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สําหรับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย ส่ิงหนึ่งที่ยังขาด
คือการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก ซึ่งการสืบสวนอุบัติเหตุจากหน่วยงานต่างๆ 
จะมุ่งเน้นเพียงเพ่ือสอบสวนว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทําผิด บ่อยคร้ังพบว่าการ
สันนิษฐานของผู้บันทึกข้อมูลถูกใช้เป็นข้อสรุปของการเกิดอุบัติเหตุโดยขาด
หลักฐานและกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสม ซึ่งการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของอุบัติเหตุให้ถูกต้องนั้นจําเป็นต้องมีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการสืบสวนอุบัติเหตุในเชิงลึก เนื่องจากการสืบสวน
อุบัติเหตุเชิงลึก จะเป็นการตรวจสอบองค์ประกอบท้ังหมดท่ีก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ ทั้งปัจจัยด้านคน รถและถนนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทราบและ
อธิบายได้ว่าปัจจัยใดท่ีเป็นต้นเหตุ ส่ิงใดที่ทําให้อุบัติเหตุมีความรุนแรง เพ่ือ
นําไปสู่การป้องกันหาวิธีการรับมือกับอุบัติเหตุแบบเดียวกันเพ่ือไม่ให้เกิดขึ้น
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 รองจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและ
รถจักรยานยนต์ [3] แต่ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นเทศกาลสงกรานต์หรือ
เทศกาลปี ใหม่  จะมีสถิ ติการเ กิดอุบั ติ เหตุ เป็น อันดับสองรองจาก
รถจักรยานยนต์ [4] บ่อยคร้ังเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่เก่ียวข้องกับรถกระบะ
พบว่ามักจะเป็นอุบัติเหตุที่มีความรุนแรง มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตหลาย
รายต่อการเกิดอุบัติเหตุเพียงคร้ังเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีผู้โดยสาร
อยู่ในกระบะท้ายรถซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย ในการท่ีจะลดปัญหา
เหล่าน้ีได้ จําเป็นต้องทราบถึงสาเหตุที่มาของการเกิดอุบัติเหตุ ปัจจัยที่ทํา
ให้อุบัติเหตุมีความรุนแรง และแนวทางการป้องกันแก้ไขเพ่ือไม่ให้อุบัติเหตุ
ที่เคยเกิดขึ้นแล้วกลับมาเกิดขึ้นซ้ําอีก ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของงานการ
ศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ โดยบทความน้ีได้นําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัย ผลจาก
การวิจัย และสรุปผลโดยนําเสนอแนวทาง มาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เก่ียวข้องกับรถกระบะ 

 

1.1 บททวนวรรณกรรม 

E.B.R. Desapriya และคณะ (2004) ได้ศึกษาอัตราส่วนความรุนแรง
ของอุบัติ เหตุจากการชนกันระหว่างรถกระบะกับรถเก๋งส่วนบุคคล 
การศึกษาคร้ังนี้ใช้ข้อมูลอุบัติเหตุในรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา 
จํานวน 953 กรณี จากการศึกษาพบว่า เมื่อรถกระบะชนกับรถเก๋งส่วน
บุคคล โอกาสในการบาดเจ็บของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถกระบะจะมีน้อย
กว่ารถเก๋งส่วนบุคคลถึง 2 เท่า เนื่องจากรถกระบะมีโครงสร้างที่แข็งแรง
กว่าและมีมวลมากกว่า [5] 

ปกรณ์ อนิวัตกูลชัย และ กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์  (2551) ได้ศึกษา
วิเคราะห์กลไกการบาดเจ็บของผู้โดยสารที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน จาก
การศึกษาพบว่าการสัมผัสภายในห้องโดยสารและการเคล่ือนไหวที่ผิด
ลักษณะท่ีเป็นผลกระทบจากการชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรง (Impact 
force) และความเร่ง (Acceleration) ที่ถ่ายโอนมาจากตัวรถ เป็นสาเหตุ
หลักของการบาดเจ็บ นอกจากน้ีตําแหน่งที่นั่งของผู้โดยสาร การใช้เข็มขัด
นิรภัยก็เป็นปัจจัยที่สําคัญของการได้รับบาดเจ็บในทุกๆรูปแบบการชน [6] 

อรรถกร สาละ และ พนกฤษณ คลังบุญครอง (2552) ได้ทําการศึกษา
การสืบสวนอุบัติเหตุการจราจรเชิงลึก: กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย โดยมีกรณีศึกษา 3 กรณี ได้แก่ กรณีรถกระบะชน
กับรถกระบะ กรณีรถกระบะยางล้อระเบิดเสียหลักพุ่งชนประสานงากับ
รถบรรทุกก่ึงพ่วง และกรณีรถเก๋งส่วนบุคคลแซงไม่พ้นพุ่งชนกับรถโดยสาร
ประจําทาง จากการศึกษาทั้ง 3 กรณี พบว่าความประมาทของผู้ขับขี่เป็น

สาเหตุของอุบัติเหตุและเป็นสถิติส่วนใหญ่ที่ผ่านมาของการเกิดอุบัติเหตุ 
ประกอบกับปัจจัยถนนและส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยเสริมให้อุบัติเหตุมีความ
รุนแรงมากย่ิงขึ้น และปัจจัยรถที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานก่อนออก
เดินทาง เช่น ระบบเบรก ยางล้อ เป็นต้น [7] 

T. Brenac และคณะ (2013) ได้ทําการศึกษาการสืบสวนอุบัติเหตุเชิง
ลึกในเร่ืองการเปรียบเทียบระหว่างความเร็วที่ได้จากรายงานของผู้ขับขี่และ
จากการสืบสวนอุบัติเหตุย้อยรอย การศึกษาคร้ังนี้ใช้จํานวนอุบัติเหตุ
ทั้งหมด 73 กรณี จากการศึกษาพบว่าถึงแม้ความเร็วที่ได้จากการรายงาน
ของตัวผู้ขับขี่และความเร็วท่ีได้จากการสืบสวนอุบัติเหตุย้อนรอยเฉล่ียแล้ว
จะมีค่าใกล้เคียงกัน แต่ความเร็วที่ได้จากรายงานของผู้ขับขี่ไม่สามารถ
นํามาใช้แทนความเร็วท่ีได้จากการสืบสวนอุบัติเหตุย้อนรอยได้ เนื่องจาก
พบว่า 27 เปอร์เซ็นต์ จากกลุ่มตัวอย่าง มีความคลาดเคล่ือนประมาณ 10 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง [8] 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือประยุกต์ใช้องค์ความรู้และกระบวนการในการสืบสวนเชิงลึก
อุบัติเหตุทางถนนในการวิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุและวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุในพ้ืนที่ศึกษา 3 กรณีศึกษา เพ่ือเสนอแนะ
แนวทาง นโยบาย มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนของรถกระบะ 

