้ยละ
วติลดลงน้อย

ปีเสยีชวีติจาก
ยุน้อยกว่า 25

การกระแทก
มขดันิรภยั  

ที ่1-1 เช่นกนั
25 คน 

ศ.
ะ
ย

ก
5 

ก

น 



 

สาํหรบัการพิ
ขดันิรภยั ระ
สงูกว่าผูโ้ดย
นิรภยัและเสี
การเดนิทาง 

5) ปัจจยัอ่ืน

- ชว่ง
ลกัษณะของ
23:59 น. มรี้

- การ
เช่นเดยีวกบั
ผูเ้สยีชวีติน้อ

6) สรปุสถาน

จากสถติพิบ
และค่อนขา้ง
แนวโน้มมกีา

สําหรบัการวิ
เสยีชวีติมาก

ประโยชน์ขอ
ขดันิรภยัจะป
ขดันิรภยัแลว้

พจิารณาตําแ
ยะทางทีล่ดล
ยสาร เมื่อพจิ
สยีชวีติจากอุบ
ในขณะที ่6 

นๆ ท่ีเก่ียวข้

งเวลาของกา
ความรนุแรง
รอ้ยละของผูเ้

รปูท่ี 3-

ดื่มแอลกอฮอ
บลกัษณะของ
อยกวา่ผูท้ีด่ ืม่

นการณ์ควา

ว่า อุบตัเิหตุ
งคงทีใ่นทุกๆ
ารเปลีย่นแปล

วเิคราะหช์่วง
กทีส่ดุ ตามมา

องเขม็ขดันิรภ
ปลอดภยั เมื่
วเสยีชวีติจาก

แหน่งทีน่ัง่ พบ
ลงระหวา่งผูข้ ั
ารณาทัง้สอง
บตัเิหตุ นอกจ
– 13% ของ

้อง  

รเกดิอุบตัเิห
ของการบาด
เสยีชวีติสงูทีส่

-281 ร้อยละ

อล ์
งความรุนแร
มแอลกอออล ์

ามรนุแรงขอ

ขา้งทางสาํห
ๆ ปี โดยในปี
ลงในชว่งเวล

งอายุ เมื่อพจิ
าดว้ยกลุ่มอา

ภยัสามารถพิ
อพจิารณาตํา
กอุบตัเิหตุมจีํ

บว่าผูข้บัขีแ่ล
ขบัขีแ่ละพวงม
งเพศ ประมา
จากน้ี ผูเ้สยีชี
ทุกกลุ่มอายทุ

ตุ 
เจบ็ในแต่ละ
สดุ โดยมสีดัส

ของผูเ้สียชีวิ

รงการบาดเจ็
โดย 5.6% ข

งการบาดเจ็

หรบัรถขนาดก
ปี พ.ศ. 25
ลา 4 ปีถดัมา 

จารณาจากอั
ยรุะหวา่ง 24

จารณาไดจ้า
าแหน่งทีน่ัง่ 
จาํนวนน้อยม

3-271 

ละผูโ้ดยสารจ
มาลยั อาจเป็
าณ 90% ข
ชวีติทีม่อีายรุ
ทีค่าดเขม็ขดั

ชว่งเวลาไมค่
สว่นเป็น 7.3

วิตวิเคราะห์

บของรถจกัร
ของผูท้ีด่ ื่มแอ

จบ็สาํหรบัรถ

กลางมผีูเ้สยีชี
544 – 254
ก่อนกลบัไป

ตัราการเสยี
4 – 65 ปี  

ากอตัราลดกา
จะพบว่าผูข้ ั
าก  

จาํนวน 15.3
ป็นสาเหตุทาํใ
ของผูป้ระสบ
ระหว่าง 1 – 
นิรภยั เสยีชี

ค่อยแตกต่าง
3% ของผูเ้สยี

หต์ามช่วงเวล

รยานยนต์ ผู้
อลกอฮอล ์เสี

ถขนาดกลาง

ชวีติประมาณ
46 เพศชายมี
ปเหมอืนเดมิอี

ชวีติ กลุ่มอา

ารเสยีชวีติ สํ
บัขีแ่ละผูโ้ดย

% และ 4.1
ใหอ้ตัราการเ
บอุบตัเิหตุทัง้
15 ปี ไมม่กีา
วติจากอุบตัเิ

 อยา่งไรกต็า
ชวีติทัง้หมด

ลาการเกิดอุ

ผูข้บัขีท่ีไ่ม่ดื่ม
ยชวีติจากอุบั

ง 

ณ 5% ของ
มรีอ้ยละผูเ้สยี
อกีครัง้ในปี พ

ายุมากกว่า 6

สาํหรบัรถขนา
ยสารทัง้เพศช

% เป็นผูเ้สยี
สยีชวีติสาํหร
สองเพศไม่ไ
ารใชเ้ขม็ขดันิ
เหตุ 

าม ในช่วงเวล
 

 
อบุติัเหต ุ

มแอลกอฮอล์
บตัเิหตุ 

ผูป้ระสบอุบตั
ยชวีติสูงกว่า
พ.ศ. 2550  

65 ปีมรีอ้ย

าดกลาง 25 
ชายและเพศ

ยชวีติทีใ่ชเ้ขม็
รบัผูข้บัขีม่คีา่
ดค้าดเขม็ขดั
นิรภยัระหว่าง

ลา 20:00 น.

ล์มรีอ้ยละของ

ตัเิหตุทัง้หมด
เพศหญงิ แต

ยละ ของการ

คนทีค่าดเขม็
หญงิทีใ่ชเ้ขม็

ม
า
ด
ง

-

ง

ด 
ต่

ร

ม
ม



 

การใชค้วาม
กลางคนืสงูก
เชน่เดยีวกนั

(3) รถขนา

การขนสง่ดว้
ทัง้การขนสง่
(กรมการขน
ตํารวจแหง่ช
ขนาดใหญ่ มี

ขนาดและน้ํา
ยานพาหนะป
ยิง่ในกรณฉุีก

1) สถานกา

รอ้ยละของผู้
ใน รปูท่ี 3-2
รถขนาดใหญ

รปู

2) พิจารณา

เพศชายมรีอ้
2545 รอ้ยล
สองเพศเพิม่

เรว็สงูขึน้และ
กว่าช่วงเวลา
น  

าดใหญ่ (He

วยรถขนาดให
งสนิคา้และผูค้
นสง่ทางบก, 
ชาต,ิ 2009) 
มคีวามรนุแรง

าหนักโดยรว
ประเภทอื่น 
กเฉิน  

รณ์ในภาพร

เ้สยีชวีติจาก
282 เมื่อเปรยี
ญ่มคีา่น้อยกว

ปท่ี 3-282 สถ

าตามเพศ 

อยละของผู้เ
ะของผูเ้สยีชวี
มขึน้เกอืบ 2 เ

ะประสทิธภิา
กลางวนั รว

eavy vehic

หญ่ (รถโดยส
ค้น ในปี พ.ศ
2009) ในขณ
และเมื่อเปรยี
งทีค่อ่นขา้งสู

วมของรถขน
เพราะตอ้งกา

รวมสาํหรบัร

กอุบตัเิหตุรถข
ยบเทยีบระหว
วา่รถประเภท

ถานการณ์ค

สยีชวีติเน่ือง
วติสาํหรบัเพ
เทา่ และลดล

พการมองเห็
มถงึรอ้ยละข

cle) 

สาร รถบรรทกุ
ศ. 2552 มรี
ณะทีจ่าํนวนข
ยบเทยีบค่า s
สง 

นาดใหญ่เป็น
ารพืน้ทีแ่ละร

รถขนาดใหญ

ขนาดใหญ่ใน
ว่างรถขนาดใ
ทอื่น ๆ 

ความรนุแรงข

งจากอุบตัิเห
พศชายลดลงอ
งอกีครัง้ในปี

3-272 

น็ทีล่ดลงอาจ
ของผูเ้สยีชวีติ

ก และ รถพว่
รถขนาดใหญ่
ของอุบตัเิหตุต
severity inde

นองค์ประกอ
ระยะในการห

ญ่  

นแต่ละปี มจีาํ
ใหญ่และรถป

ของการบาด

หตุอนัตรายข้
อยา่งมาก ใน
 พ.ศ. 2549

จเป็นสาเหตุท
ตทีด่ื่มแอลกอ

วง) ถอืเป็นหั
จดทะเบยีนส
ต่อปีโดยเฉลี่
ex ในตาราง

อบหน่ึงที่ทําใ
หยุดรถมากก

านวนประมาณ
ประเภทอื่นๆ

ดเจบ็ในภาพ

ขา้งทางสูงกว
นขณะทีปี่ พ.
– 2550 ดงัแ

ทาํหใสว่นรอ้
อฮอล์จะมาก

หวัใจหลกัของ
สะสมทัง้หมด
ยมมีากกว่า 
งท่ี 3-3 แสด

ให้ลกัษณะข
กว่ารถขนาดเ

ณ 5% ของผู้
 จะพบว่ารอ้

พรวมสาํหรบั

ว่าเพศหญิงใ
.ศ. 2548 รอ้
แสดงในรปูท่ี 

ยละของผูเ้สยี
กว่าผูท้ีไ่ม่ดื่ม

งการขนสง่ใน
ด ประมาณ 8

10,000 ราย
ดงใหเ้หน็ไดว้่

องอุบตัิเหตุ
เลก็อื่นๆ โดย

ป้ระสบอุบตัิ
ยละของผูเ้สี

 
บรถขนาดให

ในทุกๆ ปี ย
อยละของผูเ้สี

3-283 

ยชวีติในเวลา
มแอลกอฮอล

นประเทศไทย
896,000 คนั
ย (สาํนกังาน
ว่าอุบตัเิหตุรถ

แตกต่างจาก
ยเฉพาะอย่าง

เหตุ ดงัแสดง
ยชวีติสาํหรบั

หญ่ 

กเว้นปี พ.ศ
สยชวีติของทัง้

า
ล์

ย 
น 
น
ถ

ก
ง

ง
บ

ศ. 
ัง้



 

3) พิจารณา

รอ้ยละของผู้
15.8% สว่น
ท่ี 3-284) 

 
4) เขม็ขดันิ

อตัราลดการ
8 ใน 100 คน
แสดงใหเ้หน็
93.3% ของผู

ไมเ่พยีงแคก่
ตามเพศของ
เสยีชวีติ 

นอกจากน้ี ผ
วเิคราะหร์ถป
อาย ุ35 – 44

รปูท่ี

าตามกลุ่มอา

เ้สยีชวีติสาํห
อตัราการเสยี

รปูท่ี 3

รภยั 

รเสยีชวีติเมื่อ
น จะปลอดภั
นว่าผูข้บัขีทุ่ก
ผูโ้ดยสารทัง้ห

การวเิคราะหต์
งผูป้ระสบอุบั

ผลการวเิครา
ประเภทอื่น 
4 ปีเทา่นัน้ ซึ

ท่ี 3-283 ร้อย

าย ุ

หรบักลุ่มอายมุ
ยชวีติของกลุ่

3-284 ร้อยละ

มกีารใชอุ้ปก
ยัจากการใช้
กคนที่เสยีชวีิ
หมด เชน่เดยี

ตามตําแหน่ง
ตัเิหตุแลว้ยงั

ะหร์อ้ยละขอ
กล่าวคอืไมม่ี
ซึง่มจีาํนวนผูป้

ละของผูเ้สีย

มากกว่า 65 
มอายุ 25 –

ะของผูเ้สียชี

กรณ์นิรภยัสาํ
เ้ขม็ขดันิรภยั
วติไม่ไดค้าดเ
ยวกบัรถจกัร

งทีน่ัง่เท่านัน้
พบวา่ผูป้ระส

องผูเ้สยีชวีติเ
มผีูป้ระสบอุบั
ป้ระสบอุบตัเิ

3-273 

ยชีวิตสาํหรบั

ปีมคี่าสงูขึน้
65 ปี เท่ากบั

ชีวิตสาํหรบัร

าหรบัรถขนาด
ย แมว้่าอตัรา
เขม็ขดันิรภยั
ยานยนตแ์ละ

ทีแ่สดงใหเ้ห็
สบอุบตัเิหตุท

เมื่อพจิารณา
บตัเิหตุในทุกช
เหตุ 11.1% ที

บัรถขนาดให

เมื่อเปรยีบเที
บ 3.2% ซึง่มี

รถขนาดใหญ

ดใหญ่มคี่าน้อ
ลดการเสยีชี
ยระหว่างการ
ะรถขนาดกลา

หน็ถงึประโยช
ทัง้สองเพศ มี

ตามกลุ่มอาย
ช่วงอายุทีใ่ช้
ทีใ่ชเ้ขม็ขดันิ

 
หญ่แบง่ตาม

ทยีบกบัรถปร
ค่าน้อยทีสุ่ด

 
ญ่แบง่ตามช่

อยกว่ารถปร
ชวีติจะมคี่าไม
รเดนิทาง ซึ่ง
าง 

ชน์ของเขม็ขั
มจีาํนวนน้อยม

ยุ พบว่าไม่มี
เ้ขม็ขดันิรภยั
รภยัแลว้เสยี

มเพศ 

ระเภทอื่น โด
สาํหรบัรถขน

ช่วงอาย ุ

ระเภทอื่น ๆ โ
มส่งูแต่ผลการ
งรวมถงึผูเ้สยี

ดันิรภยั แต่
มากทีใ่ชเ้ขม็ข

ความแตกต่า
ยแลว้เสยีชวีติ
ชวีติ 

ดยมคี่าเท่ากบั
นาดใหญ่ (รปู

โดยประมาณ
รวเิคราะหอ์ื่น
ยชวีติจํานวน

เมื่อพจิารณา
ขดันิรภยัและ

างจากผลการ
ต ยกเวน้กลุ่ม

บ 
ป

ณ 
น
น 

า
ะ

ร
ม



 

5) ปัจจยัอ่ืน

- ชว่ง
ลักษณะของ
รถจกัรยานย
อยา่งยิง่ชว่ง

- การ
ผลของการวิ
วเิคราะห์เช่น
แอลกอฮอล ์

6) สรปุสถาน

รอ้ยละของผู้
ความรุนแรง
เพศหญงิในท
ทีส่องเปลีย่น

แมว้่าอตัราล
กล่าวไดว้่าเพ
เดนิทาง 

นอกจากนัน้
เชา้มดืมคีา่สู
สงูขึน้เชน่เดี

 

 

นๆ ท่ีเก่ียวข้

งเวลาของกา
งการบาดเจ็
ยนต์และรถข
เวลา 04:00-

รปูท่ี 3-

ดื่มแอลกอฮอ
วิเคราะห์แส
นเดยีวกบัรถ
 

นการณ์ควา

ผูเ้สยีชวีติสําห
ของการบาด
ทุกๆ ปี ยกเว
นเป็นกลุ่มอาย

ลดการเสยีชวีิ
พยีง 6.7% ข

น ความเหน่ือ
สงูกวา่ และกา
ยวกบัรถจกัร

้อง 

รเกดิอุบตัเิห
จ็บเมื่อพิจาร
นาดกลาง 
08:00 (รปูท่ี

-285 ร้อยละ

อล ์
สดงให้เห็นถึ
ถประเภทอื่น

ามรนุแรงขอ

หรบัรถขนาด
ดเจบ็ โดยผูป้
วน้ปี พ.ศ. 25
ย ุ25 – 65 ปี

วติของการใช้
ของผูข้บัขีท่ีเ่

อยลา้จากการ
ารใชแ้อลกอฮ
รยานยนตแ์ล

ตุ 
รณาตามช่ว
โดยรอ้ยละข
 3-285) 

ของผูเ้สียชีวิ

งผลกระทบ
นๆ โดย

องการบาดเจ

ดใหญ่ มคี่าน้
ประสบอุบตัเิห
545 และกลุ่ม
ปี 

ชเ้ขม็ขดันิรภยั
สยีชวีติและ

รขบัขีใ่นช่วง
ฮอลย์งัคงแสด
ะรถขนาดกล
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งเวลาการเกิ
ของผูเ้สยีชวีติ

วิตวิเคราะห์

ที่เกิดจากกา
ที่ร้อยละขอ

จบ็สาํหรบัร

น้อยกว่ารถป
หตุเพศชายมี
มอายุมากกว่

ยัสาํหรบัรถข
4.3% ของผู้

เวลากลางคนื
ดงใหเ้หน็ถงึผ
ลาง 

กิดอุบัติเหตุ
ตมคี่าสงูในช่

หต์ามช่วงเวล

ารใช้แอลกอ
งผู้เสยีชวีติที

ถขนาดใหญ

ระเภทอื่น ข
มอีตัราการเสี
า 65 ปี มรีอ้

ขนาดใหญ่จะ
เ้สยีชวีติเพศ

น ยงัเป็นสาเ
ผลกระทบทีเ่

ตสําหรับรถข
ช่วงเชา้มดืแล

ลาการเกิดอุ

อฮอล์ สําหรั
ที่ดื่มแอลกอฮ

ญ่ 

ขนาดของรถแ
สยีชวีติจากอุบ
ยละของผูเ้สี

มคี่าเพยีง 0.
ศชายมกีารใช้

เหตุทําใหร้อ้
เกดิขึน้ โดยมี

ขนาดใหญ่ แ
ละช่วงพลบคํ่

 
อบุติัเหต ุ

รบัรถขนาดใ
ฮอล์มคี่าสูงก

และความเรว็
บตัเิหตุประเภ
สยชวีติมากที่

.075 เท่านัน้
ชเ้ขม็ขดันิรภั

ยละของผูเ้สี
มรีอ้ยละของผู

แตกต่างจาก
า โดยเฉพาะ

หญ่มีผลการ
กว่าผู้ที่ไม่ดื่ม

วที่ใชม้ผีลต่อ
ภทน้ีมากกว่า
สุด แต่อนัดบั

น แต่สามารถ
ยัระหว่างการ

สยีชวีติในช่วง
ผูเ้สยีชวีติเพิม่

ก
ะ

ร
ม

อ
า
บ

ถ
ร

ง
ม
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3.3.3.3 การวิเคราะหก์ารบาดเจบ็เชิงลึก 

ความรนุแรงของการบาดเจบ็ของอุบตัเิหตุอนัตรายขา้งทางแตกต่างจากอุบตัเิหตุรถชนรถ เน่ืองจากวตัถุทีถู่กชน
เป็นวตัถุยดึตดิแน่นและมคีวามแขง็แรงสงู โดยเฉพาะอยา่งยิง่เสาไฟฟ้าคอนกรตีและตน้ไม ้ยิง่ไปกวา่นัน้ ใน
อุบตัเิหตุทีว่ตัถุอนัตรายเหลา่นัน้ตัง้อยูใ่กลก้บัขอบทางมาก ยิง่เป็นการเพิม่ความรนุแรงของการบาดเจบ็ใหส้งูขึน้
ตามไปดว้ย ตารางท่ี 3-71 แสดงจาํนวนผูบ้าดเจบ็โดยแบ่งตามความรนุแรงการบาดเจบ็ของอุบตัเิหตุทีไ่ดม้กีาร
สบืสวนการเกดิอุบตัเิหตุ 

ตารางท่ี 3-71 ความรนุแรงของการบาดเจบ็ของอบุติัเหตขุ้างทาง 
 ความรนุแรงของการบาดเจบ็ 

เสียชีวิต สาหสั เลก็น้อย ไม่บาดเจบ็ 
รถยนตส์ว่นบุคคล 7 1 2 1 
รถกระบะ 2 7 4  
รถโดยสาร 12 74 85 - 
รถบรรทุก - - 1 - 

 
กรณีอุบตัเิหตุสองกรณีที่แสดงด้านล่าง คอืตวัอย่างของอุบตัิเหตุขา้งทางที่มคีวามรุนแรงสูง ในแง่ของจํานวน
ผูเ้สยีชวีติและผูบ้าดเจบ็สาหสั ทีไ่ดจ้ากการกระบวนการสบืสวนการเกดิอุบตัเิหตุ 

รหสัอบุติัเหต ุ060413-02 อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี  
เวลาประมาณ 18:00 น. ของวนัพฤหสับดทีี ่13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2549 ผูข้บัขีร่ถโดยสารได้
เสยีการควบคุมรบ ทําใหร้ถตกลงไปในร่องระบายน้ําบรเิวณขา้งทางดา้นซา้ย แลว้พุ่งเขา้ชน
เสาป้ายจราจร เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 32 ซม. ขนาดของฐาน 84X84 ซม. บรเิวณดา้นหน้าของรถ
ไดร้บัความเสยีหายจากการกระแทกอย่างหนัก จากการรายงานมผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ทัง้หมด 40 
ราย โดยแบง่เป็นผูเ้สยีชวีติ 2 ราย และผูบ้าดเจบ็สาหสั 16 ราย     

 



 

รหสัอบุติัเห
บรเิวณเสน้ท
ถนนและพุง่เ
ต่อเน่ืองดว้ยโ

รถโดยสารพุ
กําแพงคอนก
ผูบ้าดเจบ็สาห

 
รหสัอบุติัเห
ในวนัที ่10 ต
เดนิทางในช่ว
ของรถที่ค่อน
บาดเจบ็สาหั

 
 

ต ุ080126-01 
างมุง่หน้าอาํเภ
ขา้ชนกบักาํแพ
โคง้ทางขวารศั

พุ่งเขา้ชนกบักํา
กรตี มจีํานวน
หสัและบาดเจบ็

ต ุ081010-01 
ตุลาคม พ.ศ. 2
วงลงเขา ผูข้บั
นขา้งสงู ทําให้
สั 17 ราย และ

อ.สงัขละบรีุ จ
ภอสงัขละบุร ีซึ่
พงคอนกรตี เป็
ศมตีํ่า ผูข้บัขีไ่ม

าแพงคอนกรตี
ผูเ้สยีชวีติทัง้ห
บเลก็น้อยจาํนว

อ.นาดี จ.ปรา
2551 รถโดยส
ขีต่ดัสนิใจใชท้
ร้ถโดยสารวิง่เ
ะบาดเจบ็เลก็น้

จ.กาญจนบรีุ
ซึง่ผา่นบรเิวณที
ป็นผลทาํใหเ้กดิ
มส่ามารถลดคว

ตที่บรเิวณตําแ
หมด 13 ราย โ
วน 8 และ 15 ร

าจีนบรีุ 
สารซึง่ไดเ้ดนิทา
ทางฉุกเฉินเพื่อ
เลยทางฉุกเฉิน
้อย 10 ราย ซึง่
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ทีเ่ป็นภเูขา รถโ
ดการพลกิควํ่า 
วามเรว็ไดท้นัท่

 
แหน่งเริม่ต้นขอ
โดยผู้เสยีชวีติจ
ราย ตามลาํดบั

างมาจากจงัหว
อทีจ่ะหยุดรถเนื
นและดิง่ลงสูค่นั
งทีน่ัง่ผูโ้ดยสาร

  

โดยสารพรอ้มก
ช่วงถนนดงักล
วงทเีน่ืองจากเ

องโค้ง และพลิ
จํานวน 4 รา
บ ทีน่ัง่ผูโ้ดยสา

วดัขอนแก่นพร้
น่ืองจากพบขอ้
นดนิที่ลาดชนั 
รทุกตาํแหน่งไม

กบัผูโ้ดยสารจาํ
ล่าวเป็นทางลา
เกดิขอ้บกพรอ่ง

ลกิควํ่าจนไปห
ายกระเดน็ออก
ารทัง้หมดไมม่กี

รอ้มกบัผูโ้ดยสา
บกพร่องของร
เป็นเหตุใหม้ผีู
มม่กีารตดิตัง้เข็

านวน 37 คน ห
ดลงทีม่คีวามล
งของระบบเบร

หยุดอยู่บรเิวณ
กมาจากตวัรถ
การตดิตัง้เขม็ขั

ารจาํนวน 48 
ระบบเบรค แต่
ผูเ้สยีชวีติทัง้ห
ขม็ขดันิรภยั 

หลุดออกนอก
ลาดชนัสงูและ
รค  

 
ณด้านหลงัของ

 นอกจากน้ีมี
ขดันิรภยั 

คน ในขณะที่
ดว้ยความเรว็
มด 21 ราย
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รหสัอบุติัเหต ุ080825-01 อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี  
เวลาประมาณ 05:00 ของวนัที ่25 สงิหาคม พ.ศ. 2551 รถกระบะซึง่เดนิทางมาจาก
จงัหวดับุรรีมัยโ์ดยใชเ้สน้ทางหลวงหมายเลข 1 เสยีการควบคุมและตกลงไปยงัเกาะ
กลางถนนแบบร่อง และพุ่งชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบสูงบรเิวณกโิลเมตรที่ 40+500 
จากผูป้ระสบอุบตัเิหตุทัง้หมด 10 ราย มผีูเ้สยีชวีติ 1 ราย และบาดเจบ็สาหสั 5 ราย 

 

3.3.3.4 สรปุ  

อุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตรายขา้งทางถอืเป็นอุบตัเิหตุทีร่นุแรงประเภทหน่ึง โดยพจิารณาไดจ้ากสถติผิูเ้สยีชวีติ 
ทีส่งูเป็นอนัดบัที ่5 หรอืประมาณ 7% จากทุกประเภทของอุบตัเิหตุทางถนน ขณะทีค่่า Severity Index ของ
อุบตัเิหตุประเภทน้ีมคีา่เทา่กบั 0.09 ซึง่มคีา่น้อยกวา่เพยีงอุบตัเิหตุรถขนาดใหญ่เทา่นัน้  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากร้อยละของผู้เสียชีวิต รถขนาดใหญ่มีร้อยละของผู้เสียชีวิตน้อยกว่า
รถจกัรยานยนต์และรถขนาดกลาง โดยทัว่ไปแลว้สาํหรบัรถทัง้สามประเภท ผูป้ระสบอุบตัเิหตุเพศชายมรีอ้ยละ
ของผูเ้สยีชวีติมากกวา่เพศหญงิ สว่นกลุ่มอายหุลกัทีม่สีดัสว่นของผูเ้สยีชวีติมากทีส่ดุ คอื กลุ่มอายมุากกวา่ 65 ปี  

สาํหรบัหมวกนิรภยัและเขม็ขดันิรภยั ซึง่เป็นอุปกรณ์ป้องกนัการบาดเจบ็ มสี่วนสาํคญัอย่างมากในการลดความ
รนุแรงของการบาดเจบ็ ผลจากการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็วา่ผูเ้สยีชวีติสว่นใหญ่ไมไ่ดใ้ชอุ้ปกรณ์นิรภยัระหว่างการ
เกดิอุบตัเิหตุ   และช่วงเวลาของการเกดิอุบตัเิหตุรวมถงึการใชแ้อลกอฮอลม์คีวามสมัพนัธก์บัความรุนแรงของ
การบาดเจบ็  สาํหรบัรถจกัรยานยนตแ์ละรถขนาดกลาง รอ้ยละของผูเ้สยีชวีติจะเพิม่สงูขึน้ในเวลากลางคนื แต่
สําหรบัรถขนาดใหญ่อตัราการเสยีชวีติจะมคี่าสูงในช่วงเช้ามดื และการใช้แอลกอฮอล์มผีลโดยตรงต่อความ
รนุแรงในการบาดเจบ็เมือ่พจิารณาจากรอ้ยละของผูเ้สยีชวีติทีเ่พิม่ขึน้ 

นอกจากน้ี ขอ้คน้พบจากการสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุ ชี้ใหเ้หน็ว่า อุบตัเิหตุขา้งทาง เป็นอุบตัเิหตุที่ควร
ตระหนักและให้ความสําคญัในด้านความปลอดภยั การกําหนดมาตรการด้านความปลอดภยัที่เหมาะสมจะ
สามารถป้องกนัไมใ่หอุ้บตัเิหตุประเภทน้ีเกดิขึน้และลดความรนุแรงของการบาดเจบ็ลงได ้
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3.3.4 การศึกษากรณีอุบัติเหตุ 

3.3.4.1 บทนํา 

วธิกีารศกึษาผา่นแบบจาํลอง ไดถู้กพฒันาขึน้สาํหรบัการคาดเดาการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุจราจร เพื่อเขา้ใจถงึ
กลไกการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการชน ขดีความสามารถทีเ่พิม่สงูขึน้ของอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ประโยชน์จากการพฒันาแบบจําลองเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ปจัจุบัน แบบจําลองจะ
ประกอบด้วย ชุดของชิ้นส่วนอวยัวะต่างๆ ที่มกีารกําหนดมวลและโมเมนต์ของแรงเฉื่อย โดยมกีารเชื่อมกนั
ระหว่างแต่ละชิน้ส่วนดว้ยขอ้ต่อ และจํานวนชิน้ส่วนอวยัวะต่างๆนัน้ ผูใ้ชส้ามารถกําหนดไดต้ามความต้องการ 
เริม่จากแบบจําลองที่ง่ายที่สุดจนถึงแบบจําลองที่มคีวามซบัซ้อน นอกจากน้ี สมการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
เคลื่อนไหวในสภาพความเรง่จะถูกคาํนวณโดยอตัโนมตัดิว้ย (Prasad and Chou, 2535) 

แมว้า่จะมกีารพฒันาแบบจาํลองทาง Biomechanics ในการคาดเดาการบาดเจบ็ของมนุษยอ์ยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัมี
อกีหลายตวัแปรที่ไม่สามารถคาดเดาได้ และอีกหลายตวัแปรที่เกี่ยวข้องกบัการบาดเจ็บที่ผู้วิจยัไม่สามารถ
กําหนดไดเ้อง ดงันัน้การวเิคราะหข์อ้มลูจากเหตุการณ์จรงิยงัคงมคีวามสําคญัอย่างยิง่สาํหรบัการศกึษาหวัขอ้น้ี 
เพือ่ทีจ่ะพฒันามาตรการป้องกนัการบาดเจบ็ของมนุษยใ์นทุกสภาพแวดลอ้ม   

ดงันัน้ ในการศกึษาน้ีจะเป็นการศกึษากลไกการบาดเจ็บของผู้ประสบอุบตัิเหตุ โดยมุ่งเน้นอุบตัิเหตุขา้งทาง 
ตามทีร่ะบุไวใ้นรายงานเบื้องต้น โครงการต่อเน่ืองศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทย  เพื่อพฒันาและเผยแพร่
องคค์วามรูด้า้นความปลอดภยัทางถนน ผา่นกระบวนการสบืคน้สาเหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุ   
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1) ข้อมลูการบาดเจบ็ 

อุบตัเิหตุครัง้น้ีมผีูป้ระสบอุบตัเิหตุเพยีงคนเดยีว คอื ผูข้บัขี ่ขอ้มูลจากทมีแพทยฉุ์กเฉินและจากการสบืคน้รถที่
เสยีหาย ระบุว่า ไมม่กีารใชเ้ขม็ขดันิรภยัระหว่างการเดนิทาง ผูป้ระสบอุบตัเิหตุเพศชายอายุ 27 ปี ไดเ้สยีชวีติ
ระหวา่งนําสง่โรงพยาบาล โดยพบวา่การบาดเจบ็ทีร่นุแรงทีส่ดุและสง่ผลใหเ้สยีชวีติ คอื กระดกูซีโ่ครงหกัหลายซี ่
นอกจากน้ีผูป้ระสบอุบตัเิหตุยงัไดร้บับาดเจบ็เป็นแผลถลอกบรเิวณต่างๆ ของรา่งกาย ดงัแสดงในตารางท่ี 3-72 

ตารางท่ี 3-72 สรปุการบาดเจบ็ 
ผูป้ระสบอบุติัเหต ุ ระบบป้องกนัการบาดเจบ็ การบาดเจบ็ 

ผูข้บัขี ่ ไมม่ ี แผลฉีกขาดบรเิวณกลางใบหน้า 
แผลฉีกขาดบรเิวณกลางปาก 
กระดกูกรามหกั 
แผลถลอกบรเิวณทัว่หน้าอก 
กระดกูซีโ่ครงขา้งซา้ยหกัหลายซี ่
ตน้แขนซา้ยผดิรปู 
ปลายแขนขวาผดิรปู 
แผลถลอกบรเิวณเขา่ซา้ย 
แผลถลอกบรเิวณเขา่ขวา 
แผลถลอกบรเิวณหน้าแขง้ซา้ย 
แผลถลอกบรเิวณหน้าแขง้ขวา 

ทีม่า: โรงพยาบาลอยธุยาและการสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุ 
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รปูท่ี 3-287 สภาพความเสียหายของรถกระบะและกาํแพงคอนกรีตกนัอนัตราย 
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2) การฟ้ืนฟสูภาพการเกิดอบุติัเหต ุ

จากการสบืคน้สาเหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุ แสดงใหเ้หน็ว่า ระหว่างการเดนิทางมุ่งหน้าทศิเหนือ 
ผูข้บัขีใ่ชค้วามเรว็ประมาณ 100 กม./ชม. บนช่องจราจรขวาสุด หลงัจากนัน้ มกีารเปลีย่นช่องจราจรเป็นช่อง
จราจรสาํหรบักลบัรถในความเรว็เท่าเดมิ เป็นผลใหร้ถชนกําแพงคอนกรตีทีว่างตัง้ฉากกบัช่องจราจร (รปูท่ี 3-
288 และรปูท่ี 3-289) แต่เน่ืองจากไม่ปรากฏหลกัฐานรอยลอ้ก่อนตําแหน่งทีเ่กดิการชน จงึกล่าวไดว้่าไม่มกีาร
หา้มลอ้เกดิขึน้ โดยประเมนิจากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้บรเิวณดา้นหน้า รถยนต์มรีะดบัความเสยีหายตามหลกั 
CDC เทา่กบั 12FD0EW5 

 
รปูท่ี 3-288 ทิศทางการว่ิงของรถ 

   
รปูท่ี 3-289 ภาพแสดงการปะทะของรถกบักาํแพงคอนกรีตกนัอนัตราย 

ตวัแปรเกีย่วกบัการชนทีส่าํคญั ซึง่ไดจ้ากการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุ แสดงใหเ้หน็ว่าความเรว็ก่อนการชนมี
คา่ประมาณ 99.92 กม./ชม. และความเรว็หลงัการชน คอื 2.61 กม./ชม. 

