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Abstract
This articcle presents analyze
a
the likkely causes annd the
severity of thhe pick-up truck involved crasshes in Thailannd. The
in-depth crash investigation knowledge waas applied to exxamine
the three conntributing factorrs to road crashhes including huumans,
vehicles and road and the environment.
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the pick-up
p
truck innvolved crashees in the upperr northeastern
region of Thailand were
w selected ffor the in-depthh investigation.
As a result of previously ccompleted in--depth crash
invesstigations, 90 the pick-up truck involvedd crashes in
Thailand were sysstematically reeviewed and analyzed to
identtify the likely caauses of the roaad crashes and its severity as
well as recommendd the appropriaate remedial treeatments. The
reseaarch findings reevealed that aall three contriibuting factors
includding humans, vehicles, road and the envirronment were
the combined
c
causes of the road crashes, for exxample, drunk
and driving, fatigue, insufficient siight distance, defected
d
road
surfacce conditions, and inapproppriate road traaffic markings.
Moreeover, the studyy also indicatedd contributing factors
f
leading
to crashes
c
severityy, such as nnot wearing seeat belt and
passeengers travelingg in the freightt carrying compartment and
otherrs. The review and
a analysis of previous research studies on
the in-depth crash investigations oof 90 pick-up truck
t
involved
crashhes in Thailand indicated thatt the major caauses of these
crashhes was human factor, most ffrequent types of crashes are
rollovver of the road and then coollided with roadside hazard
objeccts, while the main
m contributinng factor to thee severity were
not wearing
w
seat beelts and passengers traveling in the freight
carryiing compartmeents.
Keyw
words: pick-up trruck, in-depth ccrash investigation, causes of
thesee crashes, factor to the severitty

1. บทนํ
บ า
ปัญหาอุบัติเหตุบนท้
น องถนนเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิต
ซึ่งในปประเทศไทยถือว่ว า เป็ น ปัญ หาที่มี คความสํ าคัญ อย่างมาก
ง ในปี พ.ศ.
2551 มหาวิทยาลัยมิชิแกนเผยว่าประเททศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุ
จ บัติเหตุทาง
มากเป็ป็นอันดับ 2 ของโโลก โดยมีการเสียชชีวิต 44 คนต่อปรระชากรหนึ่งแสน
คน [11] และในปี พ.ศศ. 2553 องค์กาารอนามัยโลกเผยวว่าประเทศไทยมี
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางมากเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยพบว่ามีการ
เสียชีวิวติ 38.1 คนต่อปรระชากรหนึ่งแสนคคน [2]

1

สําหรับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย สิ่งหนึ่งที่ยังขาด
คือการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก ซึ่งการสืบสวนอุบัติเหตุจากหน่วยงานต่างๆ
จะมุ่งเน้นเพียงเพื่อสอบสวนว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทําผิด บ่อยครั้งพบว่าการ
สันนิษฐานของผู้บันทึกข้อมูลถูกใช้เป็นข้อสรุปของการเกิดอุบัติเหตุโดยขาด
หลักฐานและกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสม ซึ่งการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของอุบัติเ หตุให้ถูกต้องนั้นจําเป็ นต้องมีองค์ค วามรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ ใ นการสื บ สวนอุ บั ติ เ หตุ ใ นเชิ ง ลึ ก เนื่ อ งจากการสื บ สวน
อุบั ติ เ หตุ เ ชิ ง ลึก จะเป็ น การตรวจสอบองค์ ป ระกอบทั้ ง หมดที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
อุบัติเหตุ ทั้งปัจจัยด้านคน รถและถนนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทราบและ
อธิบายได้ว่าปัจจัยใดที่เป็นต้นเหตุ สิ่งใดที่ทําให้อุบัติเหตุมีความรุนแรง เพื่อ
นําไปสู่การป้องกันหาวิธีการรับมือกับอุบัติเหตุแบบเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น
ซ้ําอีก
ปัจจุบันในประเทศไทยมีการใช้รถกระบะอย่างกว้างขวาง จากสถิติ
จํานวนรถจดทะเบียนระหว่าง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2556 พบว่า รถกระบะ
มีสัดส่วนการจดทะเบียนประมาณร้อยละ 18 ซึ่งมากเป็นอันดับสองรองจาก
รถจักรยานยนต์ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ระหว่าง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2556 พบว่า รถกระบะมีสัดส่วนการเกิด
อุบัติเหตุประมาณร้อยละ 16 รองจากรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลและ
รถจักรยานยนต์ [3] แต่ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นเทศกาลสงกรานต์หรือ
เทศกาลปี ใ หม่ จะมี ส ถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เ ป็ น อั น ดั บ สองรองจาก
รถจัก รยานยนต์ [4] บ่อ ยครั้ ง เมื่ อ เกิดอุ บั ติเ หตุ ที่เ กี่ ย วข้องกั บรถกระบะ
พบว่ามักจะเป็นอุบัติเหตุที่มีความรุนแรง มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตหลาย
รายต่อการเกิดอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีผู้โดยสาร
อยู่ในกระบะท้ายรถซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย ในการที่จะลดปัญหา
เหล่านี้ได้ จําเป็นต้องทราบถึงสาเหตุที่มาของการเกิดอุบัติเหตุ ปัจจัยที่ทํา
ให้อุบัติเหตุมีความรุนแรง และแนวทางการป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้อุบัติเหตุ
ที่เคยเกิดขึ้นแล้วกลับมาเกิดขึ้นซ้ําอีก ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของงานการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยบทความนี้ได้นําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัย ผลจาก
การวิจัย และสรุปผลโดยนําเสนอแนวทาง มาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะ
1.1 บททวนวรรณกรรม
E.B.R. Desapriya และคณะ (2004) ได้ศึกษาอัตราส่วนความรุนแรง
ของอุ บั ติ เ หตุ จ ากการชนกั น ระหว่ า งรถกระบะกั บ รถเก๋ ง ส่ ว นบุ ค คล
การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลอุบัติเหตุในรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
จํานวน 953 กรณี จากการศึกษาพบว่า เมื่อรถกระบะชนกับรถเก๋งส่วน
บุคคล โอกาสในการบาดเจ็บของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถกระบะจะมีน้อย
กว่ารถเก๋งส่วนบุคคลถึง 2 เท่า เนื่องจากรถกระบะมีโครงสร้างที่แข็งแรง
กว่าและมีมวลมากกว่า [5]
ปกรณ์ อนิวัตกูลชัย และ กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์
(2551) ได้ศึกษา
วิเคราะห์กลไกการบาดเจ็บของผู้โดยสารที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน จาก
การศึก ษาพบว่า การสั มผั ส ภายในห้ อ งโดยสารและการเคลื่ อ นไหวที่ ผิ ด
ลักษณะที่เป็นผลกระทบจากการชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรง (Impact
force) และความเร่ง (Acceleration) ที่ถ่ายโอนมาจากตัวรถ เป็นสาเหตุ
หลักของการบาดเจ็บ นอกจากนี้ตําแหน่งที่นั่งของผู้โดยสาร การใช้เข็มขัด
นิรภัยก็เป็นปัจจัยที่สําคัญของการได้รับบาดเจ็บในทุกๆรูปแบบการชน [6]
อรรถกร สาละ และ พนกฤษณ คลังบุญครอง (2552) ได้ทําการศึกษา
การสืบสวนอุบัติเหตุการจราจรเชิงลึก: กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย โดยมีกรณีศึกษา 3 กรณี ได้แก่ กรณีรถกระบะชน
กับรถกระบะ กรณีรถกระบะยางล้อระเบิดเสียหลักพุ่งชนประสานงากับ
รถบรรทุกกึ่งพ่วง และกรณีรถเก๋งส่วนบุคคลแซงไม่พ้นพุ่งชนกับรถโดยสาร
ประจําทาง จากการศึกษาทั้ง 3 กรณี พบว่าความประมาทของผู้ขับขี่เป็น

