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การสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุ
กรณีรถตูช้ นรถพ่วง อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2562
สุรพงษ์ ผานาค1 , กรวิ กา น้อยเชี ยง2
บทคัดย่ อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ศปถ. อาเภอชุมแพ ได้ รับแจ้ งจากโรงพยาบาลชุมแพ ว่ามีรถตู้
ชนกับรถพ่ว ง บนทางหลวงสาย 228 ชุม แพ - สีชมพู บริ เ วณแยกทางเข้ า บ้ า นโสกก้ อง จึง ออก
สอบสวนร่ วมกับ สคร. 7 ขอนแก่น ในวันที่ 17-23 พฤษภาคม 2562 เพื่ออธิบายเหตุการณ์ ปั จจัยที่
ส่งผลต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต และแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ ลดการบาดเจ็บและ
เสียชีวิต โดยรวบรวมข้ อมูลเอกสารทางการแพทย์ สัมภาษณ์ผ้ บู าดเจ็บ ผู้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ สารวจ
สถานที่เกิ ดเหตุ ตรวจสภาพรถ วิเคราะห์ ปัจจัยที่นาไปสู่การบาดเจ็ บและเสียชี วิตด้ วย Haddon
Matrix Model
ผลการสอบสวน พบว่า อุบตั ิเหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.30 น. โดยที่รถ
ตู้วิ่งเข้ าช่องทางเดินรถด้ านขวาอย่างกะทันหันแล้ วชนประสานงากับรถพ่วงที่วิ่งสวนมา มีผ้ ปู ระสบ
เหตุทงหมด
ั้
9 ราย เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 3 ราย อีกหนึ่งรายไม่ได้ รับบาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่
นัง่ ฝั่ งขวาของรถตู้ซงึ่ เป็ นฝั่ งที่กระแทกกับรถพ่วงและเกิดการบาดเจ็บภายในช่องอก ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่
มีภาวะกระดูก รยางค์ หัก สาเหตุหลัก ของอุบัติ เหตุสัน นิษ ฐานว่าเกิ ดการหลับในของผู้ขับ ขี่ร ถตู้
เนื่องจากไม่พบหลักฐานรอยล้ อจากการลดความเร็ วหรื อหักพวงมาลัยเพื่อหลีกเลี่ยงการชนของรถตู้
และในระหว่างเดินทางรถตู้มีลกั ษณะโยกซ้ ายขวาหลายครัง้ ประกอบกับการดัดแปลงรถตู้และการไม่
คาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสาร ทาให้ เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรง ข้ อเสนอแนะ คือ การสร้ าง
ความตระหนักร่ วมกับใช้ มาตรการด้ านกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของรถตู้โดยสาร เช่น การคาด
เข็มขัดนิรภัย การตรวจประเมินรถที่มีการดัดแปลง การจากัดเวลาของผู้ขบั ขี่ เป็ นต้ น ป้องกันการ
หลับในโดยใช้ เส้ นจราจรแบบสันนูนและการใช้ เทคโนโลยียานยนต์ และการขยายถนนเพิ่มช่องจราจร
คำสำคัญ: อุบตั ิเหตุจราจร, รถตู้, รถพ่วง, ชนประสานงา, หลับใน
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INJURY AND DEATH INVESTIGATION OF THE VAN CRASHING WITH
THE TRAILER, CHUM PHAE DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE,
15TH - 23RD MAY 2019
Surapong Bhanak1 , Kornwika Noichiang2
ABSTRACT
On 15th May 2019, the Operating Center for Road Safety of Chum Phae District
was notified by Chum Phae Hospital that a van had crashed with a trailer on highway 228,
Chum Phae - Si Chomphu, at the intersection to Sok Kong village. The investigation of the
injury and death from the case was performed in cooperation with the Office of Disease
Prevention and Control 7, Khon Kaen, to describe the event, analyze factors affecting
injury and death, and make the suggestions to prevent accidents and reducing injuries
and death. The data was collected from medical records, interviewing the injured, the
staffs of rescue team, and analyzed the factors of injuries and deaths with the Haddon
Matrix Model.
The result found that the accident happened on 15th May 2019 at 05.30 AM while
the van was running to the right lane and suddenly crashed with the trailer that was
running in opposite direction, causing 5 deaths and 3 injuries from all 9 victims. Most of
the dead were seated on the right side of the van, which was hit by the trailer, and died of
chest injuries. Most of the injured had fractured extremities. Drowsy driving of the van
driver was probable main cause of the accident since the absence of skid mark and yaw
mark at the scene, and several time of side rocking along the trip of the van. Modification
of the van with absence of seat belt fastening of the passengers increased severity of the
injuries and leaded to death. Awareness on van safety with regulations on evaluation of
vehicle modification, seat belt fastening, and time limitation of van driver, using profile
marking, automotive technology, and lane expansion were suggested to prevent accident
and reduce injury or risk of death.
Key words: traffic accident , van , trailer, collision , drowsy driving
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บทนำ (Introduction)
ศปถ. อาเภอชุมแพ ได้ รับแจ้ งจาก
โรงพยาบาลชุมแพ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 เวลา 09.00 น. ว่าเกิดเหตุรถตู้ชนกับรถ
พ่วงบรรทุกกากน ้าตาล เมื่อเวลาประมาณ
05.30 น. ของวันเดีย วกัน บนทางหลวง
หมายเลข 228 บริ เวณแยกทางเข้ าบ้ านโสก
ก้ อ ง ต.วัง หิ น ลาด อ.ชุม แพ มี ผ้ ูป ระสบเหตุ
ทังหมด
้
9 ราย เสียชี วิต 5 ราย บาดเจ็ บ
3 ราย และอี ก 1 ราย ไม่ได้ รับบาดเจ็ บ
(คนขับรถบรรทุก) เนื่องจากเป็ นเหตุการณ์ ที่
เข้ าเกณฑ์ สอบสวนระดับเขต ศปถ. อ าเภอ
ชุมแพ จึงสอบสวนอุบตั ิเหตุร่วมกับ สคร. 7
ขอนแก่น ในช่วงวันที่ 17 - 23 พฤษภาคม
2562
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระบาดวิ ท ยาเชิ ง
พรรณนาของการบาดเจ็บและเสียชีวิตในการ
เกิดอุบตั ิเหตุครัง้ นี ้
2. เพื่อหาสาเหตุและปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต
3. เพื่ อ หาแนวทางในการป้ องกัน
การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ละการบาดเจ็ บ จาก
อุบตั ิเหตุจราจร
วิธีดำเนินกำรศึกษำ (Methodology)
1. ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
ของการบาดเจ็ บ และเสีย ชี วิ ต โดยทบทวน
สถานการณ์ ก ารบาดเจ็ บ และเสีย ชี วิ ต จาก

อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนย้ อนหลั ง 5 ปี ศึ ก ษา
ภาพรวมของอุ บั ติ เ หตุ พฤติ ก รรมผู้ ขั บ ขี่
พฤติกรรมผู้โดยสารและลักษณะการบาดเจ็บ
โดยวิธีการต่อไปนี ้
- ทบทวนสถานการณ์ การบาดเจ็ บ
และเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนจากศูนย์
ข้ อ มูล อุบัติ เ หตุ เพื่ อ เสริ ม สร้ างวัฒ นธรรม
ความปลอดภัยทางถนน (ThaiRSC) ศูนย์
ความร่ ว มมื อ ด้ า นข้ อ มูล การบาดเจ็ บ กรม
ควบคุมโรค (IDCC) และโรงพยาบาลชุมแพ
- ตรวจสอบข้ อมูลย้ อนหลังการเกิด
อุบตั ิเหตุ จานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จาก
ผู้รั บ ผิ ด ชอบงานความปลอดภัย ทางถนน
สสอ.ชุมแพ ร่วมกับ สคร. 7 ขอนแก่น
- ศึกษาข้ อมูลการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากเวชระเบียน
และรายงานสรุ ปเหตุการณ์ ของโรงพยาบาล
ชุมแพ
- ศึ ก ษ า ด้ า นย านพา หนะ จ า ก
รายงานบัน ทึ ก ของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ การ
สัม ภาษณ์ ผ้ ู บาดเจ็ บ ภาพถ่ า ยในวั น เกิ ด
เหตุการณ์ และการตรวจสอบสภาพรถหลัง
เกิดเหตุ
- ลงพื น้ ที่ สารวจถนน ป้ ายจราจร
และสภาพแวดล้ อมบริ เวณจุดเกิดเหตุ
- สัมภาษณ์ พยานผู้เห็นเหตุการณ์
และประชาชนที่อาศัยอยูใ่ กล้ จดุ เกิดเหตุ
2. วิ เ คราะห์ เ หตุก ารณ์ แ ละปั จ จัย
นาไปสูก่ ารบาดเจ็บ โดยใช้ Haddon Matrix
Model1,2,3
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เครื่องมือที่ใช้ ในกำรสอบสวน
แบบสอบสวนการบาดเจ็ บ และ
เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนน ประกอบด้ วย
แบบสอบสวนการบาดเจ็ บ จากการจราจร
(แบบสอบสวนพฤติกรรม) แบบสอบสวนขอ
มูลทัว่ ไปของการเกิดอุบตั ิเหตุ แบบสอบสวน
สถานที่ เ กิ ด เหตุ แ ละสภาพแวดล้ อ ม แบบ
สอบสวนยานพาหนะ แบบตรวจสอบ
(Check List) การเก็บข้ อมูลสนามและการ
ถ่ายภาพ1

ผลกำรวิจัย (Result)
1. สถำนกำรณ์ กำรบำดเจ็ บ
และเสี ย ชี วิ ต จำกอุ บั ติ เ หตุ ท ำงถนน
พ.ศ. 2557-2561
จากการทบทวนสถานการณ์ ก าร
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนน
ในภาพรวมของประเทศไทยและเฉพาะ
จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2557 - 2561 มีสถิติ
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน พ.ศ. 2557-2561
2557
2558
2559
2560
2561
จำนวนอุบัติเหตุ (ข้ อมูลจำก ThaiRSC - บริษัทกลำงฯ)
ทังประเทศ
้
จังหวัดขอนแก่น