3) การเคล่ือนท่ีของผูโ้ดยสารระหว่างการชน  

การเคลื่อนทีข่องผูโ้ดยสาร สามารถอธบิายไดโ้ดยหลกัการของแรงเฉื่อย วตัถุจะเคลื่อนทีต่่อเน่ืองดว้ยแรงเฉื่อย
จนกระทัง่มีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น หรือกล่าวได้ว่าแรงเฉื่ อยคือความต้านทานในการ
เปลี่ยนแปลงความเรว็และทศิทางการเคลื่อนที่ของวตัถุ ถ้ารถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเรว็หน่ึง ความเรว็ของ
ผูโ้ดยสารกจ็ะมคี่าเท่ากบัความเรว็ของรถยนต์ จนผูโ้ดยสารรูส้กึเคลื่อนทีเ่ป็นวตัถุชิน้เดยีวกบัรถยนต์ อย่างไรก็
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ตามเมื่อรถยนตเ์กดิการชนกบัวตัถุใดๆ แรงเฉื่อยของผูโ้ดยสารและรถยนตจ์ะเป็นอสิระต่อกนั แรงทีเ่กดิจากการ
ชนจะทําใหร้ถยนต์หยุดการเคลื่อนที่ในทนัท ีแต่ความเรว็ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุจะยงัคงเท่าเดมิ ถ้าผูโ้ดยสาร
ไมไ่ดถู้กยดึรัง้โดยอุปกรณ์ใดๆ ผูโ้ดยสารกจ็ะพุง่เขา้หาพวงมาลยัหรอืกระเดน็ออกจากรถยนตโ์ดยพุง่ผา่นกระจก
หน้าทีค่วามเรว็ก่อนการชน  

ดงันัน้ ผูข้บัขีใ่นกรณีอุบตัเิหตุน้ี จงึเคลื่อนทีด่ว้ยความเรว็ 99.92 กม./ชม. เช่นเดยีวกบัความเรว็รถยนตก่์อนการ
ปะทะ เมื่อมกีารชนกําแพงคอนกรตีเกดิขึน้ รถยนตถ์ูกลดความเรว็ลงอย่างกระทนัหนัแต่ผูข้บัขีจ่ะยงัคงเคลื่อนที่
ดว้ยความเรว็เท่าเดมิ เป็นผลใหผู้ข้บัขีเ่คลื่อนที่ไปขา้งหน้าในช่วงระยะเวลาหน่ึงและระยะทางหน่ึง จนกระทัง่
ความเรว็ของผูข้บัขีส่มัพนัธก์บัความเรว็ของรถยนตท์ีจุ่ดสดุทา้ย 

 
รปูท่ี 3-290 การเคล่ือนท่ีของผูโ้ดยสารระหว่างการชน 

รปูท่ี 3-290 แสดงการเคลื่อนทีข่องผูข้บัขีใ่นแต่ละช่วงเวลา ซึง่เป็นภาพการเคลื่อนไหวทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์
แบบจาํลอง ผูข้บัขีจ่ะถูกสมมุตใิหอ้ยู่ในตําแหน่งปกตทิีเ่วลา 0 มลิลวินิาท ีหลงัจากการชน ผูข้บัขีเ่ริม่เคลื่อนทีไ่ป
ขา้งหน้าจนกระทบกบัชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ที่เวลา 55 มลิลวินิาท ีศรีษะและช่วงท้องของผูข้บัขีก่ระแทกกบั
กระจกหน้าและพวงมาลยั หลงัจากนัน้ การกระแทกระหว่างช่วงลําตวักบัพวงมาลยัเกิดขึน้ตามมาที่เวลา 65 
มลิลวินิาท ีสว่นการกระแทกของเขา่เกดิขึน้ทีเ่วลา 70 มลิลวินิาท ีทาํใหศ้รีษะของผูข้บัขีเ่กดิการเหวีย่งลงจนคาง
กระแทกกบัสว่นบนของพวงมาลยัอกีครัง้ทีเ่วลา 85 มลิลวินิาทหีลงัจากการชน  

4) การวิเคราะหต์วัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัการบาดเจบ็  

ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการวเิคราะหแ์สดงในรปูท่ี 3-291 ความเรว็ก่อนการชน ความเรว็หลงัการชน และช่วงเวลาของ
การชน จะถูกใชเ้ป็นขอ้มลูเริม่ตน้ของแบบจําลอง นอกจากน้ีความเร่งในแนวแกน X และแกน Y จะถูกใช้
กําหนดการเคลื่อนไหวของรถยนตร์ะหว่างการชน แผนภูมดิา้นล่างแสดงค่าความเรง่ของศรีษะและช่วงอกของผู้
ขบัขี ่ซึง่เป็นหน่ึงในผลลพัธข์องแบบจาํลอง 
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รปูท่ี 3-291 แผนภมิูค่าความเร่งของศีรษะ (บน) และช่วงอก (ล่าง) 

5) การแปรความหมายผลลพัธข์องการวิเคราะห ์

สาเหตุความน่าจะเป็นของการบาดเจบ็สามารถอธบิายโดยอา้งองิจากลกัษณะการเคลื่อนที่ระหว่างการชนและ
การวเิคราะหต์วัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบาดเจบ็ โดยการเปรยีบเทยีบคา่ความเรง่สงูสดุกบัขดีจาํกดัของมนุษย ์

การบาดเจบ็จากการเคล่ือนท่ีระหว่างการชน  
ความเรว็ของรถยนต์ที่ลดลงอย่างรวดเรว็ ส่งผลใหผู้้โดยสารที่ไม่คาดเขม็ขดันิรภยั เคลื่อนที่ไปขา้งหน้าด้วย
ความเร็วสูงจนกระทัง่มคีวามเร็วสมัพนัธ์กบัรถยนต์ที่จะหยุดน่ิง ดงัที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ระยะห่าง
ระหว่างผูโ้ดยสารกบัภายในหอ้งโดยสารจะถูกจํากดัดว้ยระยะทางหน่ึง ผูโ้ดยสารจะชนกบัอุปกรณ์ภายใน เช่น 
พวงมาลยั แผงหน้าปดั หรอืกระจกหน้าทนัทใีนอุบตัเิหตุทีม่คีวามเรว็สงู ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจบ็ทีรุ่นแรง
มากบรเิวณศรีษะ ใบหน้า และช่วงอกของผูโ้ดยสารทีไ่ม่ถูกยดึรัง้ดว้ยอุปกรณ์ใดๆ และยงัมคีวามเป็นไปไดส้งูที่
ผูโ้ดยสารจะกระเดน็ออกจากตวัรถอกีดว้ย  

การบาดเจบ็จากการรบัความเรง่  
อกีหน่ึงผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการวเิคราะหแ์บบจาํลอง คอืค่าความเรง่ทีก่ระทาํต่อศรีษะและช่วงอก ค่าความเรง่สงูสุด
ของแต่ละอวยัวะจะถูกเปรยีบเทยีบกบัขดีจาํกดัของมนุษยเ์พื่อจะพจิารณาโอกาสในการไดร้บับาดเจบ็ ซึง่ผลการ
เปรยีบเทยีบจากตารางท่ี 3-73 แสดงใหเ้หน็ว่า การกระแทกทีเ่กดิขึน้บรเิวณช่วงอกอาจทาํใหเ้กดิการบาดเจบ็ที่
รนุแรงมากเน่ืองจากคา่ความเรง่ทีเ่กดิขึน้มคีา่สงูกวา่คา่ขดีจาํกดัมาก 
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ตารางท่ี 3-73 การเปรียบเทียบค่าความเร่งสงูสดุกบัขีดจาํกดัของมนุษย ์
อวยัวะ ค่าความเร่งสงูสดุ ขีดจาํกดัของมนุษย ์ ผลการเปรียบเทียบ 
ศรีษะ 2,270.2 m/s2 784.8~2,943 m/s2 - ไมม่กีารบาดเจบ็ทีศ่รีษะ  

(2270.2 m/s2 มคีา่ภายในขดีจาํกดั) 
ชว่งอก 1,316.1 m/s2 392.4~588.6 m/s2 - มกีารบาดเจบ็ทีร่นุแรงบรเิวณอก  

(1316.1 m/s2 มคีา่สงูกวา่คา่ขดีจาํกดั) 
ทีม่า: Seiffert (1992) 

6) สาเหตขุองการบาดเจบ็ 

กรณีอุบตัเิหตุน้ี ถอืเป็นอุบตัเิหตุแบบชนดา้นหน้าทีรุ่นแรง ประกอบกบัผูข้บัขีไ่มไ่ดค้าดเขม็ขดันิรภยัและไม่ได้
ติดตัง้ถุงลมนิรภยัในรถยนต์ เมื่อมกีารชนเกิดขึ้น ผู้ขบัขี่จงึเคลื่อนที่ไปขา้งหน้า กระดูกแขนซ้ายช่วงบนและ
แขนขวาช่วงล่างทีแ่ตกหกั เกดิจากความพยายามตา้นการเคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้า ส่วนแผลเปิดบรเิวณใบหน้าและ
รมิฝีปากเกดิจากการกระแทกกบักระจกหน้า นอกจากน้ี ผูบ้าดเจบ็ยงัไดร้บับาดเจบ็บรเิวณช่วงอกอย่างรุนแรง 
ซึง่เป็นสาเหตุหลกัของการเสยีชวีติ การกระแทกกบัพวงมาลยัสง่ผลใหก้ระดกูซีโ่ครงขา้งซา้ยหกัหลายซี ่แผนภูมิ
ค่าความเรง่ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหส์ามารถยนืยนัไดถ้งึความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ การสมัผสัระหว่างหวัเขา่ทัง้สองและ
ขาช่วงล่าง อาจทําให้เกิดแผลถลอกบรเิวณดงักล่าว และบรเิวณคางที่มกีารกระแทกกบัพวงมาลยัก็ส่งผลให้
กระดกูกรามหกั ตารางท่ี 3-74 สรปุขอ้มลูการบาดเจบ็กบับรเิวณทีเ่กดิการกระแทก 

ตารางท่ี 3-74 ข้อมลูการบาดเจบ็กบับริเวณท่ีเกิดการกระแทก 
การบาดเจบ็ บริเวณท่ีทาํให้เกิดการบาดเจบ็ 
แผลฉีกขาดบรเิวณกลางใบหน้า กระจกหน้า 
แผลฉีกขาดบรเิวณกลางปาก กระจกหน้า 
กระดกูกรามหกั พวงมาลยั 
แผลถลอกบรเิวณทัว่หน้าอก พวงมาลยั 
กระดกูซีโ่ครงขา้งซา้ยหกัหลายซี ่ พวงมาลยั 
ตน้แขนซา้ยผดิรปู การตา้นแรงกระแทก 
ปลายแขนขวาผดิรปู การตา้นแรงกระแทก 
แผลถลอกบรเิวณเขา่ซา้ย แผงหน้าปดัดา้นลา่ง 
แผลถลอกบรเิวณเขา่ขวา แผงหน้าปดัดา้นลา่ง 
แผลถลอกบรเิวณหน้าแขง้ซา้ย แผงหน้าปดัดา้นลา่ง 
แผลถลอกบรเิวณหน้าแขง้ขวา แผงหน้าปดัดา้นลา่ง 
 

7) ผลของระบบยึดรัง้กบัการเคล่ือนท่ีของผูป้ระสบอบุติัเหตแุละการบาดเจบ็ 

โดยทัว่ไป ถ้ามกีารใชอุ้ปกรณ์ยดึรัง้จะช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจบ็ได้ และยงัช่วยป้องกนัการกระเดน็
ออกจากตวัรถไดอ้กีด้วย กล่าวคอื ถ้ามกีารใชเ้ขม็ขดันิรภยัความรุนแรงของการบาดเจบ็จะลดลง 40-60% 
(Nepal, 2002) ดงันัน้ เขม็ขดันิรภยัจงึเป็นอุปกรณ์สาํคญัทีช่ว่ยป้องกนัการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุได ้ 
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รปูท่ี 3-292 เปรียบเทียบการเคล่ือนท่ีระหว่างกรณีไม่คาดเขม็ขดันิรภยัและคาดเขม็ขดันิรภยั 

สําหรบักรณีอุบตัเิหตุน้ี เหน็ชดัเจนว่า หากผูข้บัขีค่าดเขม็ขดันิรภยัระหว่างการเดนิทาง จะช่วยลดความรุนแรง
ของการบาดเจ็บได้ และถึงแม้ผลลพัธ์จะแสดงให้เหน็ว่า ศีรษะของผู้ขบัขี่ยงัคงกระแทกกบัพวงมาลยั แต่ค่า
ความเร่งที่เกดิขึน้ก็มคี่าตํ่ากว่ากรณีที่ไม่คาดเขม็ขดันิรภยัถงึ 2 เท่า ซึ่งหมายความว่า ถึงแมจ้ะมกีารบาดเจบ็
เกดิขึน้แต่ระดบัความรุนแรงจะมเีพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ เมื่อพจิารณาแผนภูมคิวามเรง่ช่วงอกของผูข้บัขีท่ีค่าดเขม็
ขดันิรภยั ไดร้บัความเร่งประมาณ 738.11 m/s2 ซึง่มคี่าไม่สูงกว่าค่าขดีจํากดัมากนัก ส่งผลใหผู้ข้บัขีอ่าจไดร้บั
บาดเจบ็เลก็น้อยจากแรงดงึทีเ่กดิจากการคาดเขม็ขดันิรภยั  
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ศีรษะ 

ช่วงอก 

รปูท่ี 3-293 แผนภมิูความเร่งระหว่างกรณีท่ีไม่มีการยึดรัง้กบักรณีถกูยึดรัง้ด้วยเขม็ขดันิรภยั 

(2) อบุติัเหตรุถชนเสาไฟฟ้า บนทางหลวงหมายเลข 3214 

เมือ่เวลาประมาณ 4:30 น. ของวนัที ่17 ตุลาคม พ.ศ.2551 เกดิอุบตัเิหตุรถตูเ้สยีหลกัพุง่ชนกระถางตน้ไมบ้รเิวณ
กําแพงของอาคารและเสาไฟฟ้า รมิทางหลวงหมายเลข 3214 ใกลก้บัทางแยกต่างระดบัคลองหลวง (รปูท่ี 3-
294) จากการสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุพบว่า กระถางตน้ไมแ้ละเสาไฟฟ้าบรเิวณประตูรา้นคา้เสยีหายจาก
การชน 

ไม่คาดเข็มขดันิรภยั 

ไม่คาดเข็มขดันิรภยั 
 

คาดเข็มขัดนิรภัย 

คาดเข็มขดันิรภยั
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รปูท่ี 3-294 แผนภาพอบุติัเหตแุละสภาพความเสียหายของรถตู้ 
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1) ข้อมลูการบาดเจบ็ 

ผู้ขบัขี่เพศชายเดินทางคนเดียวตัง้แต่กลางดึกจนเช้ามืด ศูนย์วิจยัอุบัติเหตุฯ ได้รบัอนุเคราะห์ข้อมูลจาก
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิซึ่งระบุว่าผูข้บัขีไ่ดร้บับาดเจบ็เลก็น้อยทีบ่รเิวณขาและน้ิวหวัแม่เทา้ 
โดยผูข้บัขีเ่ดนิทางกลบับา้นทนัทหีลงัเขา้รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล 

ตารางท่ี 3-75 สรปุการบาดเจบ็ 
ผูป้ระสบอบุติัเหต ุ ระบบป้องกนัการบาดเจบ็ การบาดเจบ็ 

ผูข้บัขี ่ ไมท่ราบ แผลถลอกทีโ่หนกแกม้ขวา 
  แผลถลอกทีค่าง 
  กระดกูปลายขาขา้งซา้ยหกั 
  น้ิวเทา้ซา้ยหกั 
ทีม่า : โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรตแิละการสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุ 

2) การฟ้ืนฟสูภาพการเกิดอบุติัเหต ุ

ดว้ยการเดนิทางระยะไกลจากจงัหวดัเชยีงราย ผูข้บัขีร่ถตูไ้ดเ้สยีการควบคุมรถหลงัผา่นทางแยกต่างระดบัคลอง
หลวง สง่ผลใหร้ถหลุดออกจากถนน กระแทกเขา้กบัทา้ยรถตูอ้กีคนัทีจ่อดอยูบ่รเิวณไหล่ทางดา้นซา้ย จากนัน้ได้
พุง่ชนกระถางตน้ไมแ้ละเสาไฟฟ้าบรเิวณหน้าประตูฝ ัง่ซา้ยของอาคารจนรถหยุดน่ิง และพบว่าสว่นหน้าของรถตู้
เกดิการยบุตวัถงึหอ้งโดยสารในลกัษณะรปูแบบกล่อง ผูข้บัขีไ่ดร้บับาดเจบ็บรเิวณขา สว่นอาคารและเสาไฟฟ้าที่
อยูห่า่งจากเสน้ขอบถนนประมาณ 7.0 เมตร และ 5.5 เมตร มคีวามเสยีหายเลก็น้อยทีก่ําแพงคอนกรตีแต่ไมพ่บ
การเสยีหายของเสาไฟฟ้าแต่อยา่งใด  

3) การเคล่ือนไหวของผูโ้ดยสารระหว่างการชน 

สําหรบัอุบตัิเหตุการชนด้านหน้าทัว่ไป เมื่อรถยนต์ชนกบัวตัถุและหยุดโดยทนัที ความเร็วของรถยนต์และ
ผูโ้ดยสารจะแตกต่างกนั ผูโ้ดยสารจะเคลื่อนทีต่่อเน่ืองดว้ยความเรว็แต่ทศิทางคงเดมิ ส่งผลใหผู้โ้ดยสารทีไ่ม่ได้
คาดเขม็ขดันิรภยัเคลื่อนที่ในระยะทางหน่ึงจนกระแทกกบัอุปกรณ์ภายในของหอ้งโดยสาร เช่น พวงมาลยัหรอื
แผงหน้าปดั ขณะทีผู่โ้ดยสารทีใ่ชเ้ขม็ขดันิรภยัจะถูกจาํกดัระยะทางในการเคลื่อนทีเ่พือ่หลกีเลีย่งการปะทะ  

รปูท่ี 3-295 คอืภาพการเคลื่อนไหวของผูข้บัขีท่ีไ่มไ่ดค้าดเขม็ขดันิรภยัในช่วงเวลาต่างๆ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
ทีเ่วลา 90 มลิลวินิาทหีลงัการชน เทา้ทัง้สองขา้งของผูข้บัขีจ่ะถูกกระแทกโดย toe-board ทีเ่สยีรปูจากการชน 
และผู้ขบัขี่ยงัคงเคลื่อนที่ไปขา้งหน้าอย่างต่อเน่ือง จนเกิดการกระแทกระหว่างคางกบัพวงมาลยัที่เวลา 140 
มลิลวินิาท ีส่วนการกระแทกบรเิวณช่วงอกและใบหน้า เกดิขึน้ในเวลา 151 และ 170 มลิลวินิาทตีามลําดบั 
นอกจากน้ี ชว่งขาซา้ยสว่นล่างเริม่บดิทีเ่วลา 220 - 230 มลิลวินิาทหีลงัเกดิการชน   
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รปูท่ี 3-295 การเคล่ือนท่ีของผูข้บัข่ี 

 

4) การวิเคราะหต์วัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัการบาดเจบ็ 

การบาดเจบ็ทีอ่าจจะเกดิขึน้บรเิวณศรีษะและช่วงอก จะสงัเกตไดจ้ากค่าความเร่งทีเ่กดิขึน้ ซึ่งเป็นผลลพัธ์ทีไ่ด้
จากการวเิคราะห์แบบจําลอง ศรีษะของผูข้บัขีใ่นกรณีอุบตัิเหตุน้ีซึ่งไม่ได้คาดเขม็ขดันิรภยั ไดร้บัค่าความเร่ง
สงูสุดทีค่วามเรว็ 140 และ 170 มลิลวินิาท ี (1218.8 และ 486.2 m/s2) และค่าความเรง่สงูสุดของช่วงอกคอื 
790.2 m/s2 ทีเ่วลา 151 มลิลวินิาท ี(รปูท่ี 3-296) 

 
รปูท่ี 3-296 แผนภมิูความเร่งของศีรษะ (ซ้าย) และ ช่วงอก (ขวา) 

5) การแปรความหมายผลลพัธข์องการวิเคราะห ์

การบาดเจบ็ทีอ่าจจะเกดิขึน้ สามารถพจิารณาไดโ้ดยอา้งองิจากลกัษณะการเคลื่อนทีห่ลงัการชน และค่าความเรง่
ของศรีษะและชว่งอก ซึง่ไดจ้ากการวเิคราะหแ์บบจาํลอง  
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การบาดเจบ็จากการเคล่ือนท่ีระหว่างการชน 
จากการตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่เสยีหาย พบว่าบรเิวณส่วนหน้าของรถยนต์ได้ยุบตวัเข้ามาเน่ืองจากแรง
กระแทก เป็นผลทําใหร้ะยะห่างระหว่างผูโ้ดยสารกบัภายในหอ้งโดยสารลดลงประมาณ 10-20 ซม. ในขณะทีผู่้
ขบัขี่ที่ไม่คาดเข็มขดันิรภัยกําลงัเคลื่อนที่ไปข้างหน้า แต่ชิ้นส่วนภายในต่างๆ ของรถ เช่น toe-board แผง
หน้าปดัและพวงมาลยั กลบัเคลื่อนทีใ่นทศิทางตรงกนัขา้มเขา้หาผูข้บัขี ่ทาํใหผู้ข้บัขีก่ระแทกกบัชิน้สว่นต่างๆ จน
เกดิการบาดเจบ็  

การบาดเจบ็จากการรบัความเรง่ 
ตารางท่ี 3-76 แสดงค่าความเรง่ทีม่คี่าสงูสุด จากการวเิคราะหแ์บบจาํลอง ค่าความเรง่บรเิวณศรีษะและช่วงอก
จะถูกเปรยีบเทยีบกบัค่าขดีจํากดัของมนุษย ์ผลการเปรยีบเทยีบพบว่า ผูข้บัขีไ่ม่ไดร้บับาดเจบ็ทีรุ่นแรงบรเิวณ
ศรีษะ แต่บรเิวณชว่งอกอาจมกีารบาดเจบ็เลก็น้อยจากการถูกกระแทก 

ตารางท่ี 3-76 การเปรียบเทียบค่าความเร่งสงูสดุกบัขีดจาํกดัของมนุษย ์
อวยัวะ ค่าความเร่งสงูสดุ ขีดจาํกดัของมนุษย ์ ผลการเปรียบเทียบ 
ศรีษะ 1218.8 m/s2 784.8~2943 m/s2 - ไมม่กีารบาดเจบ็ทีศ่รีษะ  

(1218.8 m/s2 มคีา่ภายในขดีจาํกดั) 
ชว่งอก 790.2 m/s2 392.4~588.6 m/s2 - บาดเจบ็เลก็น้อยทีบ่รเิวณชว่งอก  

(790.2 m/s2 มคีา่สงูกวา่คา่ขดีจาํกดัเลก็น้อย) 
ทีม่า: Seiffert (1992) 

6) สาเหตขุองการบาดเจบ็ 

กรณีอุบตัิเหตุน้ี คอืการชนด้านหน้ากบัวตัถุที่อยู่กบัที่ มเีพยีงผู้ขบัขี่ที่ไม่ได้คาดเขม็ขดันิรภยัเพยีงคนเดยีวที่
เดนิทางมากบัรถยนต์คนัน้ี ขอ้มูลจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติระบุว่า ผูข้บัขีไ่ด้รบับาดเจ็บ
เล็กน้อยบรเิวณคางและได้รบับาดเจบ็รุนแรงบรเิวณขาซ้ายช่วงล่าง มกีารแตกหกัของกระดูกบรเิวณดงักล่าว 
กลไกการบาดเจบ็สามารถอธบิายไดจ้ากการเคลื่อนทีข่องผูข้บัขีท่ีไ่มไ่ดถู้กยดึรัง้และการเปรยีบเทยีบค่าความเรง่
สงูสดุกบัคา่ขดีจาํกดัของอวยัวะ  

ภาพการเคลื่อนไหวของแบบจําลอง แสดงให้เห็นว่าแผลถลอกบรเิวณแก้มและคางเกิดจากการกระแทกกบั
พวงมาลยั แต่ไม่ได้ทําให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงในบรเิวณดงักล่าว เน่ืองจากค่าความเร่งมคี่าอยู่ระหว่างค่า
ขดีจาํกดั สว่นผลจากการกระแทกระหว่าง toe board กบับรเิวณขาซา้ยช่วงล่าง เป็นสาเหตุการแตกหกัของ
กระดูกบรเิวณดงักล่าว โดยภาพการเคลื่อนไหวสามารถยนืยนัไดถ้งึกลไกการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ ตารางท่ี 3-77 
แสดงผลสรปุของชิน้สว่นภายในรถทีเ่ป็นสาเหตุของการบาดเจบ็ และรปูภาพของบรเิวณดงักล่าวทา้ยตาราง 

 
 
 
 



3-292 
 

ตารางท่ี 3-77 ข้อมลูการบาดเจบ็กบับริเวณท่ีทาํให้เกิดการบาดเจบ็ 
การบาดเจบ็ บริเวณท่ีทาํให้เกิดการบาดเจบ็ 
แผลถลอกทีโ่หนกแกม้ขวา พวงมาลยั 
แผลถลอกทีค่าง พวงมาลยั 
กระดกูปลายขาขา้งซา้ยหกั Toe-board 
น้ิวเทา้ซา้ยหกั Toe-board 
 

รปูท่ี 3-297 บริเวณท่ีเกิดการกระแทกจนเกิดการบาดเจบ็ 

7) ผลของระบบยึดรัง้กบัการเคล่ือนท่ีของผูป้ระสบอบุติัเหตแุละการบาดเจบ็ 

เขม็ขดันิรภยั ถือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิม่ความปลอดภยัสําหรบัผู้ขบัขี่ในกรณีอุบตัิเหตุน้ี ที่จะช่วยจํากดัการ
เคลื่อนทีข่องผูโ้ดยสาร ในการแกไ้ขแบบจาํลอง โดยใหผู้ข้บัขีถู่กยดึรัง้ดว้ยเขม็ขดันิรภยั พบว่าไมม่อีวยัวะสว่นใด
ทีส่มัผสักบัชิน้ส่วนภายในของหอ้งโดยสาร สามารถตรวจสอบไดจ้ากแผนภูมคิวามเร่งบรเิวณศรีษะและช่วงอก 
ซึง่มคี่าสงูสุดประมาณ 150.7 และ 142.7 m/s2 สาํหรบับรเิวณศรีษะและช่วงอกตามลําดบั และมคี่าน้อยกว่าค่า
ขดีจํากดัของมนุษย ์ รปูท่ี 3-301 เป็นการเปรยีบเทยีบภาพการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาต่าง ๆ ระหว่างผูข้บัขีท่ี่
ไมไ่ดถู้กยดึรัง้และทีถู่กยดึรัง้ดว้ยเขม็ขดันิรภยั และรปูท่ี 3-302 แสดงการเปรยีบเทยีบแผนภูมคิวามเรง่ระหว่าง
สองกรณ ี
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รปูท่ี 3-298 เปรียบเทียบการเคล่ือนท่ีระหว่างกรณีไม่คาดเขม็ขดันิรภยัและคาดเขม็ขดันิรภยั 
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ศีรษะ 

ช่วงอก 

รปูท่ี 3-299 แผนภมิูความเร่งระหว่างกรณีท่ีไม่มีการยึดรัง้กบักรณีถกูยึดรัง้ด้วยเขม็ขดันิรภยั 

(3) อบุติัเหตรุถชนป้ายจราจรแบบแขวนสงู บนทางหลวงหมายเลข 3214 

ขณะทีร่ถยนตส์ว่นบุคคลวิง่อยูบ่นทางหลวงหมายเลข 3214 ดว้ยความเรว็สงู มุง่หน้าจากเชยีงรากสูท่างหลวง
หมายเลข 1 รถไดเ้กดิเสยีการควบคุมรถและหมุนหลุดออกจากถนนพุ่งชนเสาป้ายจราจรแบบแขวนสงูบรเิวณ
ดา้นซา้ยของถนนและหยดุน่ิงทีบ่รเิวณดงักล่าว รปูท่ี 3-300 แสดงรายละเอยีดของแผนภาพอุบตัเิหตุ  

 
 
 
 
 

ไม่คาดเข็มขดันิรภยั 

คาดเข็มขดันิรภยั

ไม่คาดเข็มขดันิรภยั

คาดเข็มขดันิรภยั
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รปูท่ี 3-300 แผนภาพอบุติัเหตแุละสภาพความเสียหายของรถ 

1) ข้อมลูการบาดเจบ็ 

อุบตัเิหตุดงักล่าวมผีูป้ระสบอุบตัเิหตุจาํนวน 2 ราย โดยผูข้บัขีเ่พศหญงิเสยีชวีติในทีเ่กดิเหตุ สว่นผูโ้ดยสารเพศ
ชายไดร้บับาดเจบ็รนุแรงบรเิวณชว่งทอ้ง แผลเปิดบรเิวณช่วงอก และขอ้ศอกขวาหลุด ซึง่พบว่ามเีพยีงผูโ้ดยสาร
เทา่นัน้ทีค่าดเขม็ขดันิรภยั  

ตารางท่ี 3-78 สรปุการบาดเจบ็ 
ผูป้ระสบอบุติัเหต ุ ระบบป้องกนัการบาดเจบ็ การบาดเจบ็ 

ผูข้บัขี ่ ไมไ่ดใ้ช ้ บาดเจบ็รนุแรงบรเิวณศรีษะ 
ผูโ้ดยสารตอนหน้า ใช ้ ขอ้ศอกขวาหลุด 

แผลเปิดบรเิวณชว่งอก 
บาดเจบ็บรเิวณลาํไส ้
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2) การฟ้ืนฟสูภาพการเกิดอบุติัเหต ุ

ผูโ้ดยสารกล่าวว่า ผูข้บัขีใ่ชค้วามเรว็สงูบนช่องจราจรขวาสุด จนรถเปลีย่นทศิทางเน่ืองจากสญูเสยีการควบคุม 
จากนัน้รถไดพุ้ง่ชนเสาป้ายจราจรแบบแขวนสงูบรเิวณฝ ัง่ขวาของหอ้งโดยสาร ส่งผลใหห้อ้งโดยสารไดร้บัความ
เสยีหายทางด้านขวา ประตูผูข้บัขี่และผูโ้ดยสารตอนหลงัยุบตวัเขา้ไปในห้องโดยสารเช่นเดยีวกบัโครงสร้าง
หลงัคา  

 
 

 

รปูท่ี 3-301 ภาพแสดงการเคล่ือนท่ีก่อนและหลงัการชน 

นอกจากน้ี ยงัพบว่ากระจกหน้าและกระจกดา้นขา้งแตกเน่ืองจากการชน ประตูผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารยุบตวัเขา้ไป
ในหอ้งโดยสารเชน่เดยีวกบัหลงัคา 
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3) การเคล่ือนท่ีของผูโ้ดยสารระหว่างการชน  

การเคลื่อนทีข่องผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสาร สรุปไดห้ลงัจากการสงัเกตภาพการเคลื่อนไหวรปูท่ี 3-302 ดงัน้ี  ผูป้ระสบ
อุบตัเิหตุทัง้สองคนถูกเหวี่ยงไปทางดา้นขวามอืของรถ หลงัจากผูข้บัขีเ่สยีการควบคุมรถและรถไถลไปยงัไหล่
ทางดา้นซา้ย การเคลื่อนไหวน้ีเกดิขึน้ประมาณ 1,600 มลิลวินิาท ีทาํใหร้า่งกายของผูข้บัขีก่ระแทกกบัแผงประตู
ด้านผู้ขบัขีห่ลงัจากรถชนเสาป้ายจราจร ส่งผลใหผู้้ขบัขีแ่ละผูโ้ดยสารมกีารเคลื่อนที่อกีครัง้ ศีรษะของผูข้บัขี่
กระแทกเขา้กบัเสา B-pillar ทีเ่วลาประมาณ 1,750 มลิลวินิาท ี และเคลื่อนตวัไปขา้งหน้าเน่ืองจากแรงสะทอ้น
กลบั จนรถหยดุทีเ่วลา 2,350 มลิลวินิาท ี

0 มลิลวินิาท ี

 

350 มลิลวินิาที 700 มลิลวินิาที

 

1050 มลิลวินิาที

1400 มลิลวินิาท ี

 

1750 มลิลวินิาที 2100 มลิลวินิาที

 

2350 มลิลวินิาที

รปูท่ี 3-302 การเคล่ือนท่ีของผูโ้ดยสารระหว่างการชน 

4) การวิเคราะหต์วัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัการบาดเจบ็  

แผนภูมทิัง้สามทีแ่สดงในรปูท่ี 3-303 คอืแผนภูมคิวามเรง่ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหแ์บบจาํลอง โดยแผนภูมแิรกคอื
คา่ความเรง่ทีเ่กดิขึน้กบัศรีษะของผูข้บัขี ่ซึง่มคีา่สงูจาํนวน 2 คา่ โดยมคีา่ความเรง่สงูสดุคอื 2,668.5 m/s2 ทีเ่วลา 
1747.3 มลิลวินิาทหีลงัการชน สาํหรบัผูโ้ดยสารตอนหน้าค่าความเรง่ 1,406.4 m/s2 ทีเ่วลา 1814.1 มลิลวินิาท ี
และ 1,165.6 m/s2 ทีเ่วลา 1737.2 มลิลวินิาท ีคอืคา่ความเรง่สงูสดุของศรีษะและชว่งอก 
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ศรีษะของผูข้บัขี ่

ศรีษะของผูโ้ดยสาร 

ชว่งอกของผูโ้ดยสาร 

รปูท่ี 3-303 แผนภมิูค่าความเร่ง 

5) การแปลความหมายผลลพัธข์องการวิเคราะห ์

การบาดเจบ็ที่น่าจะเกดิขึน้ สงัเกตไดจ้ากการวเิคราะหภ์าพจําลองการเคลื่อนไหวและแผนภูมคิวามเร่ง โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 
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การบาดเจบ็จากการเคล่ือนท่ีระหว่างการชน  
มกีารกระแทกเกดิขึน้ 2 ครัง้กบัผูข้บัขี ่โดยครัง้แรก ลําตวัของผูข้บัขีไ่ดก้ระแทกเขา้กบัแผงประตูซึ่งไม่น่าจะ
ก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ เน่ืองจากเป็นการเคลื่อนทีจ่ากแรงเฉื่อยตามรถเท่านัน้ อยา่งไรกต็าม ผูข้บัขีน่่าจะเกดิการ
กระแทกระหว่างศรีษะและเสา B-Pillar ในการกระแทกครัง้ทีส่อง เพราะรถถูกลดความเรว็ลงอยา่งกระทนัหนั
หลงัจากชนเสาป้ายจราจร ค่าความเร่งทีม่คี่าสงูจะถูกถ่ายโอนมายงัผูโ้ดยสารทัง้สอง เน่ืองจากรถมกีารหมุนใน
ทศิทางทวนเขม็นาฬกิา ผูโ้ดยสารตอนหน้าจงึถูกเหวีย่งไปทางขวามอื ซึง่ไมม่กีารปะทะกบัอุปกรณ์ใดๆ แต่อาจ
ไดร้บับาดเจบ็จากแรงเหน่ียวรัง้ของเขม็ขดันิรภยั 

การบาดเจบ็จากการรบัความเรง่  
ตารางท่ี 3-79 เป็นการเปรยีบเทยีบค่าความเรง่ทีเ่กดิกบัผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารกบัขดีจาํกดัของมนุษย ์ ความเรง่ที่
ถ่ายโอนสู่ศรีษะของผูข้บัขี ่มคี่าอยู่ภายในขดีจํากดั ซึ่งไม่ทําใหเ้กดิการบาดเจบ็ทีรุ่นแรง สําหรบัผูโ้ดยสารตอน
หน้าไดร้บัความเรง่ทีศ่รีษะทีม่คี่าน้อยกว่าผูข้บัขี ่จงึไมเ่กดิการบาดเจบ็เช่นเดยีวกนั นอกจากน้ีผูโ้ดยสารยงัไดร้บั
บาดเจบ็บรเิวณหน้าอกเน่ืองจากไดร้บัคา่ความเรง่สงูกวา่ขดีจาํกดั  

ตารางท่ี 3-79 การเปรียบเทียบค่าความเร่งสงูสดุกบัขีดจาํกดัของมนุษย ์
ตาํแหน่งท่ีนัง่ อวยัวะ ค่าความเร่งสงูสดุ ขีดจาํกดัของมนุษย ์ ผลการเปรียบเทียบ 

ผูข้บัขี ่ ศรีษะ 2,668.5 m/s2 784.8~2,943.0 m/s2 ไมม่กีารบาดเจบ็ทีศ่รีษะ  
(2,668.5 m/s2 มคีา่ในขดีจาํกดั) 

ผูโ้ดยสารตอน
หน้า 

ศรีษะ 
 

ชว่งอก 

1,406.4 m/s2 
 

1,165.6 m/s2 

784.8~2,943.0 m/s2 
 

392.4~588.6 m/s2 

ไมม่กีารบาดเจบ็ทีศ่รีษะ  
 (1,406.4 m/s2 มคีา่ในขดีจาํกดั) 
มกีารบาดเจบ็บรเิวณอก 
(1,165.6 m/s2 มคีา่สงูกวา่ขดีจาํกดั) 

ทีม่า: Seiffert (1992) 

6) สาเหตขุองการบาดเจบ็ 

อุบตัเิหตุครัง้น้ี ประกอบดว้ย 2 เหตุการณ์ดงัน้ี เหตุการณ์แรกเกดิขึน้เมื่อผูข้บัขีเ่สยีการควบคุมะรถจนเกดิการลื่น
ไถล แลว้หมุนในทศิทางทวนเขม็นาฬกิาก่อนรถจะชนเขา้กบัเสาป้ายจราจรบรเิวณตําแหน่งประตูดา้นผูข้บัขี ่ทํา
ใหร้่างกายของผูข้บัขีก่ระแทกกบัแผงประตูดา้นขวา ขณะทีผู่โ้ดยสารตอนหน้าเคลื่อนทีไ่ปทางขวามอื โดยไม่มี
การกระแทกใดๆ แผนภูมคิวามเร่งในรปูท่ี 3-303 แสดงใหเ้หน็ถงึค่าความเร่งทีม่คี่าน้อย นัน่หมายถงึไม่มกีาร
บาดเจบ็ทีร่นุแรง  

อยา่งไรกต็าม การบาดเจบ็นัน้เกดิจากเหตุการณ์ทีส่อง หลงัจากทีร่ถชนเสาป้ายจราจรแบบแขวนสงู เน่ืองจากค่า
ความเรง่สาํหรบัศรีษะของผูข้บัขีม่คี่าสงูสุดทีเ่วลา 2,700 มลิลวินิาท ีซึง่หมายความว่าการกระแทกน้ีเกดิขึน้หลงั
การชน แมว้่าค่าความเร่งจะมคี่าน้อยกว่าค่าขดีจํากดั แต่เน่ืองจากการยุบตวัของหอ้งโดยสารในตําแหน่งของผู้
ขบัขี่ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเคลื่อนที่ ความรุนแรงของการบาดเจ็บจึงเพิม่มากขึ้น เป็นผลทําให้ผู้ขบัขี่
เสยีชวีติในทีเ่กดิเหตุ  ในช่วงเวลาเดยีวกนั ผูโ้ดยสารตอนหน้าอาจไดร้บับาดเจบ็จากแรงยดึรัง้ของเขม็ขดันิรภยั 
สงัเกตไดจ้ากคา่ความเรง่สงูสดุสาํหรบัช่วงอกทีเ่วลา 1,737 มลิลวินิาท ีนอกจากน้ีภาพเคลื่อนไหวยงัแสดงใหเ้หน็
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ว่า ขอ้ศอกของผูโ้ดยสารมกีารเสยีรปูเน่ืองจากการตา้นทานแรงระหว่างการเคลื่อนที ่ตารางท่ี 3-80 สรุปสาเหตุ
ของการบาดเจบ็สาํหรบักรณอุีบตัเิหตุน้ี 

ตารางท่ี 3-80 ข้อมลูการบาดเจบ็กบับริเวณท่ีทาํให้เกิดการบาดเจบ็ 
ตาํแหน่งท่ีนัง่ การบาดเจบ็ บริเวณท่ีทาํให้เกิดการบาดเจบ็ 

ผูข้บัขี ่ บาดเจบ็รนุแรงบรเิวณศรีษะ เสา B-Pillar ดา้นขวา 
ผูโ้ดยสารตอนหน้า ขอ้ศอกขวาหลุด 

แผลเปิดบรเิวณอก 
ตา้นแรงระหวา่งการเคลื่อนที ่
เขม็ขดันิรภยั 

 

7) ผลของระบบยึดรัง้กบัการเคล่ือนท่ีของผูป้ระสบอบุติัเหตแุละการบาดเจบ็ 

กรณีอุบตัเิหตุน้ี ไม่ไดเ้ป็นการชนดา้นหน้ากบัวตัถุยดึแน่น แต่ลกัษณะการเคลื่อนไหวของผูป้ระสบอุบตัเิหตุจะมี
ความคลา้ยคลงึกนั และจากความเสยีหายหลกัของรถบรเิวณดา้นขวา อุบตัเิหตุกรณีน้ีจงึเป็นการชนดา้นขา้ง ซึง่
เขม็ขดันิรภยัไม่ไดถู้กออกแบบมาเพื่อป้องกนัผูโ้ดยสารในการชนดา้นขา้ง จากการสงัเกตภาพเคลื่อนไหวและ
แผนภูมคิ่าความเร่ง แมจ้ะมกีารคาดเขม็ขดันิรภยั แต่ผูข้บัขีย่งัคงเคลื่อนที่จนเกดิการกระแทกกบัภายในหอ้ง
โดยสาร และเมือ่เปรยีบเทยีบคา่ความเรง่กรณคีาดเขม็ขดันิรภยั คา่ความเรง่สาํหรบัศรีษะลดลงแคป่ระมาณ 12% 
(2,345 m/s2) รปูท่ี 3-304 เป็นการเปรยีบเทยีบการเคลื่อนไหวระหวา่งทัง้สองกรณ ี
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0 มลิลวินิาท ี
 

0 มลิลวินิาที
 

350 มลิลวินิาท ี
 

350 มลิลวินิาที
 

700 มลิลวินิาท ี
 

700 มลิลวินิาที
 

1050 มลิลวินิาท ี
 

1050 มลิลวินิาที
 

1400 มลิลวินิาท ี
 

1400 มลิลวินิาที
 

1750 มลิลวินิาท ี
 

1750 มลิลวินิาที
 

2100 มลิลวินิาท ี
 

2100 มลิลวินิาที
 

2350 มลิลวินิาท ี
 

2350 มลิลวินิาที
 

รปูท่ี 3-304 เปรียบเทียบการเคล่ือนท่ีระหว่างกรณีไม่คาดเขม็ขดันิรภยัและคาดเขม็ขดันิรภยั 
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8) การบาดเจบ็ของผูโ้ดยสารในกรณีท่ีมีการปรบัปรงุถนน 

การเคลื่อนทีข่องผูโ้ดยสาร แสดงในรปูท่ี 3-305 ไม่แตกต่างจากเดมิมากนัก เน่ืองจากรถยงัคงเคลื่อนทีไ่ป
กระแทกบรเิวณดา้นขวาของรถ อย่างไรกต็าม การเสยีรปูของหอ้งโดยสารสาํหรบักรณีอุบตัเิหตุน้ีจะน้อยกว่าใน
การปะทะกบักาํแพงคอนกรตี  

0 มลิลวินิาท ี

 

350 มลิลวินิาท ี 700 มลิลวินิาท ี 1050 มลิลวินิาท ี

1400 มลิลวินิาท ี

 

1750 มลิลวินิาท ี 2100 มลิลวินิาท ี 2350 มลิลวินิาท ี

รปูท่ี 3-305 การเคล่ือนท่ีของผูโ้ดยสารหากมีการปรบัปรงุถนน 

สําหรบัค่าความเร่งในกรณีสมมุตินัน้ ศรีษะของผูข้บัขีไ่ด้รบัความเร่งเท่ากบั 4,535.6 m/s2 ส่วนศรีษะของ
ผูโ้ดยสารไดร้บัความเรง่เทา่กบั 1,547.5 m/s2 และ ชว่งอกของผูโ้ดยสารไดร้บัความเรง่เท่ากบั 377.9 m/s2 แมว้่า
ค่าความเร่งจะมคี่าสูงขึน้กว่ากรณีอุบตัิเหตุแบบเดมิ แต่การลดลงของการเสยีรูปส่งผลโดยตรงต่อระดบัความ
รนุแรงของการบาดเจบ็ ซึง่การเสยีรปูเป็นสาเหตุของการบาดเจบ็รนุแรงสาํหรบัผูข้บัขีใ่นกรณอุีบตัเิหตุเดมิ  
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(4) อบุติัเหตขุ้างทางเน่ืองจากขอบเกาะกลาง บนทางหลวงหมายเลข 209 