1.2.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถกระบะ 
90 กรณีในประเทศไทย และวิเคราะห์หาสาเหตุสําหรับการชนแต่ละ
ประเภท พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่เก่ียวข้องกับปัจจัย คน รถ 
ถนนและส่ิงแวดล้อม 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 พ้ืนที่ศึกษาครอบคลุมภาคอีสานตอนบน 11 จังหวัด ประกอบไป
ด้วย จังหวัดขอนแก่น หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม สกลนคร 
อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย กาฬสินธุ์และบึงกาฬ ดังแสดงขอบเขตพ้ืนที่
ศึกษาในรูปที่ 1 

1.3.1 คัดเลือกกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ศึกษาจํานวน 3 
กรณีศึกษา โดยคัดเลือกกรณีที่เกิดกับรถกระบะ มีการเสียชีวิตอย่างน้อย 1 
คน และเป็นที่สนใจของสาธารณะชน 

 

 
รูปท่ี 1 พื้นที่ศึกษา [9] 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย 

1.4.1 ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทันก่อนท่ีเจ้าหน้าที่
ตํารวจจะย้ายรถท่ีประสบอุบัติเหตุไปที่พักของกลาง สามารถเก็บข้อมูลตัว
รถได้ที่ที่พักของกลาง 
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1.4.2 ข้อมูลการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุได้จาก
ผลตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ 

1.4.3 การรวบรวมข้อมูลกรณีอุบัติเหตุ ในบางกรณีจําเป็นต้องขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง  เช่น  เ จ้าหน้าที่ ตํารวจ
ผู้รับผิดชอบคดี หน่วยงานของส่ือข่าว หน่วยกู้ชีพ หน่วยกู้ภัย หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

1.4.4 ในการวิเคราะห์สาเหตุและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุที่
เ ก่ียวข้องกับรถกระบะจะใช้หลักการด้านพลศาสตร์ของยานพาหนะ 
(Vehicle Dynamics) 

1.4.5 ในการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถ
กระบะ 90 กรณี เป็นผลท่ีดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้กระบวนการ
สืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกที่เหมาะสม ดังนั้นข้อมูลจึงเป็นที่น่าเชื่อถือได้ 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

2.1 การสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกที่เก่ียวข้องกับรถกระบะในพ้ืนที่ศึกษาศึกษา 
3 กรณี 

ลําดับขั้นตอนการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกได้แสดงในรูปที่ 2 
 

 
 

 รูปท่ี 2 ข้ันตอนการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก [9] 
 

2.1.1 การรับแจ้งเหตุ 
หน่วยสืบสวนอุบัติเหตุได้มีการเชื่อมต่อการส่ือสารกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ตลอด  24  ชั่วโมง ซึ่งสามารถติดต่อกันทางโทรศัพท์และวิทยุส่ือสารโดยใช้
คล่ืนความถี่เดียวกันกับหน่วยฉุกเฉินและตํารวจท่ีใช้รับแจ้งเหตุเพ่ือให้
สามารถติดตามและตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา โดยข้อมูล
เบื้องต้นที่ต้องการในการรับแจ้งเหตุ ได้แก่ สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ลักษณะ
การเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้ประสบอุบัติเหตุ ความรุนแรงและอาการของผู้
ประสบอุบัติเหตุ 

 

2.1.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
ในการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ หน่วยสืบสวนจะต้องทํางานร่วมกันกับ

หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่พยาบาล หน่วยกู้ชีพ ซึ่ง
หน่วยสืบสวนจะต้องติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะหน่วยงานตํารวจและหน่วยงานพยาบาล ในการสํารวจเก็บข้อมูล
ในภาคสนามน้ันหน่วยสืบสวนจําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่
เตรียมพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ขั้นตอนในการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุเมื่อไป
ถึงจุดเกิดเหตุ มีดังน้ี 

1 ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นและมอบหมายหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน 

2 แนะนาํตัวต่อเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในที่เกิดเหตุ 
3 ติดต้ังป้ายและอุปกรณ์เตือนการเกิดอุบัติเหตุ 
4 รวบรวมข้อมูลสํารวจภาคสนามถ่ายภาพจุดเกิดเหตุโดยละเอียด 

4.1 ระบุตําแหน่งสถานที่ในการเกิดอุบัติเหตุ 
4.2 ติดต้ังป้ายและอุปกรณ์เตือนอ่ืนๆเพ่ือความปลอดภัย 
4.3 ระบุตําแหน่งจุดเร่ิมต้น จุดชนและจุดสุดท้ายของรถ 
4.4 ถ่ายภาพรายละเอียดต่างๆให้ครอบคลุมที่เกิดเหตุและทํา

เคร่ืองหมายหลักฐานต่างๆ 
4.5 ทําการเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนนและ

สภาพแวดล้อมในจุดเกิดเหตุและร่างสถานที่เกิดเหตุในเบื้องต้น 
4.6 วัดค่าความเสียดทานของผิวถนน 
4.7 หาข้อมูลเก่ียวกับการจราจรบริเวณท่ีเกิดเหตุ เช่น 

ปริมาณจราจร สัดส่วนปริมาณจราจร ความเร็วในการจราจร เป็นต้น 
5 รวบรวบและตรวจสอบสภาพตัวรถหลังการชนโดยละเอียด ทั้ง

ภายในและภายนอกตัวรถ 
5.1 ถ่ายภาพความเสียหายของตัวรถท้ัง 8 ด้านและถ่ายภาพ

ด้านบน 
5.2 วัดการเสียรูปของตัวรถ 
5.3 ตรวจสอบองค์ประกอบของรถ เช่น ระบบเบรก ไฟส่อง

สว่าง ระบบบังคับเล้ียว สภาพยางและอ่ืนๆ 
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 ใบส่ังยา 
6.1.7 รายงานการรับการรักษา 

6.2 รายงานข้อมูลคดีความของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
6.3 สัมภาษณ์ผู้ประสบอุบัติเหตุโดยตรง 

7 การติดตามข้อมูลอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 

2.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การสืบสวนเชิงลึกอุบัติเหตุคือการตรวจสอบขององค์ประกอบท้ังหมดท่ี 