251,125 272,664 299,957 329,060
4,080

345,322

4,472

5,003

5,855

6,060

20,790

19,960

21,745

21,607

19,931

565

577

558
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จำนวนผู้เสียชีวิต (ข้ อมูลจำก IDCC - 3 ฐำน)
ทังประเทศ
้
จังหวัดขอนแก่น

สาหรั บ สถานการณ์ อุบัติ เ หตุใ น
อ าเภอชุม แพ ในช่ ว งปี 2557-2561 จาก
ข้ อมูลการให้ บริ การของโรงพยาบาลชุมแพ
พบว่า จานวนอุบตั ิเหตุที่มีผ้ เู สียชีวิตบนทาง
หลวงหมายเลข 228 ในเขตอ าเภอชุ ม แพ
เกิ ดขึน้ ทัง้ หมด 11 ครั ง้ จ านวนผู้เสียชี วิ ต
ทังหมด
้
19 ราย โดยเกิดบริ เวณแยกทางเข้ า
บ้ านโสกก้ อง ต.วังหินลาด จานวน 1 ครั ง้
มีผ้ เู สียชีวิต 1 ราย (ไม่ได้ เก็บข้ อมูลจานวน

ผู้ บาดเจ็ บ และจ านวนอุ บั ติ เ หตุ ที่ ไ ม่ มี
ผู้เสียชีวิต)
2. ผลกำรสอบสวนอุบัตเิ หตุ
ภำพรวมกำรเกิดอุบัติเหตุ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา
ประมาณ 23.00 น. รถตู้โดยสาร (เช่าเหมา)
ออกเดินทางจากจุดนัดหมายที่สนามฟุตบอล
แห่งหนึ่งในเขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
เพื่ อ ไปเชี ย ร์ การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลที่ จั ง หวั ด
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หนองบัวลาภู มีผ้ ขู บั ขี่เพศชายอายุ 34 ปี และ
ผู้โดยสาร 7 ราย (ชาย 6 ราย หญิง 1 ราย) ใช้
เส้ นทางกรุ งเทพฯ - สระบุรี - สีคิ ้ว - ชัยภูมิ ชุมแพ - หนองบัวลาภู
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา
ประมาณ 05.30 น. ขณะมุ่งหน้ าไป อ.สีชมพู
บนทางหลวงหมายเลข 228 ช่วงกิโลเมตรที่
9 - 10 รถตู้มีการล ้าช่องจราจรไปทางขวา ใน
ขณะเดียวกันมีรถพ่วง 18 ล้ อ ซึ่งเดินทางมา
จาก จ.หนองบัวลาภู บรรทุกกากน ้าตาลเพื่อ

ไปส่ ง ที่ จ.ชั ย ภู มิ วิ่ ง สวนทางมาและไม่
สามารถหลบทัน จึ งเกิ ด การชนประสานงา
อย่ า งแรง หลัง การชน รถทัง้ สองคัน มี ก าร
เลือ่ นไถลกลับเข้ ามาอยูใ่ นช่องจราจรซ้ ายของ
รถตู้ และหยุ ด บริ เวณไหล่ ท าง ดั ง ภาพ
ประกอบที่ 1 ประชาชนที่อาศัยอยู่บริ เวณนัน้
และผู้ขบั ขี่รถคันอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ เหตุการณ์ ได้
เข้ ามาดู ที่ จุ ด เกิ ด เหตุ และโทรศั พ ท์ แ จ้ ง
หน่วยกู้ภยั ในพื ้นที่

ภำพประกอบที่ 1 ภาพจาลองการเกิดอุบตั ิเหตุตามคาให้ สมั ภาษณ์ของพยานผู้เห็นเหตุการณ์
ผู้ป ระสบเหตุ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ
เบื ้องต้ น ณ จุดเกิดเหตุโดยหน่วยกู้ภยั ชุมแพ
จีแชเกาะ หน่วยกู้ชีพ อบต.วังหินลาด หน่วย
กู้ชีพ ทต.หนองไผ่ และทีม advance life
support (ALS) โรงพยาบาลชุมแพ พบผู้
ประสบเหตุทงหมด
ั้
9 ราย เสียชีวิตในที่เกิด
เหตุ 4 ราย (ผู้ขบั ขี่รถตู้ 1 ราย และผู้โดยสาร
รถตู้ 3 ราย) บาดเจ็บสาหัส 4 ราย ถูกนาส่ง

โรงพยาบาลชุม แพ เสีย ชี วิ ต ที่ โ รงพยาบาล
ชุมแพ 1 ราย ถูกส่งต่อโรงพยาบาลขอนแก่น
2 ราย และนอนรั ก ษาที่โรงพยาบาลชุม แพ
1 ราย ส่ว นผู้ข ับ ขี่ร ถพ่ว ง ไม่ได้ รั บ บาดเจ็ บ
ดังภาพประกอบที่ 2 และ 3
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ภำพประกอบที่ 2 สภาพของรถหลังการชน
(ฝั่ งขวาของรถตู้)