เมื่อวนัที ่15 สงิหาคม พ.ศ. 2549 ในสภาพภูมอิากาศฝนตก เวลาประมาณ 14:25 น. ไดม้รีถกระบะขบัมุง่หน้า
ทศิตะวนัออกบนทางหลวงหมายเลข 209 ซึง่เป็นถนนแบบ 4 ช่องจราจรแบบแบ่งแยกทศิทาง และบรเิวณทีเ่กดิ
เหตุอยู่ใกลก้บัอ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม (รปูท่ี 3-306) ผูข้บัขีเ่สยีการควบคุมรถ เป็นเหตุใหเ้กดิการพลกิควํ่า
บรเิวณเกาะกลาง รถหยุดอยู่ในตําแหน่งปกตใินทศิทางกลบัหวัจากทศิทางที่มา ดงัแสดงในแผนภาพของ
อุบตัเิหตุ รปูท่ี 3-307 

 
รปูท่ี 3-306 ตาํแหน่งของท่ีเกิดเหต ุทางหลวงหมายเลข 209 

 

รปูท่ี 3-307 แผนภาพอบุติัเหตแุละสภาพความเสียหาย 

จ. ขอนแกน่ 
จุดเกดิเหต ุ
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1) ข้อมลูการบาดเจบ็ 

ตารางท่ี 3-81 แสดงการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้กบัผูข้บัขีอ่าย ุ33 ปี ผูข้บัขีไ่ดก้ล่าววา่มกีารใชเ้ขม็ขดันิรภยัระหวา่งการ
เดนิทาง ทาํใหเ้ขาไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อยและไมก่ระเดน็ออกนอกตวัรถ  

ตารางท่ี 3-81 สรปุการบาดเจบ็ 
ผูป้ระสบอบุติัเหต ุ ระบบป้องกนัการบาดเจบ็ การบาดเจบ็ 

ผูข้บัขี ่ ใช ้ รอยบาดบรเิวณศรีษะดา้นขวาหลงั  
รอยบาดบรเิวณไหลข่วา  

 

2) การฟ้ืนฟสูภาพการเกิดอบุติัเหต ุ

ตวัรถไดร้บัความเสยีหายบางส่วนบรเิวณดา้นขวาโดยเฉพาะบรเิวณผูข้บัขี ่หลงัคามกีารยุบตวัเลก็น้อยโดยเริม่
จากประตูดา้นขวาจนถงึบรเิวณทีน่ัง่แถวหลงั กนัชนดา้นหน้ามกีารเสยีรปูบรเิวณมุมขวา ทมีผูว้จิยั ไดป้ระเมนิ
การเสยีรปูสาํหรบัรถกระบะคนัน้ีตามหลกั CDC เทา่กบั 02RY1AO3 

จากร่องรอยหลกัฐาน แสดงให้เหน็ว่ามกีารเลี้ยวที่ไม่เหมาะสมกบัรศัมขีองโค้ง ทําใหเ้กดิความไม่สมัพนัธ์กนั
ระหว่างลอ้หน้าและลอ้หลงั จงึเกดิการพลกิตวัของรถแทนทีจ่ะเกดิการเลี้ยว ส่งผลใหร้ถพลกิควํ่าไปทางดา้น
ขวามอืครบรอบ (360°) ตําแหน่งสุดทา้ยคอืตําแหน่งปกต ิโดยบางส่วนของรถอยู่บนเกาะกลางและช่องจราจร
ขวาสดุดงัรปูท่ี 3-308 

 
รปูท่ี 3-308 ภาพแสดงการเคล่ือนไหวของรถก่อนและหลงัการชน 
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3) การเคล่ือนท่ีของผูโ้ดยสารระหว่างการชน  

สาํหรบักรณอุีบตัเิหตุน้ี จะพจิารณาเฉพาะการเคลื่อนทีข่องผูข้บัขีร่ะหวา่งการพลกิควํ่าเทา่นัน้ ดงัแสดงในรปูท่ี 3-
309 รถเริม่พลกิควํ่าไปทางขวาทีเ่วลา 0 มลิลวินิาท ีหลงัจากเริม่พลกิควํ่า ผูข้บัขีเ่คลื่อนทีไ่ปทางขวาของตวัรถ 
สง่ผลใหช้่วงตวัและสะโพกกระแทกกบัแผงประตูทีเ่วลา 0.6 มลิลวินิาท ีต่อมาทีเ่วลา 500 มลิลวินิาท ีรถมกีาร
พลกิควํ่าประมาณ ¼ รอบ ทีต่ําแหน่งน้ีผูข้บัขีอ่ยูใ่นตําแหน่งตํ่าสุดของรถ (ประตูขวา) รถยงัคงหมุนต่อเน่ืองและ
ครบครึง่รอบทีเ่วลา 1,000 มลิลวินิาท ีซึ่งทีเ่วลาน้ีผูข้บัขีจ่ะอยู่ในตําแหน่งกลบัหวั รถมกีารพลกิควํ่าประมาณ 
270° หลงัเวลา 1,700 มลิลวินิาท ีทาํใหฝ้ ัง่ซา้ยของรถกลายเป็นจุดตํ่าสดุ อยา่งไรกต็าม ผูข้บัขีไ่มห่ล่นลงไปยงัจุด
ดงักล่าวเน่ืองจากมกีารยดึรัง้ของเขม็ขดันิรภยั แรงโมเมนต์ทีย่งัคงมอียู่ทําใหร้ถพลกิกลบัมาอยู่ในตําแหน่งปกต ิ
เป็นผลทาํใหม้กีารเหวีย่งของศรีษะไปทางดา้นขวาของผูข้บัขี ่ทีเ่วลา 2,250 มลิลวินิาท ีรถพลกิควํ่าครบรอบแลว้
มาหยดุอยูท่ีต่ําแหน่งสดุทา้ยทีเ่วลา 3,500 มลิลวินิาท ี

0 มิลลิวินาที 500 มิลลิวินาที 1000 มิลลิวินาที 1500 มิลลิวินาที 

2000 มิลลิวินาที 2500 มิลลิวินาที 3000 มิลลิวินาที 3500 มิลลิวินาที 
รปูท่ี 3-309 การเคล่ือนท่ีของผูโ้ดยสารระหว่างการชน 

  4) การวิเคราะหต์วัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัการบาดเจบ็  

รูปท่ี 3-310 คือแผนภูมคิวามเร่งที่ได้จากการวิเคราะห์แบบจําลอง สําหรบัศีรษะได้รบัความเร่งสูงสุดมี
ค่าประมาณ 158.3 m/s2 ทีเ่วลา 2,257.0 มลิลวินิาท ีและความเรง่สงูสุดสาํหรบัช่วงอกและสะโพกคอื 53.8 และ 
81.3 m/s2 ทีเ่วลา 4.3 และ 0.6 มลิลวินิาท ีตามลาํดบั 
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ศรีษะ 

ชว่งอก 

สะโพก 

รปูท่ี 3-310 แผนภมิูค่าความเร่งของศีรษะ ช่วงอก และ สะโพก 

5) การแปลความหมายผลลพัธข์องการวิเคราะห ์

จากการสงัเกต ภาพการเคลื่อนไหวและค่าความเรง่สงูสุดสาํหรบั ศรีษะ ช่วงอก และสะโพก ทาํใหท้ราบถงึความ
เป็นไปไดใ้นการบาดเจบ็ ดงัน้ี  

การบาดเจบ็จากการเคล่ือนท่ีระหว่างการชน  
ดงัทีไ่ดอ้ธบิายถงึการเคลื่อนทีข่องผูข้บัขีร่ะหว่างการพลกิควํ่า เฉพาะช่วงตวัและสะโพกของผูข้บัขีเ่ท่านัน้ทีเ่กดิ
กระแทกกบัแผงประตู การกระแทกดงักล่าวไม่น่าจะก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ทีรุ่นแรงเน่ืองจากเกดิจากแรงเฉื่อย 
อยา่งไรกต็าม อาจเกดิการบาดเจบ็เลก็น้อย เชน่ รอยบาดเน่ืองจากเศษกระจก  
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การบาดเจบ็จากการรบัความเรง่  
จากการเปรยีบเทยีบค่าความเร่งสงูสุดกบัขดีจํากดัของมนุษย ์ดงัแสดงในตารางท่ี 3-82 แสดงใหเ้หน็ว่าผูข้บัขี่
รายน้ีซึง่คาดเขม็ขดันิรภยัระหวา่งเกดิอุบตัเิหตุไมไ่ดร้บับาดเจบ็รนุแรงบรเิวณศรีษะ ชว่งอก และสะโพก  

ตารางท่ี 3-82 การเปรียบเทียบค่าความเร่งสงูสดุกบัขีดจาํกดัของมนุษย ์
อวยัวะ ค่าความเร่งสงูสดุ ขีดจาํกดัของมนุษย ์ ผลการเปรียบเทียบ 
ศรีษะ 158.3 m/s2 784.8~2,943.0 m/s2 ไมม่กีารบาดเจบ็ทีศ่รีษะ  

(158.3 m/s2 น้อยกวา่คา่ขดีจาํกดั) 
ชว่งอก 53.8 m/s2 392.4~588.6 m/s2 ไมม่กีารบาดเจบ็บรเิวณชว่งอก 

(53.8 m/s2 น้อยกวา่คา่ขดีจาํกดั) 
สะโพก 81.3 m/s2 490.5~784.8 m/s2 ไมม่กีารบาดเจบ็บรเิวณสะโพก 

(81.3 m/s2 น้อยกวา่คา่ขดีจาํกดั) 
ทีม่า: Seiffert (1992) 

6) สาเหตขุองการบาดเจบ็ 

เน่ืองจากผูข้บัขีค่าดเขม็ขดันิรภยัระหว่างเกดิเหตุ ทําใหผู้ข้บัขีถู่กยดึรัง้ไวก้บัเบาะทีน่ัง่ แมว้่าเขม็ขดันิรภยัไม่ได้
ป้องกนัการบาดเจบ็สาํหรบักรณอุีบตัเิหตุรถพลกิควํ่าโดยตรง แต่เขม็ขดันิรภยัช่วงคาดเอวช่วยป้องกนัไมใ่หผู้ข้บั
ขีห่ล่นกระแทกกบัจุดตํ่าสดุเมือ่รถเกดิการพลกิหมนุครึง่รอบ แผนภมูคิวามเรง่แสดงใหเ้หน็ว่าช่วงตวักระแทกแผง
ประตูทีร่ะดบัความรนุแรงตํ่าเทา่นัน้  

การกระแทกและระดบัความรุนแรง สงัเกตไดจ้ากแผนภูมคิวามเร่ง ผูข้บัขีไ่ดร้บัความเร่งทีม่คี่าน้อยมากสําหรบั
บรเิวณทัง้สามของรา่งกายเมื่อเปรยีบเทยีบกบัขดีจาํกดัของมนุษย ์อยา่งไรกต็าม รอยบาดบรเิวณไหล่และศรีษะ
อาจเกดิจากการบาดของเศษกระจกทีแ่ตกออกมา ตารางท่ี 3-83 แสดงสาเหตุของการบาดเจบ็สาํหรบัผูข้บัขี ่

ตารางท่ี 3-83 ข้อมลูการบาดเจบ็กบับริเวณท่ีทาํให้เกิดการบาดเจบ็ 
การบาดเจบ็ บริเวณท่ีทาํให้เกิดการบาดเจบ็ 
รอยบาดบรเิวณศรีษะดา้นขวาหลงั  การบาดของเศษกระจก 
รอยบาดบรเิวณไหลข่วา  การบาดของเศษกระจก 

 

7) ผลของระบบยึดรัง้กบัการเคล่ือนท่ีของผูป้ระสบอบุติัเหตแุละการบาดเจบ็ 

แมว้า่เขม็ขดันิรภยัไมไ่ดเ้ป็นอุปกรณ์นิรภยัโดยเฉพาะสาํหรบัอุบตัเิหตุพลกิควํ่า แต่กม็ปีระโยชน์สาํหรบัผูท้ีถู่กยดึ
รัง้ ดงัเชน่กรณน้ีี ภาพการเคลื่อนไหวจากโปรแกรม MADYMO แสดงใหเ้หน็วา่ผูข้บัขีจ่ะถูกยดึรัง้เขา้กบัเบาะทีน่ัง่ 
จงึไม่หล่นลงมาระหว่างการพลกิหมุน ซึง่อาจเกดิการบาดเจบ็ทีรุ่นแรงได ้รปูท่ี 3-311 แสดงการเคลื่อนไหวใน
ชว่งเวลาต่างๆ ของผูข้บัขีท่ีถู่กยดึรัง้โดยเขม็ขดันิรภยัและไมถู่กยดึรัง้  
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0 มลิลวินิาท ี      0 มลิลวินิาท ี

500 มลิลวินิาท ี     500 มลิลวินิาท ี

1000 มลิลวินิาท ี    1000 มลิลวินิาท ี

1500 มลิลวินิาท ี 1500 มลิลวินิาท ี

2000 มลิลวินิาท ี 2000 มลิลวินิาท ี

2500 มลิลวินิาท ี 2500 มลิลวินิาท ี

3000 มลิลวินิาท ี 3000 มลิลวินิาท ี

3500 มลิลวินิาท ี 3500 มลิลวินิาท ี

รปูท่ี 3-311 เปรียบเทียบการเคล่ือนท่ีระหว่างกรณีไม่คาดเขม็ขดันิรภยัและคาดเขม็ขดันิรภยั 
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นอกจากน้ี ค่าความเร่งสูงสุด ทีถ่่ายโอนใหผู้ข้บัขีท่ีไ่ม่ไดค้าดเขม็ขดันิรภยัจะมคี่าสูงกว่ากรณีที่ใชเ้ขม็ขดันิรภยั 
สาํหรบัทุกส่วนอวยัวะดงัแสดงในตารางท่ี 3-84 นัน้หมายความว่าเขม็ขดันิรภยัสามารถลดความรุนแรงของการ
บาดเจบ็ลงไดเ้ชน่เดยีวกนั  

ตารางท่ี 3-84 เปรียบเทียบค่าความเร่งสงูสดุสาํหรบักรณีคาดและไม่คาดเขม็ขดันิรภยั 

ส่วนอวยัวะ 
ค่าความเร่งสงูสดุ 

หมายเหต ุ
ไม่คาดเขม็ขดันิรภยั คาดเขม็ขดันิรภยั 

ศรีษะ 241.1 m/s2 158.3 m/s2 เพิม่ขึน้ 52.3% 
ชว่งอก 96.3 m/s2 53.8 m/s2 เพิม่ขึน้ 79.1% 
สะโพก 87.2 m/s2 81.3 m/s2 เพิม่ขึน้ 7.2% 

 

(5) อบุติัเหตรุถชนต้นไม้ บนทางหลวงหมายเลข 1 

อุบตัเิหตุจากรถคนัเดยีวจนมผีูเ้สยีชวีติกรณน้ีี เกดิขึน้เมือ่เวลาประมาณ 14:30 น. ในวนัศุกรท์ี ่28 กนัยายน พ.ศ.
2550  รถยนต์ส่วนบุคคลเดนิทางมุ่งหน้าทศิเหนือ ใชท้างหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธนิ) ถนนช่วงน้ีเป็น
ถนน 4 ชอ่งจราจรแบบแบ่งแยกทศิทาง อยูใ่นเขตจ.นครสวรรค ์(รปูท่ี 3-312) มกีารปลกูตน้ไมต้ลอดสองขา้งทาง 
รปูท่ี 3-313 แสดงแผนภาพของอุบตัเิหตุและรปูรถยนตท์ีไ่ดร้บัความเสยีหาย 

รปูท่ี 3-312 สถานท่ีเกิดเหตบุนทางหลวงหมายเลข 1 
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รปูท่ี 3-313 แผนภาพอบุติัเหตแุละสภาพความเสียหายของรถ 

1) ข้อมลูการบาดเจบ็ 

ผูข้บัขีเ่พศชายอาย ุ51 ปี เดนิทางมากบัผูโ้ดยสารตอนหน้าเพศชาย อายุ 37 ปี โดยเจา้หน้าทีย่นืยนัว่าทัง้สองคน
คาดเขม็ขดันิรภยั สาเหตุการเสยีชวีติของผูข้บัขีเ่น่ืองจากไดร้บับาดเจบ็รุนแรงทีศ่รีษะ ส่วนผูโ้ดยสารตอนหน้า
ไดร้บับาดเจบ็รนุแรงจากกระดกูซีโ่ครงหกัทิม่ปอด  

2) การฟ้ืนฟสูภาพการเกิดอบุติัเหต ุ

ไม่ปรากฎร่องรอยลอ้ใดๆ ในบรเิวณทีเ่กดิเหตุ จงึมกีารตัง้สมมุตฐิานว่า ไม่มกีารเบรคเกดิขึน้ก่อนทีร่ถจะชนกบั
ตน้ไม ้มกีารวดัการเสยีรปูเพื่อนํามาคาํนวณหาความเรว็ก่อนการชน ซึง่รปูแบบการเสยีรปูคอื 09LP0AW5 ตาม
รปูแบบของระบบ SAE’s Collision Deformation Code (CDC)  

และผลของการคํานวณแสดงว่า รถคนัน้ีเดนิทางดว้ยความเรว็ 128 กโิลเมตรต่อชัว่โมง และเมื่อผูข้บัขีเ่สยีการ
ควบคุมรถ จนออกนอกถนนแลว้ชนเขา้กบัตน้ไม ้ทีม่เีสน้รอบวงประมาณ 40 ซม. 

 
รปูท่ี 3-314 แนวทางการเคล่ือนท่ีของรถ 

3) การเคล่ือนท่ีของผูโ้ดยสารระหว่างการชน 

อุบตัเิหตุน้ีถอืเป็นอุบตัเิหตุการชนดา้นขา้ง โดยทีบ่รเิวณดา้นขา้งเป็นสว่นหลกัทีม่กีารเสยีรปู ซึง่บรเิวณน้ีถอืเป็น
จุดทีอ่อ่นทีส่ดุของรถ หลงัเสยีการควบคุม รถเริม่ไถลออกจากถนนและพุง่ชนตน้ไมบ้รเิวณดา้นซา้ยของรถ  
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เน่ืองจากรถมกีารเคลื่อนทีไ่ปทางซา้ย ผูโ้ดยสารทัง้สองคนจงึเคลื่อนทีไ่ปทางซา้ยเช่นเดยีวกบัรถ รปูท่ี 3-315 
แสดงการเคลื่อนไหวระหว่างการเกดิอุบตัเิหตุ รถถูกหยุดกระทนัหนัหลงัจากชนตน้ไม ้ อยา่งไรกต็าม ผูข้บัขีแ่ละ
ผูโ้ดยสารยงัคงเคลื่อนทีต่่อเน่ืองไปในทศิทางเดมิเน่ืองจากแรงเฉื่อย  ผูโ้ดยสารตอนหน้ามกีารกระแทกรุนแรง
บรเิวณช่วงอกกบัประตูขา้งซ้าย หลงัจากนัน้ ศรีษะของผูข้บัขีไ่ด้กระแทกกบัรางหลงัคาฝ ัง่ซ้าย  ภายหลงัการ
กระแทก  ทัง้สองกระเดง้กลบัไปทางดา้นขวาของรถ จะสงัเกตว่าการกระแทกเพยีงหน่ึงครัง้ กส็่งผลใหท้ัง้สอง
ไดร้บับาดเจบ็รนุแรงแมจ้ะคาดเขม็ขดันิรภยักต็าม 

 

รปูท่ี 3-315 การเคล่ือนท่ีของผูโ้ดยสารระหว่างการชน 

4) การวิเคราะหต์วัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัการบาดเจบ็ 

ศรีษะของผูข้บัขีแ่ละช่วงอกของผูโ้ดยสารไดร้บัความเรง่ทีม่คี่าสงูมาก ดงัแสดงในรปูท่ี 3-316 ค่าความเร่งสงูสุด
ของศรีษะผูข้บัขี ่มคี่าเท่ากบั 14,429 m/s2 ขณะที่ช่วงอกของผูโ้ดยสารรบัความเร่ง 2,288.5 m/s2 เป็นค่า
ความเรง่สงูสดุจากการชน 

0 มิลลวิินาที 300 มิลลวิินาที

600 มิลลวิินาที 900 มิลลวิินาที

1200 มิลลวิินาที 1550 มิลลวิินาที
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รปูท่ี 3-316 แผนภมิูค่าความเร่งของศีรษะผูข้บัข่ี (บน) และช่วงอกของผูโ้ดยสาร (ล่าง) 

5) การแปลความหมายผลลพัธข์องการวิเคราะห ์

การบาดเจบ็จากการเคล่ือนท่ีระหว่างการชน  
ผูโ้ดยสารทัง้สองเคลื่อนทีไ่ปยงัทศิทางตรงกนัขา้มกบัการเสยีรปูของโครงสรา้งรถ แมว้่าการเสยีรปูของโครงสรา้ง
ไม่มกีารวเิคราะห์ในแบบจําลองแต่ภาพเคลื่อนไหวก็แสดงใหเ้หน็ถึงสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ของการบาดเจบ็ 
ระหว่างที่ผู้ขบัขี่และผู้โดยสารเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยความเรว็ ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหลกัของการบาดเจ็บที่
รนุแรงหรอืทาํใหเ้สยีชวีติได ้

การบาดเจบ็จากการรบัความเรง่  
ผลการเปรยีบเทยีบค่าความเร่งสงูสุดกบัขดีจํากดัของมนุษย ์แสดงใหเ้หน็ถงึความรุนแรงของการบาดเจบ็ทีเ่กดิ
ขึน้กบัผูป้ระสบอุบตัเิหตุทัง้สอง ผลลพัธใ์นตารางท่ี 3-85 ยนืยนัว่าผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารอาจจะเสยีชวีติจากการ
กระแทก 

ตารางท่ี 3-85 การเปรียบเทียบค่าความเร่งสงูสดุกบัขีดจาํกดัของมนุษย ์
ตาํแหน่งท่ีนัง่ อวยัวะ ค่าความเร่งสงูสดุ ขีดจาํกดัของมนุษย ์ ผลการเปรียบเทียบ 

ผูข้บัขี ่ ศรีษะ 14,429 m/s2 784.8~2,943.0 m/s2 บาดเจบ็รนุแรงทีศ่รีษะ 
(14,429 m/s2 มากกวา่คา่ขดีจาํกดั) 

ผูโ้ดยสาร ชว่งอก 2,288.5 m/s2 392.4~588.6 m/s2 บาดเจบ็รนุแรงทีช่ว่งอก 
(2,288.5 m/s2 มากกวา่คา่ขดีจาํกดั) 

ทีม่า: Seiffert (1992) 
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6) สาเหตขุองการบาดเจบ็ 

แมว้า่ผูโ้ดยสารทัง้สองคนจะคาดเขม็ขดันิรภยัระหว่างการเกดิอุบตัเิหตุ แต่เขม็ขดันิรภยัไมไ่ดใ้หป้ระโยชน์มากใน
การชนดา้นขา้ง จากการตรวจสอบรถทีเ่สยีหายดงัแสดงในรปูท่ี 3-317 พบคราบเลอืดบรเิวณรางหลงัคาดา้นซา้ย 
เป็นการยนืยนัว่ามกีารกระแทกเกดิขึน้ โดยผูข้บัขีเ่คลื่อนทีด่ว้ยความเรว็สงูไปกระแทกกบัรางหลงัคาทีม่ลีกัษณะ
แหลมคมและยุบเขา้มาดา้นในเน่ืองจากการเสยีรปู ทําใหค้วามรุนแรงของการบาดเจบ็เพิม่สงูขึน้ ส่วนบนของ
กระโหลกศรีษะถูกตดัขาดเป็นผลทาํใหเ้สยีชวีติในทนัท ี 

สําหรบัผูโ้ดยสารตอนหน้า การกระแทกกบัประตูอาจไม่มคีวามรุนแรงของการบาดเจบ็มากนัก เน่ืองจากไม่ได้
กระแทกโดยตรง แต่การเสยีรูปของโครงสรา้งบรเิวณตําแหน่งที่นัง่ของผูโ้ดยสาร ดนัใหผู้โ้ดยสารเคลื่อนที่ไป
กระแทกกบัพวงมาลยับรเิวณชว่งอก ทาํใหก้ระดกูซีโ่ครงหกัทิม่ปอด  

รปูท่ี 3-317 การเสียรปูของห้องโดยสารและจดุท่ีเกิดการกระแทกของการบาดเจบ็ 

7) การบาดเจบ็ของผูโ้ดยสารในกรณีท่ีมีการปรบัปรงุถนน  

สําหรบักรณีอุบตัเิหตุน้ี การตดิตัง้กําแพงกัน้เป็นหน่ึงทางเลอืกในการปรบัปรุงใหถ้นนมคีวามปลอดภยัมากขึน้ 
รปูท่ี 3-318 แสดงการเคลื่อนทีข่องผูโ้ดยสารหลงัการวเิคราะหแ์บบจาํลองอกีครัง้  
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รปูท่ี 3-318 การเคล่ือนท่ีของผูโ้ดยสารหากมีการปรบัปรงุถนน 

ผูโ้ดยสารจะเคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้าแทนการเคลื่อนทีไ่ปดา้นขา้ง เขม็ขดันิรภยัจะช่วยรัง้ผูโ้ดยสารไวก้บัเบาะทีน่ัง่ได้
ในการเคลื่อนทีแ่บบน้ี แมว้่าจะไมไ่ดเ้ป็นการชนดา้นหน้าจรงิๆ  แผนภูมคิวามเรง่ใน รปูท่ี 3-319 คอืความเรง่ที่
ผูโ้ดยสารไดร้บัในกรณอุีบตัเิหตุสมมตุน้ีิ 

 

0 มิลลวิินาที 300 มิลลวิินาที

600 มิลลวิินาที 900 มิลลวิินาที

1200 มิลลวิินาที 1500 มิลลวิินาที

1800 มิลลวิินาที 2150 มิลลวิินาที
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รปูท่ี 3-319 แผนภมิูความเร่งของกรณีอบุติัเหตสุมมติุ 

ค่าความเรง่สงูสุดสาํหรบัแผนภูมดิา้นบน มคี่าประมาณ 1,980.2 m/s2 และ 806.2 m/s2 สาํหรบัแผนภูมทิีส่อง 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบักรณีทีไ่มม่กีารปรบัปรุงถนน ค่าความเรง่ลดลงถงึ 86.3% สาํหรบัศรีษะของผูข้บัขี ่และลดลง 
64.8% สาํหรบัช่วงอกของผูโ้ดยสารตอนหน้า การลดลงของความเร่งและมกีารกระแทกเกดิขึน้อาจเปลีย่นจาก
อุบตัเิหตุทีม่ผีูเ้สยีชวีติเป็นเพยีงอุบตัเิหตุทีม่ผีูบ้าดเจบ็สาหสัหรอืบาดเจบ็เลก็น้อยได ้ 

3.3.4.3 สรปุ  

การประยุกต์แบบจําลอง ในการจําลองการบาดเจบ็ของผูโ้ดยสารภายในหอ้งโดยสาร เป็นจุดเริม่ต้นที่ดใีน
การศกึษากลไกการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุ การเขา้ใจการบาดเจบ็ทีอ่าจจะเกดิจากการสมัผสัหรอืกระแทก
กบัอุปกรณ์ภายในหรอืการเคลื่อนไหวของอวยัวะต่างๆ มปีระโยชน์อย่างยิง่ต่อการกําหนดมาตรการทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความปลอดภยัเพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจบ็ทีอ่าจเกดิขึน้จากอุบตัเิหตุ จากผลของการศกึษาพบว่า 
ผูโ้ดยสารต้องการระยะทางประมาณหน่ึงในการถ่ายโอนพลงังานในรูปแบบต่างๆ ยิง่ความรุนแรงของอุบตัเิหตุ
มากเทา่ไร ผูโ้ดยสารยิง่ตอ้งการระยะทางในการเคลื่อนทีม่ากยิง่ขึน้ นัน่หมายความว่า พืน้ทีภ่ายในหอ้งโดยสารมี
ความสาํคญัอย่างมากต่อกลไกการบาดเจบ็และความรุนแรง ถา้ระยะทางไมเ่พยีงพอต่อการสลายพลงังาน การ
กระแทกจะเกดิขึน้ ส่งผลใหเ้กดิการบาดเจบ็ขึน้ได ้ เขม็ขดันิรภยัจงึเป็นอุปกรณ์ทีส่าํคญัอย่างยิง่ในการลดความ
รนุแรงของการบาดเจบ็ เน่ืองจากผูโ้ดยสารจะถูกยดึรัง้เขา้กบัเบาะทีน่ัง่ แต่ผลการสาํรวจการใชเ้ขม็ขดันิรภยัจาก
หลายการศกึษาพบวา่ คนไทยมกีารใชเ้ขม็ขดันิรภยัในระดบัตํ่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ การเพิม่
ความเขม้งวดในการตรวจจบัจะช่วยแกไ้ขปญัหาน้ีไดเ้พื่อความปลอดภยัทีเ่พิม่ขึน้สาํหรบัผูใ้ชร้ถ ทัง้ผูข้บัขีแ่ละ
ผูโ้ดยสาร 

Head: 
Driver 

Thorax: Passenger 
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ไม่เพียงแต่การใช้อุปกรณ์นิรภัยที่สามารถลดความรุนแรงของการบาดเจ็บสําหรบัผู้โดยสารได้ แต่ถนนที่
ปลอดภยัขึ้นจากการติดตัง้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัจะลดความรุนแรงของการบาดเจ็บได้เช่นกนั ราวกัน้
อนัตราย หรอื กําแพงคอนกรตี คอืตวัอยา่งของอุปกรณ์ทีจ่ะช่วยลดความรุนแรงในการชนได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ในอุบตัเิหตุขา้งทาง ดงัที่ไดก้ล่าวว่าความรุนแรงของการชนจะมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัความรุนแรงของการ
บาดเจบ็ และจาํนวนผูเ้สยีชวีติและผูบ้าดเจบ็จะลดน้อยลงหากถนนมคีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 

3.4 แบบจําลองการเกิดอุบัติเหตุ 
การเขา้ใจลกัษณะของการเกดิอุบตัเิหตุ จะชว่ยป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุและลดความรนุแรงของอุบตัเิหตุทางถนน
ได ้การเขา้ใจสาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุทีช่ดัเจน ลกัษณะของอุบตัเิหตุ รวมถงึบรเิวณทีอุ่บตัเิหตุเกดิขึน้เป็น
ประจาํมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ สาเหตุของอุบตัเิหตุจาํเป็นตอ้งผา่นการวเิคราะหเ์พือ่หาปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุที่
แท้จริง ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะทางกายภาพ สภาพการจราจร สภาพภูมิอากาศ พฤติกรรมมนุษย์ หรือ
ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัต่างๆ ขอ้มูลอุบตัเิหตุทางถนนของกนระทรวงสาธารณสุขถูกนําไปวเิคราะห์ใช้ใน
การศกึษาจํานวนมาก แต่เน้นเฉพาะปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษยเ์ท่านัน้ โดยไม่ไดพ้จิารณาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ถนน การศกึษาน้ีจะมุ่งเน้นการปรบัปรุงความปลอดภยัของถนน การตระหนักในความปลอดภยั การเพิม่ความ
เขม้งวดในการบงัคบัใชก้ฎหมาย และการปรบัปรุงอุปกรณ์ขา้งทางทีเ่สยีหาย อยา่งไรกต็าม ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
มนุษยแ์ละความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัปจัจยัต่างๆ ซึง่นําไปสูก่ารเกดิอุบตัเิหตุนัน้ซบัซอ้นและยากทีจ่ะเขา้ใจ 
ในปจัจุบนั การปรบัปรุงจุดเสีย่ง (Black Spot Treatment) และกระบวนการตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน 
(Road Safety Audit) เป็นขัน้ตอนทีด่าํเนินการในระดบัประเทศ แต่ยงัขาดวธิกีารจดัลําดบัการปรบัปรุงความ
ปลอดภยัและการบํารุงรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพ อยา่งไรกต็าม การดาํเนินการทัง้สองวธิ ีจาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณ
จาํนวนมากและความระมดัระวงัในการเลอืกและจดัลําดบับรเิวณทีถู่กพจิารณาว่าเป็นบรเิวณอนัตราย ทางออกที่
เป็นไปไดข้องปญัหาดงักล่าว คอืการพฒันาแบบจําลองการเกดิอุบตัเิหตุที่อยู่บนพืน้ฐานของปจัจยัที่ก่อใหเ้กดิ
อุบตัเิหตุ  

แบบจําลองการเกดิอุบตัเิหตุ ใชเ้พื่อประเมนิความปลอดภยัของถนนและระบุบรเิวณช่วงถนนทีเ่ป็นอนัตราย 
แบบจําลองต่างๆ ที่ถูกพฒันาจะอยู่บนพื้นฐานความรุนแรงของอุบตัิเหตุ และช่วยจดัลําดบัพื้นที่บํารุงรกัษา 
ตลอดจนเลอืกใชว้ธิกีารบาํรงุรกัษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากน้ี แบบจาํลองยงัสามารถนําไปประยุกตใ์ชใ้น
ขัน้ตอนการออกแบบ บนพืน้ฐานความปลอดภยัในอนาคต ทาํใหผู้ว้างแผนและออกแบบถนน สามารถออกแบบ
ถนนทีป่ลอดภยัไดห้ลากหลายรูปแบบมากยิง่ขึน้ กรมทางหลวงในฐานะหน่วยงานที่รบัผดิชอบการบํารุงรกัษา
และออกแบบถนนของประเทศ จะไดป้ระโยชน์โดยตรงจากการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองอุบตัเิหตุทีถู่กพฒันาขึน้  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ปญัหาอุบตัเิหตุทางถนน นอกจากจะก่อใหเ้กดิความสญูเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิอยา่งมากมายมหาศาล ยงัสง่ผล
กระทบทางเศรษฐกจิดว้ย องคก์ารเพื่อความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (Organization for Economic 
Co-operation and Development, OECD) จงึไดจ้ดัทาํรายงานนําเสนอแนวคดิในการแกไ้ขปญัหาดงักล่าว โดย
อาศยัหลกักระบวนการวทิยาศาสตรส์หสาขาวชิา ซึง่หน่ึงในแนวคดิทีไ่ดม้กีารนําเสนอกค็อื การสรา้งแบบจาํลอง
การเกิดอุบตัิเหตุ นอกจากน้ี รายงานดงักล่าวยงัอธิบายถึงแบบจําลองที่ใช้โดยทัว่ไปได้แก่ แบบจําลองเชิง
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บรรยาย แบบจําลองเชงิคาดการณ์ แบบจําลองความเสีย่ง และแบบจําลองผลกระทบ โดยการเลอืกแบบจําลอง
เพื่อนําไปใช้งานจะขึ้นอยู่กบัวตัถุประสงค์และความเหมาะสมของงานวจิยันัน้ๆ สําหรบัการศึกษาน้ีได้อาศยั
แบบจําลองเชงิคาดการณ์เพื่อคํานวณหาความเสีย่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ ซึ่งรายละเอยีดของแบบจําลองการ
เกดิอุบตัเิหตุ การทบทวนงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมไปถงึขอ้ผดิพลาดที่อาจเกดิขึน้ในการพฒันาแบบจําลอง จะ
กล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

3.4.1 แบบจําลองการเกิดอุบัติเหตุ 
การเกดิอุบตัเิหตุทางถนนมคีวามสมัพนัธก์บัรปูแบบของระบบการขนสง่ สภาพสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม
จากภายนอก การพฒันาแบบจําลองคอืการหาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัต่างๆ ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการเกดิ
อุบตัเิหตุ ในการศกึษาน้ี ปจัจยัต่างๆ ดงักล่าว จะพจิารณาเป็นตวัแปรทีใ่ชใ้นการอธบิายการเกดิอุบตัเิหตุ โดยที่
ตวัแปรตาม คอืจํานวนอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้บนช่วงถนนนัน้ๆ แบบจําลองคาดการณ์การเกดิอุบตัเิหตุทีส่มบูรณ์ จะ
สามารถนําไปใชใ้นการประเมนิความเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุของถนนแต่ละเสน้ทางได ้ 

วธิกีารพฒันาแบบจําลองการเกดิอุบตัเิหตุทีท่ําการศกึษาโดยทัว่ไปมอียู่ 4 วธิ ีไดแ้ก่ การวเิคราะหพ์หุตวัแปร 
(Multivariate analysis) เอม็พริกิลัเบย ์(Empirical Bayes) ตรรกศาสตรค์ลุมเครอื หรอื ฟซัซี่ลอจกิ (Fuzzy 
logic) และโครงขา่ยประสาทประดษิฐ ์(Artificial neural network, ANN) ซึง่ในวธิที ัง้หมดทีไ่ดก้ล่าวมาน้ี การ
วเิคราะหแ์บบ Multivariate analysis เป็นวธิทีีถู่กใชม้ากทีสุ่ดในงานดา้นความปลอดภยัทางถนน เน่ืองจากความ
เหมาะสมในการทดสอบทางสถิติและง่ายต่อการวิเคราะห์เมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ ในส่วนการวิเคราะห์แบบ 
Empirical Bayes นัน้ จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูจาํนวนมากในการวเิคราะห ์ในขณะทีว่ธิ ีFuzzy logic และ Artificial 
neural network เป็นวธิทีี่ซบัซ้อนและใช้เวลาในการศึกษามาก ดงันัน้ในการศึกษาน้ี จงึได้ทําการพฒันา
แบบจาํลองการเกดิอุบตัเิหตุโดยอาศยัวธิกีารวเิคราะหแ์บบ Multivariate analysis 

Chueh (2539) ทาํการพฒันาแบบจาํลองการเกดิอุบตัเิหตุโดยอาศยัวธิกีารแบบ Multi linear regression โดยนํา
ปจัจยัต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ ประเภทเกาะกลางถนน ระดบัถนน ความเรว็เฉลีย่ โคง้แนวราบมาวเิคราะหโ์ดยใชว้ธิกีาร
ถดถอยเชงิเสน้ อย่างไรกต็าม การวเิคราะหด์ว้ยวธิน้ีี ตวัแปรตาม ซึ่งหมายถงึ จํานวนอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ จะอยู่
ภายใตข้อ้สมมตฐิานทีว่่า มกีารกระจายตวัแบบปกต ิซึง่ในกรณีของการเกดิอุบตัเิหตุนัน้ ไม่ไดม้ลีกัษณะเป็นไป
ตามการกระจายตวัแบบดงักล่าว นอกเหนือจากนัน้ แบบจําลองน้ี ยงัไดใ้หผ้ลลพัธข์องจํานวนอุบตัเิหตุทีเ่ป็นค่า
ลบ รวมไปถงึผลลพัธท์ีม่คีา่เป็นศนูย ์ซึง่หมายความวา่ จะไมม่อุีบตัเิหตุเกดิขึน้ทีช่่วงถนนนัน้อยา่งแน่นอน ดงันัน้ 
Chueh จงึสรุปว่า แบบจําลองทางสถติทิี่มคีวามเหมาะสมในการนํามาวเิคราะห์ขอ้มูล คอื แบบจําลองถดถอย
แบบพวัซองและแบบจาํลองถดถอยทวนิามเชงิลบ 