สาเหตุของอุบัติเหตุและเป็นสถิติส่วนใหญ่ที่ผ่านมาของการเกิดอุบัติเหตุ
ประกอบกับปัจจัยถนนและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยเสริมให้อุบัติเหตุมีความ
รุ น แรงมากยิ่ ง ขึ้ น และปั จ จั ย รถที่ อ ยู่ ใ นสภาพไม่ พ ร้ อ มใช้ ง านก่ อ นออก
เดินทาง เช่น ระบบเบรก ยางล้อ เป็นต้น [7]
T. Brenac และคณะ (2013) ได้ทําการศึกษาการสืบสวนอุบัติเหตุเชิง
ลึกในเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างความเร็วที่ได้จากรายงานของผู้ขับขี่และ
จากการสื บ สวนอุ บั ติ เ หตุ ย้ อ ยรอย การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ จํ า นวนอุ บั ติ เ หตุ
ทั้งหมด 73 กรณี จากการศึกษาพบว่าถึงแม้ความเร็วที่ได้จากการรายงาน
ของตัวผู้ขับขี่และความเร็วที่ได้จากการสืบสวนอุบัติเหตุย้อนรอยเฉลี่ยแล้ว
จะมีค่ าใกล้เ คี ย งกั น แต่ ค วามเร็ ว ที่ ไ ด้ จากรายงานของผู้ขั บ ขี่ ไ ม่ ส ามารถ
นํามาใช้แทนความเร็วที่ได้จากการสืบสวนอุบัติเหตุย้อนรอยได้ เนื่องจาก
พบว่า 27 เปอร์เซ็นต์ จากกลุ่มตัวอย่าง มีความคลาดเคลื่อนประมาณ 10
กิโลเมตรต่อชั่วโมง [8]
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้และกระบวนการในการสืบสวนเชิงลึก
อุบัติเหตุทางถนนในการวิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุและวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุในพื้นที่ศึกษา 3 กรณีศึกษา เพื่อเสนอแนะ
แนวทาง นโยบาย มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนของรถกระบะ
1.2.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถกระบะ
90 กรณีในประเทศไทย และวิเคราะห์หาสาเหตุสําหรับการชนแต่ละ
ประเภท พร้ อมทั้ งเสนอแนะแนวทางแก้ ไขที่ เ กี่ ยวข้องกั บปั จจัย คน รถ
ถนนและสิ่งแวดล้อม
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 พื้นที่ศึกษาครอบคลุมภาคอีสานตอนบน 11 จังหวัด ประกอบไป
ด้วย จังหวัดขอนแก่น หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม สกลนคร
อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย กาฬสินธุ์และบึงกาฬ ดังแสดงขอบเขตพื้นที่
ศึกษาในรูปที่ 1
1.3.1 คัดเลือกกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ศึกษาจํานวน 3
กรณีศึกษา โดยคัดเลือกกรณีที่เกิดกับรถกระบะ มีการเสียชีวิตอย่างน้อย 1
คน และเป็นที่สนใจของสาธารณะชน

รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษา [9]

1.4 สมมติฐานของการวิจัย
1.4.1 ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทันก่อนที่เจ้าหน้าที่
ตํารวจจะย้ายรถที่ประสบอุบัติเหตุไปที่พักของกลาง สามารถเก็บข้อมูลตัว
รถได้ที่ที่พักของกลาง
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1.4.2 ข้อมูลการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุได้จาก
ผลตรวจวินิจฉัยจากแพทย์
1.4.3 การรวบรวมข้อมูลกรณีอุบัติเหตุ ในบางกรณีจําเป็นต้องขอความ
อนุ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น เจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบคดี หน่ ว ยงานของสื่ อ ข่ า ว หน่ ว ยกู้ ชี พ หน่ ว ยกู้ ภั ย หรื อ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
1.4.4 ในการวิเคราะห์สาเหตุและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ รถกระบะจะใช้ ห ลั ก การด้ า นพลศาสตร์ ข องยานพาหนะ
(Vehicle Dynamics)
1.4.5 ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถ
กระบะ 90 กรณี เป็นผลที่ดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้กระบวนการ
สืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกที่เหมาะสม ดังนั้นข้อมูลจึงเป็นที่น่าเชื่อถือได้

2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 การสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะในพื้นที่ศึกษาศึกษา
3 กรณี
ลําดับขั้นตอนการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกได้แสดงในรูปที่ 2
ได้รับการแจ้งเหตุ
รวบรวมทีมงานที่จะออกภาคสนาม
งานภาคสนาม

1.ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น
และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
2.แนะนําตัวต่อเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในที่เกิด
3.ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์เตือนการเกิดอุบัติเหตุ
4.รวบรวมข้อมูลและสํารวจภาคสนาม
ถ่ายภาพจุดเกิดเหตุโดยละเอียด
5.รวบรวบและตรวจสอบสภาพตัวรถหลังการชน
โดยละเอียด ทั้งภายในและภายนอกตัวรถ
6.ติดตามข้อมูลการบาดเจ็บ การเสียชีวิต
และการรักษาพยาบาล
7.ติดตามข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลคดีจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ในตัวรถจากบริษัท/อู่ซอ่ มรถ
ไม่พอใจ
พอใจ
งานในสํานักงาน

จําลองอุบัติเหตูย้อนรอย วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
เขียนรายงานการสืบสวนอุบัติเหตุและสรุปผล

รูปที่ 2 ขั้นตอนการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก [9]

2.1.1 การรับแจ้งเหตุ
หน่วยสืบสวนอุบัติเหตุได้มีการเชื่อมต่อการสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถติดต่อกันทางโทรศัพท์และวิทยุสื่อสารโดยใช้
คลื่ น ความถี่ เ ดีย วกัน กั บ หน่ ว ยฉุ ก เฉิ น และตํ า รวจที่ ใ ช้ รั บ แจ้ ง เหตุ เ พื่ อ ให้
สามารถติดตามและตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา โดยข้อมูล
เบื้องต้นที่ต้องการในการรับแจ้งเหตุ ได้แก่ สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ลักษณะ
การเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้ประสบอุบัติเหตุ ความรุนแรงและอาการของผู้
ประสบอุบัติเหตุ