ภำพประกอบที่ 3 สภาพของรถหลังการชน
(ฝั่ งซ้ ายของรถตู้)

พฤติกรรมกำรขับขี่
ผู้ขบั ขี่รถตู้ เป็ นเพศชาย อายุ 34 ปี
มีใบอนุญาตขับขี่ถกู ต้ องตามประเภทรถ และ
ยั ง ไม่ ห มดอายุ คาดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ตลอด
เส้ นทาง ประสบการณ์การขับรถ 9 ปี ทางาน
ขับรถตู้คันเดี ยวกัน นีเ้ พื่อ รั บส่ง นักเรี ยนเป็ น
ประจา และรับงานทางไกลตามโอกาส และ
ครัง้ นี ้ขับรถเพียงคนเดียว ไม่ทราบประวัติการ
ดื่มสุราหรื อใช้ ยาอย่างอื่น ผู้โดยสารที่นงั่ ข้ าง
คนขับ แจ้ ง ว่า ผู้ขับ ขี่ ร ถตู้ขับ ด้ ว ยความเร็ ว
ประมาณ 100 - 120 กม./ชม. มาตลอด
เส้ นทาง และมี ลั ก ษณะการโยกของรถ
บ่อยครัง้ ผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการไม่
พบแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขบั ขี่รถตู้
ผู้ ขั บ ขี่ ร ถพ่ ว ง เป็ นเพศชาย อายุ
41 ปี มีใบอนุญาตขับขี่ถกู ต้ องตามประเภท
รถ และยัง ไม่ห มดอายุ ประสบการณ์ ขับ ขี่
6 ปี 6 เดือน ใช้ เส้ นทางนี ้ในช่วงเวลานี ้เป็ น
ประจา ไม่มีโรคประจาตัว ปฏิเสธประวัติการ

ดื่มสุราและใช้ ยาอย่างอื่น คาดเข็มขัดนิรภัย
ตลอดเส้ นทาง จากการตรวจสอบ GPS ขับรถ
ด้ วยความเร็ วก่อนชน 1 นาที 60 - 64 กิโลเมตร/
ชัว่ โมง ความเร็ วขณะชน 60 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
ก่อนเกิดการชนได้ พยายามกดแตรและเปิ ดไฟ
กระพริ บ เตื อ นผู้ขับ ขี่ รถตู้แ ล้ ว แต่เ นื่อ งด้ ว ย
ระยะกระชันชิ
้ ดจึงไม่สามารถห้ ามล้ อหรื อหัก
หลบได้ ทนั ผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการไม่
พบแอลกอฮอล์ในเลือด
พฤติกรรมผู้โดยสำร
ผู้โดยสารรถตู้ทงั ้ 7 ราย เป็ นแฟน
บอลสโมสรฟุตบอลทีมหนึ่งที่กาลังจะลงทา
การแข่งขันที่ จ.หนองบัวลาภู ในช่วงเย็นวันที่
15 พฤษภาคม 2562 ทางกลุม่ เลือกที่จะออก
เดินทางในช่วงกลางคืนเพื่อให้ มาถึงจังหวัด
หนองบัวลาภูในช่วงเช้ า ขณะเริ่ มออกเดินทาง
ผู้โดยสารคนหนึง่ ในคณะได้ ทาการถ่ายทอดสด
ผ่า นทางสื่อ สัง คมออนไลน์ พบมี ผ้ ูโ ดยสาร
กลุ่ ม หนึ่ ง ก าลัง ดื่ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์
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ระหว่างเดินทาง ผู้โดยสารทุกคนไม่คาดเข็ม
ขัดนิรภัย และน่าจะนอนหลับมาเกือบตลอด
เส้ นทางและขณะเกิดเหตุ ขณะเกิดการชนมี
ผู้โดยสารรถตู้หลุดออกจากรถ 1 ราย ส่วนที่
เหลือติดอยูใ่ นซากรถ
ลักษณะกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต

จากจ านวนผู้ป ระสบเหตุทัง้ หมด
9 ราย มีผ้ เู สียชีวิตในที่เกิดเหตุ 4 ราย บาดเจ็บ
4 ราย ถูกนาส่งโรงพยาบาลชุมแพ (ต่อมา
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลชุมแพ 1 ราย) ส่วนอีก
1 รายไม่ได้ รับบาดเจ็บ ลักษณะการบาดเจ็บ
ของผู้เสียชีวิต พบว่า ส่วนมากนัง่ ด้ านฝั่ งขวา
ของรถตู้ซึ่งเป็ นฝั่ งที่กระแทกโดยตรงเข้ ากับ