Caliendo และคณะไดพ้ฒันาแบบจาํลองอุบตัเิหตุสาํหรบัถนนหลายช่องจราจรในประเทศอติาลจีากขอ้มลูสถติ ิ5 
ปี แบบจาํลองอุบตัเิหตุแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางกายภาพของโครงสรา้งพืน้ฐาน กระแส
การจราจร และปจัจยัสภาพแวดลอ้ม Caliendo ไดอ้าศยั Generalized linear model ในรปูแบบจําลองการ
ถดถอยแบบพวัซอง แบบจําลองการถดถอยแบบทวนิามเชงิลบ และแบบจําลองการถดถอยแบบพหุนามเชงิลบ 
ในการวิเคราะห์สําหรบัทุกประเภทของอุบตัิเหตุ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาน้ี ได้แก่ ความยาวของช่วงถนน 
ปรมิาณจราจร แนวโคง้ ระยะการมองเหน็ สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทาน ความลาดชนัตามแนวยาว และตําแหน่ง
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ของทางแยก จากการศกึษาพบว่า ตวัแปรหลายตวัแปร เช่น ความยาวของช่วงถนน แนวโค้ง และ ปรมิาณ
จราจร สง่ผลกระทบต่อแบบจาํลองอุบตัเิหตุบรเิวณทางโคง้เท่านัน้ สว่นแบบจาํลองอุบตัเิหตุบรเิวณช่วงก่อนทาง
โคง้ ตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อจํานวนอุบตัเิหตุ ไดแ้ก่ ความยาวของช่วงถนน ปรมิาณจราจร และตําแหน่งของทาง
แยก  

Greibe (2003) พฒันาแบบจําลองการเกดิอุบตัเิหตุ โดยอาศยัการวเิคราะหใ์นรปูแบบการถดถอยแบบพวัซอง 
เพื่อคาดการณ์จาํนวนอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้บนทางหลวงพเิศษและทางแยกในพืน้ทีเ่ขตเมอืงของประเทศอติาล ีโดย
มพีืน้ทีก่ารศกึษายาว 142 กโิลเมตร ปจัจยัทีนํ่ามาพจิารณา ไดแ้ก่ ความเรว็จํากดั ปรมิาณจราจร ความกวา้ง
ถนน จํานวนช่องจราจร มาตรการลดความเรว็ ความเป็นเมอืงศูนยก์ลาง จุดจอดรถสาธารณะ การใชป้ระโยชน์
พื้นที่ และสิง่อํานวยความสะดวกสําหรบัผูใ้ช้รถใช้ถนน ผลจากการศกึษาพบว่า ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการเกิด
อุบตัเิหตุสงูทีส่ดุ คอื ปรมิาณจราจร รองลงมาไดแ้ก่ ความเรว็จาํกดั การใชป้ระโยชน์พืน้ทีแ่ละจาํนวนของถนนโท
ในบรเิวณนัน้ ตามลาํดบั 

Shankar และคณะ (1995) พฒันาแบบจาํลองการเกดิอุบตัเิหตุ โดยมุง่เน้นทีล่กัษณะทางกายภาพของถนน เชน่ 
โคง้แนวราบ โคง้แนวดิง่ รวมไปถงึปจัจยัทางดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ ปรมิาณน้ําฝน จาํนวนวนัทีฝ่นตก จาํนวนวนัที่
หมิะตก โดยมขีอบเขตพืน้ทีท่ีศ่กึษาบนชว่งถนนระหวา่งรฐัหมายเลข 90 เมอืง Seattle ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่
สภาพภูมอิากาศบรเิวณถนนดงักล่าวมอุีณหภูมติํ่ากว่าจุดเยอืกแขง็ตลอดทัง้ปี ยกเวน้ เดอืน กรกกฎาคม และ
สงิหาคม การศกึษาน้ีไดอ้าศยัการวเิคราะหใ์นรปูแบบการถดถอยแบบทวนิามเชงิลบ ซึง่ผลจากการศกึษาพบว่า 
ปจัจยัดงักล่าวมสี่วนสําคญัทําใหเ้กดิอุบตัเิหตุเพิม่มากขึน้ นอกจากน้ี แบบจําลองยงัถูกนําไปใชใ้นการประเมนิ
มาตรการดา้นความปลอดภยัดว้ย เชน่ ระบบขนสง่และระบบจราจรอจัฉรยิะ  

Eisenberg (2004) พฒันาแบบจําลองอุบตัเิหตุสําหรบัรฐัแคลฟิอรเ์นีย โดยใชก้ารถดถอยแบบทวนิามเชงิลบ 
สําหรบัการคาดการณ์จํานวนอุบตัิเหตุ จํานวนผู้ประสบอุบตัิเหตุ และความเสยีหายของทรพัย์สิน โดยแบ่ง
ช่วงเวลาตามวนัและเดอืน การศกึษาน้ีไดร้วมปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพภูมอิากาศ เช่น ปรมิาณน้ําฝน และหมิะ
เขา้กบัแบบจําลอง ซึง่ผลจากการวเิคราะหพ์บว่า การเพิม่ความรุนแรงของตวัแปรดงักล่าวเป็นผลทําใหก้ารเกดิ
อุบตัเิหตุลดน้อยลง 

ในประเทศไทย มงีานวจิยัทีศ่กึษาปจัจยัในการเกดิอุบตัเิหตุค่อนขา้งหลากหลาย โดยทีม่กีารใชแ้บบจําลองทาง
สถติแิละตวัแปรทีนํ่ามาอธบิายการเกดิอุบตัเิหตุทีแ่ตกต่างกนั พงษ์เมษา (2002) ไดพ้ฒันาแบบจาํลองคาดคะเน
จํานวนอุบตัิเหตุบนทางหลวงแผ่นดินประเภทสองช่องจราจรนอกเมอืง การวิจยัได้อาศยัรูปแบบจําลองการ
ถดถอยพหุคูณ แบบจําลองการถดถอยพวัซอง แบบจําลองการถดถอยทวินามเชิงลบและแบบจําลองการ
ถดถอยล๊อกนอมอล จากการศกึษาพบว่า แบบจําลองการถดถอยพวัซองเป็นแบบจําลองที่เหมาะสมทีสุ่ด โดย
ปจัจยัจาํนวนทางเชื่อมต่อกโิลเมตร เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเกดิอุบตัเิหตุมากทีสุ่ด ในการศกึษาต่อมา จนิทะ
วงศ ์(2004) ไดพ้ฒันาแบบจําลองคาดคะเนจาํนวนอุบตัเิหตุบรเิวณสามแยกสาํหรบัทางหลวงสองช่องจราจรใน
เขตนอกเมอืง โดยปจัจยัทีม่าพจิารณามลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัการศกึษาในก่อนหน้าน้ี ผลจากการศกึษาน้ี พบว่า 
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลสงูสดุและมนียัสาํคญัต่อจาํนวนอุบตัเิหตุ ไดแ้ก่ ปรมิาณจราจรบนถนนสายหลกัและแนวทางราบ 
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ชจูารกุุล (2007) ไดพ้ฒันาแบบจาํลองการคาดการณ์อุบตัเิหตุสาํหรบัทางหลวงสายรองในประเทศไทย โดยอาศยั
ขอ้มลูสถติใินรอบ 3 ปี บนทางหลวงหมายเลขสีห่ลกัทัง้ประเทศ ในการศกึษาน้ีไดป้ระยุกตใ์ชแ้บบจาํลองแบบพวั
ซองและแบบจําลองทวนิามเชงิลบเพื่อคาดการณ์อุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงสายทาง โดยมปีจัจยัที่นํามา
พจิารณาไดแ้ก่ ความยาวสายทาง ปรมิาณจราจร จาํนวนชอ่งจราจร ชนิดผวิทาง และความกวา้งไหล่ทาง  

3.4.1.1 ข้อผิดพลาดในการพฒันาแบบจาํลอง 

การศกึษาของ Reurings และคณะ (2006) ไดร้ายงานถึงขอ้ผดิพลาดที่พบเหน็โดยทัว่ไปในการพฒันา
แบบจาํลองการเกดิอุบตัเิหตุ ซึง่ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งของขอ้มลู ความสมัพนัธก์นัเองระหว่างตวัแปรอสิระและการ
นําแบบจาํลองไปใชง้าน โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

ความถกูต้องของข้อมลู  
การพฒันาแบบจําลองการเกดิอุบตัิเหตุ อาจกล่าวได้ว่า ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของขอ้มูลเป็นส่วนที่
สําคญัอย่างยิง่ ในการพฒันาแบบจําลองใหม้ปีระสทิธภิาพ แบบจําลองอุบตัเิหตุต้องอาศยัขอ้มูลหลายประเภท
จากหลายหน่วยงาน เชน่ ขอ้มลูปรมิาณจราจร ประเภทรถ รปูแบบการชน สภาพภมูอิากาศ ขอ้มลูเรขาคณิตของ
ถนน และพฤติกรรมของผู้ขบัขี่ โดยที่ความถูกต้องและรายละเอียดของข้อมูลนัน้ ขึ้นอยู่กบัการบนัทึกของ
หน่วยงานนัน้ๆ ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลที่ไม่สามารถแยกแยะได้โดยง่าย รวมไปถึงข้อมูลที่ขึ้นอยู่กบัการ
ตัดสินใจของผู้เก็บข้อมูล เช่น พฤติกรรมของผู้ขบัขี่ในระหว่างการเกิดอุบัติเหตุ สามารถก่อให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณคา่ของแบบจาํลองได ้

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระ  
โดยทัว่ไปแลว้ การเกดิอุบตัเิหตุจะขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายๆ อยา่งรว่มกนั ซึง่บางครัง้พบวา่ ปจัจยัหรอืตวัแปรอสิระ
ทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาแบบจําลองนัน้มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างกนั จากการศกึษาของ Greibe (2003) พบว่า 
ปรมิาณจราจรเฉลีย่ต่อวนัมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอื่นๆ เช่น ความกวา้งของถนน จาํนวนช่องจราจร ความเป็น
ศูนยก์ลางของเมอืง ความเรว็จํากดัในแต่ละพืน้ที่ โดยสงัเกตไดว้่า ตวัแปรเหล่านัน้มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างกนั
อยา่งเหน็ไดช้ดั สง่ผลใหเ้กดิความไมแ่น่นอนในการประมาณค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรดงักล่าว ดงันัน้ ตวัแปรที่
มคีวามเกี่ยวเน่ืองสมัพนัธ์กนั จงึไม่ควรจะนํามาพจิารณาร่วมกนั จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสําหรบัการศกึษาน้ี 
พบว่า ปรมิาณจราจรมคีวามสมัพนัธ์กนักบัจํานวนช่องจราจร จากเหตุผลดงักล่าว การพฒันาแบบจําลองใน
งานวจิยัน้ี จงึไมนํ่าจาํนวนช่องจราจรมาพจิารณาเป็นตวัแปร เพื่อลดขอ้ผดิพลาดจากความสมัพนัธร์ะหว่างกนัที่
อาจจะเกดิขึน้ได ้

การนําแบบจาํลองไปใช้งาน 
การพฒันาแบบจําลองการเกดิอุบตัิเหตุ ต้องอาศยัขอ้มูลที่ไดจ้ากการเกบ็ขอ้มูลของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งขอ้มูล
เหล่านัน้ อาจไม่ไดส้ะทอ้นถงึสภาพจรงิในช่วงเวลาระหว่างทีอุ่บตัเิหตุเกดิขึน้ จากรายงานของ Mensah และ 
Haure (1998) ไดอ้ธบิายว่า ปรมิาณจราจรจะปรบัเปลีย่นไปตามวนัและเวลา การนําปรมิาณจราจรเฉลีย่ต่อปีมา
ใช้ในแบบจําลองแทนที่ปรมิาณจราจรจรงิระหว่างที่เกิดอุบตัิเหตุนัน้ อาจเกดิขอ้ผดิพลาดได้ นอกจากน้ี การ
พฒันาแบบจําลองการเกดิอุบตัเิหตุในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง อาจมขีอ้จํากดัในการคาดการณ์การเกดิอุบตัเิหตุ
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ในช่วงสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั ยกตวัอยา่งเช่น ช่วงเวลากลางวนัและกลางคนื มแีนวโน้มความเสีย่งต่อการ
เกดิอุบตัิเหตุที่แตกต่างกนั ซึ่งหากใช้แบบจําลองที่เหมอืนกนัในการคาดการณ์แล้ว อาจนํามาซึ่งผลลพัธ์ที่ไม่
ถูกตอ้งได ้

3.4.2 วิธีการศึกษา  
เ น้ือหาในส่วนน้ี  ได้นําเสนอขัน้ตอนและวิธีการศึกษาการพัฒนาแบบจําลองการเกิดอุบัติ เหตุ  ซึ่ง
กระบวนการพฒันาแบบจําลอง สามารถแบ่งย่อยเป็นสี่ส่วนหลกั ได้แก่ การเลอืกพื้นที่ในการศกึษา การเก็บ
รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูอุบตัเิหตุเบือ้งตน้ และการพฒันาแบบจาํลอง โดยรายละเอยีดในแต่ละขัน้ตอน
จะอธบิายในหวัขอ้ถดัไป 

3.4.2.1 ขอบเขตและพืน้ท่ีศึกษา 

ทางหลวงในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ตามพระราชบญัญตัทิางหลวง พ.ศ. 2535 ทางหลวงแผน่ดนิ 
ซึ่งเป็นหน่ึงในทางหลวงประเทศไทย เป็นทางหลวงสายหลกัของประเทศ เชื่อมโครงข่ายระหว่างภาค จงัหวดั 
อาํเภอ ตลอดจนสถานทีส่าํคญัต่างๆ จากฐานขอ้มลูสถติอุิบตัเิหตุบนทางหลวง ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกรม
ทางหลวง โดยพจิารณาครอบคลุมระยะเวลา 7 ปี (พ.ศ. 2544 – 2550) พบว่า ในแต่ละปี มจีาํนวนอุบตัเิหตุทาง
ถนนเฉลีย่ ประมาณ 15,000 ครัง้ต่อปี ดงัแสดงในตารางท่ี 3-86 ซึง่จากตวัเลขทัง้หมดน้ี มจีาํนวนอุบตัเิหตุทาง
ถนนทีเ่กดิขึน้บนทางหลวงแผน่ดนิสายหลกัสีเ่สน้ประมาณ 3,000 ครัง้ต่อปี หากพจิารณาสดัสว่นทีเ่กดิขึน้บนทาง
หลวงในแต่ละเสน้ จะพบว่า ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 1 มสีดัสว่นจาํนวนอุบตัเิหตุสงูทีสุ่ด (29%) รองลงมาคอื 
ทางหลวงหมายแผน่ดนิหมายเลข 4 (28%)  

ตารางท่ี 3-86 สถิติอบุติัเหตจุราจรบนทางหลวง จาํแนกตามปี  

ปี 
อบุติัเหตบุน
ทางหลวง 

อบุติัเหตบุนทาง
หลวงหมายเลข 1-4 

สดัส่วนอบุติัเหตบุนทางหลวงแผน่ดิน 
หมายเลข 1 หมายเลข 2 หมายเลข 3 หมายเลข 4 

2544 15,341 3,228 39% 17% 20% 25% 
2545 15,066 3,142 34% 19% 20% 28% 
2546 15,171 2,982 29% 22% 17% 32% 
2547 18,547 3,534 28% 19% 25% 28% 
2548 16,287 3,016 28% 18% 25% 29% 
2549 10,597 2,077 26% 22% 25% 27% 
2550 13,655 2,583 23% 18% 30% 29% 
เฉล่ีย 14,952 2,937 29% 19% 23% 28% 

 
เมือ่พจิารณาถงึจาํนวนอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้บนทางหลวงสายหลกั จาํแนกตามจงัหวดั พบว่า จ.สมุทรปราการและจ.
นครราชสมีา มจีาํนวนอุบตัเิหตุเกดิขึน้มากทีสุ่ด คอื 1,753 และ 1,634 ครัง้ในรอบ 7 ปี ตามลําดบั ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 3-87 อย่างไรกต็าม เน่ืองจากการพฒันาแบบจําลองการเกดิอุบตัเิหตุ จําเป็นต้องอาศยัขอ้มูลหลาย
ประเภท เช่น ขอ้มลูสถติอุิบตัเิหตุ ขอ้มูลปรมิาณจราจร ขอ้มลูสภาพอากาศ ดงันัน้ ความสมบูรณ์ของขอ้มูล จงึ
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เป็นอกีขอ้จาํกดันอกเหนือจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาและงบประมาณ ดงันัน้ ในงานวจิยัน้ี จงึไดท้าํการเลอืกพืน้ที่
ศกึษา โดยพจิารณาจากความครบถว้นของขอ้มลูและจาํนวนอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ในแต่ละเสน้ทางเป็นสาํคญั พบว่า 
พืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในการใชเ้ป็นพืน้ทีศ่กึษา ไดแ้ก่ เสน้ทางหลวงหมายเลข 2 และเสน้ทางหลวงหมายเลข 4 
ซึง่ครอบคลุมพืน้ทีก่ารศกึษาใน จ.นครราชสมีา และ จ.นครปฐม รวมกบั จ.ราชบุร ีตามลาํดบั 

ตารางท่ี 3-87 สถิติอบุติัเหตจุราจรบนทางหลวง จาํแนกตามจงัหวดั 
จงัหวดั จาํนวนอบุติัเหต ุ ทางหลวงหมายเลข 

นครสวรรค ์ 1,357 1 
สระบุร ี 949 1 
พระนครศรอียธุยา 602 1 
นครราชสมีา* 1,634 2 
ขอนแก่น 927 2 
อุดรธานี 837 2 
สมทุรปราการ 1,753 3 
ชลบุร ี 1,261 3 
ระยอง 778 3 
นครปฐม* 1,313 4 
ราชบุร*ี 866 4 
พทัลุง 588 4 

* พืน้ทีศ่กึษา 

ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 2 หรอื ถนนมติรภาพ เป็นถนนสายหลกัมุ่งหน้าไปสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี
ระยะทางทัง้สิน้ 548 กโิลเมตร พืน้ทีท่ีท่าํการศกึษาอยูใ่นช่วงถนนจ.นครราชสมีา ซึง่โดยตําแหน่งทีต่ ัง้ ทาํใหเ้ป็น
เมอืงศูนย์กลางการคมนาคมทางบกของภาค จงึทําใหม้สีดัส่วนจํานวนรถบรรทุกเพื่อใช้ในการขนส่งสนิค้าสูง 
ปรมิาณจราจรโดยทัว่ไปหนาแน่นในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห ์สภาพเสน้ทางบางช่วงเป็นพืน้ทีภู่เขา หรอืพืน้ทีล่าด
ชนั รปูแบบการใชป้ระโยชน์จากทีด่นิ เป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม อุตสาหกรรม และพืน้ทีชุ่มชน รปูท่ี 3-320 แสดง
พืน้ทีศ่กึษาบนทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 2 ซึง่ครอบคลุมระยะทางทัง้สิน้ 84 กโิลเมตร  

ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 หรอื ถนนเพชรเกษม เป็นทางหลวงสายหลกัที่ยาวทีสุ่ดในประเทศ มุ่งหน้าสู่
ภาคใต้ของประเทศ รวมระยะทางทัง้สิ้น 1,368 กิโลเมตร พื้นที่ในการศึกษาครอบคลุมจ.นครปฐมต่อเน่ือง
จนถงึจ.ราชบุร ีรวมความยาวเสน้ทางประมาณ 117 กโิลเมตร ดงัแสดงในรปูท่ี 3-321 โดยช่วงถนนที่
ทําการศึกษา เป็นถนนสายหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาค ทําให้มีปริมาณการจราจรค่อนข้างสูง 
โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ รวมไปถงึรถบรรทุกผูโ้ดยสาร ลกัษณะพืน้ทีศ่กึษา มคีวามหลากหลายทางดา้น
การใชพ้ืน้ที ่ทัง้พืน้ทีอ่ยูอ่าศยั พืน้ทีเ่กษตรกรรมและพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 
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รปูท่ี 3-320 พืน้ท่ีทาํการศึกษาบนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2 

 
รปูท่ี 3-321 พืน้ท่ีทาํการศึกษาบนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4 

3.4.2.2 ข้อมลูในการศึกษา 

ข้อมูลที่ใช้ในการพฒันาแบบจําลองการเกิดอุบตัิเหตุ ได้แก่ ข้อมูลอุบตัิเหตุทางถนน ข้อมูลสายทาง ข้อมูล
ปรมิาณจราจรและขอ้มลูสภาพภูมอิากาศ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 – 2550 รวมทัง้สิน้ 7 ปี โดยขอ้มลูใน 5 ปีแรก จะ
นําไปใชใ้นการพฒันาแบบจาํลอง และขอ้มลูทีเ่หลอืจะใชใ้นการทดสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลอง ในสว่นของ
ข้อมูลสายทางที่ไม่มีการเก็บบันทึกไว้ เช่น จํานวนทางเข้าออก จํานวนทางแยก จะทําการเก็บข้อมูลใน
ภาคสนาม ภายใต้ข้อสมมติฐานที่ว่า สายทางดงักล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุงแต่อย่างใดตัง้แต่
ชว่งเวลาทีเ่กดิอุบตัเิหตุ  
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ข้อมลูอบุติัเหตทุางถนน 
ฐานขอ้มลูอุบตัเิหตุทางถนนจากกรมทางหลวง เป็นขอ้มลูทีแ่สดงรายละเอยีดเกีย่วกบัอุบตัเิหตุทางถนนทีเ่กดิขึน้
ในแต่ละครัง้ ซึง่ประกอบไปดว้ย วนัและเวลาการเกดิอุบตัเิหตุ สภาพแวดลอ้ม สภาพพืน้ผวิถนน ตําแหน่งทีเ่กดิ
อุบตัเิหตุ เป็นตน้ ในการพฒันาแบบจาํลองทางสถติ ิตอ้งนําขอ้มลูดงักล่าวมาพจิารณาใชเ้ป็นตวัแปรอธบิาย การ
คาดการณ์จาํนวนการเกดิอุบตัเิหตุ จาํนวนผูเ้สยีชวีติและผูบ้าดเจบ็ และมลูคา่ความเสยีหายของทรพัยส์นิ 

ข้อมลูสายทาง 
จากการทบทวนรายงานการศกึษาเบือ้งตน้ พบว่า ขอ้มลูสายทาง เช่น ความโคง้ของถนน ระดบัของถนน เกาะ
กลาง ความกวา้งของช่องจราจร เป็นปจัจยัสําคญัทีส่่งผลกระทบต่อการเกดิอุบตัเิหตุ ในกรณีทีข่อ้มูลใดไม่ไดม้ี
การบนัทกึไว ้จะใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูในภาคสนามแทน ซึง่ในการศกึษาน้ีไดท้าํการเกบ็ขอ้มลู จาํนวนทางเขา้ออก
ต่อกโิลเมตร จํานวนทางแยกต่อกิโลเมตร จํานวนทางโค้ง โดยขอ้มูลที่ได้นัน้ อาจจะไม่แสดงถึงสภาพจรงิใน
ชว่งเวลาการเกดิอุบตัเิหตุ ถา้หากสภาพสายทางนัน้ไดม้กีารเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ  

ข้อมลูปริมาณการจราจรและข้อมลูสภาพภมิูอากาศ 
 
ปรมิาณการจราจรและสภาพภูมอิากาศ เป็นหน่ึงในปจัจยัสาํคญัต่อการเกดิอุบตัเิหตุ จากการทบทวนงานวจิยัที่
เกี่ยวข้องข้างต้น พบว่า ปริมาณการจราจรเป็นปจัจยัที่มีอิทธิพลสูงสุดในการก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
อุบตัเิหตุ ดงันัน้ ในการศกึษาน้ีจงึนําขอ้มลูปรมิาณการจราจรและสดัสว่นของยานพาหนะขนาดใหญ่จากกรมทาง
หลวง รวมทัง้ขอ้มลูสภาพอากาศรายเดอืนจากกรมอุตุนิยมวทิยา มาพจิารณาในการพฒันาแบบจาํลองดว้ย  

3.4.2.3 การวิเคราะหข้์อมลูอบุติัเหตเุบือ้งต้น 

การวเิคราะห์ขอ้มูลอุบตัิเหตุเบื้องต้น โดยอาศยัขอ้มูลอุบตัิเหตุจากสถิติอุบตัิเหตุของกรมทางหลวง เป็นการ
ค้นหาปจัจยัเสี่ยงต่อการเกิดอุบตัิเหตุทางถนน เพื่อหาตวัแปรที่จะนําไปใช้ในการพฒันาแบบจําลองการเกิด
อุบตัเิหตุ จากการวเิคราะห์น้ี จะทําใหท้ราบถงึแนวโน้มของอุบตัิเหตุในแต่ละปี และในช่วงเดอืนต่างๆ สภาพ
ภูมอิากาศขณะทีเ่กดิเหตุ รวมไปถงึชนิดของยานพาหนะทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุบตัเิหตุ โดยจะแสดงในรูปของจํานวน
อุบตัเิหตุ จํานวนผูเ้สยีชวีติ และจํานวนผูบ้าดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ ซึง่ปจัจยัต่างๆ เหล่าน้ี จะสามารถอธบิายผลกระทบ
ของตวัแปรทีม่นียัสาํคญัทางสถติใินแบบจาํลองได ้

(1) แบบจาํลองการเกิดอบุติัเหตทุางถนน 

การศึกษาน้ีได้ประยุกต์ใช้แบบจําลองการถดถอยแบบพวัซอง และแบบจําลองการถดถอยทวินามเชิงลบ 
เน่ืองจากจํานวนอุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นมีลกัษณะไม่ต่อเน่ืองและไม่สามารถเป็นค่าลบได้ แต่เน่ืองจากข้อจํากดั
คุณสมบตัขิองแบบจาํลองการถดถอยแบบพวัซอง ทีค่า่เฉลีย่และคา่ความแปรปรวนตอ้งมคีา่เทา่กนั ซึง่โดยทัว่ไป
แลว้ ค่าแปรปรวนอาจสงูกว่าหรอืตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยกเ็ป็นได ้ถา้พจิารณาลกัษณะของขอ้มลูอุบตัเิหตุโดยทัว่ไปนัน้ 
คา่ความแปรปรวนจะสงูกวา่คา่เฉลีย่ หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงไดว้่า ขอ้มลูมกีารกระจายตวักนัมาก (Overdispersed) 
จากการทบทวนงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง พบว่า การใชแ้บบจําลองทวนิามเชงิลบจะมคีวามเหมาะสมกบัรปูแบบการ
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เกดิอุบตัเิหตุมากกว่า ดงันัน้ ในการศกึษาน้ี ไดพ้ฒันาแบบจําลองโดยอาศยัการประยุกต์ใชแ้บบจําลองทัง้สอง
รปูแบบดงัทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ 

แบบจาํลองการถดถอยพวัซอง (Poisson Regression Model) 
การเกดิอุบตัเิหตุเป็นการทดลองแบบ Bernoulli trial จะประกอบไปดว้ยผลทีจ่ะเป็นไปไดเ้พยีงสองอยา่งเท่านัน้ 
ซึ่งมกัจะเรยีกว่า ความสําเรจ็และความไม่สําเรจ็ โดยที่การทดลองแต่ละครัง้จะต้องเป็นอสิระต่อกนั กล่าวคอื 
จาํนวนความสาํเรจ็ทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง จะไม่มผีลต่อการเกดิหรอืไม่เกดิความสาํเรจ็ในช่วงเวลาอื่น 
ซึง่หมายความว่า ความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิความสําเรจ็ในแต่ละครัง้มคี่าคงทีไ่ม่เปลีย่นแปลง ฟงักช์นัความน่าจะ
เป็นสามารถเขยีนเป็นสมการได ้ดงัน้ี  
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(2.1)
 
เมือ่  p = ความน่าจะเป็นของความสาํเรจ็ในแต่ละครัง้ 

n = 0, 1, 2….N 
  n = จาํนวนความสาํเรจ็ 
  N = จาํนวนการทดลอง 

ในกรณีของการเกดิอุบตัเิหตุ จํานวนความสาํเรจ็ ซึง่หมายถงึ จาํนวนอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้จะมคี่าน้อยมากและมคี่า
ไม่เท่ากนัในแต่ละครัง้ของการทดลอง ถ้ากําหนดใหค้่าคาดหวงัของจํานวนอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้เป็น λ มคี่าความ
น่าจะเป็น p= λ /N เมือ่ N คอืจาํนวนการทดลอง ซึง่มคีา่เขา้ใกลอ้นิฟินิตี ้N ∞ ดงันัน้ แบบจาํลองการถดถอย
แบบพวัซอง คา่เฉลีย่และคา่ความแปรปรวน สามารถเขยีนไดด้งัน้ี  
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สมการ (2.2)
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(2.3)
คา่เฉลีย่และคา่ความแปรปรวนสาํหรบัการแจกแจงแบบพวัซอง 

E(y) = λ    สมการ 
(2.4)

VAR (y) = λ สมการ (2.5)
 
แบบจาํลองการถดถอยแบบทวินามเชิงลบ (Negative Binomial Model) 
เน่ืองจากจํานวนอุบตัิเหตุที่เกดิขึน้อาจมคี่าเฉลี่ยและความแปรปรวนไม่เท่ากนั โดยที่ค่าเฉลี่ยนัน้อาจจะมคี่า
มากกว่าหรอืน้อยกว่าค่าความแปรปรวนกไ็ด ้ดงันัน้ การใชแ้บบจําลองการถดถอยแบบทวนิามเชงิลบจงึเป็นอกี
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วธิหีน่ึงทีนํ่ามาใชใ้นการวเิคราะหเ์พื่อแกไ้ขปญัหาดงักล่าว สมการที ่2.6 ถงึสมการที ่2.8 แสดงฟงัก์ชนัการ
กระจายตวั คา่เฉลีย่ คา่ความแปรปรวนของแบบจาํลองการถดลอยแบบทวนิามเชงิลบ ตามลาํดบั 
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E(y) = λ สมการ (2.7)

     VAR(y) = λ (1+ θλ) สมการ (2.8)
         

เมือ่  k = คา่การกระจายตวัของพารามเิตอร ์ 
      n = 0,1,2,3,…N 

3.4.3 ผลการศึกษา  
ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการวเิคราะห์ปจัจยัเสี่ยงต่อการเกิดอุบตัิเหตุและลกัษณะของการเกิดอุบตัิเหตุในพื้นที่ที่
ทําการศึกษา เพื่อพจิารณาตวัแปรที่นําไปใช้ในการพฒันาแบบจําลอง หลงัจากนัน้ จะทําการประมาณ
ค่าพารามเิตอร์โดยอาศยัขอ้มูลสถิติอุบตัิเหตุและขอ้มูลที่ได้เก็บรวบรวมจากภาคสนาม เพื่อสรา้งแบบจําลอง
คาดการณ์จํานวนอุบตัิเหตุ จํานวนผู้เสยีชีวิต และจํานวนผู้บาดเจ็บ โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ในแต่ละ
ขัน้ตอนสามารถอธบิายได ้ดงัต่อไปน้ี 

3.4.3.1 การวิเคราะหข้์อมลูอบุติัเหตเุบือ้งต้น 

วตัถุประสงคห์ลกัของการศกึษาเบือ้งตน้ คอื การคน้หาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัอุบตัเิหตุ ซึง่สามารถใชใ้นการ
อธบิายรูปแบบของการเกดิอุบตัเิหตุและจํานวนผูเ้สยีหายได ้เน้ือหาในส่วนถดัไป จะนําเสนอลกัษณะการเกดิ
อุบตัเิหตุโดยแบ่งตามพืน้ทีศ่กึษา ซึ่งไดแ้ก่ ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 2 และทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 
ตามลาํดบั  

ลกัษณะการเกิดอบุติัเหตบุนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2 

แนวโน้มจาํนวนอบุติัเหตแุละความรนุแรง 
ตารางท่ี 3-88 แสดงจาํนวนอุบตัเิหตุและความรุนแรงจาํแนกตามปี ตัง้แต่ พ.ศ. 2544 – 2550 จากตารางพบว่า
อุบตัเิหตุมจีาํนวนลดลงทุกปี โดยมจีาํนวนน้อยทีส่ดุในปี พ.ศ. 2549 คอื 43 ครัง้ เป็นสาเหตุใหม้จีาํนวนผูเ้สยีชวีติ
และจาํนวนผูบ้าดเจบ็ 15 ราย และ 96 รายตามลําดบั และจาํนวนอุบตัเิหตุไดเ้พิม่ขึน้อกีครัง้ในปี พ.ศ. 2550 ดงั
แสดงในรปูท่ี 3-322 เมือ่พจิารณา จาํนวนผูเ้สยีชวีติ จะพบวา่โดยรวมมลีกัษณะคอ่นขา้งคงทีใ่นแต่ละปี ในขณะที่
จํานวนผูบ้าดเจบ็มจีํานวนไม่แน่นอน ในพืน้ทีศ่กึษาน้ี มจีํานวนอุบตัเิหตุเกดิขึน้ทัง้หมด 509 ครัง้ ส่งผลใหม้ี
ผูเ้สยีชวีติ 121 ราย และผูบ้าดเจบ็ 935 ราย  
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ตารางท่ี 3-88 สถิติอบุติัเหตทุางถนน  

ปี 
จาํนวน

อบุติัเหต ุ
จาํนวน

ผูเ้สียชีวิต 
จาํนวน

ผูบ้าดเจบ็ 
2544 93 25 107 
2545 110 7 155 
2546 76 22 174 
2547 81 29 203 
2548 53 12 99 
2549 43 15 96 
2550 53 11 101 
รวม 509 121 935 

 

 
รปูท่ี 3-322 แนวโน้มจาํนวนอบุติัเหตแุละความรนุแรง จาํแนกตามปี  

ประเภทของยานพาหนะท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดอบุติัเหต ุ
จากจํานวนผูป้ระสบอุบตัเิหตุทัง้หมด 1,056 ราย รถบรรทุกขนาดเลก็ คอืยานพาหนะทีเ่ป็นสาเหตุหลกัของการ
เกดิอุบตัเิหตุ คดิเป็นสดัสว่นถงึ 39.4% ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุทัง้หมด (บาดเจบ็และเสยีชวีติ) ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 3-89 และรปูท่ี 3-326 นอกจากรถบรรทุกขนาดเลก็แลว้ รถยนตน์ัง่และรถบรรทุก 10 ลอ้ ยงัเป็นยานพาหนะที่
ทําใหเ้กดิอุบตัเิหตุรองลงมา เป็นที่น่าสงัเกตว่า รถบรรทุกเป็นปจัจยัเสี่ยงต่อการเกดิอุบตัิเหตุบนถนนในพืน้ที่
การศึกษาน้ี ดังนัน้ปจัจัยน้ี จึงควรนํามาพิจารณาเป็นตัวแปรที่สําคัญในการอธิบายการเกิดอุบัติเหตุใน
แบบจาํลอง 
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สภาพภมิูอากาศขณะเกิดอบุติัเหต ุ
จากระบบการบนัทกึขอ้มูลสภาพภูมอิากาศในขณะเกดิอุบตัิเหตุของกรมทางหลวง สภาพภูมอิากาศ ถูกแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม คอื สภาพภูมอิากาศแจ่มใส หมอก ฝนตก และ อื่นๆ รปูท่ี 3-325 แสดงจํานวนอุบตัเิหตุที่
เกดิขึน้ในพื้นที่ศกึษา จําแนกตามสภาพภูมอิากาศ ในรอบ 7 ปี พบว่า อุบตัิเหตุส่วนมากเกดิขึน้ในสภาพ
ภมูอิากาศแจม่ใส โดยมสีดัสว่นสงูถงึมากกวา่ 90% ดงัแสดงในตารางท่ี 3-91 

ตารางท่ี 3-91 ร้อยละของสภาพภมิูอากาศท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดอบุติัเหต ุ
สภาพ

ภมิูอากาศ 
จาํนวน
อบุติัเหต ุ

ร้อยละ 
จาํนวน
ผูเ้สียชีวิต 

ร้อยละ 
จาํนวน
ผูบ้าดเจบ็ 

ร้อยละ 

แจม่ใส 476 93.5 119 98.3 858 91.8 
มหีมอก 1 0.2 0 0.0 3 0.3 
ฝนตก 31 6.1 2 1.7 73 7.8 
อื่นๆ 1 0.2 0 0.0 1 0.1 
รวม 509 100 121 100 935 100 

 

 
รปูท่ี 3-325 จาํนวนอบุติัเหตแุละความรนุแรง จาํแนกตามสภาพภมิูอากาศ 

ชนิดของผิวจราจรท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดอบุติัเหต ุ
โดยทัว่ไปแลว้ ชนิดของผวิจราจรแบ่งเป็นสองประเภท ไดแ้ก่ คอนกรตี และลาดยาง จากรปูท่ี 3-326 พบว่า 
สดัสว่นของจาํนวนอุบตัเิหตุ จาํนวนผูเ้สยีชวีติและจาํนวนผูบ้าดเจบ็บนถนนทีม่ผีวิจราจรแบบคอนกรตีสงูกว่าบน
ถนนทีม่ผีวิจราจรแบบลาดยางอยา่งเหน็ไดช้ดั โดยคดิเป็น 84% 88% และ 82% ตามลาํดบั 
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รปูท่ี 3-326 จาํนวนอบุติัเหตแุละความรนุแรง จาํแนกตามชนิดของผิวจราจร 

ลกัษณะการเกิดอบุติัเหตบุนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4 

แนวโน้มจาํนวนอบุติัเหตแุละความรนุแรง 
การเกดิอุบตัเิหตุบนพืน้ทีก่ารศกึษาน้ี ในรอบ 6 ปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2544 – 2549) มรีปูแบบทีไ่มแ่น่นอน ดงัแสดง
ในรปูท่ี 3-327 โดยมจีํานวนอุบตัเิหตุมากทีสุ่ดในปี พ.ศ.2547 คอื 342 ราย ทําใหม้ผีูเ้สยีชวีติและผูบ้าดเจบ็
จาํนวน 13 และ 211 รายตามลําดบั อย่างไรกด็ ีจํานวนผูเ้สยีชวีติมแีนวโน้มค่อนขา้งคงทีใ่นทุกๆ ปี ทัง้น้ี อาจ
กล่าวไดว้่า จํานวนอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ ส่งผลใหม้จีํานวนผูบ้าดเจบ็มากขึน้ แต่ไม่มผีลกระทบต่อจาํนวนผูเ้สยีชวีติ 
จากตารางท่ี 3-92 พบว่า มจีํานวนอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดในพืน้ทีศ่กึษาน้ี 1,381 ราย ส่งผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติ
จาํนวน 64 รายและผูบ้าดเจบ็ 648 ราย  

ตารางท่ี 3-92 สถิติอบุติัเหตทุางถนน 

ปี 
จาํนวน
อบุติัเหต ุ

จาํนวน
ผูเ้สียชีวิต 

จาํนวน
ผูบ้าดเจบ็ 

2544 239 16 73 
2545 204 13 65 
2546 180 6 47 
2547 342 13 211 
2548 255 13 146 
2549 161 3 106 
รวม 1,381 64 648 