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งด้านคน รถ ถนนและสภาพแวดล้อม เพ่ืออธิบาย
ลําดับเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น [10] วิธีการสืบสวนที่เป็นระบบจะ
สามารถเปิดเผยสาเหตุของอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถทําให้เข้าใจได้ว่าอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเหตุใดจึงมีความรุนแรง โดยจะต้องพยายามหา
คําตอบของคําถามให้ได้ว่า ใคร เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร ทําไม ซึ่งคําถาม
เหล่านี้จะเป็นจุดเร่ิมต้นแนวทางในการวิเคราะห์หาสาเหตุและกลไกของ
การเกิดอุบัติเหตุเชิงลึกต่อไป [11] ความสําคัญของการสืบสวนอุบัติเหตุเชิง

วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
 

ได้รับการแจ้งเหตุ 

รวบรวมทมีงานที่จะออกภาคสนาม 

1.ประเมินสถานการณเ์บ้ืองต้น 
และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

2.แนะนําตัวต่อเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในที่เกิด
 

3.ติดต้ังป้ายและอุปกรณ์เตือนการเกิดอุบัติเหตุ 
 
4.รวบรวมข้อมูลและสํารวจภาคสนาม 

ถ่ายภาพจุดเกิดเหตุโดยละเอียด 
 

5.รวบรวบและตรวจสอบสภาพตัวรถหลังการชน 
โดยละเอียด ทั้งภายในและภายนอกตัวรถ  
 
6.ติดตามข้อมูลการบาดเจ็บ การเสียชีวิต 

และการรักษาพยาบาล 
 

7.ติดตามข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลคดีจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
ข้อมูลการติดต้ังอุปกรณ์ในตัวรถจากบริษัท/อู่ซ่อมรถ 

 

จําลองอุบัติเหตูย้อนรอย 
 

เขียนรายงานการสืบสวนอุบัติเหตุและสรุปผล 

งานภาคสนาม 

งานในสํานักงาน 
 

ไม่พอใจ 
 พอใจ 
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ลึก คือ การลําดับเหตุการณ์และผลท่ีตามมาของการเกิดอุบัติเหตุ [12] ใน
การท่ีจะจําลองให้เห็นภาพการเคล่ือนที่ในขณะเกิดอุบัติเหตุอาจต้องทราบ
ความเร็ว ซึ่งเป็นส่ิงที่การวิเคราะห์เชิงลึกมักจะทํา การใช้สมการพ้ืนฐาน
ทางฟิสิกส์จึงเป็นส่ิงที่ช่วยให้ทราบว่ามีความเร็วมากน้อยเพียงไร โดย
สามารถคํานวณได้จากสมการคํานวณความเร็วจากรอยไถล สมการคํานวณ
ความเร็วจากรอยแฉลบ สมการคํานวณความเร็วตามกฎอนุรักษ์โมเมนตัม 
สมการคํานวณความเร็วตามกฎอนุรักษ์พลังงาน สมการคํานวณความเร็ว
กรณีรถตกจากท่ีสูง สมการคํานวณความเร็วกรณีรถพลิกคว่ํา และสมการ
คํานวณอัตราส่วนโอกาสการเสียชีวิต [13,14] ซึ่งสุดท้ายในการวิเคราะห์
ข้อมูล จะต้องสรุปให้ได้ว่าปัจจัยใดท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ
คืออะไร ทําไมอุบัติเหตุจึงมีความรุนแรง พร้องทั้งเสนอแนะแนวทาง 
นโยบาย มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุต่อไป  

 

2.2 การศึกษาการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกในประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับรถ
กระบะ 90 กรณี 
 

บทความนี้ได้มีการศึกษารวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่มีการสืบสวน
อุบัติเหตุเชิงลึกที่มีในประเทศไทยโดยคัดเลือกในกรณีที่เกิดกับรถกระบะ
จากรายงานโครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุจาก
การขนส่งและจราจรของสํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ปี 
พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2551 รายงานโครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2552 และรายงานโครงการวิจัยการสืบสวนเชิงลึกสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจรของกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งได้แบ่งพ้ืนท่ีศึกษาออกตามภูมิภาค ได้แก่ เขต
พ้ืนที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) และเขตพ้ืนท่ีส่วนภูมิภาค 
(เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชศรีมาและสงขลา) [15-26] รวมท้ังส้ิน 90 
กรณี โดยนํามารวบรวมสรุปรายละเอียดปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
สาเหตุสําหรับการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละประเภท สาเหตุของความรุนแรง 
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่เก่ียวข้องกับปัจจัย คน รถ ถนนและ
ส่ิงแวดล้อม โดยขั้นตอนการศึกษาการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกในประเทศ
ไทยที่เก่ียวข้องกับรถกระบะ 90 กรณี ได้แสดงในรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 ข้ันตอนการศกึษาการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ
รถกระบะ 90 กรณี [9] 
 

3. ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

3.1 ผลการศึกษาการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกที่เก่ียวข้องกับรถกระบะใน
พ้ืนที่ศึกษาศึกษา 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 

1 ลําดับเหตุการณ์ 
ผู้ขับขี่รถกระบะเดินทางไปร่วมงานบุญกฐินโดยได้ด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ต้ังแต่ช่วงบ่าย จากน้ันเดินทางเพ่ือไปช่วยญาติขนของหนีน้ํา
ท่วมโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 เมื่อเดินทางมาถึงทางแยก
ผู้ขับขี่รถกระบะได้เล้ียวซ้ายเพ่ือที่จะตัดเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 
แต่ไม่สามารถบังคับรถได้จึงชนท้ายรถจักรยานยนต์ที่อยู่ด้านหน้า จากน้ันผู้
ขับขี่รถกระบะได้ขับรถข้ามเกาะกลางถนนไปยังอีกฝ่ังในทิศทางตรงกันข้าม
และได้ขับย้อนศรจนกระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบริเวณทางโค้ง รถกระบะ
จึงชนแบบประสานงากับรถเก๋งส่วนบุคคล 

 

 
รูปท่ี 4 จุดสุดท้ายของรถ กรณีอุบัติเหตุรถกระบะชนรถเก๋งส่วนบุคคล [23] 

 

 
รูปท่ี 5 ลําดับเหตุการณ์อุบัติเหตุกรณีอุบัติเหตุรถกระบะชนรถเก๋งส่วนบุคคล [23] 

 

จากการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุในกรณีชนแบบประสานงาจํานวน 
13,162 คร้ัง ของ FARS 1975-1998 พบว่าอัตราส่วนโอกาสเสียชีวิตของ
ผู้โดยสารในรถที่มีมวลน้อยกว่าจะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้โดยสารในรถที่
มีมวลมากกว่า [14] ในกรณีนี้พบว่าโอกาสเสียชีวิตของผู้โดยสารในรถเก๋ง
ส่วนบุคคลมีมากกว่ารถกระบะถึงเกือบ 12 เท่า ซึ่งการคํานวณโอกาสการ
เสียชีวิตของผู้โดยสารมีสมมติฐาน ได้แก่ สมการอัตราส่วนโอกาสการ