ส่วนหัวของรถพ่วง และอีก 1 รายที่นงั่ ด้ านฝั่ ง
ซ้ ายของรถตู้ แต่กระเด็นหลุดออกจากตัวรถ
ในขณะเกิดการชน ส่วนมากเป็ นการบาดเจ็บ
ภายในช่องอก (3 ราย)
ลักษณะการบาดเจ็บของผู้บาดเจ็บ
จานวน 3 ราย พบว่า 2 ราย นัง่ ด้ านฝั่ งซ้ าย
ของรถตู้ (ข้ างคนขับและแถวหลังเบาะซ้ าย)
และอีก 1 ราย นัง่ ที่แถวกลางเบาะกลาง ทุก
รายติดอยูใ่ นตัวรถ ส่วนมากเป็ นการบาดเจ็บ
เรื่ องกระดูกหัก และมี 1 ราย ที่ได้ รับบาดเจ็บ
ที่ตบั ร่วมด้ วย ดังภาพประกอบที่ 4

ภำพประกอบที่ 4 แผนผังตาแหน่งที่นงั่ ของผู้โดยสารรถตู้ และการบาดเจ็บ/เสียชีวิต
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กำรศึกษำด้ ำนยำนพำหนะ
รถตู้ เป็ นรถจดทะเบี ย นประเภท
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล 12 ที่นงั่ แต่ดดั แปลง
เบาะนัง่ เหลือ 10 ที่นงั่ ใช้ งานรับส่งนักเรี ยน
เป็ นประจา ไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นรถรับจ้ างกับ
กระทรวงคมนาคม อายุก ารใช้ ง าน 9 ปี
(จดทะเบียนปี พ.ศ. 2553) ไม่ทราบประวัติ
การตรวจสภาพรถหรื อ การซ่ อ มบ ารุ ง มี
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถภาคบังคับ แต่ไม่พบประกันภัยภาคสมัคร
ใจ ไม่มีระบบติดตาม GPS มีการดัดแปลง
พวงมาลัย ถุงลมนิรภัยไม่ทางาน สภาพหลัง
การชน ด้ านหน้ าฝั่ งขวาเสียหายยุบเข้ าไปถึง

ห้ องโดยสาร ต้ องใช้ เครื่ องตั ด ถ่ า งเพื่ อ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและนาศพออกจากตัวรถ
ดังภาพประกอบที่ 5
รถบรรทุก 18 ล้ อ ลักษณะกึ่งพ่วง
ใช้ บ รรทุก กากน ้าตาล อายุก ารใช้ ง าน 7 ปี
(จดทะเบีย นปี พ.ศ. 2555) มีก รมธรรม์
ประกัน ภัย คุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จากรถทัง้
ภาคบังคับและภาคสมัครใจ มีระบบติดตาม
GPS หลังการชนมีความเสียหายบริ เวณกัน
ชนด้ า นหน้ า แต่ห้อ งโดยสารไม่ได้ รับ ความ
เสียหาย

ภำพประกอบที่ 5 สภาพของรถตู้หลังการชน
กำรศึกษำสิ่งแวดล้ อม
ถนนหมายเลข 228 ช่วงกิโลเมตรที่
9 - 10 เป็ นทางตรงและลงเนินเล็กน้ อย มีขนาด

2 ช่องจราจร และเป็ นเขตห้ ามแซง ไหล่ทาง
แคบ ข้ างทางเป็ นร่ องลึกประมาณ 1.5 เมตร
มีต้นไม้ ขนาดเล็กขึ ้นกระจายตามข้ างทาง แต่
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ไม่ม ากจนบดบัง ทัศ นวิ สัย บนถนน ผิ ว ถนน
ขรุขระเล็กน้ อย บริ เวณทางแยกเข้ าหมูบ่ ้ านไม่
มีช่องถนนสาหรับชะลอรถ มีไฟกระพริ บเตือน
อยู่ห่า งทางแยกประมาณ 10 เมตร มี ร ถ
สัญจรไปมาต่อเนื่องตลอด
จากการสั ม ภาษณ์ พ ยานผู้ เห็ น
เหตุ ก ารณ์ พบว่ า ขณะเกิ ด เหตุ เ ป็ นเวลา
ประมาณ 05.30 น. มีแสงสว่างเพียงพอ

พื ้นถนนแห้ ง ไม่มีหมอกควันบดบังทัศนวิสยั
รถตู้มีการเปลีย่ นช่องทางจราจรแล้ วพุ่งชนรถ
พ่ว งโดยไม่มี ก ารห้ า มล้ อ หรื อ หัก หลบ และ
จากหลักฐานจากการสารวจถนนหลังเกิดเหตุ
พบมีรอยล้ อจากการลดความเร็ วเฉพาะของ
รถพ่ ว ง และรอยการครู ด ไถลหลัง การชน
ดังภาพประกอบที่ 6

ภำพประกอบที่ 6 รอยเลือ่ นไถลบนถนนหลังจากการชน
กำรช่ วยเหลือผู้ประสบอุบตั ิเหตุ
หลังเกิดเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์ที่กาลัง
หยุดรถรอออกจากทางแยกได้ โทรศัพท์ แจ้ ง
1669 ทันที และได้ ให้ การช่วยเหลือผู้โดยสาร
ตาแหน่งที่ 2 ซึ่งบาดเจ็บเล็กน้ อยและออก