 



3-331 
 

 
รปูท่ี 3-327 แนวโน้มจาํนวนอบุติัเหตแุละความรนุแรง จาํแนกตามปี 

ประเภทของยานพาหนะท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดอบุติัเหต ุ
รปูท่ี 3-331 และตารางท่ี 3-93 แสดงประเภทของยานพาหนะทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุบตัเิหตุ โดยรถบรรทุกขนาดเลก็
เป็นสาเหตุหลกัของการเกดิอุบตัเิหตุ คดิเป็นสดัสว่น 35% รองลงมา ไดแ้ก่ รถยนตน์ัง่และจกัรยานยนต ์คดิเป็น
สดัสว่นประมาณ 25% และ 20% ตามลาํดบั  

ตารางท่ี 3-93 ร้อยละของประเภทยานพาหนะ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดอบุติัเหต ุ
ยานพาหนะ จาํนวน ร้อยละ 
คนเดนิเทา้ 29 0.8 
รถจกัรยาน 6 0.2 
สามลอ้ 2 0.1 
จกัรยานยนต ์ 688 20.0 
สามลอ้เครือ่ง 6 0.2 
รถยนตน์ัง่ 854 24.9 
รถโดยสารขนาดเลก็ 39 1.1 
รถบรรทุกขนาดเลก็ 1203 35.0 
รถโดยสารขนาดใหญ่ 89 2.6 
รถบรรทุกหกลอ้ 151 4.4 
รถบรรทุกสบิลอ้ 368 10.7 
รถอแีต๋น 1 0.0 
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รปูท่ี 3-328 ประเภทของยานพาหนะท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดอบุติัเหต ุ

สาเหตขุองอบุติัเหตทุางถนน 
สาเหตุของอุบตัเิหตุทางถนนในพืน้ทีศ่กึษาน้ี มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 2 คอื มสีาเหตุที่
เกดิจากการขบัรถเรว็เกนิอตัราที่กําหนดมากที่สุด รองลงมาไดแ้ก่ แซงรถอย่างผดิกฏหมาย และตดัหน้าระยะ
กระชัน้ชดิ โดยคดิเป็นสดัสว่นประมาณ 76% 3.4% และ 2.2% ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 3-94 จะสงัเกตได้
วา่สาเหตุหลกัทัง้สามประการน้ีเกดิจากพฤตกิรรมของผูข้บัขีท่ ัง้สิน้  

ตารางท่ี 3-94 สาเหตกุารเกิดอบุติัเหตทุางถนน 
มลูเหตท่ีุสนันิษฐาน รวม ร้อยละ 

ขบัรถเรว็เกนิอตัราทีก่าํหนด 1,051 76.1 
ตดัหน้าระยะกระชัน้ชดิ 31 2.2 
แซงรถอยา่งผดิกฎหมาย 47 3.4 
ขบัรถไมเ่ปิดไฟ/ไมใ่ชแ้สงสวา่งตามกาํหนด 4 0.3 
ไมใ่หส้ญัญาณจอด/ชะลอ/เลีย้ว 1 0.1 
ฝา่ฝืนสญัญาณไฟ/เครือ่งหมายจราจร 1 0.1 
รถเสยีไมแ่สดงเครือ่งหมายหรอืสญัญาณตามทีก่าํหนด 7 0.5 
อุปกรณ์ชาํรดุ 24 1.7 
เมาสรุา 1 0.1 
หลบัใน 8 0.6 
อื่นๆ 206 14.9 

 
 
 



 

เดือนท่ีเกิด
เชน่เดยีวกบั
สายน้ีเกดิขึน้
ดงัทีก่ล่าวขา้

สภาพภมิูอ
รปูท่ี 3-330
อุบตัเิหตุสว่น
อยา่งไรกต็าม
ดงักล่าวมาพิ

ตารางท่ี 3-9
สภาพ

ภมิูอากาศ 
แจม่ใส 
มหีมอก 
ฝนตก 
อื่นๆ 
รวม 

 

ดอบุติัเหต ุ
พืน้ทีก่ารศกึ
นสงูในเดอืนเ
างตน้  

รปู

อากาศขณะ
0 แสดงจาํนว
นมากเกดิขึน้
ม เน่ืองจากส
พจิารณาในกา

95 ร้อยละขอ
จาํนวน

อบุติัเหต ุ
1,018 

1 
125 
237 

1,381 

ษาบนทางหล
เมษายนอยา่ง

ปท่ี 3-329 จาํ

ะเกิดอบุติัเ
วนอุบตัเิหตุแ
นในสภาพภูมิ
สภาพภมูอิาก
ารศกึษาน้ี  

องสภาพภมิู

ร้อยละ 

73.7 
0.1 
9.1 

17.2 
100 

ลวงหมายเลข
งเหน็ไดช้ดั ด

านวนอบุติัเห

เหต ุ
และความรุน
อากาศแจ่มใ
กาศมหีมอกแ

อากาศท่ีเก่ี
จาํนวน

ผูเ้สียชีวิต
59
0
0
5

64
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ข 2 จาํนวนอุ
ดงัแสดงในรปู

หตแุละความ

แรงในแต่ละส
ใส โดยคดิเป็
แทบจะไมส่ง่ผ

ยวข้องกบัก

ร้อยละ

92.2
0.0
0.0
7.8
100

อุบตัเิหตุและจ
ปท่ี 3-329

มรนุแรง จาํแ

สภาพภูมอิาก
นสดัสว่นประ
ผลกระทบต่อ

การเกิดอบุติั
จาํนวน

ผูบ้าดเจบ็
421

0
40

187
648

จาํนวนผูป้ระ
อนัมสีาเหตุ

แนกตามเดื
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ะมาณ 74% 
การเกดิอุบตัิ

เหต ุ

ร้อยละ 

65.0 
0.0 
6.2 

28.9 
100 
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 รปูท่ี 3-330 จาํนวนอบุติัเหตแุละความรนุแรง จาํแนกตามสภาพภมิูอากาศ 

3.4.3.2 การพฒันาแบบจาํลองอบุติัเหตทุางถนน 

ในการพฒันาแบบจําลองอุบตัเิหตุทางถนนนัน้ ขอ้มูลอุบตัเิหตุจะถูกแบ่งออกตามความยาวช่วงถนน การแบ่ง
ความยาวช่วงถนนใหเ้หมาะสมกบัแต่ละพืน้ทีศ่กึษามคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ โดยทัว่ไป วธิทีีนิ่ยมใชใ้นการแบ่งช่วง
ถนนมสีองวธิ ีวธิแีรกคอืการแบ่งช่วงถนนทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนั เช่น แบ่งช่วงถนนตามปรมิาณจราจรหรอืความ
ลาดชนั เป็นตน้ ตวัอยา่งของงานวจิยัทีแ่บ่งช่วงถนนในลกัษณะดงักล่าว ไดแ้ก่ Hadi et al (1993) Fridstrom et 
al (1995) Greibe (2003) Eisenberg (2004) และ Calinendo et al (2007) วธิทีีส่อง คอื การแบ่งช่วงถนนโดย
ใหม้คีวามยาวเท่ากนัในทุกช่วงถนน Shankar et al ทําการวเิคราะหแ์บบจําลองอุบตัเิหตุโดยแบ่งช่วงถนน
ออกเป็นระยะทางเท่ากนัทุกหกกโิลเมตร โดยใหเ้หตุผลว่า การแบ่งช่วงถนนในวธิแีรก อาจส่งผลใหเ้กดิความ
คลาดเคลื่อนในการระบุตําแหน่งทีเ่กดิอุบตัเิหตุไดใ้นกรณทีีส่ายทางทีม่ลีกัษณะเป็นทางโคง้ราบ หรอืเป็นทางลาด
ชนั เน่ืองจากลกัษณะถนนดงักล่าวโดยมากจะมคีวามยาวน้อยกวา่หน่ึงกโิลเมตร อยา่งไรกต็าม การแบ่งช่วงถนน
ใหม้รีะยะทางเท่ากนัอาจทาํใหช้่วงถนนมลีกัษณะแตกต่างกนัได ้ซึง่สามารถสง่ผลกระทบต่อค่าเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก
ของตวัแปรทีเ่ป็นปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุไดเ้ชน่กนั 

ในการศกึษาน้ี จะทําการแบ่งช่วงถนนตามลกัษณะที่เหมอืนกนัสําหรบัทัง้สองพื้นที่การศกึษา จากขอ้มูลสถิติ
อุบตัเิหตุทัง้หมดหา้ปี จะไดข้อ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะหท์ัง้หมด 245 และ 996 สาํหรบัพืน้ทีก่ารศกึษาบนทางหลวง
แผน่ดนิหมายเลข 2 และทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 4 ตามลาํดบั  

การกาํหนดตวัแปร 
สําหรบัการพฒันาแบบจําลองอุบตัิเหตุในการศึกษาน้ี ได้กําหนดให้ตวัแปรตาม คอืจํานวนอุบตัิเหตุ จํานวน
ผูเ้สยีชวีติ และจาํนวนผูบ้าดเจบ็ คา่สถติสิาํหรบัตวัแปรดงักล่าวในแต่ละพืน้ทีก่ารศกึษาไดส้รุปไวใ้นตารางท่ี 3-9 
จากขอ้มูลสถติ ิพบว่า บนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 2 มจีํานวนอุบตัเิหตุโดยเฉลีย่ต่อปีต่อกโิลเมตรประมาณ 
1.69 ครัง้ ส่งผลใหม้จีํานวนผูเ้สยีชวีติ 0.39 ราย และผูบ้าดเจบ็ 3.01 ราย เมื่อพจิารณาทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข 4 พบว่า มจีํานวนอุบตัเิหตุโดยเฉลี่ยต่อเดอืนต่อกโิลเมตรประมาณ 1.22 ครัง้ ส่งผลใหม้จีํานวน
ผูเ้สยีชวีติ 0.06 รายและผูบ้าดเจบ็ 0.54 ราย 
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ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรทีส่่งผลกระทบต่อจํานวนอุบตัเิหตุ จํานวนผูเ้สยีชวีติและจํานวนผูบ้าดเจบ็ จะพจิารณา
จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูอุบตัเิหตุเบือ้งตน้ ความสมบูรณ์ของขอ้มลู และลกัษณะเฉพาะในพืน้ทีก่ารศกึษานัน้ๆ 
โดยตวัแปรทีนํ่ามาพจิารณาสาํหรบัพืน้ทีก่ารศกึษาทัง้สองแหง่ มคีาํจาํกดัความ ดงัน้ี  

ปรมิาณจราจร   ปรมิาณจราจรเฉลีย่ต่อวนั ตลอดปี 
ปรมิาณรถหนกั  ปรมิาณรถโดยสารขนาดกลางและขนาดใหญ่ รถบรรทกุขนาด 2 เพลา และขนาด 3  

เพลา รถบรรทุกพว่ง และรถบรรทุกกึง่พว่ง 
ความยาวสายทาง ความยาวชว่งถนน 
ชอ่งจราจร  ทางเดนิรถทีจ่ดัแบ่งเป็นชอ่งโดยทาํเครือ่งหมายเป็นเสน้หรอืแนวแบง่เป็นชอ่งไว ้
ทางเชื่อม  ทางเชื่อมเขา้ออกทางหลวงทีร่ถยนตส์ว่นบุคคลสามารถผา่นเขา้ออกได ้ไมน่บั 

รวมตรอกหรอืซอย  
ทางแยก  ทางแยกระดบัเดยีวทีม่กีารตดักนัของทางสายหลกั 2 สายขึน้ไป รวมทัง้ทีม่แีละไมม่ ี

สญัญาณไฟจราจรควบคุม 
ทางโคง้   ทางโคง้ทีป่ระเมนิไดจ้ากภาพถ่ายทางอากาศ 
จุดกลบัรถ   ทางกลบัรถทีม่เีครือ่งหมายจราจรใหก้ลบัรถได ้
ความลาดชนั   ความลาดชนัของถนนทีว่ดัไดจ้รงิ 
ปรมิาณน้ําฝน  ความสงูของปรมิาณน้ําฝนทีต่กสะสมในชว่งเวลาทีก่าํหนด 

ตารางท่ี 3-96 และ 3-97 แสดงคา่สถติขิองตวัแปรอสิระแบบต่อเน่ืองและแบบกลุ่ม ทีนํ่ามาใชใ้นการวเิคราะหบ์น
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ตามลาํดบั 

การวิเคราะหส์หสมัพนัธ ์

ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ ตวัแปรอสิระใดๆ ทีม่คีวามสมัพนัธร์ะหว่างกนัสงู อาจส่งผลกระทบต่อการประมาณค่า
สมัประสทิธิไ์ด้ ดงันัน้ จงึต้องตรวจสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรอสิระในแต่ละคู่ โดยอาศยัวิธีการวิเคราะห์
สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ผลการทดสอบหาความสมัพนัธแ์สดงในตารางท่ี 3-98 ถงึตารางท่ี 3-99 ซึง่พบว่า บน
ทางหลวงหมายเลข 2 ไม่มตีวัแประอสิระคู่ใดทีม่คีวามสมัพนัธร์ะหว่างกนัสงู ในขณะทีบ่นทางหลวงหมายเลข 4 
พบว่า จํานวนช่องจราจรและปรมิาณจราจรมคีวามสมัพนัธ์ระหว่างกนัสูง ดงันัน้ จํานวนช่องจราจรจงึไม่นํามา
พจิารณาเป็นตวัแปรอสิระในการวเิคราะหแ์บบจาํลองอุบตัเิหตุในพืน้ทีก่ารศกึษาดงักล่าว 
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ตารางท่ี 3-96 ค่าสถิติตวัแปรตาม จาํแนกตามพืน้ท่ีการศึกษา 
ตวัแปรตาม (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2) 

ตวัแปร ค่าตํา่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน หน่วย 

จาํนวนอุบตัเิหตุ 0 15 1.69 2.532 จาํนวน/ปี/กโิลเมตร
จาํนวนผูเ้สยีชวีติ 0 15 0.39 1.454 คน/ปี/กโิลเมตร
จาํนวนผูบ้าดเจบ็ 0 59 3.01 6.94 คน/ปี/กโิลเมตร

ตวัแปรตาม (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4) 

ตวัแปร ค่าตํา่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน หน่วย 

จาํนวนอุบตัเิหตุ 0 19 1.22 1.89 จาํนวน/ปี/กโิลเมตร
จาํนวนผูเ้สยีชวีติ 0 4 0.06 0.33 คน/ปี/กโิลเมตร
จาํนวนผูบ้าดเจบ็ 0 19 0.54 1.68 คน/ปี/กโิลเมตร

 
ตารางท่ี 3-97 ค่าสถิติตวัแปรอิสระแบบต่อเน่ือง จาํแนกตามพืน้ท่ีศึกษา 

ตวัแปรต่อเน่ือง (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2) 

ตวัแปร ค่าตํา่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน หน่วย 

รถหนกั 11.52 41.54 29.38 6.78 รอ้ยละ
ความยาวสายทาง 1 5 1.71 0.99 กโิลเมตร
ชอ่งจราจร 4 6 4.61 0.92 จาํนวน
ทางเชือ่ม 0 17 3.66 3.17 จาํนวน/กโิลเมตร
ทางโคง้ 0 1 0.25 0.42 จาํนวน/กโิลเมตร
จดุกลบัรถ 0 2 0.32 0.43 จาํนวน/กโิลเมตร
ความลาดชนั 0 8 1.01 1.85 รอ้ยละ

ตวัแปรต่อเน่ือง (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4) 

ตวัแปร ค่าตํา่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน หน่วย 

ปรมิาณจราจร 2.19 120.28 36.39 31.73 พนัคนั/วนั
รถหนกั 7.86 43.75 22.16 7.50 รอ้ยละ
ชอ่งจราจร 2 8 4.80 2.04 จาํนวน
ความยาวสายทาง 0.39 19.4 6.56 4.59 กโิลเมตร
ทางเชือ่ม 1.05 12.2 2.08 1.86 จาํนวน/กโิลเมตร
ทางแยก 0.46 2.55 1.19 0.77 จาํนวน/กโิลเมตร
ทางโคง้ 0 1.51 0.53 0.50 จาํนวน/กโิลเมตร
ปรมิาณฝน 0 441.5 86.44 91.49 มลิลเิมตร
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ตารางท่ี 3-98 ค่าสถิติตวัแปรอิสระแบบกลุ่ม จาํแนกตามพืน้ท่ีศึกษา 
ตวัแปรกลุ่ม (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2) 

ตวัแปร ค่า คาํอธิบาย ความถ่ี เปอรเ์ซนต ์ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ทางคูข่นาน 1 ม ี 140 57.1 0.57 0.496 
 0 ไมม่ ี 105 42.9  
ทางแยก 1 ม ี 15 6.1 0.06 0.24 
 0 ไมม่ ี 230 93.9  
ชนิดผวิจราจร 1 ลาดยาง 75 30.6 0.31 0.462 
 0 คอนกรตี 170 69.4  
เกาะกลางถนน 1 ไมม่กีารแบง่ทศิทางจราจร 45 18.4 0.18 0.388 
(m1) 0 อื่นๆ 200 81.6   
เกาะกลางถนน 1 แบบถม (Raised Median) 120 49 0.49 0.501 
(m2) 0 อื่นๆ 125 51  
เกาะกลางถนน 1 แบบรอ่ง (Depressed Median) 70 28.6 0.29 0.453 
(m3) 0 อื่นๆ 175 71.4  
การใชท้ีด่นิ 1 ชุมชน ทีอ่ยูอ่าศยั 50 20.4 0.2 0.404 
(l1) 0 อื่นๆ 195 79.6   

การใชท้ีด่นิ 1 
รา้นขายของทีร่ะลกึ/หมูบ่า้น
กระจดักระจาย 

100 40.8 0.41 0.492 

(l2) 0 อื่นๆ 145 59.2  
ตวัแปรกลุ่ม (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4) 

ตวัแปร ค่า คาํอธิบาย ความถ่ี เปอรเ์ซนต ์ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เกาะกลางถนน 1 มกีารแบง่ทศิทางจราจร 874 87.8 0.92 0.28 
 0 ไมม่กีารแบง่ทศิทางจราจร 122 12.2  
ไหล่ทาง 1 ไมม่ ี 144 14.5 2.12 0.33 
 0 ม ี 852 85.5  
เดอืน 1 อื่นๆ 913 91.7 0.14 0.35 
 0 เมษายน 83 8.3  
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ตารางท่ี 3-99 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั จาํแนกตามพืน้ท่ีการศึกษา 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2) 

 Accident Fatality Injury HV Length Lane Access Curve U-turn Grade 
ตวัแปรตาม 

Accident 1          
Fatality 0.176 1         
Injury 0.514 0.542 1        

ตวัแปรอิสระ 
HV 0.381 0.198 0.269 1       
Length 0.315 -0.011 0.133 0.147 1      
Lane 0.377 0.158 0.247 0.455 0.013 1     
Access 0.019 -0.068 0.002 0.089 0.056 0.249 1    
Curve 0.052 0.073 0.028 0.012 -0.067 0.295 0.110 1   
U-turn 0.389 0.051 0.234 0.449 0.154 0.325 0.243 -0.011 1  
Grade 0.387 0.041 0.119 0.450 0.261 0.590 0.292 0.319 0.373 1 

 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4) 

 Accident Fatality Injury Lane AADT HV Length Access Intersection Curve Rain 
ตวัแปรตาม 

Accident 1           
Fatality 0.217 1          
Injury 0.650 0.251 1         

ตวัแปรอิสระ 
Lane 0.461 0.117 0.238 1        
AADT 0.487 0.132 0.258 0.899 1       
HV 0.090 0.008 0.074 0.385 0.341 1      
Length 0.149 0.035 0.109 -0.294 -0.148 -0.066 1     
Access 0.382 0.123 0.375 0.435 0.387 0.222 -0.243 1    
Intersection -0.196 -0.031 -0.131 -0.196 -0.183 -0.276 -0.402 0.100 1   
Curve -0.074 -0.023 -0.051 -0.288 -0.158 -0.442 -0.229 -0.168 0.699 1  
Rain -0.025 -0.078 -0.077 0.053 0.052 -0.005 -0.023 0.021 -0.002 -0.024 1 

หมายเหตุ 
Accident คอื จาํนวนอุบตัเิหตุ  Curve คอื จาํนวนทางโคง้
Fatality คอื จาํนวนผูเ้สยีชวีติ  U-turn คอื จาํนวนจุดกลบัรถ
Injury คอื จาํนวนผูบ้าดเจบ็  Grade คอื รอ้ยละทางลาดชนั
HV คอื รอ้ยละรถหนกั  AADT คอื ปรมิาณจราจร
Length คอื ความยาวสายทาง  Intersection คอื จาํนวนทางแยก
Lane คอื จาํนวนชอ่งจราจร  Rain คอื ปรมิาณน้ําฝน
Access คอื จาํนวนทางเชือ่ม  
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ตารางท่ี 3-100 ผลการประมาณพารามิเตอรจ์ากแบบจาํลองบนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2  

Variables/ 
Goodness Tests 

Accident Fatality Injury 

Poisson 
Negative 
Binomial Poisson 

Negative 
Binomial Poisson 

Negative 
Binomial 

Constant -3.901 -3.726 -10.340 -10.160 -5.728 -6.887 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
HV  0.026  0.086 0.083 0.040 0.068 
  (0.004)  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
Length 0.447 0.588 0.539 0.617 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
Lane 0.536 0.594 0.841 0.783 0.623 1.043 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.002) (0.000) (0.000) 
Access -0.080  -0.110 -0.101
  (0.001)  (0.012) (0.000)
Curve     0.377
     (0.002
Intersection     5.681 4.869
     (0.000) (0.002)
U-turn 0.377  0.352
  (0.012)  (0.004)
Frontage    
     
Surface -0.829 -0.812 -2.047 -1.955 -1.238 -1.871 
  (0.000) (0.007) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
m1   -1.020 1.010
    (0.035) (0.042)
m2    3.874 3.837 1.703
     (0.000) (0.001) (0.000)
m3    3.166 2.953 2.055
     (0.002) (0.006) (0.000)
l1 0.650 0.735 0.315 0.533 
  (0.000) (0.007) (0.025) (0.033) 
l2 0.672 0.693 -0.700 -0.745 0.329 0.563 
  (0.000) (0.002) (0.005) (0.012) (0.002) (0.007) 
Grade    -0.091 -0.346 
     (0.031) (0.000) 
Deviance 364 161 298 182 1373 374 
Pearson Chi-Square 365 151 503 339 1875 470 
LL -379 -371 -198 -163 -855 -448 
AIC 775 757 415 342 1738 911 
BIC 807 781 446 370 1787 939 
LR ratio 334 126 129 77 751 208 
R2D 0.49 0.45 0.32 0.31 0.39 0.37 

คา่ตวัเลขในวงเลบ็ คอื คา่ P-value 
ระดบัความเชือ่มัน่ที ่95% 
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ตารางท่ี 3-101 ผลการประมาณพารามิเตอรจ์ากแบบจาํลองบนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4 

Variables/ 
Goodness Tests 

Accident Fatality Injury 

Poisson 
Negative 
Binomial Poisson 

Negative 
Binomial Poisson 

Negative 
Binomial 

Constant -1.235 -1.162 -2.855 - 2.576 -2.153 -1.911 
 (0.000) (0.027) (0.000) (0.000) (0.00) (0.000) 
AADT  0.015 0.014 0.016 0.017 0.015 0.013 
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.00) (0.000) (0.00) 
Length  0.112 0.121 0.102 0.093 0.148 0.155 
 (0.00) (0.000) (0.002) (0.003) (0.000) (0.00) 
Access  0.103 0.115 0.097 0.104 0.210 0.224 
 (0.000) (0.000) (0.017) (0.029) (0.000) (0.00) 
HV  -0.017 - 0.017 
 (0.004) (0.053) 
Median   -1.054 - 1.217 -0.506 -0.654 
   (0.030) (0.008) (0.003) (0.004) 
Shoulder 0.769 0.884 0.963 0.791 0.561 0.767 
 (0.000) (0.00) (0.030) (0.042) (0.001) (0.0017) 
Month -0.348 - 0.552 -0.916 - 0.906 -0.714 -0.814 
 (0.000) (0.001) (0.000) (0.011) (0.000) (0.00) 
Intersection    
   
Curve  0.298 0.333 0.43 0.381 
 (0.020) (0.013) (0.005) (0.037) 
Rain    -0.003 - 0.005 -0.002 -0.003 
   (0.012) (0.016) (0.000) (0.00) 
Deviance 1382 739 329 267 1459 841 
Pearson Chi-Square 1481 751 1567 1480 3494 2459 
LL -1346 -1332 -211 -200 -980 -793 
AIC 2708 2680 441 417 1978 1604 
BIC 2748 2719 485 456 2023 1648 
LR ratio 899 386 72 66 726 410 
R2D 0.39 0.34 0.18 0.19 0.33 0.32 

คา่ตวัเลขใน () คอื คา่ P-value 
ระดบัความเชือ่มัน่ที ่95% 

การประมาณค่าพารามิเตอร ์
การศึกษาน้ีอาศัยแบบจําลองการถดถอยแบบพวัซองและแบบจําลองถดถอยแบบทวินามเชิงลบ ในการ
คาดการณ์จาํนวนอุบตัเิหตุ จาํนวนผูเ้สยีชวีติ และจาํนวนผูป้ระสบอุบตัเิหตุ คา่พารามเิตอรข์องตวัแปรอสิระจะถูก
ประมาณค่าโดยวธิคีวามน่าจะเป็นสูงสุด ที่ระดบัความเชื่อมนั 95% ดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รูป SPSS 16 การ
ทดสอบภาวะสารปูสนิทด ีจะพจิารณาจากค่าสถติ ิDeviance Pearson Chi-Square Log Likelihood (LL) 
Akaike’s Information Criterion (AIC) Bayesian Information Criterion (BIC) และ Likelihood Ratio Chi-
Square (LR Ratio) อยา่งไรกต็าม Fridstrom et al (1995) ไดก้ล่าวว่า ในกรณีทีแ่บบจาํลองอยูใ่นรปูแบบการ
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ถดถอยแบบพวัซองและการถดถอยแบบทวนิามเชงิลบ ค่าสถิต ิRD
2 จะสามารถใชอ้ธบิายขอ้มูลไดด้กีว่าแบบ

อื่นๆ คา่ RD
2 สามารถเขยีนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

)2/(
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เมือ่ Dm = คา่ Scaled deviance of any given model m
 D0 = คา่ Scaled deviance of zero model
 N = จาํนวนขอ้มลู 
 m = จาํนวนตวัแปรอสิระในแบบจาํลอง
 
ตารางท่ี 3-100 และตารางท่ี 3-101 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลอุบตัิเหตุ จําแนกตามรูปแบบและประเภท
แบบจาํลอง จากตารางจะเหน็ไดว้่า ค่า RD

2 ของแบบจาํลองการถดถอยแบบพวัซองและการถดถอยแบบทวนิาม
เชงิลบมคี่าไมแ่ตกต่างกนัมากในแต่ละประเภทอุบตัเิหตุ ในการเลอืกแบบจาํลองทีจ่ะนําไปปฏบิตัใิช ้จะพจิารณา
จากค่า RD

2 ทีส่งูกว่า ดงันัน้ แบบจําลองการถดถอยแบบพวัซองจงึถูกเลอืกสาํหรบัทุกประเภทแบบจําลองในทัง้
สองพืน้ทีก่ารศกึษา เน่ืองจากสามารถอธบิายขอ้มูลไดด้กีว่าแบบจําลองการถดถอยแบบทวนิามเชงิลบ ยกเวน้
แบบจําลองคาดการณ์จํานวนผูเ้สยีชวีติบนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 ซึ่งพบว่าแบบจําลองการถดถอยแบบ
ทวนิามเชงิลบมคี่า RD

2 ทีส่งูกว่า จากผลการประมาณค่าพารามเิตอรใ์นตารางเดยีวกนั พบว่า มจีํานวนตวัแปร
อสิระที่มนีัยสําคญัทางสถติิหลายตวั และมสีญัลกัษณ์เป็นบวกหรอืเป็นลบที่แตกต่างกนัออกไป โดยในกรณีที่
พารามเิตอรข์องตวัแปรอสิระมคี่าเป็นบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิจะหมายความว่า ตวัแปรนัน้ส่งผลใหเ้กดิ
จํานวนอุบตัิเหตุและความรุนแรงมากขึน้ ในกรณีที่ค่าพารามเิตอร์มคี่าเป็นลบอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ จะมี
ความหมายในทางกลบักนั ตวัแปรอสิระทีส่่งผลกระทบต่อแบบจําลองในแต่ละพืน้ทีก่ารศกึษา สามารถแบ่งการ
อภปิรายได ้ดงัต่อไปน้ี  

สําหรบัทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 2 ผลการวเิคราะหต์วัแปรนัน้พบว่า เมื่อสดัส่วนรอ้ยละของรถหนักมากขึน้ 
เป็นผลทําใหค้วามรุนแรงของอุบตัิเหตุเพิม่มากขึน้ ผลที่ไดน้ี้เป็นไปตามที่คาดหมาย เน่ืองจากเมื่อมอุีบตัิเหตุ
เกดิขึน้ ผลกระทบที่เกดิขึน้จากรถบรรทุกหนักหรอืรถโดยสาร จะมคีวามรุนแรงมากกว่ารถยนต์ขนาดเลก็ ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ด้วยน้ําหนักของยานพาหนะที่มากกว่า ความยาวสายทางส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติต่ิอจาํนวนอุบตัเิหตุ ซึง่เป็นไปดงัทีค่าดไว ้เน่ืองจากสายทางทีม่ชี่วงความยาวมาก จะมโีอกาส
ในการเกดิอุบตัเิหตุและสง่ผลใหม้จีาํนวนผูบ้าดเจบ็มากขึน้  

จํานวนช่องจราจรมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตกิบัแบบจําลองทุกรูปแบบและทุกประเภท 
กล่าวคอื ถนนที่มจีํานวนช่องจราจรมากจะเพิม่ความเสี่ยงในการเกิดอุบตัิเหตุและส่งผลกระทบใหม้จีํานวนผู้
ประสบอุบตัเิหตุเพิม่มากขึน้ ทัง้น้ี อาจมสีาเหตุจากการทีผู่ข้บัขีรู่ส้กึสะดวกสบายเมื่อขบัขีบ่นถนนทีม่จีาํนวนช่อง
จราจรหลายช่อง และยงัทําให้ผู้ขบัขี่ใช้ความเร็วสูงได้ ทัง้น้ี สามารถอธิบายในเรื่องของเกาะกลางถนนได้
เชน่เดยีวกนั ซึง่หมายถงึ เกาะกลางถนนไมว่า่จะเป็นประเภทใดกต็าม (เกาะกลางแบบถมหรอืแบบรอ่ง) จะสง่ผล
ใหม้จีาํนวนผูป้ระสบอุบตัเิหตุเพิม่ขึน้  
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นอกจากน้ี ผลการวเิคราะหย์งัพบวา่การเกดิอุบตัเิหตุแลว้มผีูบ้าดเจบ็หรอืเสยีชวีตินัน้ มกัจะเกดิในบรเิวณทีม่ทีาง
โค้ง ทางแยก จุดกลบัรถเป็นจํานวนมาก ในทางตรงกนัข้ามกลบัพบว่า เมื่อมจีํานวนทางเชื่อมมาก จํานวน
อุบัติเหตุและผู้ประสบอุบัติเหตุจะลดน้อยลง อาจมีสาเหตุมาจากในบริเวณที่มีจํานวนทางเชื่อมมากอาจมี
การจราจรค่อนขา้งหนาแน่น ดงันัน้ผูข้บัขีจ่งึไม่สามารถใชค้วามเรว็สงูได ้รอ้ยละทางลาดชนัมคีวามสมัพนัธ์เชงิ
ลบอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติกบัจํานวนผู้บาดเจ็บทัง้รูปแบบพวัซองและทวินามเชิงลบ ซึ่งไม่ได้เป็นไปตาม
คาดหมาย อยา่งไรกต็ามสามารถอธบิายไดว้่า บรเิวณสายทางทีม่คีวามลาดชนัสงู ผูข้บัขีไ่มส่ามารถใชค้วามเรว็
สูงได้และอาจมีความระมดัระวงัในการขบัขี่มากขึ้นขณะขบัรถอยู่ในสายทางลักษณะดงักล่าว ส่วนผลการ
วเิคราะห์ชนิดผวิทาง พบว่า ผูข้บัขีบ่นสายทางที่มชีนิดผวิทางแบบคอนกรตีมแีนวโน้มความเสี่ยงต่อการเกดิ
อุบตัเิหตุมากกวา่ 

จากผลการวเิคราะหป์จัจยัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ใหผ้ลทีน่่าสนใจคอื ในบรเิวณทีเ่ป็นชุมชนหรอืทีอ่ยู่อาศยั และ
บรเิวณทีเ่ป็นรา้นขายของทีร่ะลกึหรอืเป็นหมู่บา้นกระจดักระจาย พบว่า ทัง้สองบรเิวณดงักล่าวมแีนวโน้มความ
เสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุและส่งผลกระทบต่อจํานวนผูบ้าดเจบ็ อย่างไรกต็าม พบว่าอุบตัเิหตุที่มผีูเ้สยีชวีติจะ
ลดลง อาจเน่ืองมาจากความเรว็ทีใ่ชล้ดลง หรอืมกีารการจราจรมากในบรเิวณดงักล่าว ทําใหอุ้บตัเิหตุทีเ่กดิขึน้มี
ความรนุแรงไมม่ากนกั 

สาํหรบัผลการวเิคราะหท์างหลวงแผน่ดนิหมายเลข 4 ซึง่ใชข้อ้มลูจาํนวนอุบตัเิหตุต่อเดอืนพบวา่ เดอืนเมษายนมี
ความสาํคญัอย่างยิง่ต่อจาํนวนอุบตัเิหตุและจํานวนผูป้ระสบอุบตัเิหตุ ผลการวเิคราะหใ์นเรื่องของปรมิาณจราจร
และความยาวสายทางกเ็ป็นไปดงัที่คาดไว ้ส่วนลกัษณะทางกายภาพของถนนนัน้ พบว่า สายทางทีม่ไีหล่ทาง
และจํานวนทางโคง้จะเพิม่โอกาสการเกดิอุบตัิเหตุ และส่งผลใหม้จีํานวนผูบ้าดเจบ็เพิม่ขึน้แต่ไม่รุนแรงถึงขัน้
เสยีชวีติ การแบ่งทศิทางจราจรจะทําใหม้จีํานวนผูป้ระสบอุบตัเิหตุลดลง ส่วนในเรื่องของสภาพอากาศนัน้ 
จาํนวนผูป้ระสบอุบตัเิหตุจะลดลงเมื่อมปีรมิาณน้ําฝนเพิม่ขึน้ ซึง่อาจมสีาเหตุจากในสภาพอากาศดงักล่าว ผูข้บัขี่
จะหลกีเลีย่งการเดนิทางสง่ผลใหจ้าํนวนผูป้ระสบอุบตัเิหตุลดลง 

จํานวนทางเชื่อม มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติกบัจํานวนอุบตัิเหตุและจํานวนผู้ประสบ
อุบตัิเหตุ แสดงใหเ้หน็ว่า ในบรเิวณที่มจีํานวนทางเชื่อมมากจะเพิม่แนวโน้มความถี่ในการเกดิอุบตัิเหตุ ทัง้น้ี 
เน่ืองจากการเกบ็ขอ้มลูในภาคสนาม พบว่า ในพืน้ทีก่ารศกึษาน้ี ไมม่ไีฟฟ้าสอ่งสว่างช่วงเวลากลางคนื ซึง่ทาํให้
ประสทิธภิาพการมองเหน็ของผูข้บัขีล่ดลง จํานวนรอ้ยละรถหนักทีม่ากขึน้ กลบัพบว่ามจีํานวนอุบตัเิหตุทีล่ดลง 
อาจเน่ืองจากรถหนักเคลื่อนที่ไดช้้า การมสีดัส่วนรอ้ยละรถหนักมากขึน้จงึทําใหก้ารจราจรช้าลงและส่งผลให้
จาํนวนอุบตัเิหตุลดลงตามไปดว้ย  

เป็นที่ส ังเกตว่า จํานวนทางเชื่อมและร้อยละรถหนักนัน้ได้ผลในทางตรงกันข้ามกับสายทางหมายเลข 2 
เน่ืองมาจากความแตกต่างของลกัษณะถนนและรูปแบบการจราจรในทัง้สองสายทาง สายทางหมายเลข 2 เป็น
ถนนทีม่ชีอ่งจราจรแบบคูข่นาน ซึง่ทางเชื่อมสว่นใหญ่เชื่อมกบัชอ่งจราจรดา้นนอก ดงันัน้ผลการวเิคราะหใ์นเรื่อง
ของทางเชื่อมจงึไมเ่ป็นไปตามคาด สว่นในสายทางหมายเลข 4 นัน้มทีางเชื่อมเขา้ออกถนนสายหลกัโดยตรง ซึง่
อาจทาํใหร้ถบรรทุกหนกัใชค้วามเรว็ไดช้า้กวา่จงึทาํใหม้จีาํนวนอุบตัเิหตุในสายทางหมายเลข 4 น้อยกวา่ 
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3.4.3.3 ข้อจาํกดัของการพฒันาแบบจาํลองคาดการณ์จาํนวนอบุติัเหต ุ

การพฒันาแบบจาํลองคาดการณ์จํานวนอุบตัเิหตุในการศกึษาน้ี ยงัคงประกอบไปดว้ยขอ้จํากดัหลายประการ ที่
ยงัคงตอ้งการการศกึษาต่อไปดงัน้ี 

1. ดว้ยจาํนวนและคุณภาพของขอ้มลูตวัแปรต่างๆ ทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดัในปจัจุบนั ทาํใหก้ารพฒันาแบบจาํลองถูก
จํากดัอยู่ที่การใช้แบบจําลองการถดถอยพวัซองและแบบจําลองถดถอยทวนิามเชงิลบเท่านัน้ ตราบใดที่
ขอ้มลูมคีวามสมบรูณ์มากขึน้ แบบจาํลองชนิดอื่นๆ กส็ามารถถูกนํามาประยกุตใ์ชไ้ด ้

2. การศกึษาน้ีไดจ้าํกดัอยูท่ีก่ารแบ่งชว่งถนนตามลกัษณะทีเ่หมอืนกนั คอื แบ่งช่วงถนนตามปรมิาณจราจรหรอื
ความลาดชนั ซึ่งถ้ามกีารพฒันาแบบจําลองชนิดอื่นๆ ขึน้ในอนาคต การแบ่งช่วงถนนโดยใหม้คีวามยาว
เทา่กนัในทุกชว่งถนนอาจมคีวามเหมาะสมมากกวา่ในการวเิคราะหแ์บบจาํลองชนิดอื่นๆ  

3. ขอ้มูลปจัจยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัอุบตัเิหตุที่มคีวามสําคญัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะถูกนํามาใชใ้นการวเิคราะหแ์ละ
คาดการณ์จํานวนอุบตัเิหตุ ไดแ้ก่ ขอ้มูลลกัษณะกายภาพของถนน เช่น จํานวนโคง้ รศัมโีคง้ จํานวนช่อง
จราจร ความกว้างของช่องจราจร ความกว้างไหล่ทาง ความลาดชนัคนัทาง ความลาดชนัผวิทาง ขอ้มูล
ปรมิาณจราจร เช่น ปรมิาณจราจร จาํนวนรถบรรทุกหนกั ขอ้มลูสภาพอากาศ เช่น ปรมิาณน้ําฝนในบรเิวณ
ที่เกดิอุบตัิเหตุ ทศันวสิยัในการมองเหน็ จากการศึกษาน้ี พบว่า ขอ้มูลต่างๆ ยงัไม่มคีวามสมบูรณ์เพยีง
พอที่จะถูกนํามาใช้ในการพฒันาแบบจําลองที่สมบูรณ์ได้ ดงันัน้ในอนาคต ถ้าต้องการให้มีการพฒันา
แบบจําลองคาดการณ์จํานวนอุบตัเิหตุ ทีม่คีวามเทีย่งตรงและแม่นยาํ กรมทางหลวงควรมกีารพฒันาระบบ
การเกบ็ขอ้มูลอุบตัเิหตุใหม้คีวามละเอยีดและมคีวามครอบคลุมในตวัแปรทุกๆ ดา้นที่เกยีวขอ้งกบัการเกดิ
อุบตัเิหตุ 
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บทท่ี 4 การจดัการความรู 

 
นอกจากงานวจิยัซึ่งเป็นงานหลกัของศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทยแล้ว ยงัมกีจิกรรมการเผยแพร่ความรู้
ดา้นความปลอดภยัทางถนน การประเมนิสถานการณ์ และการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุในเชงิลกึแก่ผูท้ีร่บัผดิชอบดา้น
ความปลอดภยัและผูท้ีส่นใจทัว่ไป โดยคาดหวงัใหผู้ท้ีไ่ดร้บัความรูม้คีวามตระหนักกบัประเดน็ปญัหาเหล่าน้ี อนั
จะเป็นการยกระดบัความปลอดภยัทางถนนในประเทศไทยในอนาคต 

4.1 การฝกอบรม 
เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2552 ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทยไดจ้ดัฝึกอบรมใหแ้ก่เจา้หน้าที่จากกรมทาง
หลวงในหวัขอ้เรื่อง “อนัตรายขา้งทางและการพฒันาตวัแบบพยากรณ์การเกดิอุบตัเิหตุบนทางหลวง” ณ หอ้ง
ประชุม Milton Bender Auditorium สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี มผีูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทัง้สิน้ 38 คน ตวัอยา่ง
รปูจากการฝึกอบรมแสดงในรปูท่ี 4-1  

การฝึกอบรมความปลอดภยัทางถนน 
วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2552 เวลา 08:30 – 12:00 น. 