เสียชีวิต [Evans L, 2004] λ
12 )m/m(R =  โดยที่ R คือ อัตราส่วน

โอกาสการเสียชีวิตของผู้ขับขี่ 1m  คือ มวลของรถที่เบากว่ามีค่าเท่ากับ 
1200 กิโลกรัม 2m  คือ มวลของรถหนักกว่ามีค่าเท่ากับ 2400 กิโลกรัม 
รถกระบะและรถเก๋งส่วนบุคคลชนกันแบบประสานงา λ  คือสัมประสิทธ์ิ
ลักษณะการชน ในกรณีชนแบบประสานงาค่าสัมประสิทธิ์ 58.3λ =  ดังนั้น 

12
58.3

)1200/2400(R ≈=  เท่า 
2 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรง

และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรง

และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข กรณีอุบัติเหตุรถกระบะชนรถเก๋งส่วนบุคคล
แสดงในตารางท่ี 1 

รวบรวมการศึกษาการสบืสวนอุบัติเหตุเชิงลึก 
ในประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับรถกระบะ 90 กรณ ี

จําแนกลักษณะการเกิดอุบัติเหตุตามรูปแบบการชน 

รวบรวมสาเหตุของอุบัติเหตุและ 
สาเหตุของความรุนแรง โดยแยกตาม 
ปัจจัย คน รถ ถนนและสิ่งแวดลอ้ม 

รวบรวมแนวทางแก้ไขปัญหา 
อุบัติเหตุและความรุนแรง โดยแยกตาม 
ปัจจัย คน รถ ถนนและสิ่งแวดลอ้ม 

เสนอแนะแนวทาง นโยบาย มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
อุบัติเหตุทางถนนของรถกระบะ โดยนําเสนอในรูปแบบ 5 เสาหลัก 
ตามแผนทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพือ่ความปลอดภัยทางถนน 
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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 
ผู้ขับขี่รถกระบะคนแรกขับรถพาญาติเดินทางกลับบ้านจาก

กรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดกาฬสินธ์ุ มีผู้โดยสาร 16 คนรวมผู้ขับขี่ ออก
จากกรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ 20.00 น. เมื่อเวลาประมาณ 6.30 น. 
ได้หยุดพักที่ปั้มน้ํามันในจังหวัดนครราชสีมา และได้เปล่ียนผู้ขับขี่คนที่ 2 
จากน้ันเวลาประมาณ 7.00 น. รถคันดังกล่าวได้ออกเดินทางต่อจนกระทั่ง
มาถึงจุดเกิดเหตุ ยางหลังด้านขวาระเบิด ผู้ขับขี่พยายามจะเบรกรถเพ่ือลด
ความเร็ว ทําให้รถเสียหลักตกลงไปยังร่องน้ําก่ึงกลางถนน รถพลิกคว่ํา 1 
รอบและตัวรถหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเป็นมุมประมาณ 180 องศา 

 

 
รูปท่ี 6 สภาพหลังเกดิเหตุของล้อหลังด้านขวา กรณีอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุก 

ยางระเบิดแล้วเสียหลักพลิกควํ่า [23] 
 

 
รูปท่ี 7 จุดสุดท้ายของรถ กรณีอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุก ยางระเบิดแล้วเสียหลัก

พลิกควํ่า [23] 
 

  
รูปท่ี 8 ลําดับเหตุการณ์อุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุก ยางระเบิดแล้ว
เสียหลักพลิกควํ่า [23] 
 

2 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรง
และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรง
และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข กรณีอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุก ยางระเบิด
แล้วเสียหลักพลิกคว่ํา แสดงในตารางท่ี 2 

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 จึงหลีกเล่ียงการตรวจจับโดยกลับรถ
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 

 

 
รูปท่ี 9 จุดสุดท้ายของรถกรณีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนตน้ไม้ริมถนน [23] 
 

 
รูปท่ี 10 ลําดับเหตุการณ์อุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ริม
ถนน [23] 
 

การประมาณความเร็วขณะเกิดอุบัติเหตุมีสมมติฐานดังน้ี 
- สมมติให้เศษกระจกและชิ้นส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถ

กระบะมีการเคล่ือนที่แบบ Projectile หลังการชน 
- เศษกระจกแตกและกระเด็นออกจากรถทันทีที่เกิดการชน 
- สมมติให้ความเร็วของเศษกระจกที่กระเด็นออกจากตัวรถ 

ในแนว 45o กับแนวราบมีค่าเท่ากับความเร็วของรถท่ีปะทะกับต้นไม้ 
- d คือ ระยะทางที่เศษกระจกกระเด็นไกลที่สุด 16.7 เมตร 
- h คือ ความสูงจากกระจกถึงระดับพ้ืนดิน 2.33 เมตร 
จากสมการหาความเร็ว

 
[R.W.River, 1999] h/d94.7S =

 ดังนั้น h/km9.86S =  [13] ซึ่งหมายความว่าความเร็วของรถกระบะก่อน
ชนต้นไม้มีค่ามากกว่า 86.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

การประมาณความเร็วที่ปลอดภัย มีค่าที่ใช้ในกาคํานวณดังนี้ 
- e คือ อัตราการยกโค้งมีค่าเท่ากับ 4 % 
- f คือ สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์เฉล่ียเท่ากับ 0.16 
- R คือ รัศมีโค้งมีค่าเท่ากับ 94 เมตร 
- v คือ ความเร็วออกแบบสําหรับรถแล่นในทางโค้ง 
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จากสมการออกแบบยกขอบโค้ง [AASHTO, 2001] 

R127/v=ef)01.0-(1/)e+f01.0(
2 ดังนั้น h/km50v =  [27] ซึ่ง

หมายความว่า หากรถใช้ความเร็วที่มากกว่า 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การ
ควบคุมรถจะทําได้ค่อนข้างลําบาก มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการหลุดโค้งสูง 

 

 

 

 

2 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรง
และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรง
และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข กรณีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชน
ต้นไม้ริมถนน แสดงในตารางท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรงและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกรณีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ริมถนน [9] 
ปัจจัย สาเหตุของอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรง ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

คน 

- ผู้ขับขี่มีอาการเมาสุรา  
- ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงขณะเข้าสู่ทางโค้ง  
- ผู้ขับขี่ไม่คุ้นเคยกับการควบคุมรถยนต์(ไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่)และไม่คุ้นกับเส้นทาง  

- ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย 

- เจ้าหน้าท่ีควรเคร่งครัดและเข้มงวดในการตั้งด่านตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมาย 
เช่น การขับรถขณะมึนเมา การตรวจจับความเร็วเกินกว่าความเร็วท่ีกฎหมาย
กําหนด 
- ปลูกจิตสํานึกการเมาไม่ขับในเขตชุมชน รวมถึงการควบคุมสอดส่องดูแล
อย่างใกล้ชิดโดยชุมชนและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
- ควรมีการเสนอแนะให้มีการควบคุมพ้ืนท่ีเฉพาะเพื่อการเล่นน้ําสงกรานต์ 

รถ - 

- การบรรทุกผู้โดยสารท่ีกระบะท้าย ซึ่งไม่มี
อุปกรณ์และโครงสร้างด้านความปลอดภัย 
- ในรถไม่มีเบาะนั่งนิรภัยสําหรับเด็ก  

- เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องควรเคร่งครัดและเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น 
การบรรทุกผู้โดยสารเกินอัตราท่ีกําหนดในห้องโดยสาร การใช้ยวดยานผิด
วัตถุประสงค์และเป็นอันตราย 
- ไม่อนุญาตให้เด็กโดยสารในรถท่ีไม่มีท่ีนั่งพิเศษและการยึดร้ังเฉพาะสําหรับ
เด็ก (Child Restraint) 

ถนนและ
ส่ิงแวด 
ล้อม 

- เส้นทางมีลักษณะเป็นทางโค้งรัศมีแคบ  
- ผิวทางชํารุดเป็นหลุมบ่อ มีกรวดและหินคลุกขนาด
เล็กกระจายโดยท่ัวไป  
- ไม่มีการขีดสีตีเส้นและการติดตั้งป้ายเตือนลด
ความเร็วท่ีได้มาตรฐาน  
- ไม่มีแถบชะลอความเร็ว  

- ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการหลุดโค้งหรือราว
กันตก กําแพงกันชน  
- การท่ีมีวัตถุอันตรายข้างทาง  

- ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการจราจร เช่น ป้ายเตือนชะลอความเร็ว แถบเตือน
ชะลอความเร็ว และกําแพงกันชน บริเวณทางโค้งรัศมีแคบและมีระดับผิว
จราจรกับพ้ืนดินต่างกันมาก 
 

ตารางท่ี 2 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรงและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกรณีอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุก ยางระเบิดแล้วเสียหลักพลิกควํ่า [9] 
ปัจจัย สาเหตุของอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรง ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

คน 
- ความประมาทของผู้ขับขี่ท่ีไม่มีการตรวจสภาพยาง
รถก่อนการเดินทาง 

- ผู้ขับขี่ใช้เบรกขณะยางระเบิดทําให้ตัวรถ
เสียสมดุลมากย่ิงขึ้น 

- ควรบังคับใช้กฎหมายและเคร่งครัดในการตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะ
สภาพยางเพ่ือใช้ในการต่อทะเบียน และควรมีการจัดตั้งหน่วยตรวจสภาพรถ  
 

รถ 

- รถกระบะใช้ยางคละรุ่น ย่ีห้อและผลิตในช่วงเวลาท่ี
แตกต่างกันส่งผลให้รถเสียสมดุลขณะเบรก 
- รถกระบะใช้ยางท่ีเส่ือมสภาพ เนื่องจากยางบางเส้น
แทบไม่มีร่องดอกยางท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน  
- แรงดันลมยางและขนาดของหน้ายางของแต่ละล้อมี
ความแตกต่างกันมาก 
- การบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดน้ําหนักบรรทุกท่ี
ออกแบบไว้  
- การใช้ยางมือสอง เนื่องจากยางเส้นท่ีหน้ายางร่อน
หลุดออกในลักษณะน้ีมักเกิดกับยางหล่อดอก อาจเกิด
จากการผลิตท่ีไม่ได้มาตรฐาน ดังแสดงในรูปท่ี 6 

- โครงเหล็กหลังคาผ้าใบไม่สามารถปกป้อง
ผู้โดยสารท่ีอยู่ภายในกระบะท้า และยังเป็น
สาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิต
เนื่องจากช้ินส่วนของโครงเหล็กหลังคาพับลง
มาขณะรถพลิกควํ่า 

- ควรบังคับใช้กฎหมายและเคร่งครัดในการดูแลเพ่ือไม่ให้รถกระบะมีการ
บรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดท้ังในส่วนของจํานวนผู้โดยสารและส่ิงของสัมภาระ 
- ผลักดันการบังคับใช้กฎหมายในเร่ืองของการใช้รถผิดประเภท การห้าม
บรรทุกผู้โดยสารท่ีกระบะท้ายท่ีไม่มีการต่อเติมอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย 
- การบังคับใช้กฎหมายและเคร่งครัดในการอนุญาตให้ต่อหรือดัดแปลงรถยนต์ 
โดยเฉพาะการติดตั้งโครงหลังคาผ้าใบ โดยหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบจะต้องมี
การออกข้อกําหนดและมาตรฐานของโครงหลังคาท่ีชัดเจน มีการศึกษา 
ทดสอบ ตรวจสอบ และให้ใบอนุญาตในการดัดแปลงและติดตั้งโครงหลังคา
ให้แก่ผู้ผลิตท่ีผ่านมาตรฐานเท่านั้น  

ถนนและ
ส่ิงแวด 
ล้อม 

- 

- ตัวรถเสียหลักตกลงไปในร่องนํ้ากลางถนน
และพลิกควํ่า 

- ควรมีการติดตั้งราวกั้นอันตรายข้างทาง(Guard rail) 
- ร่องน้ํากลางถนนควรมีการออกแบบเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง 
โดยรถท่ีเสียหลักตกร่องน้ํากลางถนนสามารถกลับขึ้นมาบนผิวถนนและไม่พลิก
ควํ่า 

ตารางท่ี 1 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรงและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกรณีอุบัติเหตุรถกระบะชนรถเก๋งส่วนบุคคล [9] 
ปัจจัย สาเหตุของอุบัติเหตุ สาเหตุของความรุนแรง ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

คน 

- ผู้ขับขี่รถกระบะอยู่ในสภาพท่ีมึนเมาในขณะขับรถ
และได้พยายามหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจโดยการขับรถย้อนศรแล้วไปชนกับรถเก๋งส่วน
บุคคลบริเวณทางโค้ง 

- ผู้ขับขี่รถกระบะ ผู้ขับขี่รถเก๋งส่วนบุคคล
และผู้โดยสารไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย 
 