จากรถได้ เอง จากนันหน่
้ วยกู้ภยั จากหลายๆ
ส่ ว นก็ ได้ ม าถึ ง จุ ด เกิ ดเ หตุ แ ละ ให้ กา ร
ช่ ว ยเหลือ ผู้ป ระสบเหตุต ามล าดับ เวลาดัง
แสดงตามภาพประกอบที่ 7
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ภำพประกอบที่ 7 ลาดับเหตุการณ์ในการเข้ าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ผลกำรวิเครำะห์ โดยใช้ วธิ ี Haddon Matrix Model
ตำรำงที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเกิดเหตุโดยใช้ วธิ ี Haddon Matrix Model
คน
ก่ อน
ชน -

-

ผู้ขับขี่รถตู้
ขับรถต่อเนื่องเกิน 6 ชัว่ โมง
แซง/ข้ ามเลน ในเขตห้ ามแซง
ตัดสินใจผิดพลาด หรือหลับใน
มีใบอนุญาตขับขี่ถกู ต้ อง
ขับด้ วยความเร็วเกินกาหนด
ผู้โดยสำรรถตู้
นอนหลับเกือบตลอดเส้ นทาง
และช่วงก่อนเกิดเหตุ
ผู้ขับขี่รถพ่ วง
ใบอนุญาตขับขี่ถกู ต้ อง
ขับด้ วยความเร็วตามกาหนด
กดแตรและเปิ ดไฟกระพริบเพื่อ
ส่งสัญญาณเตือนผู้ขบั ขี่รถตู้

ยำนพำหนะ
-

รถตู้
ดัดแปลงจาก 12 เป็ น 10 ที่นงั่
ดัดแปลงพวงมาลัย
อายุใช้ งาน 9 ปี ไม่ทราบประวัติ
การตรวจสภาพหรือซ่อมบารุง
ไม่ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นรถโดยสาร
ไม่มีกล้ องบันทึกหน้ ารถ
รถพ่ วง
อายุการใช้ งาน 7 ปี
มีระบบติดตาม GPS
ไม่มีกล้ องบันทึกหน้ ารถ

ถนนและสิ่งแวดล้ อม
-

ถนน
เป็ นช่วงทางตรง ไม่มีเกาะกลาง
ไม่มีสญ
ั ญาณเตือนหลับใน
พื ้นถนนแห้ ง ไม่มีหลุมขรุขระ
ไหล่ทางแคบ
สังคม
ฟุตบอลแข่งกลางสัปดาห์
แฟนบอลต้ องเดินทางไกล
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ตำรำงที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเกิดเหตุโดยใช้ วธิ ี Haddon Matrix Model (ต่อ)
คน
ขณะ
ผู้ขับขี่รถตู้
ชน - คาดเข็มขัดนิรภัย
ผู้โดยสำรรถตู้
- ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
- กระเด็นออกนอกรถ 1 ราย
ผู้ขับขี่รถพ่ วง
- คาดเข็มขัดนิรภัย

ยำนพำหนะ
-

หลัง
ชน

-

ถนนและสิ่งแวดล้ อม

รถทัง้ สองคัน
รอยบนถนน
รถตู้กบั รถพ่วงชนประสานงากัน รถตู้
- ไม่พบ skid mark หรือ yaw mark
รถตู้
รถพ่ วง
เบาะผู้โดยสารหลุดออกจาก
- พบ skid mark
ตาแหน่งเดิม
ไม่มีถงุ ลมนิรภัย
ประตูเลื่อนเปิ ดเข้ าห้ องผู้โดยสาร
หลุดออกจากตัวรถ
รถพ่ วง
ระบบป้องกันที่มี ทางานปกติ

ผู้ขับขี่รถตู้
รถทัง้ สองคัน
เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ
- ซากรถเลื่อนไถลลงไหล่ทาง
ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์ในเลือด รถตู้
- โครงด้ านหน้ าฝั่ งคนขับยุบเข้ าหา
ผู้โดยสำรรถตู้
เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 3 ราย
ตัวรถ ต้ องใช้ เครื่องตัดถ่างเพื่อนา
เสียชีวิตที่ รพ.ชุมแพ 1 ราย
ศพออกมา
รถพ่ วง
บาดเจ็บ 3 ราย
- เสียหายบริเวณกันชนด้ านหน้ า แต่
ผู้ขับขี่รถพ่ วง
ไม่ได้ รับบาดเจ็บ
ห้ องโดยสารไม่เสียหาย
ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์ในเลือด

มำตรกำรควบคุ ม และป้ องกั น
อุบัติเหตุ
1. โรงพยาบาลชุ ม แพ ได้ สรุ ป
สถานการณ์ การจัดการเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุหมู่
การช่วยเหลือเบื ้องต้ น ณ จุดเกิดเหตุ และการ
ดูแลรักษาที่โรงพยาบาลให้ แก่ ศปถ. อาเภอ
ชุมแพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ อบต.
วังหินลาด

-

-

สิ่งแวดล้ อม
ใช้ ถนนได้ 1 ช่องจราจร
ทีมช่วยเหลือเข้ าถึงจุดเกิดเหตุ
ได้ อย่างรวดเร็ว
ต้ นไม้ และหญ้ าข้ างทาง ทาให้
พบศพที่กระเด็นออกได้ ยากขึ ้น
สังคม เศรษฐกิจ
เป็ นข่าวดังในวงการฟุตบอล