หอ้งประชุม Milton Bender Auditorium ตกึ IT Serve สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี 
 

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบยีน 
09:00 – 09:15 น. พธิเีปิดการฝึกอบรม ศ.ดร.พชิยั ธานีรณานนท์
09:00 – 10:30 น. อนัตรายขา้งทาง – Forgiving Highways ศ.ดร.พชิยั ธานีรณานนท์
10:30 – 10:45 น. อาหารวา่ง 
10:45 – 12:00 น. การพฒันาตวัแบบพยากรณ์การเกดิอุบตัเิหตุบนทางหลวง ผศ.ดร.กณัวรี ์กนิษฐพ์งศ์
12:00 – 13:00 น. รบัประทานอาหาร 
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สถานทีฝึ่กอบรม 

 
บทนําของโครงการ 

 
ศ.ดร.พชิยั ธานีรณานนท ์

 
ผศ.ดร.กณัวรี ์กนิษฐพ์งศ ์

 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 
การอภปิรายแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ 

 
การอภปิรายแลกเปลีย่นและตอบคาํถาม 

รปูท่ี 4-1 ภาพจากการฝึกอบรมครัง้ท่ี 1 
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การฝึกอบรมครัง้ทีส่องมขีึน้เมื่อวนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 มหีวัขอ้การฝึกอบรมเรื่อง “อุบตัเิหตุอนัตรายขา้ง
ทาง” ณ หอ้งประชุม Milton Bender Auditorium สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอซยี มผีูเ้ขา้รว่มการฝึกอบรมจากกรม
ทางหลวงทัง้สิน้ 35 คน รายละเอยีดการฝึกอบรมและรปูภาพบางสว่นแสดงในรปูท่ี 4-2  

การฝึกอบรมความปลอดภยัทางถนน 
วนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08:30 – 12:00 น. 

หอ้งประชุม Milton Bender Auditorium ตกึ IT Serve สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี 
 

8:30 - 9:00 น. ลงทะเบยีน  
9:00 - 9:15 น. ความเป็นมาและผลการดาํเนินงานของศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุ

แหง่ประเทศไทย และ โครงการต่อเน่ืองศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุ
แหง่ประเทศไทย 

ผศ.ดร.กณัวรี ์กนิษฐพ์งศ์

9:15 - 10:00 น. การออกแบบถนนอยา่งปลอดภยั ศ.ดร.พชิยั ธานีรณานนท์
10:00 - 10:15 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง  
10:15 - 11:00 น. อุบตัเิหตุจากอนัตรายขา้งทาง นายศาสตราวฒุ ิพลบรูณ์
11:00 - 11:45 น. ความรนุแรงการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุจากอนัตรายขา้งทาง นายปกรณ์ อนิวตักลูชยั
11:45 - 12:00 น. ซกัถาม และปิดการฝึกอบรม  
12:00 - 13:00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  

 

 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 
ศ.ดร.พชิยั ธานีรณานนท ์

 
นายศาสตราวฒุ ิพลบรูณ์ 

 
นายปกรณ์ อนิวตักลูชยั 

รปูท่ี 4-2 ภาพจากการฝึกอบรมครัง้ท่ี 2 



4-4 
 

การสมัมนาวชิาการผลงานของศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแหง่ประเทศไทย จดัขึน้เมื่อวนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ 
โรงแรมอมาร ีแอรพ์อรท์ กรุงเทพฯ มผีูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมจากกรมทางหลวงทัง้สิน้ 60 คน โดยมรีายละเอยีด
การฝึกอบรมและรปูภาพบางสว่นแสดงในรปูท่ี 4-3  

08:30 - 09:00 น. ลงทะเบยีน 
09:00 - 09:15 น. พธิเีปิด โดยนายวษิณุ ตนัเรอืงศลิป์ 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกัอาํนวยความปลอดภยั 
09:15 - 09:30 น. ความเป็นมาของโครงการ ผศ.ดร.กณัวรี ์กนิษฐพ์งศ์
09:30 - 10:30 น. อนัตรายขา้งทางและแนวคดิถนนเพือ่ผูใ้ช้ ศ.ดร.พชิยั ธานีรณานนท์
10:30 - 10:45 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง
10:45 - 11:45 น. การพฒันาตวัแบบพยากรณ์การเกดิอุบตัเิหตุบนทางหลวง ผศ.ดร.กณัวรี ์กนิษฐพ์งศ์
11:45 - 12:00 น. คาํถาม 
12:00 - 13:00 น. รบัประทานอาหาร 
13:00 - 14:00 น. กรณอุีบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตรายขา้งทาง นายศาสตราวฒุ ิพลบรูณ์
14:00 - 15:00 น. การศกึษาการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุ นายปกรณ์ อนิวตักลูชยั
15:00 - 15:30 น. ตอบคาํถาม พธิปิีด 
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สถานทีจ่ดัการสมัมนา 

 
พธิเีปิดโดย คุณวษิณุ ตนัเรอืงศลิป์ 

 
ศ.ดร.พชิยั ธานีรณานนท ์

 
ผศ.ดร.กณัวรี ์กนิษฐพ์งศ ์

 
นายศาสตราวฒุ ิพลบรูณ์ 

 
นายปกรณ์ อนิวตักลูชยั 

 
ผูเ้ขา้รว่มสมัมนา 

 
บรรยากาศการสมัมนา 

รปูท่ี 4-3 ภาพจากการสมัมนา 
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ในการฝึกอบรมทุกครัง้ ศูนย์วจิยัอุบตัิเหตุฯ ได้ทําการประเมนิผลผู้เขา้รบัการอบรมใน 4 ประเด็นหลกั ด้าน
ความรู ้(ก่อนและหลงัเขา้รบัการอบรม) ดา้นเน้ือหาการอบรม ดา้นวทิยากรและทมีงาน โดยการประเมนิผลของ
การฝึกอบรมทัง้สองครัง้ แสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4-1 ผลการประเมินการฝึกอบรม 

หวัข้อ 
การฝึกอบรม

ครัง้ท่ี 1 
การฝึกอบรม

ครัง้ท่ี 2 
การ

สมัมนา 
ด้านความรู้    
1. ก่อนเขา้รบัการอบรม ทา่นมคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูรน้ีในระดบัใด 2.2 2.2 2.15 
2. หลงัเขา้รบัการอบรม ทา่นมคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูรน้ีในระดบัใด 3.0 3.1 3.0 
ด้านเน้ือหาในการอบรม    
3. เน้ือหาในการอบรมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทา่น 2.8 3.2 3.2 
4. ความรูท้ีไ่ดส้ามารถไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิาน 2.9 3.3 3.3 
ด้านวิทยากรและทีมงาน    
5. ถ่ายทอดเน้ือหาไดเ้ขา้ใจและชดัเจน 3.2 3.2 3.1 
6. มเีทคนิคการฝึกอบรมน่าสนใจ 3.1 3.0 2.8 
7. เน้ือหาทีอ่บรมสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ในการฝึกอบรม 3.1 3.4 3.1 
8. การรกัษาเวลา 3.2 2.8 3.1 
9. มคีวามสามารถในการอธบิายปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ขา้อบรม 3.2 3.1 3.1 
10. มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืผูเ้ขา้อบรม 3.3 3.2 3.0 
11. ความเหมาะสมระหวา่งจาํนวนวทิยากรต่อจาํนวนผูเ้ขา้อบรม 3.3 3.3 3.0 
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ    
12. โดยภาพรวมทา่นมคีวามพงึพอใจต่อการเขา้รบัการฝึกอบรม
หลกัสตูรน้ีเพยีงใด 

3.2 3.2 3.2 

หมายเหตุ 4=ดมีาก 3=ด ี2=ปานกลาง 1=พอใช ้

4.2 การยกระดับใหเปนศูนยวิจัยที่เปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป 
การประชาสมัพนัธ์องค์กรเพื่อให้บุคคลทัว่ไปได้รู้จกัเป็นสิง่จําเป็นในการสร้างความยัง่ยนื ดงันัน้ ศูนย์วิจยั
อุบตัเิหตุฯ ไดว้างแผนดําเนินการจดักจิกรรมส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ ์โดยการเสนอขา่วสาร ขอ้มลู ขอ้คน้พบ 
ตลอดจนเผยแพร่กจิกรรมและการดําเนินงานของศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ ซึ่งตัง้แต่ต้นปี พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา 
ศูนย์วจิยัอุบตัิเหตุฯ ได้เผยแพร่บทความผ่านหนังสอืพมิพ์ไทยรฐั หนังสอืพมิพ์เดลนิิวส์ และเวบไซด์ผูจ้ดัการ
ออนไลน์ รวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ มเีน้ือหาบทความ ดงัน้ี 
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หนังสือพิมพไ์ทยรฐั 
5 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 
 

 
 

8 สญัญาณท่ีบอกว่าง่วงเกินกว่าจะขบั [5 ก.พ. 51 - 16:08] 
มาคยุเรือ่งงว่งแลว้อยา่ขบั กนัตอ่จากเมือ่วานนะครบั...รายงานพเิศษ เร ือ่งงว่งแลว้ขบั ชวีติอาจ
ดบัสิน้ โดยคณุเดชา เวชชพพิฒัน ์ในวารสาร reader'Digest ประจาํเดอืนมกราคม 2551 มี
คาํสมัภาษณ์ของศาสตราจารย ์นพ.ชยัรตัน ์นรินัตรตัน ์อาจารยป์ระจาํคณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระบวุา่ อาการหลบัในซึง่เป็นการวบูหลบัชว่งส ัน้ๆ อาจเกดิขึน้
อยา่งไมรู่ต้วั และเอาชนะความต ัง้ใจทีจ่ะตืน่ 

“หลายคนดืม่กาแฟเพือ่ชว่ยใหห้ายงว่ง แต ่หารูไ้มว่า่คาเฟอนีออกฤทธิไ์มน่าน เมือ่ขบัรถไปเรือ่ยๆก็จะ
งว่งอกี เพราะการขบัรถเป็นกจิกรรมทีอ่ยูน่ิง่ ทําใหง้ว่งกวา่กจิกรรมอืน่ๆ” 

“ทกุวนันี ้1 ใน 3 ของคนกรงุเทพฯนอนหลบัไมเ่พยีงพอ โดยเฉพาะวยัรุน่และวยัทํางาน วยัรุน่นอกจาก
เรยีนแลว้ยงัเทีย่วเตรแ่ละทํากจิกรรมอืน่อกี ขณะทีค่นทํางานก็ทํางานลว่งเวลากนัมากขึน้ โดยสว่นหนึง่
ของคนทีน่อนหลบัไมเ่พยีงพอก็ยงัฝืนขบัรถขณะงว่งนอน...” 

“วยัผูใ้หญส่ว่นมากตอ้งการเวลานอนหลบั คนืละ 7-9 ชัว่โมง เพือ่ใหร้า่งกายกระปรีก้ระ-เปรา่ นักวจัิยที่
วทิยาลยัแพทยเ์พนซลิเวเนยีพบวา่ มผีูน้อนหลบัเพยีงคนืละ 4-6 ชัว่โมงนาน 2 สปัดาหนั์น้ การทํางาน
ของสมองมปีระสทิธภิาพลดลงเทา่กบัคนทีอ่ดนอนถงึ 2 คนืตดิตอ่กนั”... 

“ณฐัพงษ ์บญุตอบ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอบุตัเิหต ุศนูยว์จิยัอบุตัเิหตแุหง่ประเทศไทย สถาบนั
เทคโนโลยแีหง่เอเชยี ระบวุา่ 8 สญัญาณทีบ่อกวา่คณุเหนือ่ยเกนิกวา่จะขบัรถ ไดแ้ก ่1. หาว
บอ่ยและหาวตอ่เนือ่ง 2. ใจลอยไมม่สีมาธ ิ3. จาํไมไ่ดว้า่ขบัรถผา่นอะไรมาเมือ่ 2-3 กม. ทีแ่ลว้ 
4. รูส้กึเหนือ่ยลา้ หงดุหงดิ กระวนกระวาย 5. กะพรบิตาบอ่ยขึน้ แลว้สกัพกัก็เร ิม่ลมืตาไมข่ ึน้” 

“6. มปีฏกิริยิาโตต้อบชา้ลง (ขบัรถจีต้ดิรถคนัหนา้ มองขา้มสญัญาณไฟหรอืป้ายจราจร) 7. งว่งและ
สปัหงกบอ่ย และ 8. ขบัรถสา่ยไปมา หรอืออกนอนเสน้ทาง” 

“ทําอยา่งไรใหต้ืน่ตวัขณะขบัรถ...1. อยา่อดนอนและอยา่ขบัรถระยะทางไกลขณะทีป่กตเิป็นเวลานอน 
2. อยา่ดืม่ของมนึเมาและกนิยาทีทํ่าใหรู้ส้กึงว่งกอ่นขบัรถ 3. วางแผนการขบัรถทางไกล โดยมชีว่งพัก 
15 นาททีกุๆ 2 ชัว่โมง 4. ควรมเีพือ่นรว่มทางหากขบัรถระยะไกล เพือ่คยุแกง้ว่งหรอืสลับกนัขบั” 

“การศกึษาหลายฉบบัแนะนําวา่ การเปิดกระจกขบัรถ ฟังเพลง หรอืยดืเสน้ยดืสายชว่ย ทําใหรู้ส้กึตืน่ตวั
และหายงว่งชัว่ขณะ ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ถา้เริม่งว่งควรหยดุรถแวะดืม่กาแฟแลว้งบีหลบัสกั 15 
นาท ี(นานกวา่นัน้จะใหผ้ลตรงขา้ม) เพือ่รอใหค้าเฟอนีออกฤทธิ ์และรูส้กึกระปรีก้ระเปรา่เมือ่ตืน่ขึน้” 

สําหรบัภาครฐักบัการป้องกนัปญัหานี ้ศนูยว์จิยัอบุตัเิหตฯุ ระบวุา่ การตดิต ัง้แถบส ัน่สะเทอืน
แบบเซาะรอ่งบนไหลท่าง หรอืหมดุไฟกะพรบิตามขอบทางหรอืไหลท่าง จะชว่ยแกป้ญัหานีไ้ด ้
เนือ่งจากกระตุน้ใหผู้ข้บัขีร่ถรูส้กึตวัมากขึน้หากเร ิม่ขบัออกนอกเสน้ทาง 

ทราบแบบนี ้ปัญหางว่งแลว้ขบัคงจะหมดไป หากเราและภาครัฐชว่ยกนัป้องกนัตามคําแนะนํา. 

หวัปิงปอง 
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หนังสือพิมพไ์ทยรฐั 
13 มถุิยายน พ.ศ. 2551 
 

 
 

ขบัรถ 90 กม /.ชม.ลดโลกร้อน-เงินละลาย ) 1) [13 มิ .ย. 51 - 17:41] 
สนทนาจราจรวนันี ้มบีทความนา่สนใจเรือ่งการประหยดัพลงังาน จากศนูยว์จิยัอบุตัเิหตแุหง่
ประเทศไทย และศนูยว์ชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนน มลูนธิสิาธารณสขุแหง่ชาต ิมาฝาก
ครบั 

“วกิฤตการณ์ขาดแคลนน้ํามนักระทบมหาศาลทัง้ตอ่ผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค และผูใ้ชร้ถใชถ้นนทัว่โลก ณ วนันี้
ราคาน้ํามนัดบิสงูขึน้เป็นประวตักิารณ์ใกลแ้ตะ 150 ดอลลารส์หรัฐฯ ตอ่บารเ์รลแลว้ สง่ผลใหร้าคาขาย
ปลกีของน้ํามนัแตล่ะประเภทถบีตวัขึน้เกอืบลติรละ 40 บาทตามไปดว้ย” 

“ขณะเดยีวกนั ปัญหาโลกรอ้น แมแ้รกๆ จะดไูกลตวัมาก แตว่กิฤตการณ์ในประเทศจนี เวยีดนาม และ
ลา่สดุความสญูเสยีจากพายนุารก์สีในพมา่ก็เสมอืน สง่สญัญาณเตอืนคนไทยแลว้วา่ธรรมชาตไิมย่อมให ้
มนุษยก์ลัน่แกลง้ฝ่ายเดยีวแน่ๆ ชว่งเวลาเอาคนืของธรรมชาตใิกลต้วัเรามากขึน้ทกุๆวนั แลว้เราจะทํา
อยา่งไรใหอ้ยูร่อดไดด้ ีใน 2 วกิฤตการณ์รมุเรา้?” 

“ทางเลอืกงา่ยๆ ทีท่าํไดไ้มต่อ้งขวนขวายหรอืรอคอื ขบัรถบนทางหลวงดว้ยความเร็วไมเ่กนิ 
90 กม./ชม.” 

“ปัจจบุนัตวัเลขจากกรมการขนสง่ทางบก ระบวุา่ มรีถทีใ่ชน้ํ้ามนัเบนซนิและดเีซลสงูถงึ 25 ลา้นคนัทั่ว
ประเทศ แมจ้ะไมม่ตีวัเลข ยนืยนัชดัเจนวา่แตล่ะวันมรีถวิง่อยูบ่นทอ้งถนนจรงิเทา่ไร แตก่ารทีร่ถแตล่ะ
คนัสามารถลดปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิลงไดนั้บ เป็นวธิกีารทรงพลงัมากมายมหาศาลทีจ่ะชว่ยลด
ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิสําหรับเมอืงไทยเรา” 

“ในสหรัฐอเมรกิา West และคณะ ไดทํ้าการศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งความเร็วและการใชน้ํ้ามนั
เชือ้เพลงิพบวา่ แมว้า่การใชค้วามเร็วสงูในการเดนิทางจะทําใหถ้งึจดุหมายเร็วขึน้ หรอืระยะเวลาทีร่ถใช ้
น้ํามนันอ้ยลง แตไ่มอ่าจตคีวามไดว้า่รถจะใชน้ํ้ามันนอ้ยลงแตอ่ยา่งใด เพราะการใชค้วามเร็วสงูหมายถงึ
การทีเ่ครือ่งยนต ์ตอ้งใชป้รมิาณน้ํามนัในการเผาไหมข้องเครือ่งยนต ์เร็วขึน้” 

“ซึง่จากการศกึษาพบวา่ ความเร็วทีเ่หมาะสม (optimum) จะใชป้รมิาณน้ํามนันอ้ยทีส่ดุ แมว้า่รถแตล่ะ
คนัจะมคีา่ความเร็วทีเ่หมาะสมตา่งกนัก็ตามท ีแตจ่ากการทดสอบพบวา่ หากเพิม่ความเร็วขึน้จาก 88 
กม./ชม. (55 ไมล/์ชม.) เป็น 104 กม./ชม. (65 ไมล/์ ชม.) จะทําใหอ้ตัราการใชน้ํ้ามันเชือ้เพลงิ
เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 15 สว่น” 

“เชน่เดยีวกบัในประเทศเยอรมนทีีค่ณะผูท้ดสอบจากนติยสาร Auto Bild ไดท้ดสอบอตัราการใชน้ํ้ามนั
เชือ้เพลงิของรถทีค่วามเร็วตา่งๆบนสนามทดสอบ Automotive Testing Papenburg (ATP) ระยะทาง 
12.5 กม. โดยไดทํ้าการทดสอบรถยนต ์8 รุน่ 8 คนั วิง่ทีค่วามเร็วตัง้แต ่80-250 กม./ชม. ผลการ 
ทดสอบพบวา่ อตัราการใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิจะสงูขึน้อยา่งชดัเจนเมือ่ใชค้วามเร็วเพิม่ขึน้” 

พรุง่นีม้าตดิตามกนัตอ่ครับ. 

หวัปิงปอง 
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หนังสือพิมพไ์ทยรฐั 
14 มถุินายน พ.ศ. 2551 
 

 
 

ขบัรถ 90 กม /.ชม.ลดโลกร้อน-เงินละลาย ) 2) [14 มิ .ย. 51 - 17:41] 
มาตดิตามบทความจากศนูยว์จิยัอบุตัเิหตแุหง่ประเทศไทย และศนูยว์ชิาการเพือ่ความ
ปลอดภยัทางถนน มลูนธิสิาธารณสขุแหง่ชาต ิตอ่จากวานนีค้รบั 

“ถา้คดิเป็นตัวเลขกลมๆ จะพบวา่สมมตทิกุวนัตอ้งขบัรถจากบา้นไปทีทํ่างาน มชีว่งทีส่ามารถใชค้วามเร็ว
ไดค้ดิเป็นระยะทาง 40 กม. เดมิขบัทกุวนัดว้ยความเร็ว 110 กม./ชม. กนิน้ํามนั 3.1 ลติร คดิเป็นคา่
น้ํามนั 110 บาท แตห่ากเปลีย่นมาใชค้วามเร็วที ่90 กม./ชม. จะกนิน้ํามนั 2.6 ลติร คดิเป็นคา่น้ํามนัแค ่
92 บาท ประหยดัไดเ้ดอืนละ 720 บาท หรอืปีละ 8,640 บาท เพยีงเพราะออกเดนิทางเร็วขึน้ 4 นาที
เทา่นัน้ โดยไมต่อ้งทําอะไรอยา่งอืน่เพิม่เตมิเลย” 

“อกีมมุหนึง่ มลพษิทางอากาศตวัหลกัอยา่งคารบ์อนมอนอกไซด ์และไนโตรเจนออกไซดจ์ะออกมาจาก
เครือ่งยนตข์องรถนอ้ยทีส่ดุทีค่วามเร็วประมาณ 80-90 กม./ชม. ตามผลการศกึษาทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ” 

“ทัง้นี ้มาตรการชดัเจนทีส่ดุในประวตัศิาสตรก์าร ใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิสําหรับยานยนตต์อ้งยอ้นกลบัไปใน
ปี 1973 ครัง้เกดิวกิฤตการณ์น้ํามนัรนุแรงในสหรัฐอเมรกิา อนัเป็นผลจากสงคราม Yom Kippur หรอื
สงครามอาหรับ-อสิราเอล ครัง้ที ่4 ทีทํ่าใหก้ลุม่ประเทศโอเปกตดัการสง่ออกน้ํามนัใหป้ระเทศที่
สนับสนุนอสิราเอล สง่ผลใหรั้ฐบาลกลางสหรัฐฯตอ้งออกกฎหมายลดใชพ้ลงังาน ซึง่หนึง่ในนัน้คอืการ
จํากดัความเร็วการขบัขีท่ี ่55 ไมล/์ชัว่โมง” 

“แมว้า่มาตรการดงักลา่วจะถกูยกเลกิไปในปี 1995 หลงัวกิฤตการณ์คลีค่ลาย และใหแ้ตล่ะรัฐ เป็นผูอ้อก
กฎหมายจํากดัความเร็วเอง แตม่าตรการดงักลา่วก็ไดเ้ริม่ถกูหยบิยกขึน้มาอกีครัง้หนึง่ โดยมเีสยีง
ตอ่ตา้นทีน่อ้ยลง อนัเนือ่งมาจากรายจา่ยทีเ่พิม่สงูขึน้ของประชาชนดา้นอืน่ๆน่ันเอง” 

“ดา้นสํานักงานตํารวจแหง่ชาตไิดร้ะบวุา่ สาเหตอุนัดบัหนึง่ของอบุตัเิหตใุนประเทศไทยจะเกดิจาก
ความเร็ว ซึง่แน่นอนวา่การใชค้วามเร็วทีเ่หมาะสมสามารถลดจํานวนอบุตัเิหตแุละความรนุแรงลงได ้ที่
ผลลพัธจ์ะไมต่า่งกนักบัการทดสอบรถยนต ์17 รุน่ในประเทศออสเตรเลยีทีพ่บวา่ หากเพิม่ความเร็วจาก 
90 กม./ชม. เป็น 120 กม./ชม. จะทําใหร้ะยะเบรกเพิม่ขึน้ 26-40 เมตร มากไปกวา่นัน้ ทกุๆความเร็วที่
เพิม่ขึน้ 10 กม./ชม. จะทําใหอ้บุตัเิหตมุคีวามรนุแรงถงึขัน้เสยีชวีติสงูถงึรอ้ยละ 46” 

“การจะปรับเปลีย่นพฤตกิรรมมนุษยท์ีใ่ชค้วามเร็วสงูจนเคยชนิ ยอ่มมเีสยีงสะทอ้นในมมุมองตรงขา้ม 
มาตรการประหยดัพลงังานนี ้จงึไมค่วรเป็นภาระตํารวจฝ่ายเดยีว ...หวัใจสาํคญัทีจ่ะนําไปสู่
ความสําเร็จหรอืลม้เหลว ของมาตรการดงักลา่วจงึขึน้อยูก่บัผูใ้ชร้ถใชถ้นนเอง ปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมดว้ยวธิกีารงา่ยๆ อยา่งการมวีนิยัตอ่ตนเองมากขึน้ วางแผนการออกเดนิทางเร็วขึน้ 
ดว้ยจะปลอ่ยไปอยา่งเดมิไมไ่ดอ้กีแลว้ ในยคุทีร่าคานํา้มนัพุง่สงูข ึน้ทกุวนัๆ” 

หวัปิงปอง 
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หนังสือพิมพเ์ดลินิวส ์
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  
 

 

 
คนขบัมือเดียวเบือ้งหลงัเหตรุถโดยสาร 
ศนูยว์ชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนน มลูนธิสิาธารณสขุแหง่ชาต ิสง่ขอ้มลู คนขบัมอืเดยีว 
เบือ้งหลงัเหตรุถโดยสาร มาใหพ้จิารณาครับ 
  
พ .ร.บ.การขนสง่ทางบก พ.ศ . 2522 มาตรา 103 ทว ิภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานในการ
ปฏบิตัหินา้ทีข่บัรถในรอบ 24 ชัว่โมง หา้มมใิหผู้ท้ีไ่ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถปฏบิตัหินา้ทีข่บัรถ
ตดิตอ่กนัเกนิ 4 ชัว่โมง นับแตข่ณะเริม่หนา้ทีข่บัรถ แตถ่า้ในระหวา่งนัน้ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถ
ไดพั้กตดิตอ่กนัเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ครึง่ชัว่โมง ก็ใหป้ฏบิตัหินา้ทีข่บัรถตอ่ไปไดอ้กีไมเ่กนิ 4 ชัว่โมง
ตดิตอ่กนั 
  
ขอ้สงัเกตจากการสอบสวนอบุตัเิหต ุรถโดยสารขนาดใหญ ่ทีผ่า่นมา โดย ผศ .ดร.สมประสงค ์สตัยมลัล ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีสรุนาร ีพบวา่ ผูข้บัขีไ่มช่าํนาญเสน้ทาง และขบัขีด่ว้ยความประมาทไมป่ฏบิตั ิ
ตามป้ายเตอืนตา่ง ๆ, ผูข้บัขีข่บัดว้ยความเร็วสงู ไมไ่ดล้ดเกยีรใ์หตํ้า่ลง จงึทําใหเ้บรกไมอ่ยูแ่ละควบคมุ
รถไมไ่ด ้ 
  
องคป์ระกอบของการเกดิเหตแุละการบาดเจ็บ ศนูยว์จิยัอบุตัเิหตแุหง่ประเทศไทย สถาบนั
เทคโนโลยแีหง่เอเชยี พยายามรวบรวมองคป์ระกอบของการเกดิเหตแุละการบาดเจ็บ ขอ้เท็จจรงิที่
คน้พบเกดิจาก 
  
ผูข้บัขีไ่มช่นิเสน้ทาง ในการวเิคราะหส์าเหตกุารเกดิอบุตัเิหต ุ“ผูข้บัขีไ่มช่นิเสน้ทาง” หมายถงึการขบัขี่
ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัสภาพถนนและการจราจร โดยไมจํ่าเป็นวา่ผูข้บัขีจ่ะชนิหรอืไมช่นิเสน้ทางก็ตาม 
อบุตัเิหตรุถโดยสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจัยนีพ้บมากในการขบัขีใ่นทางลาดชนัหรอืภมูปิระเทศทีเ่ป็นภเูขา 
โดยเฉพาะ “ทกัษะ” ของผูข้บัขีใ่นการควบคมุรถทีม่มีติคิวามสงู รวมถงึการเลอืกใชค้วามเร็ว การใช ้
เครือ่งยนตช์ะลอความเร็ว และการใชเ้บรกชะลอความเร็ว ทีม่คีวามสมัพันธก์บั 2 ปัจจัยทีก่ลา่วมา
ขา้งตน้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้
  
ผูข้บัขีห่ลบัใน ในทางสถติ ิปัจจัย “ผูข้บัขีห่ลบัใน” แทบ  จะไมไ่ดรั้บการสบืคน้และบนัทกึวา่เป็นสาเหตุ
การเกดิอบุตัเิหตไุวเ้ลย หลาย ๆ ครัง้ทีผู่ข้บัขีเ่สยีชวีติ นอ้ยครัง้นักทีจ่ะยอมรับวา่ หลบัในผนวกกบั
เหตผุลทีว่า่ เราจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ผูข้บัขีเ่ริม่งว่ง หรอืมตีวัเลขใดทีจ่ะบง่บอกไดว้า่ผูข้บัขีค่วรจะ
พักผอ่นแลว้ ทําใหปั้ญหางว่งแลว้ขบัยงัคงวนเวยีนอยูก่บัอบุตัเิหตรุถโดยสาร 
  
เหตใุดถนนพหลโยธนิ บรเิวณกโิลเมตรที ่60-70 อําเภอวงันอ้ย จงึไดรั้บฉายาวา่เป็น “สามเหลีย่มเบอร์
มวิดา้” เหตใุดถนนทางตรงจงึเกดิอบุัตเิหตรุถเสยีหลกัได ้เหตใุดอบุตัเิหตปุระเภทนีจ้งึเกดิขึน้ชว่งเชา้มดื
บอ่ย ๆ น่าจะเป็นคําถามทีเ่รามคํีาตอบในใจอยูแ่ลว้ 
  
มตีอ่พรุง่นีอ้กีครบั. 

ไฟเหลอืง
failuand@dailynews.co.th
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หนังสือพิมพเ์ดลินิวส ์
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
 

 

 
โศกนาฏกรรมจากคนขบัรถมือเดียว 
มาตอ่ขอ้มลู คนขบัมอืเดยีว เบือ้งหลงัเหตรุถโดยสาร จากศนูยว์ชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนน 
มลูนธิสิาธารณสขุแหง่ชาต ิ
  
2 โศกนาฏกรรม ทีม่ทีีม่าจากคนขบัรถมอืเดยีวตลอดระยะทาง ทวัรธ์รรมะดบั 12 ราย ทีจั่งหวดั
กาญจนบรุ ีอบุตัเิหตเุมือ่วันที ่26 มกราคม 2551 กรณีรถโดยสารพลกิควํา่ บนทางหลวงหมายเลข 323 
บรเิวณกโิลเมตรที ่66+400 อําเภอสงัขละบรุ ีมผีูเ้สยีชวีติ 12 ราย บาดเจ็บสาหสั 3 ราย และบาดเจ็บ
เล็กนอ้ย 12 รายนัน้ 
  
ศนูยว์ชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนนไดรั้บความรว่มมอืจากศนูยว์จิยัอบุตัเิหตแุหง่ประเทศ
ไทยและสํานกัระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค ในการสบืคน้สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหต ุเพือ่ใหท้ราบถงึ
ขอ้เท็จจรงิขององคป์ระกอบของการเกดิเหตแุละการบาดเจ็บ อนัจะนํามาซึง่การปรับปรงุแกไ้ข เพือ่ลด
การเกดิอบุตัเิหตหุรอืการบาดเจ็บทีอ่าจเกดิขึน้ในลักษณะเดยีวกนัในอนาคต  
  
จากการตรวจสอบทีเ่กดิเหตใุนวนัที ่29-30 มกราคม ตดิตาม ผลการบาดเจ็บและสอบถามขอ้มลูผูอ้ยูใ่น
เหตกุารณ์เพิม่เตมิในวนัที ่5 กมุภาพันธ ์ทมีตรวจสอบไดผ้ลการสบืคน้สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตทุีร่ะบถุงึ
องคป์ระกอบของการเกดิเหตแุละการบาดเจ็บ 4 ประเด็น ไดแ้ก ่ทางลาดชนัและการขบัขีล่งทางลาด
ชนั, การควบคมุรถกรณีฉุกเฉนิ, สมดลุการปะทะระหวา่งรถโดยสารและกําแพงคอนกรตี และระบบการ
ยดึรัง้ผูโ้ดยสาร 
  
แมว้า่จากผลการศกึษาอบุตัเิหตใุนเชงิลกึในกรณีนีเ้พยีงกรณีเดยีว ยากทีจ่ะนํามาสูก่ารเปลีย่นแปลง
แกไ้ขในเชงินโยบายหรอืการแกไ้ขระดบัประเทศ แตท่มีตรวจสอบยงัเห็นวา่การใหค้วามสําคญักบัผูข้บัขี่
และประสทิธภิาพของการขบัขีใ่นรถโดยสารสาธารณะเป็นสิง่ทีค่วรไดรั้บการเอาใจใสอ่ยา่งเครง่ครัด 
ขณะเดยีวกนัจากสถติอิบุตัเิหตใุนรอบหลายปีทีผ่า่นมาแสดง ใหเ้ห็นชดัเจนแลว้วา่ชว่งถนนดงักลา่ว
เสีย่งตอ่อบุตัเิหตรุนุแรงในรถขนาดใหญอ่ยูม่าก ดงันัน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรดําเนนิการเพือ่ลด
โอกาสในการเกดิอบุตัเิหต ุ 
  
ลําดบัเหตกุารณ์กอ่นเกดิเหต ุในวนัเดนิทาง (25 มกราคม) ผูข้บัขีม่ภีารกจิทีจ่ะตอ้งนําคณะนักเรยีนไป
ทศันศกึษา โดยผูข้บัขีต่ืน่นอนประมาณ 05:00 น. เดนิทางไปถงึทีโ่รงเรยีนจดุนัดพบในจังหวดัราชบรุ ี
06:00 น. และไปทีส่วนสตัวเ์ขาเขยีว จังหวดัชลบรุ ีเดนิทางกลบัจังหวดัราชบรุเีวลา 14:00 น. เวลา 
17:00 น. ออกเดนิทางเพือ่ไปรับคณะผูโ้ดยสารในเทีย่วดงักลา่วนีพ้รอ้มภรรยาและผูโ้ดยสาร 3 คน ถงึ
บา้นศาลาแดงเวลาประมาณ 21:00 น. พักผอ่นอาบน้ํากอ่นออกเดนิทางเวลา 22:00 น.  
  
ยงัมตีอ่อกีครับ. 