2.1.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
ในการเก็ บ ข้ อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ หน่ ว ยสื บ สวนจะต้ อ งทํ า งานร่ ว มกั น กั บ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่พยาบาล หน่วยกู้ชีพ ซึ่ง
หน่ ว ยสื บ สวนจะต้ อ งติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วอย่ า งใกล้ ชิ ด
โดยเฉพาะหน่วยงานตํารวจและหน่วยงานพยาบาล ในการสํารวจเก็บข้อมูล
ในภาคสนามนั้ น หน่ ว ยสื บ สวนจํ า เป็ น จะต้ อ งมี อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่
เตรียมพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ขั้นตอนในการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุเมื่อไป
ถึงจุดเกิดเหตุ มีดังนี้
1 ประเมิ น สถานการณ์ เ บื้ อ งต้ น และมอบหมายหน้ า ที่ ใ นการ
ปฏิบัติงาน
2 แนะนําตัวต่อเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในที่เกิดเหตุ
3 ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์เตือนการเกิดอุบัติเหตุ
4 รวบรวมข้อมูลสํารวจภาคสนามถ่ายภาพจุดเกิดเหตุโดยละเอียด
4.1 ระบุตําแหน่งสถานที่ในการเกิดอุบัติเหตุ
4.2 ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์เตือนอื่นๆเพื่อความปลอดภัย
4.3 ระบุตําแหน่งจุดเริ่มต้น จุดชนและจุดสุดท้ายของรถ
4.4 ถ่ายภาพรายละเอียดต่างๆให้ครอบคลุมที่เกิดเหตุและทํา
เครื่องหมายหลักฐานต่างๆ
4.5
ทํ า การเก็ บ ข้ อ มู ล ทางกายภาพของถนนและ
สภาพแวดล้อมในจุดเกิดเหตุและร่างสถานที่เกิดเหตุในเบื้องต้น
4.6 วัดค่าความเสียดทานของผิวถนน
4.7 หาข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรบริเวณที่เกิดเหตุ เช่ น
ปริมาณจราจร สัดส่วนปริมาณจราจร ความเร็วในการจราจร เป็นต้น
5 รวบรวบและตรวจสอบสภาพตั ว รถหลั ง การชนโดยละเอี ย ด ทั้ ง
ภายในและภายนอกตัวรถ
5.1 ถ่ายภาพความเสียหายของตัวรถทั้ง 8 ด้านและถ่ายภาพ
ด้านบน
5.2 วัดการเสียรูปของตัวรถ
5.3 ตรวจสอบองค์ประกอบของรถ เช่น ระบบเบรก ไฟส่อง
สว่าง ระบบบังคับเลี้ยว สภาพยางและอื่นๆ
5.4 ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น เข็มขัดนิรภัย ถุง
ลมนิรภัยและพนักพิงศีรษะ
6 ติดตามข้อมูลการบาดเจ็บ การเสียชีวิตและการรักษาพยาบาล
6.1 ข้อมูลทางการแพทย์
6.1.2 ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด
6.1.3 รายงานทางพิษวิทยา
6.1.4 ข้อมูลสุขภาพจิต
6.1.5 อาการป่วยก่อนเกิดอุบัติเหตุ
6.1.6 ใบสั่งยา
6.1.7 รายงานการรับการรักษา
6.2 รายงานข้อมูลคดีความของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
6.3 สัมภาษณ์ผู้ประสบอุบัติเหตุโดยตรง
7 การติดตามข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การสืบสวนเชิงลึกอุบัติเหตุคือการตรวจสอบขององค์ประกอบทั้งหมดที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งด้านคน รถ ถนนและสภาพแวดล้อม เพื่ออธิบาย
ลํ า ดั บ เหตุ ก ารณ์ อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น [10] วิ ธี ก ารสื บ สวนที่ เ ป็ น ระบบจะ
สามารถเปิดเผยสาเหตุของอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถทําให้เข้าใจได้ว่าอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเหตุใดจึงมีความรุนแรง โดยจะต้องพยายามหา
คําตอบของคําถามให้ได้ว่า ใคร เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร ทําไม ซึ่งคําถาม
เหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นแนวทางในการวิเคราะห์หาสาเหตุและกลไกของ
การเกิดอุบัติเหตุเชิงลึกต่อไป [11] ความสําคัญของการสืบสวนอุบัติเหตุเชิง
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ลึก คือ การลําดับเหตุการณ์และผลที่ตามมาของการเกิดอุบัติเหตุ [12] ใน
การที่จะจําลองให้เห็นภาพการเคลื่อนที่ในขณะเกิดอุบัติเหตุอาจต้องทราบ
ความเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่การวิเคราะห์เชิงลึกมักจะทํา การใช้สมการพื้นฐาน
ทางฟิสิกส์จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ทราบว่ามีความเร็วมากน้อยเพียงไร โดย
สามารถคํานวณได้จากสมการคํานวณความเร็วจากรอยไถล สมการคํานวณ
ความเร็วจากรอยแฉลบ สมการคํานวณความเร็วตามกฎอนุรักษ์โมเมนตัม
สมการคํานวณความเร็วตามกฎอนุรักษ์พลังงาน สมการคํานวณความเร็ว
กรณีรถตกจากที่สูง สมการคํานวณความเร็วกรณีรถพลิกคว่ํา และสมการ
คํานวณอัตราส่วนโอกาสการเสียชีวิต [13,14] ซึ่งสุดท้ายในการวิเคราะห์
ข้อมูล จะต้องสรุปให้ได้ว่าปัจจัยใดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ
คื อ อะไร ทํ า ไมอุ บั ติ เ หตุ จึ ง มี ค วามรุ น แรง พร้ อ งทั้ ง เสนอแนะแนวทาง
นโยบาย มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุต่อไป

1 ลําดับเหตุการณ์
ผู้ขับขี่รถกระบะเดินทางไปร่วมงานบุญกฐินโดยได้ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตั้งแต่ช่วงบ่าย จากนั้นเดินทางเพื่อไปช่วยญาติขนของหนีน้ํา
ท่วมโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 เมื่อเดินทางมาถึงทางแยก
ผู้ขับขี่รถกระบะได้เลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะตัดเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12
แต่ไม่สามารถบังคับรถได้จึงชนท้ายรถจักรยานยนต์ที่อยู่ด้านหน้า จากนั้นผู้
ขับขี่รถกระบะได้ขับรถข้ามเกาะกลางถนนไปยังอีกฝั่งในทิศทางตรงกันข้าม
และได้ขับย้อนศรจนกระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบริเวณทางโค้ง รถกระบะ
จึงชนแบบประสานงากับรถเก๋งส่วนบุคคล

2.2 การศึกษาการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับรถ
กระบะ 90 กรณี
บทความนี้ได้มีการศึกษารวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่มีการสืบสวน
อุบัติเหตุเชิงลึกที่มีในประเทศไทยโดยคัดเลือกในกรณีที่เกิดกับรถกระบะ
จากรายงานโครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุจาก
การขนส่งและจราจรของสํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ปี
พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2551 รายงานโครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552 และรายงานโครงการวิจัยการสืบสวนเชิงลึกสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจรของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งได้แบ่งพื้นที่ศึกษาออกตามภูมิภาค ได้แก่ เขต
พื้นที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) และเขตพื้นที่ส่วนภูมิภาค
(เชี ยงใหม่ ขอนแก่น นครราชศรีมาและสงขลา) [15-26] รวมทั้ ง สิ้น 90
กรณี โดยนํามารวบรวมสรุปรายละเอียดปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
สาเหตุสําหรับการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละประเภท สาเหตุของความรุนแรง
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่เ กี่ยวข้องกับ ปัจจัย คน รถ ถนนและ
สิ่งแวดล้อม โดยขั้นตอนการศึกษาการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกในประเทศ
ไทยที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะ 90 กรณี ได้แสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 4 จุดสุดท้ายของรถ กรณีอุบัติเหตุรถกระบะชนรถเก๋งส่วนบุคคล [23]

รวบรวมการศึกษาการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก
ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะ 90 กรณี
จําแนกลักษณะการเกิดอุบัติเหตุตามรูปแบบการชน
รวบรวมแนวทางแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุและความรุนแรง โดยแยกตาม
ปัจจัย คน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม

รวบรวมสาเหตุของอุบัติเหตุและ
สาเหตุของความรุนแรง โดยแยกตาม
ปัจจัย คน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม

เสนอแนะแนวทาง นโยบาย มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนของรถกระบะ โดยนําเสนอในรูปแบบ 5 เสาหลัก
ตามแผนทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน

รูปที่ 3 ขั้นตอนการศึกษาการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ
รถกระบะ 90 กรณี [9]

3. ผลการวิจัยและอภิปราย
3.1 ผลการศึกษาการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะใน
พื้นที่ศึกษาศึกษา 3 กรณี
3.1.1 กรณีอุบัติเหตุรถกระบะชนรถเก๋งส่วนบุคคล ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 ช่วงขอนแก่น - เชียงยืน กม.ที่ 567+300 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน
จ.มหาสารคาม เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 1 ราย

รูปที่ 5 ลําดับเหตุการณ์อุบัติเหตุกรณีอุบัติเหตุรถกระบะชนรถเก๋งส่วนบุคคล [23]

จากการเก็ บ ข้ อ มู ลอุ บั ติ เ หตุ ใ นกรณี ช นแบบประสานงาจํ า นวน
13,162 ครั้ง ของ FARS 1975-1998 พบว่าอัตราส่วนโอกาสเสียชีวิตของ
ผู้โดยสารในรถที่มีมวลน้อยกว่าจะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้โดยสารในรถที่
มีมวลมากกว่า [14] ในกรณีนี้พบว่าโอกาสเสียชีวิตของผู้โดยสารในรถเก๋ง
ส่วนบุคคลมีมากกว่ารถกระบะถึงเกือบ 12 เท่า ซึ่งการคํานวณโอกาสการ
เสี ย ชี วิ ต ของผู้ โ ดยสารมี ส มมติ ฐ าน ได้ แ ก่ สมการอั ต ราส่ ว นโอกาสการ
เสียชีวิต [Evans L, 2004] R = ( m2 / m1 ) λ โดยที่ R คือ อัตราส่วน
โอกาสการเสีย ชีวิตของผู้ขั บขี่ m1 คื อ มวลของรถที่ เบากว่ ามีค่ าเท่ ากั บ
1200 กิโลกรัม m2 คือ มวลของรถหนักกว่ามีค่าเท่ากับ 2400 กิโลกรัม
รถกระบะและรถเก๋งส่วนบุคคลชนกันแบบประสานงา λ คือสัมประสิทธิ์
ลักษณะการชน ในกรณีชนแบบประสานงาค่าสัมประสิทธิ์ λ = 3.58 ดังนั้น
3.58
R = ( 2400 / 1200 )
≈12 เท่า
2 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรง
และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรง
และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข กรณีอุบัติเหตุรถกระบะชนรถเก๋งส่วนบุคคล
แสดงในตารางที่ 1
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3.1.2 กรณีอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุก ยางระเบิดแล้วเสียหลักพลิก
คว่ํา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ช่วงบรบือ – มหาสารคาม กม.ที่
51+800 ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 15
ราย
1 ลําดับเหตุการณ์
ผู้ ขั บ ขี่ ร ถกระบะคนแรกขั บ รถพาญาติ เ ดิ น ทางกลั บ บ้ า นจาก
กรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้โดยสาร 16 คนรวมผู้ขับขี่ ออก
จากกรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ 20.00 น. เมื่อเวลาประมาณ 6.30 น.
ได้หยุดพักที่ปั้มน้ํามันในจังหวัดนครราชสีมา และได้เปลี่ยนผู้ขับขี่คนที่ 2
จากนั้นเวลาประมาณ 7.00 น. รถคันดังกล่าวได้ออกเดินทางต่อจนกระทั่ง
มาถึงจุดเกิดเหตุ ยางหลังด้านขวาระเบิด ผู้ขับขี่พยายามจะเบรกรถเพื่อลด
ความเร็ว ทําให้รถเสียหลักตกลงไปยังร่องน้ํากึ่งกลางถนน รถพลิกคว่ํา 1
รอบและตัวรถหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเป็นมุมประมาณ 180 องศา