- ควรเข้มงวดในการตั้งด่านตรวจเพ่ือบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับอย่าง
เคร่งครัดโดยมีการตั้งด่านถาวรและด่านลอย 
- ควรมีการบังคับใช้กฎหมาย การคาดเข็มขัดนิรภัยและการขับรถเร็วเกินอัตรา
ท่ีกฎหมายกําหนดไว้โดยเคร่งครัด โดยมีการตั้งด่านตรวจจับท่ีถาวรและด่าน
ลอย 

รถ - 

- การชนของรถเป็นลักษณะชนประสานงา
จึงเป็นการเพิ่มความรุนแรงของการชน  
- มวลและค่าความแข็งแรงของโครงสร้างรถ
เก๋งส่วนบุคคลมีค่าน้อยกว่ารถกระบะ จึงทํา
ให้ตัวรถเก๋งส่วนบุคคลมีความเสียหายอย่าง
มาก 

- ผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ให้รถท่ีผลิตมีถุงลมนิรภัยทุกคัน 

ถนนและ
ส่ิงแวด 
ล้อม 

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

- 

- ควรดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนบริเวณท่ีเกิดเหตุเพ่ือ
วิเคราะห์หาปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอันตรายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข เช่น 
การปรับปรุงระยะมองเห็นในทางโค้งท้ังจากต้นไม้และเนินดิน การติดตั้งป้าย
โค้งอันตราย ป้ายชะลอความเร็ว ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งแถบชะลอ
ความเร็ว (Rumble Strips) เป็นต้น 



7 
 

3.2 ผลการศึกษาการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกในประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับ
รถกระบะ 90 กรณี 
 

จากการศึกษากรณีอุบัติเหตุที่เก่ียวข้องกับรถกระบะท่ีมีการประยุกต์ใช้
วิธีการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกทั้ง 90 กรณี พบว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ
มากท่ีสุดคือปัจจัยคน ดังแสดงในรูปที่ 11 บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่
เป็นทางตรง รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นการเสียหลักและเสีย
หลักแล้วชนวัตถุข้างทาง ดังแสดงในตารางที่ 4 ผู้วิจัยได้รวบรวมสรุปสาเหตุ
ของอุบัติเหตุและสาเหตุของความรุนแรงตามรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ โดย
ยกตัวอย่างรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากที่สุด 2 รูปแบบ ดังแสดง
ในตารางที่ 5-6 
 

 
 

รูปท่ี 11 ปัจจัยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุจากการศึกษาการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
รถกระบะ 90 กรณี [9] 
 

ตารางท่ี 4 รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุจากการศึกษาการเกิดอุบัตเิหตุที่เกี่ยวข้องกับ
รถกระบะ 90 กรณี [9] 

รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนคร้ัง 

 เสียหลักและเสียหลักแล้วชนวัตถุข้างทาง 21 

 ชนแบบประสานงา 14 

 ชนแบบตั้งฉาก 14 

 ชนท้าย 11 

 รถไฟชน 11 

 ชนรถท่ีจอดอยู่ 5 

 ชนรถท่ีเสียหลัก 4 

 เปล่ียนช่องจราจรแล้วชน 4 

 ตัดหน้ากระชั้นชิด 3 

 อ่ืนๆ 3 
 

3.3 แนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถกระบะจากการศึกษาการสืบสวน
อุบัติเหตุเชิงลึกในประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกับรถกระบะ 90 กรณี 
 

จากแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติได้
เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก (รวมถึงประเทศไทย) ดําเนินการตามกรอบ
ปฏิญญามอสโก โดยกําหนดให้ พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งการ
ปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน ซึ่งมีการนําเสนอแนวทาง 5 เสา
หลัก [28] เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร โดยมีสาระสําคัญ 
ได้แก่ เสาหลักที่ 1 การสร้างความสามารถในการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management) เสาหลักท่ี 2 ถนนและ
การสัญจรอย่างปลอดภัย (Safer Roads and Mobility) เสาหลักที่ 3 
ยานพาหนะท่ีปลอดภัย (Safer Vehicles) เสาหลักท่ี 4 ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย (Safer Road Users) และเสาหลักท่ี 5 การตอบสนองหลังการ
เกิดอุบัติเหตุ (Post Crash Response) เมื่อพิจารณาปัญหาอุบัติเหตุที่เกิด
กับรถกระบะและแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรตามกรอบ 5 เสาหลัก 
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการศึกษาเพ่ือลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ
ที่เก่ียวข้องกับรถกระบะที่มีการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกในประเทศไทย รวม

ทั้งส้ิน 90 กรณี จากโครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบหน่วยสืบสวน
อุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจร ปี พ.ศ. 2549 ของสํานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม จากโครงการศึกษา
ประยุกต์ใช้ตัวแบบหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจรเพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติ ปี พ.ศ. 2551 ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร กระทรวงคมนาคม จากโครงการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศ
ไทยเพ่ือพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ. 
2552 ของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย และจากโครงการวิจัยการ
สืบสวนเชิงลึกสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจร ปี พ.ศ. 
2554 ของกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเสนอใน
รูปแบบของ 5 เสาหลัก ดังแสดงในตารางที่ 7 
 
4. สรุป 
 

จากการศึกษาอุบัติเหตุที่เก่ียวข้องกับรถกระบะท้ัง 3 กรณี ในพ้ืนที่
ศึกษา มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 11 ราย และบาดเจ็บอีก 25 ราย ซึ่งมีปัจจัยที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุครบท้ัง 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยคน เช่น ผู้ขับขี่ใช้ความเร็ว
สูง เมาแล้วขับ ปัจจัยรถ เช่น การใช้ยางที่เส่ือมสภาพ การบรรทุกน้ําหนัก
เกินพิกัด ปัจจัยถนนและส่ิงแวดล้อม เช่น การที่มีต้นไม้และพุ่มไม้บดบัง
ระยะมองเห็น ผิวทางชํารุด การขีดสีตีเส้นเลือนรางขาดการบํารุงรักษา 
ส่วนมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรง เช่น การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับขี่
และผู้โดยสาร การบรรทุกผู้โดยสารท่ีกระบะท้ายซึ่งยังพบเห็นได้ทั่วไปใน
ประเทศไทย ผู้วิ จัยได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุกรณีที่
เก่ียวข้องกับรถกระบะ เช่น การรณรงค์ปลูกจิตสํานึกในเร่ืองการขับขี่ที่
ปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การบํารุงซ่อมแซมเส้นทาง
ให้ปลอดภัยอย่างสม่ําเสมอ ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ควรรีบดําเนินการแก้ไขเพ่ือไม่ให้อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นซ้ําอีก 