ไฟเหลอืง
failuand@dailynews.co.th
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หนังสือพิมพไ์ทยรฐั 
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
 

 
 

หลบัใน ปัญหาใหญ่รถโดยสาร [14 ก .ค . 51 - 19:08] 
เมือ่เร็วๆ นีผ้มเคยนําบทความของศนูยว์ชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนน ศวปถ. ของมลูนธิ ิ
สาธารณสขุแหง่ชาต ิเกีย่วกบัการป้องกนัและแกไ้ขอบุตัเิหตรุถโดยสาร ในสว่นของคนขบัรถ 
มาลงในสนทนาจราจรตรงนี ้ปรากฏวา่ วนันีม้บีทความทีน่า่สนใจเกีย่วกบั เร ือ่งนีม้าเสนอ
เพิม่เตมิครบั 

“ขอ้สงัเกตจากการสอบสวนอบุตัเิหตรุถโดยสารขนาดใหญท่ีผ่า่นมา โดย ผศ.ดร. สมประสงค ์
สตัยมลัล ีม.เทคโนโลยสีรุนาร ีพบวา่ ...1. ผูข้บัขีไ่มม่คีวามชาํนาญเสน้ทาง และขบัขีด่ว้ยความ
ประมาทไมป่ฏบิตัติามป้ายเตอืนตา่งๆ 2. ผูข้บัขีข่บัรถมาดว้ยความเร็วสงู ไมไ่ดล้ดเกยีรใ์หตํ้า่ลงทําให ้
เบรกไมอ่ยูแ่ละควบคมุรถไมไ่ด”้ 

“องคป์ระกอบของการเกดิเหตแุละการบาดเจ็บ ศนูยว์จิยัอบุตัเิหตแุหง่ประเทศไทย สถาบนั
เทคโนโลยแีหง่เอเชยี พยายามรวบรวมองคป์ระกอบของการเกดิเหตแุละการบาดเจ็บ ขอ้เท็จจรงิที่
คน้พบเกดิจาก ......1. ผูข้บัขีไ่มช่นิเสน้ทาง ในการวเิคราะหส์าเหตกุารเกดิอบุตัเิหต ุผูข้บัขีไ่ม่
ชนิเสน้ทาง หมายถงึการขบัขีท่ ีไ่มส่อดคลอ้งกบัสภาพถนนและการจราจร โดยไมจ่าํเป็นวา่ผู ้
ขบัขีจ่ะชนิหรอืไมช่นิเสน้ทางก็ตาม” 

“อบุตัเิหตรุถโดยสารฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจัยนีพ้บมากในการขบัขีใ่นทางลาดชนัหรอืภมูปิระเทศทีเ่ป็น
ภเูขา โดยเฉพาะทกัษะของผูข้บัขีใ่นการควบคมุ รถทีม่มีติคิวามสงู รวมถงึการเลอืกใชค้วามเร็ว การใช ้
เครือ่งยนตช์ะลอความเร็ว และการใชเ้บรกชะลอความเร็ว ทีม่คีวามสมัพันธก์บัปัจจัยสองปัจจัยทีก่ลา่ว
มาขา้งตน้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด”้ 

2. ผูข้บัขีห่ลบัใน......ในทางสถติ ิปัจจัย ผูข้บัขีห่ลบัใน แทบจะไมไ่ดรั้บการสบืคน้และบนัทกึวา่เป็น
สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตไุวเ้ลย หลายๆครัง้ทีผู่ข้บัขีเ่สยีชวีติ และนอ้ยครัง้นัก ทีผู่ข้บัขีจ่ะยอมรับวา่ตนเอง
หลบัใน ผนวกกบัเหตผุลทีว่า่ เราจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ผูข้บัขีเ่ริม่งว่งนอน หรอืมตีวัเลขใดทีจ่ะบง่บอก
ไดว้า่ผูข้บัขีค่วรจะพักผอ่นแลว้ ทําใหปั้ญหางว่งแลว้ขบัยงัคงวนเวยีนอยูก่บัอบุตัเิหตรุถโดยสารฯนี ้

เหตใุดถนนพหลโยธนิ บรเิวณกโิลเมตรที ่60-70 อําเภอวงันอ้ย จงึไดร้บัฉายาวา่เป็น
สามเหลีย่มเบอรม์วิดา้ เหตใุดถนนทางตรงจงึเกดิอบุตัเิหตรุถเสยีหลกัได ้เหตใุดอบุตัเิหตุ
ประเภทนีจ้งึเกดิขึน้ในชว่งเชา้มดือยูบ่อ่ยๆ นา่จะเป็นคาํถามทีเ่รามหีนึง่คาํตอบอยูใ่นใจอยูแ่ลว้ 

“สาเหตหุลกั...อบุตัเิหตรุถโดยสารขนาดใหญ ่ปี 2545-2549 n 71% ขบัเร็วเกนิอตัรากําหนด n 9% 
ตดัหนา้ระยะกระชัน้ชดิ n 3% หลบัใน n 3% แซงอยา่งผดิกฎหมาย n 3% อปุกรณ์รถชาํรดุหรอื
บกพรอ่ง n 1% เมาสรุา n 10% อืน่ๆ ...ทีม่า : สํานักอํานวยความปลอดภยั กรมทางหลวง 2007” 

ยงัมบีทความทีน่า่สนใจเกีย่วกบัอบุตัเิหตรุถโดยสาร อกี 1 ตอนครบั พรุง่นีม้าตดิตามกนัตอ่. 

หวัปิงปอง 
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หนังสือพิมพไ์ทยรฐั 
5 สงิหาคม พ.ศ. 2551 
 

 
 

ย่ิงตรง -ย่ิงเรว็ .........ย่ิงตาย ] 5 ส .ค . 51 - 16:46] 
บทความของศนูยว์ชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนน ศวปถ. โดยมลูนธิสิาธารณ-สขุ
แหง่ชาต ิทีส่นทนาจราจรตรงนี ้นําเสนอมาหลายวนัตดิตอ่กนัในชว่งนี ้ทีผ่า่นมาจะเนน้เร ือ่งเมา
เป็นสว่นใหญ.่..แตว่นันี ้จะพดูถงึเร ือ่งเร็วครบั เพราะเรือ่งนีเ้ป็นสาเหตสุําคญัอนัดบัตน้ๆอกี
สาเหตหุนึง่ของอบุตั-ิเหตใุนทอ้งถนน... 

“ความเร็วสาเหตอุนัดบัหนึง่ของคดอีบุตัเิหตจุราจร...คดจีราจรทีเ่กดิจากความเร็ว จะพบบนถนนทกุ
ประเภท รอ้ยละ 20 และพบบนทางหลวงแผน่ดนิ รอ้ยละ 75...จากขอ้มลูการศกึษาของศนูยว์จิยั
อบุตัเิหตแุหง่ประเทศไทย TARC พบวา่ปัจจัยทีส่มัพันธก์บัอบุตัเิหตจุากความเร็วบนทางหลวง ไดแ้ก ่
ชว่งเวลา 18.00-24.00 น. โดยเฉพาะวนัเสาร-์อาทติย ์และถนนทีม่เีกาะกลางถนน 

ซึง่อบุตัเิหตจุากความเร็วทีม่ผีูเ้สยีชวีติมกัเกดิกบัถนนตรง หรอืทางโคง้มากกวา่ทางแยก บน
ถนนทีม่ชีอ่งจราจรมากกวา่ 1 ชอ่งจราจร และในชว่งทีม่ฝีนตก 

ขอ้มลูจาก NHTSA (National Highway and Traffic Safety Admin-stration) ระบปัุจจัยทีส่ง่ผลตอ่
พฤตกิรรมการขบัรถเร็ววา่ 

1. พฤตกิรรมของผูข้บัขีเ่พศชาย อาย ุ15-20 ปี มพีฤตกิรรมการขบัขีเ่ร็วมากทีส่ดุ 2. ปรมิาณ
แอลกอฮอลใ์นเลอืดทีเ่พิม่มากขึน้ สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการขบัขีเ่ร็ว และ 3. ชว่งเวลาหลังเทีย่งคนืถงึตี
สาม เป็นชว่งเวลาทีผู่ข้บัขีม่พีฤตกิรรมขบัขีเ่ร็วมากทีส่ดุ แสดงใหเ้ห็นวา่คนขบัรถมแีนวโนม้ทีจ่ะใช ้
ความเร็วตามสภาพถนน มากกวา่ตามพกิดับนป้ายจํากดัความเร็ว 

มาตรการเรือ่งความเร็วสง่ผลอยา่งไร ...การบงัคบัใชเ้รือ่งความเร็วของประเทศตา่งๆ เชน่ สวเีดน ปี 
2532 ลดความเร็วจาก 110 เป็น 90 กม./ชม. ในฤดรูอ้น ทําใหอ้ตัราการตายเทา่กบั -21% และบาดเจ็บ
เทา่กบั -27%...เดนมารก์ เมือ่ปี 2531 จํากดัความเร็วไมเ่กนิ 50 กม./ชม. ทําใหอ้ตัราการตายเทา่กบั-
24% บาดเจ็บ -9% สหรัฐอเมรกิา (รัฐมชิแิกน) ปี 2531 เพิม่ความเร็วจาก 55 เป็น 65 กม./ชม. ทําให ้
อตัราการตายเทา่กบั +48% บาดเจ็บ +31.8% 

เยอรมน ี(บนทางดว่น autobahn) ปี 2527 จาํกดัความเร็วไมเ่กนิ 100 กม./ชม. โดยใช ้
speed camera ทาํใหอ้ตัราการตายเทา่กบั-100% หรอืจาก 7 ราย เหลอื 0 อตัราการ
บาดเจ็บเทา่กบั-93.8%... 

การตัง้ดา่นยังคงมผีลตอ่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการขบัขีเ่ร็ว... ทัง้นีจ้ากการศกึษาวจัิยพบวา่
มาตรการเขม้งวด ในการตัง้ดา่นตรวจจับความเร็วสามารถลดการสญูเสยีชวีติลงไดร้อ้ยละ 6 และลดการ
ชนกนัแบบรนุแรงไดถ้งึรอ้ยละ 14 

โดยถา้ความเร็วเฉลีย่บนถนนลดลง 1 กโิลเมตรตอ่ช ัว่โมง จะชว่ยใหจ้าํนวนการเกดิอบุตัเิหตุ
ลดลงรอ้ยละ 4...และหากมกีารควบคมุความเร็วของถนนภายในเขตเมอืงใหล้ดลงจาก 50 
กม./ชม. เป็น 30 กม./ชม. จะทาํใหโ้อกาสในการเสยีชวีติของคนเดนิเทา้ลดลงจากรอ้ยละ 85 
เป็นรอ้ยละ 10!!!!!!! 

หวัปิงปอง 
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เวบไซดผ์ูจ้ดัการออนไลน์ 
19 สงิหาคม พ.ศ. 2551 
 

เผยอบุติัเหตคุร่าคนไทย 1.2 หม่ืนราย เตือน 365 วนัอนัตรายสกดัตายด้วย 5 ไม่ +ใส่หมว ก 
โดย ASTVผูจ้ดัการออนไลน์ 19 สงิหาคม 2551 15:40 น. 
อบุตัโิหดครา่ชวีติคนไทย 12,000 รายตอ่ปี สงัเวยวนัละเฉยีด 33 ศพ ตายมากกวา่อาชญากรรมเกอืบ 5 เทา่ พบมจัจรุาช
เพราะซิง่สยอง -เมาแลว้ขบั มากสดุ สตช.จบัมอื สสส.เปิดโครงการ “365 วนั อนัตราย หยดุความตาย ดว้ยวนิยัจราจร” ดเีดย ์
19 สงิหานี ้ผดุจดุตรวจพฒันาชุดปฏบิตักิาร 10 จงัหวดัยอดตายสงู เชือ่ลดความสญูเสยี 2 หมืน่กวา่ลา้น ผลวจิยัชดัจดุตรวจ
ลดอบุตัเิหตไุด ้40% เขม้ 6 ขอ้ 5 ไม่ +ใสห่มวก  
   
ทีสํ่านักงานตํารวจแหง่ชาต ิมงีาน “365 วนั อนัตราย หยดุความตาย ดว้ยวนัิยจราจร” โดย พล .ต.อ.พชัรวาท วงษส์วุรรณ  ผูบ้ญัชาการ
ตํารวจแหง่ชาต ิกลา่ววา่ อบุตัเิหตจุราจรเป็นสาเหตกุารความเจ็บตาย มากเป็นอนัดบัหนึง่ของคนไทย ในปี 2550 มอีบุตัเิหตเุกดิถงึ 
100,773 ครัง้ มผีูบ้าดเจ็บ 62,946 คน เสยีชวีติเกอืบ 12,000 ราย หรอืวันละเกอืบ 33 คน สงูกวา่ผูเ้สยีชวีติจากคดอีาชญากรรมทีม่ ี2,600 
ราย เกอืบ 5 เทา่ สาเหตคุวามเจ็บตาย อนัดบั 1 คอื การขบัรถเร็ว แตล่ะปีมผีูป้ระสบอบุตัเิหตปีุละ 20,000 ราย ขณะทีก่ารเมาแลว้
ขบั ทาํใหเ้กดิอุบตัเิหตปีุละ 8,000 ราย 
   
พล .ต.อ.พัชรวาท กลา่วอกีวา่ ความเจ็บตายเกดิขึน้ไดท้กุวัน ไมเ่ฉพาะแค่ 7 วันอนัตราย ชว่งเทศกาลเทา่นัน้ สํานักงานตํารวจแหง่ชาต ิจงึ
รว่มกบัสํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ )สสส (.จัดโครงการ  “365 วนั อนัตราย หยดุความตาย ดว้ยวนิยัจราจร” ตัง้
เป้ากวดขนัวนัิยจราจรใน 6 ดา้น คอื 1.ไมข่บัเร็ว 2.ไมเ่มาแลว้ขบั 3.ไมฝ่่าไฟแดง 4.ตอ้งคาดเข็มขดั 5.ตอ้งสวมหมวกกนัน็อก 6.
ไมโ่ทร .แลว้ขบั  พรอ้มจัดสมัมนา “กวดขนัวนัิยจราจรและลดอบุตัเิหตท่ัุวประเทศ” ใหเ้จา้หนา้ทีตํ่ารวจระดบัผูบ้งัคบัการท่ัวประเทศ ผู ้
บงัคบัการตํารวจนครบาล ผูบ้ญัชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภธูรภาค 1-9 และกองบญัชาการสอบสวนกลาง ใหต้ระหนักถงึความสําคญั
ของการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัการลดอบุัตเิหตจุราจร และนําเสนอตวัอยา่งการปฏบิตังิานทีสํ่าเร็จในการแกปั้ญหาอบุัตเิหตจุราจร 
   
“นอกจากนี ้สสส .ยงัสนบัสนุนการพฒันารปูแบบการจดัต ัง้ชุดปฏบิตักิาร ตรวจจบัความผดิเรือ่งการขบัเร็ว การเมาแลว้ขบั ใน
จงัหวดัทีม่ผีูเ้สยีชวีติสงูสดุ 10 จงัหวดั คอื 1.นครราชสมีา 2.เชยีงใหม ่3.ขอนแกน่ 4.ชลบรุ ี5.สระบรุ ี6.สงขลา 7. 
นครศรธีรรมราช 8.พษิณุโลก 9.สพุรรณบรุ ี10.กรงุเทพฯ ซึง่เจา้หนา้ทีต่าํรวจจะผลดัเปลีย่นกนัปฏบิตัหินา้ทีต่ลอด 24 ชม.
เพือ่ใหผู้ใ้ชร้ถใชถ้นน มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ซึง่จะเร ิม่ทนัทโีดยหวงัจะลดการสญูเสยีจากอบุตัหิตลุงไมต่ํา่กวา่ 
10%” พล .ต.อ.พัชรวาท กลา่ว  
   
นพ .วชิยั โชควิ วฒัน รองประธานคนทีส่อง สสส .กลา่ววา่ การศกึษาตน้ทนุความสญูเสยีจากอบุตัเิหตจุราจร พบการเสยีชวีติของคน 1 คน 
เทา่กบัสญูเสยี 5.3 ลา้นบาท พกิาร 6.1 ลา้นบาท บาดเจ็บรนุแรง 147,023 บาท บาดเจ็บเล็กนอ้ย 34,761 บาท ซึง่อบุตัเิหต ุ1 ครัง้ ทํา
ใหท้รัพยส์นิเสยีหายไมตํ่า่กวา่ 45,898 บาท เฉพาะผูเ้สยีชวีติแตล่ะปีประเมนิแลว้เกอืบ 64,000 ลา้นบาท ไทยจงึสญูเสยีไมตํ่า่กวา่แสน
ลา้นบาทตอ่ปี โศกนาฏกรรมเหลา่นี ้แทจ้รงิแลว้ไมอ่าจคดิเป็นตวัเลขได ้ซึง่หนึง่ในมาตรการสําคญัทีจ่ะหยดุความเจ็บตายนีไ้ด ้คอื การ
กวดขนัและปฏบิัตติามวนัิยจราจร 
   
นพ .วชิยั กลา่ววา่ การศกึษาในหลายประเทศ พบวา่ มาตรการลดการฝ่าฝืนกฎหมาย ลดการเกดิอบุตัเิหตไุด ้ 40-50% ประเทศไทย 3 ใน 
4 ของอบุตัเิหตบุนทางหลวงเกีย่วขอ้งกบัขบัเร็ว ซึง่ความเร็วทีเ่พิม่ข ึน้ทกุ 10% เชน่ การขบัขีจ่าก 90 กม .ตอ่ชัว่โม ง เพิม่เป็น 99 กม .ตอ่
ชัว่โมง พลงังานจากการชนเพิม่ขึน้ 21% และมโีอกาสเสยีชวีติเพิม่อกีเกอืบ 50% ขณะทีป่รมิาณแอลกอฮอลท์ีเ่พิม่ข ึน้ทกุ 20 มลิลกิรัม 
เทยีบไดก้บั เบยีร ์1 กระป๋อง หรอืสรุาผสม 2 ฝา หรอื ไวนข์นาด 80 ซซี ี1 แกว้ จะเพิม่โอกาสการเกดิอบุตัเิหตรุนุแรงถงึ 2 เทา่ ทัง้นี ้
ขอ้มลูของศนูยว์จิยัอบุตัเิหตแุหง่ประเทศไทย ระบวุา่ เวลา 18.00-24.00 น .เป็นชว่งทีผู่ข้บัขีข่บัเร็วทีส่ดุ  
   
“การศกึษายังพบแคจ่อดรถตํารวจไวร้มิทางใหเ้ห็นชดั จะลดอบุัตภัิยหมูจ่ากการใชค้วามเร็วไดถ้งึ 60% ซึง่โครงการ “365 วัน อนัตราย 
หยดุความตาย ดว้ยวนัิยจราจร” จะลดความสญูเสยีจากอบุตัเิหตจุราจรไดไ้มตํ่า่กวา่ 29,300 ลา้นบาท ทีสํ่าคญั การเก็บขอ้มลูในหลาย
พืน้ทีพ่บวา่ การเพิม่ของจดุตรวจ นอกจากจะลดอบุตัเิหต ุความเจ็บ ตาย แลว้ คดอีาชญากรรมอืน่ๆ ก็ลดลงดว้ย” นพ .วชิยั กลา่ว  
   
โดยภายในงานมกีารมอบประกาศนยีบตัรทตูจราจรดา้นตา่งๆ ใหก้บัศลิปินนักรอ้งดงันี ้1.โฟร ์– ศกลรัตน ์วรอไุร ทตูจราจรรณรงคโ์ทรไม่
ขบั 2.มด – คณัุชยา ชยัรัตน ์ทตูจราจรรณรงคด์ืม่ไมข่บั 3.น๊อตโตะ  - วรางคณภิา พวงธนะสาร ทตูจราจรรณรงคค์าดเข็มขดันริภัย 4.กั๊ก  - 

ศภุวัฒน ์ชสูวุรรณ )กั๊ก วงเล ้ าโลม  (ทตูจราจรรณรงคส์วมหมวกนริภัย 5.หววิ – ณัฐพนธ ์วงษ์สนทิ ทตูจราจรรณรงคไ์มข่บัรถเร็ว 6.ฟลคุ – 
จติรกร บญุสอน )ฟลคุ – ไอน้ํา  (ทตูจราจรรณรงคไ์มข่บัรถฝ่าสญัญาณไฟแดง โด ยศลิปินทัง้ 6 นีจ้ ะปฏบิตัภิารกจิทตูจราจรเพือ่รว่ม
รณรงคแ์ละกวดขนัวนัิยจราจร และเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหแ้กส่งัคมตอ่ไป 
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เวบไซดผ์ูจ้ดัการออนไลน์ 
25 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
 

อบุติัเหตรุถโดยสาร 2 ชัน้ หนังม้วนเก่าคร่าชีวิตคนไทย 
โดย ASTVผูจ้ดัการออนไลน์ 25 ตุลาคม 2551 18:04 น.
เร ือ่งโดย ศนูยว์จิยัอบุตัเิหตแุหง่ประเทศไทย สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี...ศนูยว์ชิาการเพือ่ความปลอดภยัทาง
ถนน มลูนธิสิาธารณสขุแหง่ชาต ิ

 
       เหตกุารณ์อบุตัเิหตรุถโดยสารรบัจา้งไมป่ระจาํทางพลกิควํา่ทีอ่าํเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบรุ ีเมือ่วนัที ่10 
ตลุาคม 2551 จนมผีูเ้สยีชวีติมากถงึ 21 ราย และบาดเจ็บอกี 27 ราย โดยผูป้ระสบอบุตัเิหตเุหลา่น ัน้หลายทา่น
ทํางานในหนว่ยงานราชการ บางทา่นถงึพน้วยัเลา่เรยีนแตก็่ยงัมคีวามมุง่ม ัน่เลา่เรยีนศกึษาเพิม่เตมิหลงัชว่งเวลา
งาน เมือ่รวมกบัความสญูเสยีจากอบุตัเิหตรุถโดยสารพลกิควํา่กอ่นหนา้ในปี 2549 ทีอ่าํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชยีงใหม ่ทีม่คีณะครจูากจงัหวดัจนัทบรุเีสยีชวีติถงึ 17 ราย น ัน้ นําความสญูเสยีใหญย่ ิง่มาสูค่รอบครวั สงัคม 
และประเทศชาต ิ
        
       หากโศกนาฏกรรมทัง้ 2 ครัง้ กลบัยังไมนํ่าการเปลีย่นแปลงมาสูส่งัคมไทยอยา่งน่าพอใจเลย 
        
       กลา่วเฉพาะเหตกุารณ์แรก เบือ้งตน้คาดวา่ องคป์ระกอบของอบุตัเิหตคุรัง้นีม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทํางานของระบบหา้ม
ลอ้ของรถโดยสาร เพราะหลงัจากทีผู่ข้บัขีไ่ดพ้ยายามประคองรถ และตดัสนิใจนํารถเขา้สูเ่นนิทางฉุกเฉนิ แตก็่ยังไมส่ามารถ
ลดความเร็วของรถไดอ้ยา่งเพยีงพอ จนเป็นเหตใุหร้ถพุง่เลยเนนิดงักลา่วไปชนกบัเนนิเขาถัดไป สว่นผลสรปุสดุทา้ยคงจะ
ไดรั้บการยนืยันจากหน่วยงานเกีย่วขอ้งในลําดบัถัดไป 
        
       ในภายหลงัจากศนูยว์จิยัอบุตัเิหตแุหง่ประเทศไทยไดร้บัการเอือ้เฟ้ือขอ้มลูจากโรงพยาบาลนาด ีทีร่ะบวุา่ 
ผูเ้สยีชวีติท ัง้ 21 รายน ัน้ เสยีชวีติจากการบาดเจ็บทีส่มอง 10 ราย ปอดทะล ุ6 ราย เสยีเลอืดมาก 3 ราย และคอ
หกั 2 ราย ก็ไดเ้ขา้ไปทาํการตรวจสอบสภาพความสญูเสยีของรถ ก็ทําใหพ้บวา่หนงัมว้นเดมิกบัอบุตัเิหตทุีอ่าํเภอ
ดอยสะเก็ดเมือ่ 2 ปีกอ่นกลบัมาฉายอกีคร ัง้แลว้ 
        
       แมห้ลงัคารถจะอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ แตเ่บาะน่ังผูโ้ดยสารกลบัหลดุออกจากจดุยดึทัง้หมด เหลอืเบาะน่ังทีย่ังอยูใ่น
สภาพสมบรูณ์เพยีงคูเ่ดยีวเทา่นัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูของผูบ้าดเจ็บทีน่ั่งอยูช่ัน้บนทีเ่ลา่วา่ ตนเองถกูทัง้ผูโ้ดยสารคนอืน่
และเบาะน่ังกระเด็นกระดอนมาทับจากหลายทศิทาง และสําคญั ทีแ่ยก่วา่นัน้คอืเธอตอ้งนอนบาดเจ็บอยูท่า่มกลางผูเ้สยีชวีติ
ทีก่ระจัดกระจายลอ้มหนา้ลอ้มหลงั เพือ่รอการชว่ยเหลอืจากหน่วยกูภ้ยั 
        
       ทัง้นี ้ทกุทา่นอาจเคยผา่นตา เคยไดย้นิ หรอือาจเคยทดลองเลน่การทดสอบเอาไขใ่สก่ลอ่งแลว้โยนลงมาจากตกึสงู 
กลุม่ใดทีไ่ขไ่มแ่ตกคอืผูช้นะ โดยมหีลกัการงา่ยๆ วา่ ตราบใดไขไ่มไ่ปกระแทกกบัภายในของกลอ่ง ไขก็่จะไมแ่ตก ผูช้นะคอื
ผูท้ีย่ดึเจา้ลกูกลมๆ รีๆ  นีไ้มใ่หเ้คลือ่นทีไ่ปไหนไดน่ั้นเอง ฉันใดฉันนัน้ เมือ่ไขห่มายถงึคน กลอ่งหมายถงึรถ ฉะนัน้เมือ่เกดิ
อบุตัเิหตขุ ึน้ ตราบใดทีเ่ราไมเ่คลือ่นทีไ่ปกระแทกรถหรอืรถไมย่บุมากระแทกเรา ก็จะลดการบาดเจ็บไดน่ั้นเอง 
        
       ดงันัน้ หากทําใหเ้บาะยดึตดิอยูก่บัรถดว้ยการออกแบบทีเ่หมาะสม และคนยดึตดิอยูก่บัเบาะน่ังดว้ยเข็มขดันริภยั การ
เกดิอบุตัเิหตทุีไ่มไ่ดเ้กดิการพลกิควํา่หลายตลบอยา่งอบุตัเิหตคุรัง้นีก็้จะสามารถลดโอกาสบาดเจ็บทีศ่รีษะ สมอง คอ และใน
ชอ่งทอ้งไดม้ากชนดิหนา้มอืเป็นหลงัมอืเลยทเีดยีว 
        
       นอกจากนัน้ หลกัฐานทีช่ ีช้ดัอกีประการหนึง่ คอื ณ จดุเดยีวกนันีเ้มือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2550 ทางคณะเจา้หนา้ที่
โรงพยาบาลจากจังหวดัขอนแกน่ก็ไดป้ระสบอบุตัเิหตรุถโดยสารสองชัน้ควํา่ แตค่รัง้นัน้เบาะทีน่ั่งไมห่ลดุจากทีย่ดึ และไมม่ี
ผูเ้สยีชวีติแมแ้ตร่ายเดยีว 
        
       2 เหตกุารณ์นีแ้มจ้ะมจีดุเริม่เดยีวกนัคอืเดนิทางจากขอนแกน่ และมาจบ ณ จดุเดยีวกนั แตผ่ลสดุทา้ยกลบัแตกตา่งกนั
ลบิลบั ซึง่คําตอบก็รูก้นัดอียูแ่ลว้วา่ตอ้งเป็นแบบไหน ขึน้อยูเ่พยีงแตว่า่ผูม้สีว่ นเกีย่วขอ้งจะกลา้ตอบและแกไ้ขอยา่งจรงิจัง
หรอืไมเ่พยีงใดเทา่นั้น้ 
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หนังสือพิมพไ์ทยรฐั 
31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
 

 
 

เบาะหลดุ!!! [31 ต.ค. 51 - 19:02] 
สนทนาจราจรวนันี ้เป็นบทความวชิาการจากศนูยว์ชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนน ศวปถ. มลูนธิิ
สาธารณสขุแหง่ชาตคิรับ เรือ่ง อบุตัเิหตรุถโดยสาร 2 ชัน้ หนังมว้นเกา่ครา่ชวีติคนไทย... 

“เหตกุารณ์อบุตัเิหตรุถโดยสารรับจา้งพลกิควํา่ทีอํ่าเภอนาด ีจังหวดัปราจนีบรุ ีเมือ่วนัที ่10 ตลุาคม 
2551 จนมผีูเ้สยีชวีติมากถงึ 21 ราย บาดเจ็บอกี 27 ราย เมือ่รวมกบัความสญูเสยีจากอบุตัเิหตรุถ
โดยสารพลกิควํา่กอ่นหนา้ในปี 2549 ทีอํ่าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชยีงใหม ่ทีม่คีณะครจูากจังหวัด
จันทบรุเีสยีชวีติถงึ 17 รายนัน้ นําความสญูเสยีใหญย่ิง่มาสู ่ครอบครัว สงัคม และประเทศชาต ิ

“เหตกุารณ์แรก คาดวา่อบุตัเิหตคุรัง้นีม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทํางานของระบบหา้มลอ้ เพราะผูข้บัขีไ่ด ้
พยายามประคองรถ แตก่็ยงัไมส่ามารถลดความเร็วของรถได ้เป็นเหตใุหร้ถพุง่เลยไป สว่นผลสรปุ
สดุทา้ยคงจะไดรั้บการยนืยนัจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในลําดบัถดัไป 

“ในภายหลังจากศนูยว์จิยัอบุตัเิหตแุหง่ประเทศไทย สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี ไดรั้บการ
เอือ้เฟ้ือขอ้มลูจากโรงพยาบาลนาดทีีร่ะบวุา่ผูเ้สยีชวีติทัง้ 21 รายนัน้ เสยีชวีติจากการบาดเจ็บทีส่มอง 
10 ราย ปอดทะล ุ6 ราย เสยีเลอืดมาก 3 ราย และคอหกั 2 ราย ขณะทีเ่มือ่ทาํการตรวจสอบสภาพ
ความสญูเสยีของรถ ก็ทาํใหพ้บวา่หนงัมว้นเดมิกบัอบุตัเิหตทุ ีอ่ําเภอดอยสะเก็ดเมือ่ 2 ปีกอ่น
กลบัมาฉายอกีคร ัง้แลว้ 

“แมห้ลงัคารถจะอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ แตเ่บาะน่ังผูโ้ดยสารกลบัหลดุออกจากจดุยดึทัง้หมด เหลอืเบาะ
น่ังทีย่งัอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ เพยีงคูเ่ดยีวเทา่นัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูของผูบ้าดเจ็บทีน่ั่งอยูช่ัน้บนที่
เลา่วา่ ตนเองถกูทัง้ผูโ้ดยสารคนอืน่และเบาะน่ังกระเด็นกระดอนมาทบัจากหลายทศิทาง 

“และสําคญัทีแ่ยก่วา่นัน้คอืเธอตอ้งนอนบาดเจ็บอยูท่า่มกลางผูเ้สยีชวีติ ทีก่ระจัดกระจายลอ้มหนา้ลอ้ม
หลงั เพือ่รอการชว่ยเหลอืจากหน่วยกูภ้ยั 

“ดงันัน้ หากทําใหเ้บาะยดึตดิอยูก่บัรถ ดว้ยการออกแบบทีเ่หมาะสม และคนยดึตดิอยู ่กบัเบาะน่ังดว้ย
เข็มขดันริภยั การเกดิอบุตัเิหตทุีไ่มไ่ดเ้กดิการพลกิควํา่หลายตลบอยา่งอบุตัเิหตคุรัง้นี ้ก็จะสามารถลด
โอกาสบาดเจ็บทีศ่รีษะ สมอง คอ และในชอ่งทอ้งไดม้ากชนดิหนา้มอืเป็นหลงัมอืเลยทเีดยีว 

“นอกจากนัน้ หลกัฐานทีช่ ีช้ดัอกีประการหนึง่ คอื ณ จดุเดยีวกนันีเ้มือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2550 ทางคณะ
เจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลจากจังหวดัขอนแกน่ก็ไดป้ระสบอบุตัเิหตรุถโดยสารสองชัน้ควํา่ แตค่รัง้นัน้เบาะที่
น่ังไมห่ลดุจากทีย่ดึ และไมม่ผีูเ้สยีชวีติแมแ้ตร่ายเดยีว 

“2 เหตกุารณ์นีแ้มจ้ะมจีดุเร ิม่เดยีวกนัคอืเดนิทางจากขอนแกน่ และมาจบ ณ จดุเดยีวกนั แต่
ผลสดุทา้ยกลบัแตกตา่งกนัลบิลบั ซึง่คาํตอบก็รูก้นัดอียูแ่ลว้วา่ตอ้งเป็นแบบไหน ขึน้อยู่
เพยีงแตว่า่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งจะกลา้ตอบ และแกไ้ขอยา่งจรงิจงัหรอืไมเ่พยีงใดเทา่น ัน้” 

ผมจําไดว้า่ กอ่นหนา้นี ้ศวปถ.เคยเสนอใหม้กีารแกไ้ขกฎหมายเข็มขดันริภยั โดยให ้ขยายไปบงัคบัใช ้
กบัรถโดยสารดว้ย...เมือ่บวกบทความนีเ้ขา้ไปอกี คงตอ้งเสนอใหร้ถโดยสารตอ้งมทีีน่ั่งทีม่ัน่คงแข็งแรง
มากขึน้ดว้ย... 

กรมการขนสง่ทางบก ชว่ยเป็นธรุะดว้ยนะครับ. 

หวัปิงปอง 
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หนังสือพิมพไ์ทยรฐั 
25 มกราคม พ.ศ. 2552 
 

 
 

กระบะหลงัเส่ียงตายมากกว่าตอนหน้าถึง 8 เท่า ]25 ม .ค. 52 - 17:20] 
วนันี ้(25 ม.ค.) ศนูยว์จิยัอบุตัเิหตแุหง่ประเทศไทย มลูนธิสิาธารณสขุแหง่ชาต ิสํานกังาน
กองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) เปิดเผยสถติขิองสํานกังานตาํรวจแหง่ชาต ิ6 
ปียอ้นหลงั ต ัง้แต ่2545 - 2550 พบวา่ อบุตัเิหตทุ ีเ่กดิกบัรถกระบะสงูเป็นลําดบัที ่3 คอืรอ้ยละ 
18 รองจากรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตส์ว่นบคุคล 

อยา่งไรก็ตาม แมร้ถกระบะจะมสีถติอิบุตัเิหตนุอ้ยกวา่รถยนตส์ว่นตวั แตผู่บ้าดเจ็บและเสยีชวีติมมีากกวา่ 
เนือ่งจากผูโ้ดยสารกระบะหลงัไมไ่ดรั้บการป้องกนัเหมอืนผูใ้ชร้ถยนตอ์ืน่ๆ เมือ่เกดิอบุตัเิหตจุงึพุง่
เคลือ่นทีอ่ยา่งไรท้ศิทาง ไปกระแทกกบัสิง่ตา่งๆ ภายในรถ หรอืชนวตัถขุา้งทาง เชน่ พืน้ถนน ตน้ไม ้จน
เกดิความรนุแรงมากกวา่ทีค่วรจะเป็น 

ขณะเดยีวกนัจากการศกึษาสถติกิารบาดเจ็บของผูโ้ดยสารรถกระบะ ของศนูยว์จัิยอบุตัเิหตแุหง่ประเทศ
ไทย สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี พบวา่ ผูโ้ดยสารกระบะหลงัจะไดรั้บความรนุแรงจากการบาดเจ็บ
มากกวา่ผูโ้ดยสารตอนหนา้ สอดคลอ้งกบัการศกึษาในสหรัฐอเมรกิา ทีย่นืยนัวา่ความเสีย่งทีผู่โ้ดยสาร
กระบะหลงัจะเสยีชวีติมมีากกวา่ผูโ้ดยสารตอนหนา้ถงึ 8 เทา่ 

“เมือ่ประเมนิปัจจัยดา้นเสถยีรภาพของรถแลว้ พบวา่หากมผีูโ้ดยสารน่ังอยูบ่นกระบะหลงั 10 คน 
น้ําหนักเฉลีย่คนละ 60 กโิลกรัม จะมโีอกาสพลกิควํา่มากกวา่เดมิถงึ 2 เทา่ แตห่ากผูโ้ดยสารทัง้หมด
ยนืขึน้ โอกาสพลกิควํา่จะสงูกวา่เดมิถงึ 4 เทา่ จงึน่าเป็นหว่งอยา่งยิง่สําหรับผูข้บัขีท่ีไ่มเ่คยชนิกบัการ
บรรทกุของหนักเป็นประจํา ซึง่ในหลายประเทศ อาท ิออสเตรเลยี กลุม่ประเทศอยี ูและอกี 30 รัฐ ใน
สหรัฐ จงึมกีารออกกฎหมายหา้มผูโ้ดยสารน่ังกระบะหลงั” นายศาตราวฒุ ิกลา่ว 

นายศาตราวธุ  กลา่วเพิม่เตมิวา่ การหา้มโดยสารกระบะหลงั คงเกดิขึน้ไดย้ากในประเทศไทย จงึอยาก
ฝากผูข้บัขีใ่หร้ะลกึอยูเ่สมอวา่ยิง่บรรทกุของ หรอืผูโ้ดยสารมากเทา่ใด โอกาสทีจ่ะเสยีหลกัพลกิควํา่ 
และเกดิอบุตัเิหตจุะมมีากขึน้เทา่นัน้ ซึง่การลดความเร็วลง ไมห่กัเลีย้วกระทนัหนั จะชว่ยลดความเสีย่ง
ในการเกดิอบุตัเิหตขุองรถกระบะได ้เพือ่ไมใ่หเ้กดิอบุตัเิหตแุบบเทกระจาดอยา่งทีเ่กดิขึน้ซํ้าแลว้ซํ้าอกี
ในประเทศไทย 

 

4.3 การเผยแพรองคความรูในระดับเครือขายตางๆ 
ดว้ยระยะเวลาและงบประมาณที่มอียู่อย่างจํากดั การถ่ายทอดองคค์วามรูท้างดา้นความปลอดภยัทางถนน จงึ
จํากดัอยู่แค่กลุ่มคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่านัน้ ด้วยเหตุน้ี ศูนย์วิจยัอุบตัิเหตุฯ จึงได้นําเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ เขา้มาชว่ยในการเกบ็ขอ้มลูและสรา้งเครอืขา่ยระบบการถ่ายทอดองคค์วามรูไ้ปสูก่ารปฏบิตั ิโดยการ
พฒันาและปรบัปรุงขอ้มลูบนเวบ็ไซต์ใหม้คีวามทนัสมยั โดยการสรา้งบทเรยีนออนไลน์ (E-Learning) บนเวบ
ไซดข์องศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ (http://www.tarc.or.th) (รปูท่ี 4-4) ตวัอย่างของบทเรยีนออนไลน์ทีไ่ดนํ้าเสนอ
บนเวบไซดแ์สดงในรปูท่ี 4-5 
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รปูท่ี 4-4 เวบไซดศ์นูยวิ์จยัอบุติัเหตแุห่งประเทศไทย 
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รปูท่ี 4-5 บทเรียนออนไลน์ของศนูยวิ์จยัอบุติัเหตแุห่งประเทศไทย 
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บทท่ี 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 การศึกษาอบัุติเหตุทีเ่กี่ยวของกับอันตรายขางทาง 
จากสถติอุิบตัเิหตุบนทางหลวงของสาํนักอํานวยความปลอดภยั กรมทางหลวง พบว่าอุบตัเิหตุอนัดบัหน่ึงทีพ่บ
มากทีสุ่ดบนทางหลวงของประเทศไทย ไดแ้ก่ อุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตรายขา้งทาง โดยมสีดัส่วนถงึ 40% 
จากอุบตัเิหตุทัง้หมด ในจาํนวนนัน้เป็นอุบตัเิหตุรถหลุดออกจากขา้งทางชนวตัถุ เชน่ เสาป้าย เสาไฟ อุปกรณ์กัน้ 
หรอืต้นไม ้ซึ่งมสีดัส่วนสูงถงึ 60% นอกนัน้จะเป็นอุบตัเิหตุหลุดออกจากขา้งทางแต่ไม่ชนกบัวตัถุใดๆ เมื่อ
พจิารณาถงึความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ พบว่าอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตรายขา้งทางสง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติคดิเป็นหน่ึง
ในสามของผูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุทุกประเภท  

จากการวเิคราะหท์างสถติขิองอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตรายขา้งทาง พบปจัจยัหลกัทีม่ผีลต่อการเกดิอุบตัเิหตุ
ประเภทน้ี ไดแ้ก่ บรเิวณทางโคง้ สภาพภูมอิากาศฝนตก และถนนทีม่กีารแบ่งแยกการจราจร นอกจากน้ี ปจัจยั
รองอื่นๆ ได้แก่ จํานวนช่องจราจร ช่วงทางตรง และช่วงเวลากลางคืน มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุดงักล่าว
เช่นเดียวกนั สําหรบัปจัจยัที่มผีลต่อระดบัความรุนแรงจากอุบตัิเหตุที่เกี่ยวข้องกบัอนัตรายข้างทาง พบว่า 
อุบตัิเหตุประเภทรถพลกิควํ่าจากการเสยีหลกัหลุดจากถนน และอุบตัิเหตุที่เกดิขึน้ในช่วงเวลากลางคนื เป็น
ปจัจยัทีส่่งผลใหเ้กดิอุบตัเิหตุทีม่รีะดบัความรุนแรงสูง อย่างไรกต็าม การระบุปญัหาหรอืประเมนิผลกระทบจาก
อุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตรายขา้งทางนัน้ จําเป็นตอ้งมกีารตรวจสอบในพืน้ทีจ่รงิเพื่อใหท้ราบถงึปญัหา ระดบั
ความรนุแรง และแนวทางในการแกไ้ขทีเ่กดิขึน้ของแต่ละพืน้ทีท่ีม่คีุณลกัษณะแตกต่างกนั 