3.1.3 กรณีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ริมถนน บนทาง
หลวงชนบท ขก 3020 กม.ที่ 21 บ.หนองบัวรอง ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น เสียชีวิต 6 ราย และบาดเจ็บ 9 ราย
1 ลําดับเหตุการณ์
รถกระบะได้ตระเวนเล่นน้ําในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีคนขับ
และผู้โดยสารจํานวน 15 ราย เมื่อพบด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ ผู้ขับขี่มี
อาการเมาสุราและไม่มีใบอนุญาตขับขี่ จึงหลีกเลี่ยงการตรวจจับโดยกลับรถ
แล้วใช้เส้นทางใหม่ เมื่อถึงจุดเกิดเหตุซึ่งมีลักษณะเป็นทางโค้งรัศมีแคบ ผู้
ขับขี่ได้หักหลบหลุมริมถนน ผนวกกับรถกระบะแล่นมาความเร็วที่สูง ทําให้
รถเกิดเสียหลักชนหลักนําทาง 2 ต้น แล้วไปชนกับต้นไม้หมุนรอบต้นไม้เป็น
มุมประมาณ 90 องศา ในจํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมีเด็กที่มีอายุน้อย
กว่า 12 ปี เป็นผู้โดยสารจํานวน 6 ราย เสียชีวิต 3 ราย ซึ่งเด็กที่เสียชีวิตนั่ง
อยู่ภายในห้องโดยสารทั้งหมด

รูปที่ 6 สภาพหลังเกิดเหตุของล้อหลังด้านขวา กรณีอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุก
ยางระเบิดแล้วเสียหลักพลิกคว่ํา [23]
รูปที่ 9 จุดสุดท้ายของรถกรณีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ริมถนน [23]

รูปที่ 7 จุดสุดท้ายของรถ กรณีอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุก ยางระเบิดแล้วเสียหลัก
พลิกคว่ํา [23]
รูปที่ 10 ลําดับเหตุการณ์อุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ริม
ถนน [23]

รูปที่ 8 ลําดับเหตุการณ์อุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุก ยางระเบิดแล้ว
เสียหลักพลิกคว่ํา [23]

2 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรง
และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรง
และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข กรณีอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุก ยางระเบิด
แล้วเสียหลักพลิกคว่ํา แสดงในตารางที่ 2

การประมาณความเร็วขณะเกิดอุบัติเหตุมีสมมติฐานดังนี้
- สมมติให้เศษกระจกและชิ้นส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถ
กระบะมีการเคลื่อนที่แบบ Projectile หลังการชน
- เศษกระจกแตกและกระเด็นออกจากรถทันทีที่เกิดการชน
- สมมติให้ความเร็วของเศษกระจกที่กระเด็นออกจากตัวรถ
ในแนว 45o กับแนวราบมีค่าเท่ากับความเร็วของรถที่ปะทะกับต้นไม้
- d คือ ระยะทางที่เศษกระจกกระเด็นไกลที่สุด 16.7 เมตร
- h คือ ความสูงจากกระจกถึงระดับพื้นดิน 2.33 เมตร
จากสมการหาความเร็ว [R.W.River, 1999] S = 7.94d / h
ดังนั้น S = 86.9km / h [13] ซึ่งหมายความว่าความเร็วของรถกระบะก่อน
ชนต้นไม้มีค่ามากกว่า 86.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
การประมาณความเร็วที่ปลอดภัย มีค่าที่ใช้ในกาคํานวณดังนี้
- e คือ อัตราการยกโค้งมีค่าเท่ากับ 4 %
- f คือ สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์เฉลี่ยเท่ากับ 0.16
- R คือ รัศมีโค้งมีค่าเท่ากับ 94 เมตร
- v คือ ความเร็วออกแบบสําหรับรถแล่นในทางโค้ง
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จากสมการออกแบบยกขอบโค้ ง

[AASHTO,

2001]

2

ดังนั้น v = 50 km / h [27] ซึ่ง
หมายความว่า หากรถใช้ความเร็วที่มากกว่า 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การ
ควบคุมรถจะทําได้ค่อนข้างลําบาก มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการหลุดโค้งสูง
( 0 .01e+f ) / 1-( 0 .01ef) = v / 127 R

2 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรง
และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรง
และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ ไ ข กรณี อุบัติเ หตุ รถกระบะเสีย หลั กพุ่ง ชน
ต้นไม้ริมถนน แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 1 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรงและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกรณีอุบัติเหตุรถกระบะชนรถเก๋งส่วนบุคคล [9]
ปัจจัย
คน

สาเหตุของอุบัติเหตุ
- ผู้ขับขี่รถกระบะอยู่ในสภาพที่มึนเมาในขณะขับรถ
และได้พยายามหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่
ตํารวจโดยการขับรถย้อนศรแล้วไปชนกับรถเก๋งส่วน
บุคคลบริเวณทางโค้ง

รถ

-

ถนนและ
สิ่งแวด
ล้อม

- ขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเย็น มีฝนตกส่งผลให้ถนนลื่น
และทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี จุดเกิดเหตุเป็นทาง
โค้ง มีเนินดิน วัชพืชและต้นไม้ขึ้นรกบดบังการ
มองเห็นทําให้ระยะการมองเห็นไม่เพียงพอ คนขับรถ
เก๋งส่วนบุคคลไม่คาดคิดว่าจะมีรถกระบะย้อนศรมาใน
ทิศทางตรงข้าม จึงเกิดการชนแบบประสานงา

สาเหตุของความรุนแรง
- ผู้ขับขี่รถกระบะ ผู้ขับขี่รถเก๋งส่วนบุคคล
และผู้โดยสารไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย

- การชนของรถเป็นลักษณะชนประสานงา
จึงเป็นการเพิ่มความรุนแรงของการชน
- มวลและค่าความแข็งแรงของโครงสร้างรถ
เก๋งส่วนบุคคลมีค่าน้อยกว่ารถกระบะ จึงทํา
ให้ตัวรถเก๋งส่วนบุคคลมีความเสียหายอย่าง
มาก

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
- ควรเข้มงวดในการตั้งด่านตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับอย่าง
เคร่งครัดโดยมีการตั้งด่านถาวรและด่านลอย
- ควรมีการบังคับใช้กฎหมาย การคาดเข็มขัดนิรภัยและการขับรถเร็วเกินอัตรา
ที่กฎหมายกําหนดไว้โดยเคร่งครัด โดยมีการตั้งด่านตรวจจับที่ถาวรและด่าน
ลอย
- ผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ให้รถที่ผลิตมีถุงลมนิรภัยทุกคัน

- ควรดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อ
วิเคราะห์หาปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข เช่น
การปรับปรุงระยะมองเห็นในทางโค้งทั้งจากต้นไม้และเนินดิน การติดตั้งป้าย
โค้งอันตราย ป้ายชะลอความเร็ว ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งแถบชะลอ
ความเร็ว (Rumble Strips) เป็นต้น