2. มีก ารลงพื น้ ที่ สอบสวนการเกิ ด
อุบตั ิเหตุร่วมกันของเครื อข่ายสหสาขา และมี
การประชุมสรุ ปประเด็นที่ต้องดาเนินการเพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนต่อไป
3. อบต.วั ง หิ น ลาด ด าเนิ น การ
ปรับปรุ งสิ่งแวดล้ อมข้ างทางบริ เวณจุดเลี ้ยว
เข้ าหมู่บ้าน และเปลี่ยนจุดติดตังไฟกระพริ
้
บ
เตือนให้ หา่ งจากทางแยกประมาณ 50 เมตร
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อภิปรำยและสรุ ปผล (Discussion and
Conclusion)
อุบัติเหตุครั ง้ นี ้เป็ นลักษณะการชน
ประสานงาในถนนขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งถือ
เป็ นลั ก ษณะที่ มี ดั ช นี ค วามรุ นแรงของ
อุบตั ิเหตุบนทางหลวง (severity index) ใน
ระดับ สูง 4 ก่ อ ให้ เ กิ ด แรงกระท าที่ รุ น แรงต่ อ
ยานพาหนะและคนในรถ โดยเฉพาะรถตู้ซึ่งมี
ขนาดเล็ ก กว่า และมี ผ้ ูโดยสารจ านวนมาก
ประกอบกั บ ระบบป้ องกั น การบาดเจ็ บ ที่
ล้ มเหลว ได้ แก่ การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยของ
ผู้โดยสาร การดัดแปลงรถซึ่งส่งผลให้ ที่นงั่ ไม่
มีความมัน่ คงแข็งแรงและหลุดจากตาแหน่ง
ขณะเกิดการชน รวมถึงการที่ถุงลมนิรภัยไม่
ท างาน ท าให้ เ กิ ด การบาดเจ็ บ ที่ รุ น แรงต่ อ
บุคคลและนาไปสูก่ ารเสียชีวิต โดยมีผ้ บู าดเจ็บ
3 คน เสียชีวิต 5 คน จากทังหมด
้
9 คน
การสอบสวนอุบัติ เ หตุค รั ง้ นี ้ ยัง มี
ข้ อจากัดในเรื่ องลาดับเหตุการณ์ของอุบตั ิเหตุ
ซึ่งได้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ บุคคลเท่านัน้
ไม่พบหลักฐานที่ช่วยยืนยันชัดเจน เช่น กล้ อง
วงจรปิ ด กล้ องหน้ า รถ เป็ นต้ น และในส่ว น
ของการศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขบั ขี่
รถตู้ ไม่สามารถหาข้ อ มูลเกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ที่บ่งบอกถึงการหลับใน หรื อพฤติกรรมเสี่ยง
อื่นๆ เช่น การใช้ โทรศัพท์ เนื่องจากผู้โดยสาร
ที่รอดชีวิตนอนหลับเกือบตลอดเส้ นทางและ
ในขณะเกิดอุบตั ิเหตุ
สาหรับสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
ที่เป็ นไปได้ มากที่สดุ คือ การหลับในของผู้ขบั