จากการสบืคน้สาเหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุ (Accident Investigation and Reconstruction) 
จํานวน 118 ครัง้ พบว่าเป็นอุบตัเิหตุทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอนัตรายขา้งทาง ทัง้อุบตัเิหตุรถหลุดจากถนนและพุ่งชน
อุปกรณ์ขา้งทางต่างๆ เช่น อุปกรณ์กัน้ เสา ตน้ไม ้เกาะกลางถนน คนัหนิ หรอือุบตัเิหตุรถพลกิควํ่า จาํนวน 17 
ครัง้ สง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 61 ราย บาดเจบ็สาหสั 101 ราย และบาดเจบ็เลก็น้อย 132 ราย ประเภทรถทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัอุบตัิเหตุ ได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ รถโดยสาร และรถบรรทุก ตามลําดบั ทัง้น้ี สาเหตุการเกิด
อุบตัเิหตุเมื่อสรุปตามปจัจยัหลกั คน รถ ถนนและสิง่แวดล้อม พบว่ามทีัง้อุบตัเิหตุที่เกดิจากการง่วงขณะขบัขี ่
ความเรว็ การขบัขีอ่ยา่งไมป่ลอดภยั สภาพรถบกพรอ่ง ยางระเบดิ พืน้ผวิลื่นหรอืมน้ํีาขงั และเสน้ทางลาดชนั 

ปจัจยัทีส่่งผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติและบาดเจบ็เป็นจํานวนมาก คอื ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ไม่คาดเขม็ขดันิรภยั หรอืนัง่อยู่
ในตําแหน่งทีไ่ม่มเีขม็ขดันิรภยัตดิตัง้ และไม่พบว่ามผีูเ้สยีชวีติคนใดทีค่าดเขม็ขดันิรภยัเลย นอกจากนัน้ ปจัจยั
หลกัทีส่่งผลใหอุ้บตัเิหตุมคีวามรุนแรงมากกว่าทีค่วรจะเป็น คอื รถทีเ่สยีหลกัพุ่งชนกบัวตัถุอนัตรายขา้งทาง ซึง่
ในแต่ละกรณีพบว่า วตัถุอนัตรายขา้งทางเหล่านัน้ตดิตัง้รุกลํ้าอยู่ในเขตปลอดภยั หรอืไมม่กีารตดิตัง้อุปกรณ์กัน้ 
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หรอืในบางกรณทีีร่ถเสยีหลกัพุง่ชนอุปกรณ์ทีค่วรจะสามารถลดแรงกระแทกได ้แต่กลบัสง่ผลตรงกนัขา้มทาํใหร้ถ
เกิดการพลิกควํ่า เน่ืองจากมกีารติดตัง้อุปกรณ์อยู่ในลกัษณะที่ไม่เหมาะสม และในการศึกษาน้ีได้แยกกลุ่ม
อุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตรายขา้งทางไว ้4 ประเภท ประกอบไปดว้ย ความชนัคนัทาง เสาและตน้ไม ้อุปกรณ์
กัน้ และคนัหนิ  โดยมขีอ้คน้พบต่างๆ ดงัน้ี 

ความชนัคนัทาง 
- จากการสาํรวจในทีเ่กดิเหตุ พบว่า ในพืน้ทีท่ีม่คีวามชนัคนัทางมาก เช่น 1:1 ถงึ 1:3 มคีวามเป็นไปไดน้้อย

มากที่รถที่เสียหลกัหลุดออกจากถนนจะสามารถควบคุมกลบัมาได้ AASHTO ได้แนะนําให้มีการติดตัง้
อุปกรณ์กัน้ในพืน้ทีท่ีม่คีวามชนัตัง้แต่ 1:3 เป็นตน้ไป  

- อยา่งไรกต็าม แมใ้นพืน้ทีท่ีม่คีวามชนัคนัทางน้อย เช่น 1:4 ถงึ 1:6 ยงัคงพบปญัหาในลกัษณะเดยีวกนั โดย
อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้เป็นอุบตัเิหตุรถพลกิควํ่าทัง้สิน้ 

- ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัรถ ไดแ้ก่ ความสงูของจุดศูนยถ่์วง น้ําหนักบรรทุก สภาพยาง หรอืปจัจยัจากผูข้บัขี ่
ไดแ้ก่ การหกัพวงมาลยักลบัอย่างกระทนัหนั ความเรว็ขณะหลุดออกจากถนน หรอืแมแ้ต่ปจัจยัดา้นถนน
อื่นๆ ไดแ้ก่ ความอ่อนนุ่มของผวิดนิ แรงเสยีดทานผวิดนิ มผีลทําใหร้ถเกดิแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลางและเกดิ
การพลกิควํ่าเมือ่หลุดออกจากถนนไดท้ัง้นัน้  

- การบาดเจบ็ในอุบตัเิหตุรถพลกิควํ่ามคีวามรุนแรงทีแ่ตกต่างไปจากกรณีอุบตัเิหตุอื่นๆ เน่ืองจากผูโ้ดยสาร
ภายในจะเคลื่อนทีอ่ยา่งไรท้ศิทาง ทาํใหพุ้ง่ปะทะกบัชิน้สว่นภายในรถ หรอืปะทะกบัผูโ้ดยสารอื่นๆ กนัเอง 

เสาและต้นไม้ 
- อุบตัเิหตุรถชนเสาหรอืตน้ไมม้คีวามรนุแรงมากกวา่อุบตัเิหตุรถชนรถในหลายๆ กรณ ีเน่ืองจากเสาและตน้ไม้

มพีื้นที่ปะทะน้อยและยงัยดึติดแน่นกบัพื้น ทําใหไ้ม่มกีารดูดซบัแรงปะทะดงัเช่นในกรณีรถชนรถ ที่มกีาร
ยบุตวัทัง้สองฝา่ย และพืน้ทีป่ะทะทีม่คีอ่นขา้งมาก 

- จากอุบตัเิหตุทัง้ 11 ครัง้ พบวา่เสาและตน้ไมต้ัง้รกุลํ้าอยูใ่นเขตปลอดภยั (Clear Zone) ทัง้หมด และไมม่กีาร
ป้องกนัทีเ่หมาะสมแต่อยา่งใด 

- มเีพยีงสามกรณีทีเ่สาหรอืตน้ไมห้กัโค่นจากแรงปะทะ ซึง่ทัง้สามกรณีน้ีไมม่ผีูเ้สยีชวีติเลย ในขณะทีอุ่บตัเิหตุ 
8 ครัง้ทีเ่หลอืทีเ่สาหรอืตน้ไมไ้มม่กีารหกัโคน่จะมผีูเ้สยีชวีติทุกครัง้ 

อปุกรณ์กัน้ 
- ปญัหาที่พบจากการติดตัง้อุปกรณ์กัน้บนทางหลวงที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ 1) ความยาวของอุปกรณ์กัน้ไม่

เหมาะสม 2) ปลายอุปกรณ์กัน้ก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่ผูใ้ชร้ถ และ 3) อุปกรณ์กัน้ไมส่ามารถรองรบัแรงปะทะ
สาํหรบัรถขนาดใหญ่ได ้

- อุบตัเิหตุ 9 ครัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาเรือ่งอุปกรณ์กัน้น้ี มผีูเ้สยีชวีติทุกครัง้ 
- ถนนพหลโยธนิช่วงระหว่างรงัสติถงึสระบุรมีกีารตดิตัง้ราวกนัอนัตรายต่อเน่ืองในทศิทางขาออก และมกีาร

ตดิตัง้ราวกนัอนัตรายและกําแพงคอนกรตีเป็นช่วงๆ ในทศิทางขาเขา้ ซึง่อุบตัเิหตุ 3 ครัง้ทีเ่กดิขึน้ในทศิทาง
ขาเขา้พบวา่รถไดห้ลุดออกจากถนนก่อนทีจ่ะถงึอุปกรณ์กัน้ดงักล่าวทัง้หมด 

- การละเลยและไมป่รบัปรุงปลายอุปกรณ์กัน้ (End Treatment) สง่ผลใหอุ้บตัเิหตุเกดิความรุนแรงในลกัษณะ
เดยีวกนักบัเสาและตน้ไม ้
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- ปลายเนินอุปกรณ์กัน้ประเภท Turned-Down Guardrail Terminal และ Sloped Concrete End Treatment 
ทาํใหอุ้บตัเิหตุเกดิความรุนแรงมากกว่าทีจ่ะช่วยป้องกนัอนัตราย ซึง่ Roadside Design Guide ของ 
AASHTO ไดป้ระเมนิประสทิธภิาพของอุปกรณ์ประเภทน้ีไวว้า่ 

“จากการทดสอบการชนหลายครัง้ เนินราวกนัอนัตรายไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้บน
ถนนทีม่ปีรมิาณจราจรและความเรว็สงู หากบรเิวณใดทีม่กีารตดิตัง้อยูแ่ลว้ ควรจะไดร้บั
การแกไ้ข” 

- จากอุบตัิเหตุรถโดยสารพลิกควํ่าสองครัง้ที่มผีู้เสยีชีวิตรวมกนัถึง 30 ราย ทําให้พบว่ากําแพงคอนกรีต
ประเภท New Jersey ไมส่ามารถรองรบัแรงปะทะจากรถขนาดใหญ่ได ้เน่ืองจากผา่นการทดสอบการชน
ตามขอ้กาํหนด NCHRP Report 350 ในระดบั 4 เทา่นัน้ 

คนัหิน 
- คนัหนิเป็นตวัทําให้รถพลิกควํ่าและไม่สามารถป้องกนัรถไม่ให้วิง่ขึ้นไปบนเกาะกลางถนนและพุ่งชนกบั

อุปกรณ์ต่างๆ ได ้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาใน Roadside Design Guide ของ AASHTO ทีไ่มแ่นะนําใหต้ดิตัง้คนั
หนิบนถนนสายหลกัทีใ่ชค้วามเรว็สูง เน่ืองจากมคีวามเสีย่งสาํหรบัรถทีเ่กดิการเสยีหลกั อาจพุ่งชนและเสยี
การควบคุมรถอยา่งปลอดภยัได ้และถา้หากรถเสยีหลกัสะดุดเขา้กบัคนัหนิ อาจส่งผลใหร้ถพลกิควํ่าหรอืพุ่ง
ขา้มคนัหนิไปได ้

เพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งระหวา่งระดบัของปญัหากบังบประมาณทีม่อียู ่กรมทางหลวงควรจดัลําดบัความสาํคญั
โดยพจิารณาตดิตัง้และปรบัปรุงอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัดงัทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ในพืน้ทีท่ีม่สีถติอุิบตัเิหตุเกดิขึน้
บ่อยครัง้ก่อนเป็นอนัดบัแรก จากนัน้จงึพฒันาใชก้บัโครงข่ายถนนใหม่ และถนนเสน้ทางอื่นๆ ทีม่คีวามเสีย่งใน
การเกดิอุบตัเิหตุอนัตรายขา้งทาง ตามลาํดบัต่อไป   

ข้อเสนอแนะ 

เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงปญัหาอุบตัิเหตุที่เกี่ยวขอ้งกบัอนัตรายขา้งทางอย่างรอบด้าน การศกึษาน้ีนอกจากจะทําการ
สบืคน้สาเหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิอุบตัเิหตุแลว้ ยงัไดร้ะบุปญัหา ประเมนิประสทิธภิาพ และเสนอแนวทาง
ในการเพิม่ความปลอดภยัเพื่อประโยชน์ต่อผูใ้ชร้ถใชถ้นน อนัจะเป็นการลดจํานวนผูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุลงได ้
อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาน้ีเพยีงอย่างเดียวอาจจะไม่เพยีงพอที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อุบตัิเหตุ
ประเภทน้ี จงึจําเป็นที่จะต้องมแีนวทางปฏบิตัิเสรมิคู่ขนานกนัไปกบังานวจิยั ศูนย์วจิยัอุบตัิเหตุฯ จงึได้เสนอ
ขอ้แนะนํา 3 ดา้น เกีย่วกบัหลกัวศิวกรรม การจดัการ และการเสรมิสรา้งองคค์วามรู ้ดงัน้ี 

(1) ด้านวิศวกรรม 
กรมทางหลวงควรมกีารพฒันาและปรบัเปลี่ยนการออกแบบและการติดตัง้อุปกรณ์ความปลอดภยัขา้งทางที่
เหมาะสมกบัสภาพการใชถ้นนในปจัจุบนั ไดแ้ก่ 

- ใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบความสงูและความชนัคนัทางสาํหรบัถนน ทัง้ทีอ่ยู่ระหว่างการออกแบบและ
ถนนทีเ่ปิดใชบ้รกิารแลว้ พรอ้มทัง้พจิารณาความตอ้งการอุปกรณ์กัน้หากความสงูและความชนัไมเ่หมาะสม 
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- นําแนวทาง “เขตปลอดภยั” มาใชต้รวจสอบตําแหน่งของตน้ไมแ้ละอุปกรณ์ถนน เช่น เสาป้าย เสาไฟฟ้าสอ่ง
สวา่ง  

- ทบทวน “มาตรการในการเพิม่ความปลอดภยัจากอุบตัเิหตุรถชนเสาหรอืตน้ไม”้ หากพบวตัถุอนัตรายอยู่ใน
เขตปลอดภยั 

- พฒันากระบวนการตดิตัง้อุปกรณ์กัน้ดว้ยการเพิม่การคาํนวณ “ความยาวทีต่อ้งการ (Length of Need)” 
เพือ่ใหอุ้ปกรณ์กัน้มคีวามยาวสอดคลอ้งกบัสภาพพืน้ที ่ความเรว็ และปรมิาณการจราจรจรงิ 

- ยกเลกิอุปกรณ์กัน้ประเภท Turned-Down Guardrail Terminal และ Sloped Concrete End Treatment 
สาํหรบัโครงขา่ยถนนใหม ่และจดัลาํดบัความสาํคญัในการปรบัปรงุปลายอุปกรณ์กัน้ในพืน้ทีท่ีม่สีถติอุิบตัเิหตุ
สงู 

- พจิารณาการออกแบบกาํแพงคอนกรตีทีม่คีวามสามารถในการรองรบัการชนจากรถขนาดใหญ่ตามระบบการ
ทดสอบความแข็งแรงมาตรฐาน โดยอาจพิจารณาใช้ระบบยืดหยุ่นผสมผสานกับระบบแข็งเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการดดูซบัแรงกระแทก 

- ยกเลิกการติดตัง้คนัหินสําหรบัเส้นทางที่ใช้ความเร็วสูง ในกรณีที่มีการติดตัง้ไปแล้ว สมควรให้มีการ
พจิารณาใชอุ้ปกรณ์กัน้ในบรเิวณดงักล่าว  

(2) ด้านการบริหารจดัการ 
กรมทางหลวงควรจดัใหม้แีนวการทาํงานทีค่รบวฏัจกัรในการ วางแผน – จดัระบบ – กระตุน้ – ควบคุม – ตดิตาม 
เพื่อให้ปญัหาเรื่องอนัตรายข้างทางน้ีได้รบัการติดตามอยู่ตลอดเวลา โดยในเบื้องต้นควรมีการจดัให้มีการ
ตรวจสอบประเดน็เรือ่งความปลอดภยั “Road Safety Inspection” โดยการตรวจสอบพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งหรอืสถติิ
อุบตัเิหตุอนัตรายขา้งทางสงู ใหถ้อืเป็นขอ้มลูพืน้ฐานสาํหรบัสภาพปญัหาในปจัจุบนั  

หลงัจากนัน้ เมื่อมกีารจดัลําดบัจุดอนัตรายทีค่วรจะไดร้บัการแกไ้ขแลว้ และไดป้รบัปรุงความปลอดภยัเรยีบรอ้ย 
ควรมเีจา้หน้าทีข่องกรมทางหลวงทีจ่ะตดิตามประเมนิผลการแกป้ญัหาดงักล่าว และนําผลจากการประเมนิ (ไม่
วา่จะเป็นดา้นบวกหรอืดา้นลบ) เสนอต่อสว่นกลาง เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการนําผลทีไ่ดไ้ปใชป้ฏบิตัจิรงิกบัพืน้ที่
อื่นๆ ต่อไป 

(3) ด้านการให้ความรู้ 
กรมทางหลวงควรมีบทบาทในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยจากการออกแบบ การก่อสร้าง และการ
บํารุงรกัษาเสน้ทางและอุปกรณ์ต่างๆ ของกรมทางหลวง โดยผูท้ี่ควรเขา้รบัองค์ความรู ้อาจจะเป็นเจา้หน้าที ่
หน่วยงานต่างๆ ผูป้ระกอบการ หรอืผูใ้ชร้ถใชถ้นนทัว่ไป ซึง่การใหค้วามรูด้งักล่าว เปรยีบเสมอืนการสรา้งความ
มัน่ใจใหก้บัผูใ้ชร้ถใชถ้นนทราบถงึความตระหนักในเรื่องความปลอดภยัของการออกแบบการทาง และจะไดร้บัรู้
ถงึความสามารถและขดีจํากดัของระบบความปลอดภยังานทาง เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างผูอ้อกแบบกบั
ผูใ้ชง้านในอนาคตได ้
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5.2 การศึกษากลไกการบาดเจ็บของผูประสบอุบัติเหตุ 
การศกึษากลไกการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุเป็นการศกึษาอุบตัเิหตุเชงิลกึในโครงการต่อเน่ืองของศูนยว์จิยั
อุบตัเิหตุแห่งประเทศไทย มวีตัถุประสงคเ์พื่อระบุสาเหตุและความรุนแรงทีก่่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ของผูป้ระสบ
อุบตัเิหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ ของอุบตัเิหตุและกลไกที่ทําใหเ้กดิการ
บาดเจบ็นัน้ๆ โดยไดท้ําการวเิคราะหท์ัง้ในเชงิสถติผิ่านขอ้มูลเฝ้าระวงัการบาดเจบ็ และการวเิคราะหใ์นเชงิลกึ
ผา่นการสบืคน้สาเหตุและการฟ้ืนฟูการเกดิอุบตัเิหตุ 

สรปุผลการศึกษา 

การวิเคราะหเ์ชิงสถิติ 
- ขอ้คน้พบจากการวเิคราะหฐ์านขอ้มูลของโรงพยาบาลในทางสถติ ิระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2550 พบว่า ใน

จาํนวนผูบ้าดเจบ็ 100 ราย จะมผีูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุอนัตรายขา้งทาง 9 ราย อตัราการเสยีชวีติสาํหรบัรถ
ขนาดใหญ่จะมคีา่ตํ่ากวา่รถจกัรยานยนตแ์ละรถขนาดกลาง   

- อุปกรณ์นิรภยัต่างๆ สามารถลดระดบัความรุนแรงไดบ้างส่วน ความรุนแรงของการบาดเจบ็ที่ศรีษะจะลด
น้อยลงเมื่อมกีารใช้หมวกนิรภยั เช่นเดียวกบัการคาดเขม็ขดันิรภยั ซึ่งสามารถลดความรุนแรงของการ
บาดเจบ็สาํหรบัรถขนาดกลางได ้

- ร้อยละของผู้เสียชีวิตสําหรบัรถจกัรยานยนต์และรถขนาดกลาง มีค่าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางคืน ส่วน
ชว่งเวลาทีม่คีวามเสีย่งทีส่ดุสาํหรบัรถขนาดใหญ่ คอื ชว่งเวลาเชา้มดื 

การศึกษากรณีอบุติัเหต ุ
- การวเิคราะหก์ลไกการบาดเจบ็จะสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการเคลื่อนไหวของผูโ้ดยสารหลงัเกดิการชน และ

เข้าใจสาเหตุของการบาดเจ็บ แบบจําลองสามารถประยุกต์สภาพแวดล้อมต่างๆ ของอุบัติเหตุได้ตาม
ตอ้งการ รวมถงึการจาํลองเหตุการณ์สมมุต ิผลของการศกึษามคีวามสาํคญัอย่างยิง่สาํหรบัการหามาตรการ
ความปลอดภยัในการป้องกนัการบาดเจบ็ 

- เขม็ขดันิรภยัไม่เพยีงแต่ยดึรัง้ผูโ้ดยสารไม่ใหก้ระแทกกบัอุปกรณ์ภายในรถ แต่ยงัช่วยป้องกนัการกระแทก
ระหวา่งผูโ้ดยสารดว้ยกนัเอง และยงัชว่ยป้องกนัไมใ่หผู้โ้ดยสารกระเดน็ออกจากตวัรถ  

- การปรบัปรุงเพื่อเพิม่ความปลอดภยัด้านถนน เช่น การติดตัง้กําแพงกนัอนัตราย เป็นหน่ึงในเหตุการณ์
สมมุตทิี่ถูกจําลองขึน้ โดยอาศยัความสามารถของโปรแกรม เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการชนวตัถุยดึแน่น เช่น 
เสา หรอื ต้นไม ้การเสยีรูปจากการชนกบักําแพงกนัอนัตราย จะช่วยลดแรงกระแทกที่เกดิขึน้ และยงัลด
โอกาสในการกระแทกกบัอุปกรณ์ภายในหอ้งโดยสารดว้ย  

- ผลการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็วา่ ผลจากการปรบัปรุงอนัตรายขา้งทาง เพื่อจะลดความรุนแรงของอุบตัเิหตุ จะ
มผีลใหก้ลไกการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ ความรุนแรงของการบาดเจบ็ก็
จะลดลงตามไปดว้ย  
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ข้อเสนอแนะ 

เพื่อเป็นการพฒันากระบวนการศกึษากลไกการบาดเจบ็ใหส้มบูรณ์ ขอ้เสนอแนะเพื่อเพิม่คุณภาพของการศกึษา
ในอนาคต มดีงัน้ี  

- กระบวนการสบืคน้สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุควรมกีารพฒันามากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบาดเจบ็ เช่น ภาพร่างภายในหอ้งโดยสาร ตําแหน่งทีน่ัง่ และลกัษณะของ
ผูโ้ดยสารก่อนการชน เพือ่ลดการใชข้อ้มลูทัว่ไปของโปรแกรม  

- หน่วยงานอื่นๆ ควรได้รบัการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานของกระบวนการสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หน่วยงานทีอ่ยูใ่นทีเ่กดิเหตุ โดยทัว่ไปแลว้ อาสาสมคัรกูภ้ยัจะเป็นหน่วยงานแรกทีเ่ขา้ถงึ
สถานทีเ่กดิเหตุ ในขณะทีห่ลกัฐานสาํคญั เช่น ตําแหน่งทีเ่กดิการชน ตําแหน่งสุดทา้ย หรอืชิน้สว่นแตกหกั
ของยานพาหนะจะยงัคงปรากฎอยู่ เน่ืองจากบางครัง้หลกัฐานเหล่าน้ีจะถูกเคลื่อนยา้ยเพื่อเปิดการจราจร
ก่อนทีท่มีสบืคน้สาเหตุจะไปถงึ ดงันัน้ ความรูเ้บือ้งตน้จะชว่ยใหห้น่วยงานเหล่าน้ีสามารถเกบ็ขอ้มลูต่างๆ ได ้

- รายละเอยีดของขอ้มลูการบาดเจบ็ มปีระโยชน์อย่างยิง่สาํหรบัการศกึษากลไกการบาดเจบ็ น้ําหนัก ส่วนสงู 
ตําแหน่งทีน่ัง่ ทศิทางการนัง่ และอากปักริยิา ก่อนการชนของผูป้ระสบอุบตัเิหตุ คอืตวัอยา่งของขอ้มลูทีไ่มม่ี
อยู่ในฐานขอ้มูลต่างๆ การไดม้าของขอ้มูลจะต้องอาศยัการสมัภาษณ์ผูป้ระสบอุบตัเิหตุโดยตรง ซึ่งรวมถงึ
เหตุการณ์ก่อนการชน ในกรณีดงักล่าวน้ี จึงจําเป็นจะต้องมีการประสานงานขอความร่วมมือจากทาง
โรงพยาบาลเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลู  

- ความช่วยเหลอืจากผูเ้ชี่ยวชาญทางการแพทย์ ในการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบักายภาพของมนุษย์ หรอืวธิกีาร
รกัษา จะทาํใหก้ารศกึษากลไกการบาดเจบ็มคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ นอกจากน้ีผลการศกึษาทีไ่ด ้ควรมกีาร
นําเสนอใหห้น่วยงานทางการแพทยไ์ดร้บัทราบเชน่กนั เพือ่ประโยชน์สาํหรบัผูใ้ชถ้นนและหน่วยงานต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

- ผลการศกึษาควรนําเสนอต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัอุบตัเิหตุทางถนน เพื่อเป็นการกระตุ้นใหเ้พิม่
ความสนใจดา้นความปลอดภยัในอนัตรายขา้งทาง เพราะถนนเป็นหน่ึงในปจัจยัของอุบตัเิหตุ ผลการศกึษา
จะชว่ยให ้ผูอ้อกแบบถนนมกีารพฒันามาตรฐานการออกแบบสาํหรบัถนนใหมท่ีจ่ะเกดิขึน้หรอืนําไปปรบัปรุง
ถนนทีม่อียู ่  

5.3 การศึกษาแบบจําลองการเกดิอุบัติเหตุ 
การศกึษาน้ี มจุีดประสงคเ์พือ่พฒันาแบบจาํลองคาดการณ์จาํนวนอุบตัเิหตุทีส่ามารถนําไปใชไ้ดใ้นทางปฏบิตัจิรงิ 
รวมไปถึงการค้นหาปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบตัิเหตุทางถนน จากสถิติอุบตัิเหตุทางถนนในความ
รบัผดิชอบของกรมทางหลวง พบว่า ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 2 และทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 เป็น
เส้นทางที่มีสถิติการเกิดอุบตัิเหตุสูง ดงันัน้ พื้นที่การศึกษาทัง้สองดงักล่าว จึงถูกนํามาวิเคราะห์เพื่อสร้าง
แบบจําลองในการคาดการณ์จํานวนอุบตัเิหตุ จํานวนผูเ้สยีชวีติและจํานวนผูบ้าดเจบ็ โดยอาศยัรูปแบบจําลอง
การถดถอยแบบพวัซองและการถดถอยแบบทวนิามเชงิลบ ค่าพารามเิตอรจ์ะคํานวณโดยอาศยัวธิกีารประมาณ
ค่าความน่าจะเป็นสูงสุด ปจัจยัที่นํามาพจิารณาได้แก่ ปรมิาณจราจร รอ้ยละรถหนัก ความยาวสายทาง ช่อง
จราจร ทางเชื่อม ทางโคง้ ทางแยก ทางกลบัรถ ทางคู่ขนาน ชนิดผวิจราจร ไหล่ทาง การแบ่งทศิทางจราจร การ
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ใชท้ีด่นิ และปรมิาณน้ําฝน จากผลการวเิคราะห ์ทาํใหส้ามารถระบุปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัต่อการเกดิอุบตัเิหตุและ
แบบจาํลองทีเ่หมาะสมในการคาดการณ์จาํนวนอุบตัเิหตุและจาํนวนผูป้ระสบอุบตัเิหตุในแต่ละพืน้ทีศ่กึษาได ้ดงัน้ี 

ทางหลวงหมายเลข 2 
- เมือ่สดัสว่นของรถหนกัมากขึน้สง่ผลใหค้วามรนุแรงของอุบตัเิหตุเพิม่มากขึน้ 
- จาํนวนชอ่งจราจรมากจะเพิม่ความเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุและสง่ผลใหม้จีาํนวนผูป้ระสบอุบตัเิหตุมากขึน้ 
- ในบรเิวณทีเ่ป็นชุมชนหรอืทีอ่ยู่อาศยั และบรเิวณทีเ่ป็นรา้นขายของทีร่ะลกึหรอืเป็นหมู่บา้นกระจดักระจาย 

พบวา่ ทัง้สองบรเิวณดงักล่าวมแีนวโน้มความเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุและสง่ผลกระทบต่อจาํนวนผูบ้าดเจบ็ 
อย่างไรก็ตามพบว่าอุบตัิเหตุที่มผีู้เสยีชีวิตจะลดน้อยลง อาจเน่ืองมาจากความเร็วที่ใช้ลดลง หรอืมกีาร
การจราจรมากในบรเิวณดงักล่าว ทาํใหอุ้บตัเิหตุทีเ่กดิขึน้มคีวามรนุแรงไมม่ากนกั 

- การเกดิอุบตัเิหตุ แลว้มผีูบ้าดเจบ็หรอืเสยีชวีตินัน้ มกัจะเกดิในบรเิวณทีม่ทีางโคง้ ทางแยก จุดกลบัรถเป็น
จาํนวนมาก ในทางตรงกนัขา้มกลบัพบว่า เมื่อมจีาํนวนทางเชื่อมมาก จาํนวนอุบตัเิหตุและผูป้ระสบอุบตัเิหตุ
ลดน้อยลง 

- บรเิวณสายทางทีม่คีวามลาดชนัสงู ผูข้บัขีไ่มส่ามารถใชค้วามเรว็สงูไดแ้ละอาจมคีวามระมดัระวงัในการขบัขี่
มากขึน้ขณะขบัรถอยูใ่นสายทางลกัษณะดงักล่าว สว่นผลกระทบจากชนิดผวิทาง พบว่า ผูข้บัขีบ่นสายทางที่
มชีนิดผวิทางแบบคอนกรตีมแีนวโน้มความเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุมากกวา่ 

ทางหลวงหมายเลข 4 
- สายทางทีม่ไีหล่ทางจะเพิม่โอกาสในการเกดิอุบตัเิหตุ  
- จํานวนทางโค้งจะเพิม่โอกาสการเกิดอุบตัิเหตุและส่งผลให้มจีํานวนผู้บาดเจ็บเพิม่ขึ้นแต่ไม่รุนแรงถึงขึ้น

เสยีชวีติ 
- การแบ่งทศิทางจราจรจะทาํใหม้จีาํนวนผูป้ระสบอุบตัเิหตุลดลง  
- จํานวนผู้ประสบอุบตัิเหตุจะลดลงเมื่อมปีรมิาณน้ําฝนเพิม่ขึ้น ซึ่งอาจมสีาเหตุมาจากในสภาพภูมอิากาศ

ดงักล่าว ผูข้บัขีจ่ะหลกีเลีย่งการเดนิทาง เป็นผลใหจ้าํนวนผูป้ระสบอุบตัเิหตุลดลง 
- ในบรเิวณทีม่จีาํนวนทางเชื่อมมากจะเพิม่แนวโน้มความถีใ่นการเกดิอุบตัเิหตุ 
- สดัสว่นรถหนกัทีม่ากขึน้พบวา่มจีาํนวนอุบตัเิหตุลดลง อาจเน่ืองจากรถหนกัเคลื่อนทีไ่ดช้า้ การมสีดัสว่นรอ้ย

ละรถหนกัมากขึน้จงึทาํใหก้ารจราจรชา้ลงและสง่ผลใหจ้าํนวนอุบตัเิหตุลดลงตามไปดว้ย 
- จาํนวนทางเชื่อมใหผ้ลตรงกนัขา้มกบัทางหลวงหมายเลข 2 เพราะทางหลวงหมายเลข 4 มทีางเชื่อมเขา้ออก

ถนนโดยตรง ในขณะทีท่างหลวงหมายเลข 2 เป็นถนนทีม่ชีอ่งจราจรแบบคูข่นาน 

ซึ่งผลจากการศกึษาน้ี สามารถนําไปใชใ้นการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุทางถนนและเป็นแนวทางในการวางนโยบาย
ดา้นความปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 

เพื่อใหก้ารพฒันาแบบจําลองการเกดิอุบตัเิหตุมคีวามสมบูรณ์ในอนาคต ศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุฯ จงึมขีอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี 
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- พฒันารูปแบบการบนัทกึอุบตัเิหตุ โดยพจิารณาจากขอ้มูลองคป์ระกอบของอุบตัเิหตุและองค์ประกอบของ
การบาดเจบ็จากการศกึษาอุบตัเิหตุในเชงิลกึทีม่คีวามละเอยีดและครอบคลุมตวัแปรหลายๆ ดา้น 

- พฒันาวธิกีารศกึษาโดยใชแ้บบจําลองประเภทอื่นๆ ทีอ่าจมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละ
พืน้ที ่

- นําแบบจําลองดงักล่าวไปใชส้ําหรบัการวเิคราะหเ์สน้ทางสายอื่นของกรมทางหลวง โดยเฉพาะเสน้ทางสาย
รองทีอ่าจมปีจัจยัหลายๆ ดา้นแตกต่างจากทางหลวงหมายเลข 2 และ 4 ทีไ่ดว้เิคราะหไ์ปแลว้ในการศกึษาน้ี 

- นําแบบจําลองดงักล่าวไปใช้กบัเส้นทางอื่นของกรมทางหลวง โดยเฉพาะเส้นทางสายรองที่อาจมปีจัจยั
หลายๆ ดา้นแตกต่างจากทางหลวงหมายเลข 2 และ 4 ทีไ่ดว้เิคราะหไ์ปแลว้ในการศกึษาน้ี 

5.4 งานวิจัยในอนาคต 
จากผลการดําเนินงาน “โครงการต่อเน่ืองศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแหง่ประเทศไทย เพื่อพฒันาและเผยแพร่องคค์วามรู้
ดา้นความปลอดภยัทางถนน” ทีป่ระกอบดว้ยการศกึษาวจิยัย่อย 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1) การศกึษาอุบตัเิหตุที่
เกี่ยวขอ้งกบัอนัตรายขา้งทาง 2) การศกึษากลไกการบาดเจบ็ของผูป้ระสบอุบตัเิหตุ และ 3) การศกึษา
แบบจําลองการเกิดอุบัติเหตุ แม้จะชี้ให้เห็นถึงประเด็นสําคญัพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะในการแก้ปญัหาความ
ปลอดภยัทางถนนบนทางหลวงในประเทศไทยไปแล้วนัน้ แต่เน่ืองด้วยขอ้จํากดับางประการ เช่น ระยะเวลา
ศกึษา ทําใหป้ระเภทอุบตัเิหตุทีส่ําคญัอื่นๆ ซึ่งไม่ไดเ้กดิขึน้ในช่วงระยะเวลาดําเนินโครงการ ไม่ถูกบรรจุอยู่ใน
รายงานการศกึษาน้ี ดงันัน้ เพือ่ใหเ้กดิการสง่เสรมิประสทิธภิาพความปลอดภยัของโครงขา่ยทางหลวงในประเทศ
ไทย กรมทางหลวงจงึควรดาํเนินการศกึษาวจิยัต่อเน่ืองจากการศกึษาน้ี เพื่อผลกัดนัขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ ไปสูก่ารยกระดบัความปลอดภยัต่อผูใ้ชท้างหลวงในอนาคต ดงัแสดงในตารางท่ี 5-1 
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ตารางท่ี 5-1 งานวิจยัด้านความปลอดภยัในอนาคต 
ลาํดบั หวัข้อ รายละเอียด/ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1 การสบืคน้สาเหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกดิ
อุบตัเิหตุ (Accident Investigation and 
Reconstruction) อยา่งต่อเน่ือง 

ได้ข้อมูลสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงในเชิงลึก อันจะ
นําไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาจุดอนัตรายเฉพาะบรเิวณอยา่งยัง่ยนื 
เกดิการพฒันาองค์ความรูด้า้นความปลอดภยัทางถนนที่ไม่เคยถูก
คน้พบจากอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ 
เกดิการแลกเปลี่ยนองค์ความรูท้ี่ได้กบัผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งอื่นๆ เช่น 
ดา้นรถ หรอืดา้นพฤตกิรรมผูข้บัขี ่อนัจะทาํใหก้ารปรบัปรุงดา้นถนน
สอดรบักบัความสามารถ/ขอ้จาํกดัของปจัจยัดา้นรถและผูข้บัขี ่
เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการศึกษาอุบตัิเหตุในเชิงลึกแก่
บุคลากรกรมทางหลวง 

2 การศกึษาอนัตรายขา้งทางเพือ่ยกระดบั
มาตรฐานความปลอดภยัใหก้บัผูใ้ชท้าง 

ประเมนิสถานการณ์ในปจัจุบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตรายขา้งทาง และ
ระบบความปลอดภยัของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัของกรมทาง
หลวงในปจัจุบนั 
ศึกษาประเภทของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสมกับ
ลกัษณะทางกายภาพและระดบัชัน้ของทางหลวงในประเทศไทย 
รวมถงึการออกแบบและตดิตัง้อุปกรณ์เหลา่น้ีทีม่คีวามเหมาะสมและ
ปลอดภยั 

3 การศกึษาความคุม้คา่ในการใชเ้สาประเภท
แตกหกัได ้(Breakaway Poles) 

เขา้ใจถงึหลกัการออกแบบและการใชง้านจรงิของอุปกรณ์ทีส่ามารถ
ลดความรุนแรงของอุบตัิเหตุและความรุนแรงของการบาดเจ็บที่
สามารถแตกหกัไดเ้มือ่เกดิการชน 
ทราบถึงข้อดี/ข้อเสียของอุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับ
อุปกรณ์ทีก่รมทางหลวงใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั 
เกิดการเปรยีบเทยีบความคุ้มค่าของการใช้อุปกรณ์ดงักล่าว เมื่อ
พจิารณาจากเงนิลงทุน ค่าซ่อมบํารุง การดูแลรกัษา เปรยีบเทยีบ
กบัความสามารถในการลดการเสยีชวีติและการบาดเจ็บตามหลกั
เศรษฐศาสตร ์

4 ระบบฐานขอ้มลูอุปกรณ์ความปลอดภยั สร้างระบบฐานขอ้มูลอุปกรณ์ความปลอดภยั ในเบื้องต้น ขอ้มูลที่
คาดวา่จะเป็นประโยชน์แก่กรมทางหลวง ประกอบไปดว้ย ประเภท
ของอุปกรณ์ วสัดุ ขนาดและมติ ิตาํแหน่งและระยะทีต่ดิตัง้ ความชนั
คนัทาง ฯลฯ ควบคู่ไปกบัข้อมูลการจราจร ได้แก่ ปรมิาณจราจร 
ความเรว็ และสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ 
หน่วยงานภูมภิาคสามารถใช้ระบบดงักล่าวในการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของอุปกรณ์ และง่ายต่อการบริหารจดัในกรณีที่จําเป็น
จะตอ้งมกีารปรบัปรงุหรอืซ่อมแซมเมือ่เกดิอุบตัเิหตุขึน้ 
หน่วยงานส่วนกลางสามารถใช้ระบบดังกล่าวในการประเมิน
ประสทิธภิาพของอุปกรณ์ความปลอดภยัในภาพรวมในระดบัแขวง 
เขต หรอืในระดบัประเทศ และสะดวกต่อการประเมนิงบประมาณใน
ภาพรวมในการจดัหาหรอืซ่อมแซมอุปกรณ์เหลา่น้ี 
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