-

ตารางที่ 2 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรงและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกรณีอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุก ยางระเบิดแล้วเสียหลักพลิกคว่ํา [9]
ปัจจัย
คน

รถ

ถนนและ
สิ่งแวด
ล้อม

สาเหตุของอุบัติเหตุ
- ความประมาทของผู้ขับขี่ที่ไม่มีการตรวจสภาพยาง
รถก่อนการเดินทาง

สาเหตุของความรุนแรง
- ผู้ขับขี่ใช้เบรกขณะยางระเบิดทําให้ตัวรถ
เสียสมดุลมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
- ควรบังคับใช้กฎหมายและเคร่งครัดในการตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะ
สภาพยางเพื่อใช้ในการต่อทะเบียน และควรมีการจัดตั้งหน่วยตรวจสภาพรถ

- รถกระบะใช้ยางคละรุ่น ยี่ห้อและผลิตในช่วงเวลาที่
แตกต่างกันส่งผลให้รถเสียสมดุลขณะเบรก
- รถกระบะใช้ยางที่เสื่อมสภาพ เนื่องจากยางบางเส้น
แทบไม่มีร่องดอกยางที่เหมาะสมกับการใช้งาน
- แรงดันลมยางและขนาดของหน้ายางของแต่ละล้อมี
ความแตกต่างกันมาก
- การบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดน้ําหนักบรรทุกที่
ออกแบบไว้
- การใช้ยางมือสอง เนื่องจากยางเส้นที่หน้ายางร่อน
หลุดออกในลักษณะนี้มักเกิดกับยางหล่อดอก อาจเกิด
จากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังแสดงในรูปที่ 6

- โครงเหล็กหลังคาผ้าใบไม่สามารถปกป้อง
ผู้โดยสารที่อยู่ภายในกระบะท้า และยังเป็น
สาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิต
เนื่องจากชิ้นส่วนของโครงเหล็กหลังคาพับลง
มาขณะรถพลิกคว่ํา

- ควรบังคับใช้กฎหมายและเคร่งครัดในการดูแลเพื่อไม่ให้รถกระบะมีการ
บรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดทั้งในส่วนของจํานวนผู้โดยสารและสิ่งของสัมภาระ
- ผลักดันการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการใช้รถผิดประเภท การห้าม
บรรทุกผู้โดยสารที่กระบะท้ายที่ไม่มีการต่อเติมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- การบังคับใช้กฎหมายและเคร่งครัดในการอนุญาตให้ต่อหรือดัดแปลงรถยนต์
โดยเฉพาะการติดตั้งโครงหลังคาผ้าใบ โดยหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบจะต้องมี
การออกข้อกําหนดและมาตรฐานของโครงหลังคาที่ชัดเจน มีการศึกษา
ทดสอบ ตรวจสอบ และให้ใบอนุญาตในการดัดแปลงและติดตั้งโครงหลังคา
ให้แก่ผู้ผลิตที่ผ่านมาตรฐานเท่านั้น

- ตัวรถเสียหลักตกลงไปในร่องน้ํากลางถนน
และพลิกคว่ํา

- ควรมีการติดตั้งราวกั้นอันตรายข้างทาง(Guard rail)
- ร่องน้ํากลางถนนควรมีการออกแบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง
โดยรถที่เสียหลักตกร่องน้ํากลางถนนสามารถกลับขึ้นมาบนผิวถนนและไม่พลิก
คว่ํา

-

ตารางที่ 3 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรงและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกรณีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ริมถนน [9]
ปัจจัย

คน

สาเหตุของอุบัติเหตุ
- ผู้ขับขี่มีอาการเมาสุรา
- ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงขณะเข้าสู่ทางโค้ง
- ผู้ ขั บ ขี่ ไ ม่ คุ้ น เคยกั บ การควบคุ ม รถยนต์ ( ไม่ มี
ใบอนุญาตขับขี่)และไม่คุ้นกับเส้นทาง

รถ

-

ถนนและ
สิ่งแวด
ล้อม

- เส้นทางมีลักษณะเป็นทางโค้งรัศมีแคบ
- ผิวทางชํารุดเป็นหลุมบ่อ มีกรวดและหินคลุกขนาด
เล็กกระจายโดยทั่วไป
- ไม่มี การขีดสี ตีเ ส้นและการติ ดตั้ง ป้ายเตือ นลด
ความเร็วที่ได้มาตรฐาน
- ไม่มีแถบชะลอความเร็ว

สาเหตุของความรุนแรง
- ผู้ ขั บ ขี่ แ ละผู้ โ ดยสารในรถไม่ ค าดเข็ ม ขั ด
นิรภัย

- การบรรทุกผู้โดยสารที่กระบะท้าย ซึ่งไม่มี
อุปกรณ์และโครงสร้างด้านความปลอดภัย
- ในรถไม่มีเบาะนั่งนิรภัยสําหรับเด็ก
- ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการหลุดโค้งหรือราว
กันตก กําแพงกันชน
- การที่มีวัตถุอันตรายข้างทาง

6

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
- เจ้าหน้าที่ควรเคร่งครัดและเข้มงวดในการตั้งด่านตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
เช่น การขับรถขณะมึนเมา การตรวจจับความเร็วเกินกว่าความเร็วที่กฎหมาย
กําหนด
- ปลูกจิตสํานึกการเมาไม่ขับในเขตชุมชน รวมถึงการควบคุมสอดส่องดูแล
อย่างใกล้ชิดโดยชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ควรมีการเสนอแนะให้มีการควบคุมพื้นที่เฉพาะเพื่อการเล่นน้ําสงกรานต์
- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องควรเคร่งครัดและเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น
การบรรทุกผู้โดยสารเกินอัตราที่กําหนดในห้องโดยสาร การใช้ยวดยานผิด
วัตถุประสงค์และเป็นอันตราย
- ไม่อนุญาตให้เด็กโดยสารในรถที่ไม่มีที่นั่งพิเศษและการยึดรั้งเฉพาะสําหรับ
เด็ก (Child Restraint)
- ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการจราจร เช่น ป้ายเตือนชะลอความเร็ว แถบเตือน
ชะลอความเร็ว และกําแพงกันชน บริเวณทางโค้งรัศมีแคบและมีระดับผิว
จราจรกับพื้นดินต่างกันมาก

3.2 ผลการศึกษาการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ
รถกระบะ 90 กรณี
จากการศึกษากรณีอุบัติเ หตุที่ เกี่ยวข้องกับรถกระบะที่ มีการประยุกต์ใช้
วิธีการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกทั้ง 90 กรณี พบว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุดคือปัจจัยคน ดังแสดงในรูปที่ 11 บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่
เป็นทางตรง รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นการเสียหลักและเสีย
หลักแล้วชนวัตถุข้างทาง ดังแสดงในตารางที่ 4 ผู้วิจัยได้รวบรวมสรุปสาเหตุ
ของอุบัติเหตุและสาเหตุของความรุนแรงตามรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ โดย
ยกตัวอย่างรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากที่สุด 2 รูปแบบ ดังแสดง
ในตารางที่ 5-6

ทั้งสิ้น 90 กรณี จากโครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบหน่วยสืบสวน
อุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจร ปี พ.ศ. 2549 ของสํานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม จากโครงการศึกษา
ประยุกต์ใช้ตัวแบบหน่วยสืบ สวนอุ บัติเ หตุ จากการขนส่ งและจราจรเพื่ อ
นําไปสูการปฏิบัติ ปี พ.ศ. 2551 ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร กระทรวงคมนาคม จากโครงการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศ
ไทยเพื่อพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ.
2552 ของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย และจากโครงการวิจัยการ
สืบสวนเชิ งลึกสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจร ปี พ.ศ.
2554 ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเสนอใน
รูปแบบของ 5 เสาหลัก ดังแสดงในตารางที่ 7

4. สรุป

รูปที่ 11 ปัจจัยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุจากการศึกษาการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
รถกระบะ 90 กรณี [9]
ตารางที่ 4 รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุจากการศึกษาการเกิดอุบัตเิ หตุที่เกี่ยวข้องกับ
รถกระบะ 90 กรณี [9]
รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ
เสียหลักและเสียหลักแล้วชนวัตถุข้างทาง
ชนแบบประสานงา
ชนแบบตั้งฉาก
ชนท้าย
รถไฟชน
ชนรถที่จอดอยู่
ชนรถที่เสียหลัก
เปลี่ยนช่องจราจรแล้วชน
ตัดหน้ากระชั้นชิด
อื่นๆ