ขี่รถตู้ โดยมีเหตุผลสนับสนุนหลายประเด็น
ดังนี ้
1. ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ คือ ประมาณ
05.30 น. ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ พบว่า คนทัว่ ไปจะมี
ความกระปี ก้ ระเป่ าสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ
09:30 น. และ 19:30 น. และต่าสุดในช่วงเวลา
ประมาณ 15:30 น. และ 05:30 น.5,6
2. การไม่พบหลักฐานรอยล้ อจากการ
ลดความเร็ ว (skid mark) หรื อหักพวงมาลัย
เพื่อหลีกเลีย่ งการชน (yaw mark) ของรถตู้5
3. พฤติกรรมของผู้ขบั ขี่รถตู้ซงึ่ ขับรถ
ต่อเนื่องคนเดียวนานกว่า 6 ชัว่ โมง และเป็ น
ช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาทางานปกติ รวมถึงการ
เดินทางในช่วงวันกลางสัปดาห์ ซึ่งผู้ขบั ขี่รถตู้
น่าจะยังต้ องทางานประจา (รับส่งนักเรี ยน)
ท าให้ มี เ วลาไม่ พัก เพี ย งพอและเกิ ด ความ
เหนื่อยล้ า
4. ถนนช่ว งตัง้ แต่ตัวอ าเภอชุม แพ
จนถึงจุดเกิดเหตุ เป็ นทางค่อนข้ างตรง4,5 และ
เป็ นช่ ว งเวลาที่ ก ารจราจรยั ง ไม่ คั บ คั่ ง
สามารถขับด้ วยความคงที่ได้ อย่างต่อเนื่อง
5. ผู้โดยสารที่นั่งข้ างคนขับให้ การ
กับ ต ารวจว่า รถมี ลัก ษณะการโยกซ้ า ยขวา
บ่อยครัง้ ในระหว่างเดินทาง และทังผู
้ ้ โดยสาร
ที่นงั่ ข้ างคนขับและคนอื่น ๆ น่าจะกาลังหลับ
อยู่ในช่วงก่อนและขณะการชน ทาให้ ไม่มีผ้ ู
คอยสั ง เกตและกระตุ้ นเตื อ นคนขั บ ใน
ระหว่างทาง
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แม้ อุบตั ิเหตุหลับในจะเกิดขึ ้นเพียง
ร้ อยละ 5 ของอุบตั ิเหตุทวั่ ประเทศไทย แต่มี
โอกาสเกิ ดขึน้ มากกับคนขับรถโดยสารและ
รถบรรทุก เนื่ อ งจากการเดิ น ทางส่ว นใหญ่
ระยะทางไกล ทัง้ นี ้ โอกาสเกิ ด อุบัติ เ หตุจ ะ
เพิ่มสูงขึ ้นหากเป็ นการเดินทางที่ ไม่ใช่เที่ยว
เวลาปกติ เช่น การเช่าเหมาคัน เนื่องจากผู้
เช่าหรื อผู้โดยสารไม่สามารถตรวจสอบได้ เลย
ว่าคนขับรถขับเที่ยวล่าสุดวันเวลาใด พักผ่อน
มาเพี ย งพอมากน้ อ ยเพี ย งใด หรื อ เกิ ด การ
เปลี่ ย นกะขับ ขี่ ก ลางวัน และกลางคื น เป็ น
อย่างไร 5,7 นอกจากนี ้ การที่ผ้ ูเช่ าเลือ กที่ จ ะ
เดิ น ทางในเวลากลางคื น เพื่ อ จะให้ ถึ ง
จุดหมายในช่วงเช้ าเพื่อประหยัดค่าที่พกั ถือ
เป็ นอี ก พฤติ ก รรมหนึ่ง ที่ เ พิ่ ม ความเสี่ย งจะ
ก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความง่วง
ข้ อเสนอแนะ (Suggestions)
1. รณรงค์ สร้ างความตระหนัก และ
บัง คับ ใช้ กฎหมายเกี่ ย วกั บ รถตู้ รั บ จ้ างใน
ประเด็นดังต่อไปนี ้
1.1 การตรวจประเมิ น ด้ า นความ
ปลอดภัยของรถที่มีการดัดแปลง
1.2 การจ ากัด ระยะเวลาท างาน
หรื อกาหนดจานวนผู้ขบั ตามระยะทาง7
1.3 การรัดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสาร
2. ให้ ความรู้และสร้ างความตระหนัก
แก่ผ้ โู ดยสารในการเฝ้ าระวังพฤติกรรมของผู้
ขับขี่รถตู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุและการ
กระตุ้นเตือนอย่างเหมาะสม

3. จั ด ท าเส้ นจราจรแบบสั น นู น
(Profile Marking)8,9 เพื่อกระตุ้นเตือนผู้ขบั ขี่ที่
หลับ ใน เมื่ อ ขับ รถทับ เส้ น ไหล่ ท างจะรู้ สึ ก
ตื่นตัวเพราะรถจะสัน่ สะเทือน
4. ส่งเสริ มให้ ผ้ ใู ช้ รถเข้ าถึงอุปกรณ์
และเทคโนโลยี ด้า นยานยนต์ ที่ ช่ วยป้ องกัน
อุ บั ติ เ หตุ จ ากการง่ ว งแล้ ว ขั บ เช่ น ระบบ
ต รว จ จั บ อ า ก า ร ง่ ว ง นอ นแ ละ หลั บ ใ น
(drowsiness alert system) ระบบการเตือน
รถหลุดออกนอกเส้ นทาง (lane departure
warning system)4,10
5. ปรับปรุ งด้ านกายภาพ เช่น เพิ่ม
ช่อ งจราจรบริ เ วณทางแยก ขยายถนนให้ มี
ช่องจราจรมากขึน้ และให้ มีเกาะกลางถนน
การติดตังไฟสั
้ ญญาณจราจร เป็ นต้ น
6. สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
รวมถึงสโมสรฟุตบอลต่างๆ ควรวางแนวทาง
ในการจั ด ตารางการแข่ ง ขัน ที่ เ อื อ้ ต่ อ การ
เดินทางไปเชี ยร์ ของแฟนบอล รวมถึงการ
กาหนดมาตรการเกี่ ยวกับ การเดิ นทางให้ มี
การควบคุ ม ก ากั บ ด้ านความปลอดภั ย ที่
เหมาะสม
กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgement)
ขอขอบคุณ คุณ ชูช าติ กางกัน ยา
จากโรงพยาบาลชุมแพ และคุณมยุรา สีสาร
จาก สคร. 7 จังหวัดขอนแก่น ในการช่ว ย
ประสานงาน สนั บ สนุ น ข้ อมู ล และให้
คาแนะนาในการสอบสวน
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ขอขอบคุณ ศปถ. อาเภอชุมแพ ที่
ให้ โอกาสในการเข้ าร่ วมประชุมเพื่อสรุ ปผล
การดาเนินงาน และกาหนดแนวทางในการ
ป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ
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