จํานวนครั้ง
21
14
14
11
11
5
4
4
3
3

3.3 แนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถกระบะจากการศึกษาการสืบสวน
อุบัติเหตุเชิงลึกในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะ 90 กรณี
จากแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติได้
เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก (รวมถึงประเทศไทย) ดําเนินการตามกรอบ
ปฏิญญามอสโก โดยกําหนดให้ พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งการ
ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ซึ่งมีการนําเสนอแนวทาง 5 เสา
หลัก [28] เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร โดยมีสาระสําคัญ
ได้แก่ เสาหลักที่ 1 การสร้างความสามารถในการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management) เสาหลักที่ 2 ถนนและ
การสัญจรอย่างปลอดภัย (Safer Roads and Mobility) เสาหลักที่ 3
ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer Vehicles) เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย (Safer Road Users) และเสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังการ
เกิดอุบัติเหตุ (Post Crash Response) เมื่อพิจารณาปัญหาอุบัติเหตุที่เกิด
กับรถกระบะและแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรตามกรอบ 5 เสาหลัก
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการศึกษาเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ
ที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะที่มีการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกในประเทศไทย รวม

จากการศึกษาอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะทั้ง 3 กรณี ในพื้นที่
ศึกษา มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 11 ราย และบาดเจ็บอีก 25 ราย ซึ่งมีปัจจัยที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุครบทั้ง 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยคน เช่น ผู้ขับขี่ใช้ความเร็ว
สูง เมาแล้วขับ ปัจจัยรถ เช่น การใช้ยางที่เสื่อมสภาพ การบรรทุกน้ําหนัก
เกินพิกัด ปัจจัยถนนและสิ่งแวดล้อม เช่น การที่มีต้นไม้และพุ่มไม้บดบัง
ระยะมองเห็น ผิ วทางชํ ารุด การขีดสีตีเ ส้นเลือนรางขาดการบํารุงรักษา
ส่วนมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรง เช่น การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับขี่
และผู้โดยสาร การบรรทุกผู้โดยสารที่กระบะท้ายซึ่งยังพบเห็นได้ทั่วไปใน
ประเทศไทย ผู้ วิ จั ย ได้ เ สนอแนะแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ก รณี ที่
เกี่ยวข้องกับรถกระบะ เช่น การรณรงค์ปลูกจิตสํานึกในเรื่องการขับขี่ที่
ปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การบํารุงซ่อมแซมเส้นทาง
ให้ปลอดภัยอย่างสม่ําเสมอ ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรรีบดําเนินการแก้ไขเพื่อไม่ให้อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นซ้ําอีก
จากการศึ กษากรณี อุบั ติเ หตุที่ เ กี่ ย วข้ องกั บรถกระบะที่ มีการใช้ การ
สืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกทั้ง 90 กรณี พบว่า อุบัติเหตุรถกระบะส่วนใหญ่
เกิดขึ้นที่ทางตรง รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นการเสียหลักและ
เสียหลักแล้วชนวัตถุข้างทาง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
ปั จ จั ย คน ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรุ น แรงส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากการบรรทุ ก
ผู้โดยสารที่กระบะท้าย จากปัญหาที่ได้กล่าวมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรีบ
ดําเนินการแก้ไขเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญ
สํ า หรั บ ประเทศไทยในขณะนี้ โดยผู้ วิ จั ย ได้ เ สนอแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา
อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะโดยเสนอในรูปแบบของ 5 เสาหลักตาม
แผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติ ดังที่กล่าว
ไว้ ใ นข้ า งต้ น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถนํ า ไปเป็ น แนวทางเพื่ อ ลด
อุบั ติเ หตุ จราจรที่เกิ ดขึ้ นกั บรถกระบะหรือนํ าไปประยุกต์ใช้กับอุ บัติเหตุ
จราจรกับรถประเภทอื่นได้อีกด้วย

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้เขียนบทความขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐาน
อย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการเก็บข้อมูล
การวิจัยและเนื่องจากบทความนี้อยู่ภายใต้โดรงการวิจัยการสืบสวนเชิงลึก
สาเหตุก ารเกิดอุ บั ติ เ หตุ จากการขนส่ งและจราจรของกองทุ น เพื่ อ ความ
ปลอดภั ยในการใช้รถใช้ ถ นน(กปถ.) โครงการศึ ก ษาและพั ฒนาตั วแบบ
หน่วยสืบสวนอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจร โครงการศึกษาประยุกต์ใช้
ตัวแบบหน่ว ยสื บสวนอุ บั ติเหตุ จากการขนส่ งและจราจรเพื่ อนําไปสู การ
ปฏิ บั ติ ข องสํ า นั ก งานนโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจร(สนข.)
กระทรวงคมนาคม จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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ตารางที่ 5 สาเหตุของอุบัติเหตุกรณีเสียหลักและเสียหลักแล้วชนวัตถุข้างทาง [9]
ปัจจัย

คน

รถ

ถนน
และ
สิ่ง
แวด
ล้อม

สาเหตุของอุบัติเหตุ
- สภาพร่างกายไม่พร้อมในการขับขี่ เช่น ง่วงนอน อ่อนเพลีย
หลับใน
- การมองเห็นของผู้ขับขี่ไม่ปกติ
- ผู้ขับขี่มีการดื่มแอลกอฮอล์
- ผู้ขับขี่รถกระบะยังไม่มีความชํานาญในการขับขี่ที่เพียงพอ
- ใช้ความเร็วสูงเกินไป
- ความบกพร่องในการควบคุมรถ เช่น เข้าโค้งลึกกว่ารัศมีโค้ง แซง
โดยใช้ไหล่ทางและขอบทาง การใช้เบรกมากเกินไปในการวิ่งลง
เขา
- ยางระเบิด ยางเสื่อมสภาพ ความดันลมยางไม่เหมาะสม
ใช้ขนาดยางไม่เหมาะสม
- บรรทุกน้ําหนักเกิน
- ระบบเบรกชํารุด

สาเหตุความรุนแรง
- ผู้ขับขี่และผูโ้ ดยสารไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย
- การโดยสารที่นั่งเบียดกันในห้อง
โดยสาร เมื่อเกิดการชนทําให้
ผู้โดยสารกระแทกกับเบาะ คอนโซน

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
- ควรมีที่พักรถแก่ผู้ขับขี่เมื่อต้องการพักรถตลอดตามแนวเส้นทาง
- รณรงค์ในเรื่องการขับขี่ที่ปลอดภัย ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ ใช้เข็มขัดนิรภัย
การบรรทุกผู้โดยสารเกินกําหนด
- ควรพิจารณาการออกและต่อใบอนุญาตขับขี่ให้เฉพาะผู้ที่มีทักษะ ความ
พร้อม มีความสามารถในการรับรู้ที่ปกติอย่างเคร่งครัด
- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องควรเคร่งครัดในเรื่อง การตรวจจับความเร็ว การขับ
รถขณะมึนเมาและการใช้เข็มขัดนิรภัย

- มีการบรรทุกผู้โดยสารที่กระบะท้าย
- การพลิกคว่ําของรถหลังจากพุ่งชน
เกาะกลางถนน
- รถมีการติดตั้งถุงลมนิรภัย แต่ถุงลม
นิรภัยไม่ทํางาน
- วัสดุตกแต่งภายในรถสามารถทํา
อันตรายต่อผู้โดยสารภายในได้
- การที่รถตกลงในรางระบายน้ําแต่ไม่
สามารถควบคุมรถให้กลับมาบนถนน
ได้
- อุปกรณ์กั้นข้างทางไม่สามารถทํา
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริเวณจุดเกิดเหตุมีต้นไม้ขนาดใหญ่
ในพื้นที่ปลอดภัย (Clear Zone)
- พื้นที่ข้างทางมีความชันมากแต่ไม่มี
อุปกรณ์ความปลอดภัยติดตั้งไว้
- รถตกลงไปในบ่อน้ําบริเวณข้างทาง
ทําให้การช่วยเหลือทําได้ยาก

- เข้มงวดในการตรวจสอบสภาพรถเพื่อต่อทะเบียน
- บังคับหรือออกกฎหมายห้ามการบรรทุกผู้โดยสารที่กระบะท้าย
- เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในเรื่อง การบรรทุกผู้โดยสารเกินอัตรา
- พิจารณาการออกแบบเกาะกลางถนนเพื่อไม่ให้รถที่ชนเสียหลักพลิกคว่ํา
- ผู้ผลิตรถควรมีการพิจารณาระบบการทํางานของถุงลมนิรภัยและควรมี
การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับวัสดุตกแต่งภายในรถที่เป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร
ภายใน
- ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไข เส้นขอบทาง เครื่องหมายจราจร ไฟส่องสว่าง
พื้นผิวจราจรที่ชํารุดและควรมีกําหนดการที่แน่นอนในการบํารุงรักษา
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพิจารณาตรวจสอบความแข็งแรงของราว
กั้นข้างทาง
- พิจารณาการออกแบบรางระบายน้ําข้างทางเพื่อให้รถที่ตกลงไปสามารถ
บังคับให้รถกลับขึ้นมาและวิ่งต่อไปได้
- ติดตั้ง Rumble Strip เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้มีความตื่นตัวเพื่อป้องกันการ
หลับใน
- บริเวณที่เป็นทางโค้งควรมีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนทางโค้ง ป้ายเตือน
ชะลอความเร็ว แถบเตือนชะลอความเร็ว อุปกรณ์นําทาง ราวกันตกและไฟ
ส่องสว่าง
- ไม่ควรมีต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 10 ซม. อยู่บริเวณข้างทาง
(Clear Zone)
- ควรมีการติดตั้งราวกันอันตรายในบริเวณข้างทางที่มีแหล่งน้ําหรือมีความ
ลาดชันมาก
- กําจัดวัชพืช ต้มไม้ไม่ให้บดบังระยะการมองเห็นทั้งทางโค้งและทางแยก

สาเหตุของอุบัติเหตุ
- ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็ว
- ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่
- สภาพร่างกายไม่พร้อมในการขับขี่ เช่น ง่วงนอน อ่อนเพลีย
หลับใน
- ผู้ขับขี่มีการดื่มแอลกอฮอล์
- ผู้ขับขี่รถกระบะยังไม่มีความชํานาญในการขับขี่ที่เพียงพอ

สาเหตุความรุนแรง
- ผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ได้คาดเข็มขัด
นิรภัย

- ยางระเบิด
- แสงไฟหน้ามีค่ามุมกดต่ํากว่าปกติ ส่งผลต่อระยะการมองเห็น

- มีการบรรทุกผู้โดยสารที่กระบะท้าย
- ระดับความสูงกันชนของรถทั้งสอง
คันที่ต่างกัน
- ตัวรถเกิดไฟไหมหลังจากการชน
- วัสดุตกแต่งภายในรถสามารถทํา
อันตรายต่อผู้โดยสารภายในได้

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
- ควรมีการลดความเร็วก่อนเข้าโค้งโดยติดป้ายโค้งอันตราย ป้ายจํากัด
ความเร็วและเส้นชะล้อความเร็ว (Rumble Strip)
- รณรงค์ในเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ
- ควรมีที่พักรถแก่ผู้ขับขี่เมื่อต้องการพักรถตลอดตามแนวเส้นทาง
- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องควรเคร่งครัดในเรื่องการขับรถขณะมึนเมา
- ควรพิจารณาการออกและต่อใบอนุญาตขับขี่ให้เฉพาะผู้ที่มีทักษะ ความ
พร้อม มีความสามารถในการรับรู้ที่ปกติอย่างเคร่งครัด
- เข้มงวดในการตรวจสอบสภาพรถเพื่อต่อทะเบียน
- ควรมีการออกกฎหมายห้ามมีการบรรทุกผู้โดยสารที่กระบะท้าย
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของ
รถ 2 ชนิด ที่มีมวลและมีระดับความสูงต่างกัน และเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุทํา
อย่างไรถึงจะไม่ทําให้เกิดไฟลุกไหม
- ผู้ผลิตรถควรมีการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับวัสดุตกแต่งภายในรถที่เป็น
อันตรายต่อผู้โดยสารภายใน
- ติดตั้ง Rumble Strip เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้มีความตื่นตัวเพื่อป้องกันการ
หลับใน
- ในการออกแบบ ก่อสร้างทางควรจะทําในลักษณะที่ช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ตัดสินใจขับขี่ได้ถูกต้อง หรือช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติผิดพลาด
- บํารุงรักษาให้เส้นขอบทางเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา
- ควรตัดพุ่มไม้และต้นไม้ ออกเพื่อเพิ่มระยะมองเห็น
- ควรมีการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างโดยมีกําหนดตรวจซ่อมที่แน่นอน
- ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชํารุดและควรมีกําหนดตรวจซ่อมที่แน่นอน

สภาพพื้นผิวจราจร เช่น ผิวทางขรุขระ ชํารุดและมีน้ําขัง
สภาพทางเรขาคณิต เช่น ทางตรงหลายกิโลเมตรแล้วเป็นทางโค้ง
ส่งผลให้ผู้ขับขี่หลับในได้ง่าย ไหล่ทางและข้างทางมีความต่าง
ระดับกันมาก รอยต่อระหว่างทางโค้งและทางตรงมีความต่าง
ระดับ เส้นทางมีความคดเคี้ยวลาดชัน ถนนเป็นลักษณะหลายช่อง
จราจรเอื้อให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูง
การควบคุมจราจร เช่น การขีดสีตีเส้นเลื่อนราง ไม่มีป้ายเตือนทาง
โค้ง ทางโค้งขาดอุปกรณ์นําทาง ไม่มีแถบชะลอความเร็ว
ข้างทางมีวัตถุอันตราย เช่น มีการก่อสร้างบริเวณข้างทาง มีต้นไม้
ใหญ่อยู่ในเขตปลอดภัย
สภาพแวดล้อม เช่น มีต้นไม้บดบังระยะมองเห็นในทางโค้ง ไฟส่อง
สว่างชํารุดหรือไม่เพียงพอ

ตารางที่ 6 สาเหตุของอุบัติเหตุกรณีชนแบบประสานงา [9]
ปัจจัย

คน

รถ

ถนน
และ
สิ่ง
แวด
ล้อม

สภาพทางเรขาคณิต เช่น เป็นทางตรงหลายกิโลเมตรแล้วเป็นทาง
โค้งส่งผลให้ผู้ขับขี่หลับในได้ง่าย ทางแยกเป็นมุมแหลมทําให้ผู้ขับ
ขี่เผลอเลี้ยวขวาย้อนศร ทางโค้งมีรัศมีแคบ
การควบคุมจราจร เช่น การขีดสีตีเส้นบนผิวจราจรเลือนรางไม่
ชัดเจน
สภาพแวดล้อม เช่น ระยะมองเห็นถูกจํากัดด้วย พุ่มไม้ ต้นไม้ และ
เนินดิน ข้างทางเป็นร่องระบายน้ําเมื่อรถตกลงไปทําให้พลิกตระ
แครงข้าง ไม่มีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน พื้นผิวถนนลื่น
เนื่องจากเป็นเวลาหลังฝนตก
สภาพพื้นผิวจราจร เช่น ผิวทางขรุขระ ชํารุด

-
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ตารางที่ 7 แผนปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะ [9]
เสาหลัก
การสร้างความสามารถใน
การบริหารจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน

ถนนและการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

ยานพาหนะที่ปลอดภัย

ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย

การตอบสนองหลังการ
เกิดอุบัติเหตุ

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่มีประสิทธิภาพ
- ภาครัฐควรสนับสนุนการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกโดยเน้นอุบัติเหตุทางถนน
ที่รุนแรงและเป็นที่น่าสนใจของสาธารณะชน
สภาพพื้นผิวจราจร
- ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขพืน้ ผิวจราจร ในจุดที่ชํารุดและควรมีระยะเวลาที่
แน่นอนในการตรวจซ่อมบํารุงรักษา
สภาพทางเรขาคณิต
- ในการออกแบบ ก่อสร้างทางควรจะทําในลักษณะที่ช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ตัดสินใจขับขี่ได้ถูกต้อง หรือช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติผิดพลาด
การควบคุมการจราจร
- ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้มีประสิทธิภาพ เช่น ป้ายชะลอ/ลด
ความเร็ว ป้ายทางแยกให้มีความเหมาะสมในทุกๆเส้นทาง
- ติดตั้ง Centerline Rumble Strip เพิ่มเติมในเส้นทางที่มีการใช้ความเร็ว
สูงเพื่อคอยเตือนผู้ขับขี่ไม่ให้ล้ําเข้าไปในช่องจราจรฝั่งตรงข้าม
- ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขเส้นขอบทาง ไฟส่องสว่าง สัญญาณไฟจราจร ใน
จุดที่ชํารุดและควรมีระยะเวลาที่แน่นอนในการตรวจซ่อมบํารุงรักษา
สภาพอันตรายข้างทาง
- พิจารณาติดตั้งราวกั้นอันตรายข้างทางในจุดที่มีความเสี่ยง
- ดําเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับเขตปลอดภัยริมถนน (Clear Zone) โดยไม่
ควรมีวัตถุอันตรายหรือต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 10 ซม. อยู่
บริเวณข้างทาง
- ในที่ที่มีประวัติอุบัติเหตุรถตกถนนข้างทางบ่อยควรพิจารณาความ
เหมาะสมในการใช้กําแพงคอนกรีตที่สูงกว่าปกติ(Barrier)
สภาพแวดล้อม
- กําจัดวัชพืช ต้มไม้หรือป้ายโฆษณาไม่ให้บดบังระยะการมองเห็นในทุกๆ
ทางโค้งและทางแยก
- ออกกฎหมายจับ/ปรับป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบริเวณข้างทาง
การตรวจสภาพรถ
- ควรมีการสุ่มตรวจสภาพรถอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรถที่มีอายุการใช้งาน
มาเป็นระยะเวลานาน
- กวดขันจับกุมยานพาหนะที่มีการดัดแปลงต่อเติมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
ความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
- ควรมีการเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบสภาพรถเพื่อต่อทะเบียน
- ควรมีการจัดตั้งหน่วยตรวจสภาพรถเคลื่อนที่
การโดยสารที่กระบะท้าย
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้มงวดในการตรวจจับรถที่มีการบรรทุกเกิน
อัตรา เช่น มีการตั้งด่านถาวรและด่านลอย
- สํานักงานขนส่งควรให้รถสองแถวมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมด้านความ
ปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่กระบะท้าย
- ควรมีการบังคับหรือออกกฎหมายห้ามไม่ให้มีการบรรทุกผู้โดยสารที่
กระบะท้ายโดยไม่มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
- ควรทบทวนวิธีปฏิบัติที่ใช้รถกระบะในการขนส่งนักเรียน
- ควรเปลี่ยนรูปแบบของรถโดยสารที่ดัดแปลงมาจากรถกระบะให้เป็น
ลักษณะของรถโดยสาร
- ในการผลิตรถบรรทุกและรถพ่วงควรจะติดตั้งอุปกรณ์ที่ท้ายรถเพื่อป้องกัน
ไม่ให้รถที่มีขนาดเล็กกว่าสามารถมุดเข้าไปใต้รถเมื่อมีการชนเกิดขึ้น
- ควรมีการรณรงค์ จัดอบรมให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้ขับขี่รู้จักวิธีขับขี่
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้เข็มขัดนิรภัย การใช้โทรศัพท์มือถือขณะ
ขับขี่ ความสําคัญของยางรถต่อความปลอดภัยในการขับขี่ ง่วงไม่ขับและ
อันตรายจากเมาแล้วขับ
- ควรเข้มงวดในเรื่องการตรวจจับผู้ทําผิดกฎจราจร เช่น เมาแล้วขับ ใช้
โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยโดยมีการตั้งด่านถาวรและ
ด่านลอยเพิ่ม และเพิ่มการตรวจจับด้วยการติดตั้งกล้อง Speed Camera
และ Red light Camera
- ควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจจับและมีที่พักรถแก่ผู้ขับขี่เมื่อมีอาการง่วงนอนหรือ
ต้องการพักรถ เป็นระยะตลอดตามแนวเส้นทาง
- ควรพิจารณามาตรการออกและต่อใบอนุญาตขับขี่ให้เฉพาะผู้ที่มีความ
พร้อม ความชํานาญและประสาทการรับรู้ที่ปกติอย่างเคร่งครัด
- ควรมีการบังคับหรือออกกฎหมายห้ามไม่ให้มีการบรรทุกผู้โดยสารที่
กระบะท้าย
- ควรผลักดันการพัฒนาระบบดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนก่อนถึง
โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
- ควรมีมาตรการเพื่อให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การชดเชยเยียวยาแก่
ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
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แผนปฏิบัติการที่เสนอแนะ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่มีประสิทธิภาพ
- ภาครัฐควรสนับสนุนการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกโดยเน้นอุบัติเหตุทางถนนที่รุนแรงและ
เป็นที่น่าสนใจของสาธารณะชน
- ส่งเสริมสภาพการใช้งานและการบํารุงรักษาถนนที่ปลอดภัย
- ทบทวนการจัดสรรงบประมาณสําหรับการก่อสร้าง/บํารุงรักษาถนน ให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการรับประกันความปลอดภัยของถนนที่ได้มาตรฐานสากล
- ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนบนโครงข่ายถนนสายหลักและทางหลวงสายอาเซียน
- แก้ไขจุดอันตรายบนโครงข่ายถนนสายหลักและทางหลวงสายอาเซียน
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและการถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนโดยการ
จัดการอบรมการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนและการแก้ไขจุดอันตราย
- ประยุกต์ใช้การยับยั้งการจราจรที่เหมาะสมกับถนนทุกประเภท
- ปรับปรุงถนนหลายช่องจราจรที่แบ่งทิศทางกระแสจราจรโดยใช้เกาะสีโดยการก่อสร้าง
เกาะจริง
- ปรับปรุงการออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานทางถนนที่แยกยานพาหนะที่มีขนาดเล็ก
และเคลื่อนตัวช้าออกจากยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่และเคลื่อนตัวได้เร็ว
- กําหนดกฎหมายขีดจํากัดความเร็วที่ปลอดภัยในพื้นที่ในเมืองและนอกเมือง
- พัฒนาระบบถนนจําแนกลําดับชั้นการใช้งานของถนนและเน้นหนักด้านความปลอดภัย
- จัดการความปลอดภัยบริเวณข้างทาง
- ปรับปรุงการออกแบบถนนที่ปลอดภัยสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท

- เข้มงวดในการตรวจสภาพยานพาหนะประเภทต่างๆ และเคร่งครัดการตั้งจุดตรวจสภาพ
ยานพาหนะประเภทต่างๆ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะบนโครงข่ายถนนสายหลักและ
ทางหลวงสายอาเซียน
- แก้ไขกฎหมายที่สําคัญด้านการขนส่งทางบกและการตรวจสอบสภาพรถ และปรับปรุง
ขั้นตอนการตรวจสอบสภาพรถ
- การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการ
- ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถทั่วประเทศ
- พัฒนาแผนการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ
- จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะและส่งเสริมการใช้รถโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย

- ส่งเสริมการให้ความรู้ การรณรงค์และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักด้าน
ความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ
- เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
กฎหมายการขับขี่ด้วยความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนด กฎหมายเกี่ยวกับโทษของ
ผู้ขับขี่ขณะเมาสุรา กฎหมายควบคุมเกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยและการสวมหมวกนิรภัย
โดยเน้นหนักที่ยานพาหนะประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์และรถโดยสาร
สาธารณะ
- บรรจุการศึกษาด้านความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรการศึกษาระดับโรงเรียน
- ปรับปรุงกระบวนการสอบเพื่อขอใบขับขี่โดยการใช้ระบบการออกใบอนุญาตขับรถอย่าง
เป็นขั้นตอน
- เพิ่มบทลงโทษสําหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยบนท้องถนน
- กําหนดมาตรการที่จะกํากับมาตรฐานของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ เช่น เกณฑ์
คัดเลือกคนขับและการกํากับติดตามพฤติกรรมเสี่ยง
- ควรผลักดันการพัฒนาระบบดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนก่อนถึงโรงพยาบาลที่ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
- ควรมีมาตรการเพื่อให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การชดเชยเยียวยาแก่ผู้ประสบภัย
จากอุบัติเหตุทางถนน
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