จากการศึกษากรณีอุบัติเหตุที่เก่ียวข้องกับรถกระบะที่มีการใช้การ
สืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกทั้ง 90 กรณี พบว่า อุบัติเหตุรถกระบะส่วนใหญ่
เกิดขึ้นที่ทางตรง รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นการเสียหลักและ
เสียหลักแล้วชนวัตถุข้างทาง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
ปัจจัยคน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงส่วนใหญ่เกิดจากการบรรทุก
ผู้โดยสารที่กระบะท้าย จากปัญหาที่ได้กล่าวมาหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรรีบ
ดําเนินการแก้ไขเพ่ือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญ
สําหรับประเทศไทยในขณะน้ี โดยผู้วิจัยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุที่เก่ียวข้องกับรถกระบะโดยเสนอในรูปแบบของ 5 เสาหลักตาม
แผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติ ดังที่กล่าว
ไว้ในข้างต้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนําไปเป็นแนวทางเพ่ือลด
อุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นกับรถกระบะหรือนําไปประยุกต์ใช้กับอุบัติเหตุ
จราจรกับรถประเภทอ่ืนได้อีกด้วย 

 
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้เขียนบทความขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐาน
อย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในเร่ืองของการใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ในการเก็บข้อมูล
การวิจัยและเน่ืองจากบทความน้ีอยู่ภายใต้โดรงการวิจัยการสืบสวนเชิงลึก
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจรของกองทุนเพ่ือความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) โครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบ
หน่วยสืบสวนอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจร โครงการศึกษาประยุกต์ใช้
ตัวแบบหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจรเพ่ือนําไปสูการ
ปฏิบั ติของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข . ) 
กระทรวงคมนาคม จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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ตารางท่ี 5 สาเหตุของอุบัติเหตุกรณีเสียหลักและเสียหลักแล้วชนวัตถุข้างทาง [9] 
ปัจจัย สาเหตุของอุบัติเหตุ สาเหตุความรุนแรง ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

คน 

- สภาพร่างกายไม่พร้อมในการขับขี่ เช่น ง่วงนอน อ่อนเพลีย 
หลับใน  
- การมองเห็นของผู้ขับขี่ไม่ปกติ 
- ผู้ขับขี่มีการดื่มแอลกอฮอล์   
- ผู้ขับขี่รถกระบะยังไม่มีความชํานาญในการขับขี่ท่ีเพียงพอ  
- ใช้ความเร็วสูงเกินไป 
- ความบกพร่องในการควบคุมรถ เช่น เข้าโค้งลึกกว่ารัศมีโค้ง แซง
โดยใช้ไหล่ทางและขอบทาง การใช้เบรกมากเกินไปในการว่ิงลง
เขา 

- ผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย 
- การโดยสารท่ีนั่งเบียดกันในห้อง
โดยสาร เมื่อเกิดการชนทําให้
ผู้โดยสารกระแทกกับเบาะ คอนโซน 

- ควรมีท่ีพักรถแก่ผู้ขับขี่เมื่อต้องการพักรถตลอดตามแนวเส้นทาง  
- รณรงค์ในเร่ืองการขับขี่ท่ีปลอดภัย ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ ใช้เข็มขัดนิรภัย 
การบรรทุกผู้โดยสารเกินกําหนด  
- ควรพิจารณาการออกและต่อใบอนุญาตขับขี่ให้เฉพาะผู้ท่ีมีทักษะ ความ
พร้อม มีความสามารถในการรับรู้ท่ีปกติอย่างเคร่งครัด  
- เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องควรเคร่งครัดในเร่ือง การตรวจจับความเร็ว การขับ
รถขณะมึนเมาและการใช้เข็มขัดนิรภัย  

รถ 

- ยางระเบิด ยางเส่ือมสภาพ ความดันลมยางไม่เหมาะสม  
ใช้ขนาดยางไม่เหมาะสม 
- บรรทุกน้ําหนักเกิน 
- ระบบเบรกชํารุด 

- มีการบรรทุกผู้โดยสารท่ีกระบะท้าย 
- การพลิกควํ่าของรถหลังจากพุ่งชน
เกาะกลางถนน 
- รถมีการติดตั้งถุงลมนิรภยั แต่ถุงลม
นิรภัยไม่ทํางาน 
- วัสดุตกแต่งภายในรถสามารถทํา
อันตรายต่อผู้โดยสารภายในได ้

- เข้มงวดในการตรวจสอบสภาพรถเพื่อต่อทะเบียน  
- บังคับหรือออกกฎหมายห้ามการบรรทุกผู้โดยสารท่ีกระบะท้าย  
- เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในเร่ือง การบรรทุกผู้โดยสารเกินอัตรา  
- พิจารณาการออกแบบเกาะกลางถนนเพื่อไม่ให้รถท่ีชนเสียหลักพลิกควํ่า  
- ผู้ผลิตรถควรมีการพิจารณาระบบการทํางานของถุงลมนิรภัยและควรมี
การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับวัสดุตกแต่งภายในรถท่ีเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร
ภายใน  

ถนน 
และ 
ส่ิง
แวด 
ล้อม 

 

สภาพพ้ืนผิวจราจร เช่น ผิวทางขรุขระ ชํารุดและมีน้ําขัง  
สภาพทางเรขาคณิต เช่น ทางตรงหลายกิโลเมตรแล้วเป็นทางโค้ง
ส่งผลให้ผู้ขับขี่หลับในได้ง่าย ไหล่ทางและข้างทางมีความต่าง
ระดับกันมาก รอยต่อระหว่างทางโค้งและทางตรงมีความต่าง
ระดับ เส้นทางมีความคดเค้ียวลาดชัน ถนนเป็นลักษณะหลายช่อง
จราจรเอ้ือให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูง 
การควบคุมจราจร เช่น การขีดสีตีเส้นเล่ือนราง ไม่มีป้ายเตือนทาง
โค้ง ทางโค้งขาดอุปกรณ์นําทาง ไม่มีแถบชะลอความเร็ว 
ข้างทางมีวัตถุอันตราย เช่น มีการก่อสร้างบริเวณข้างทาง มีต้นไม้
ใหญ่อยู่ในเขตปลอดภัย 
สภาพแวดล้อม เช่น มีต้นไม้บดบังระยะมองเห็นในทางโค้ง ไฟส่อง
สว่างชํารุดหรือไม่เพียงพอ 

- การท่ีรถตกลงในรางระบายนํ้าแต่ไม่
สามารถควบคุมรถให้กลับมาบนถนน
ได ้
- อุปกรณ์กั้นข้างทางไม่สามารถทํา
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- บริเวณจุดเกิดเหตุมีต้นไม้ขนาดใหญ่
ในพ้ืนท่ีปลอดภัย (Clear Zone) 
- พ้ืนท่ีข้างทางมีความชันมากแต่ไม่มี
อุปกรณ์ความปลอดภัยติดตั้งไว้ 
- รถตกลงไปในบ่อน้ําบริเวณข้างทาง
ทําให้การช่วยเหลือทําได้ยาก 

- ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไข เส้นขอบทาง เคร่ืองหมายจราจร ไฟส่องสว่าง 
พ้ืนผิวจราจรท่ีชํารุดและควรมีกําหนดการท่ีแน่นอนในการบํารุงรักษา  
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการพิจารณาตรวจสอบความแข็งแรงของราว
กั้นข้างทาง  
- พิจารณาการออกแบบรางระบายน้ําข้างทางเพ่ือให้รถท่ีตกลงไปสามารถ
บังคับให้รถกลับขึ้นมาและว่ิงต่อไปได ้  
- ติดตั้ง Rumble Strip เพ่ือเตือนผู้ขับขี่ให้มีความตื่นตัวเพ่ือป้องกันการ
หลับใน 
- บริเวณท่ีเป็นทางโค้งควรมีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนทางโค้ง ป้ายเตือน
ชะลอความเร็ว แถบเตือนชะลอความเร็ว อุปกรณ์นําทาง ราวกันตกและไฟ
ส่องสว่าง  
- ไม่ควรมีต้นไม้ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 10 ซม. อยู่บริเวณข้างทาง 
(Clear Zone) 
- ควรมีการติดตั้งราวกันอันตรายในบริเวณข้างทางท่ีมีแหล่งน้ําหรือมีความ
ลาดชันมาก  
- กําจัดวัชพืช ต้มไม้ไม่ให้บดบังระยะการมองเห็นท้ังทางโค้งและทางแยก  

 

ตารางท่ี 6 สาเหตุของอุบัติเหตุกรณีชนแบบประสานงา [9] 
ปัจจัย สาเหตุของอุบัติเหตุ สาเหตุความรุนแรง ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

คน 

- ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็ว  
- ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่  
- สภาพร่างกายไม่พร้อมในการขับขี่ เช่น ง่วงนอน อ่อนเพลีย 
หลับใน 
- ผู้ขับขี่มีการดื่มแอลกอฮอล์  
- ผู้ขับขี่รถกระบะยังไม่มีความชํานาญในการขับขี่ท่ีเพียงพอ  

- ผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ไดค้าดเข็มขัด
นิรภัย 

- ควรมีการลดความเร็วก่อนเข้าโค้งโดยติดป้ายโค้งอันตราย ป้ายจํากัด
ความเร็วและเส้นชะล้อความเร็ว (Rumble Strip) 
- รณรงค์ในเร่ืองการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ 
- ควรมีท่ีพักรถแก่ผู้ขับขี่เมื่อต้องการพักรถตลอดตามแนวเส้นทาง  
- เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องควรเคร่งครัดในเร่ืองการขับรถขณะมึนเมา 
- ควรพิจารณาการออกและต่อใบอนุญาตขับขี่ให้เฉพาะผู้ท่ีมีทักษะ ความ
พร้อม มีความสามารถในการรับรู้ท่ีปกติอย่างเคร่งครัด  

รถ 

- ยางระเบิด 
- แสงไฟหน้ามีค่ามุมกดต่ํากว่าปกติ ส่งผลต่อระยะการมองเห็น  

- มีการบรรทุกผู้โดยสารท่ีกระบะท้าย 
- ระดับความสูงกันชนของรถท้ังสอง
คันท่ีต่างกัน  
- ตัวรถเกิดไฟไหมหลังจากการชน 
- วัสดุตกแต่งภายในรถสามารถทํา
อันตรายต่อผู้โดยสารภายในได ้

- เข้มงวดในการตรวจสอบสภาพรถเพื่อต่อทะเบียน  
- ควรมีการออกกฎหมายห้ามมีการบรรทุกผู้โดยสารท่ีกระบะท้าย 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของ
รถ 2 ชนิด ท่ีมีมวลและมีระดับความสูงต่างกัน และเม่ือรถเกิดอุบัติเหตุทํา
อย่างไรถึงจะไม่ทําให้เกิดไฟลุกไหม 
- ผู้ผลิตรถควรมีการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับวัสดุตกแต่งภายในรถท่ีเป็น
อันตรายต่อผู้โดยสารภายใน 

ถนน 
และ 
ส่ิง
แวด 
ล้อม 

 

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

- 

- ติดตั้ง Rumble Strip เพ่ือเตือนผู้ขับขี่ให้มีความตื่นตัวเพ่ือป้องกันการ
หลับใน 
- ในการออกแบบ ก่อสร้างทางควรจะทําในลักษณะท่ีช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ตัดสินใจขับขี่ไดถู้กต้อง หรือช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติผิดพลาด 
- บํารุงรักษาให้เส้นขอบทางเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา 
- ควรตัดพุ่มไม้และต้นไม้ ออกเพื่อเพ่ิมระยะมองเห็น 
- ควรมีการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างโดยมีกําหนดตรวจซ่อมท่ีแน่นอน 
- ซ่อมแซมผิวจราจรท่ีชํารุดและควรมีกําหนดตรวจซอ่มท่ีแน่นอน 
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  ตารางท่ี 7 แผนปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะ [9] 
เสาหลัก ข้อเสนอแนะจากการศึกษา แผนปฏิบัติการท่ีเสนอแนะ 

การสร้างความสามารถใน
การบริหารจัดการความ

ปลอดภัยทางถนน 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนท่ีมีประสิทธิภาพ 
- ภาครัฐควรสนับสนุนการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกโดยเน้นอุบัติเหตุทางถนน
ท่ีรุนแรงและเป็นท่ีน่าสนใจของสาธารณะชน 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนท่ีมีประสิทธิภาพ 
- ภาครัฐควรสนับสนุนการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกโดยเน้นอุบัติเหตุทางถนนท่ีรุนแรงและ
เป็นท่ีน่าสนใจของสาธารณะชน 

ถนนและการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย 

สภาพพ้ืนผิวจราจร 
- ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขพ้ืนผิวจราจร ในจุดท่ีชํารุดและควรมีระยะเวลาท่ี
แน่นอนในการตรวจซ่อมบํารุงรักษา 

- ส่งเสริมสภาพการใช้งานและการบํารุงรักษาถนนท่ีปลอดภัย 
- ทบทวนการจัดสรรงบประมาณสําหรับการก่อสร้าง/บํารุงรักษาถนน ให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการรับประกันความปลอดภัยของถนนท่ีได้มาตรฐานสากล 
- ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนบนโครงข่ายถนนสายหลักและทางหลวงสายอาเซียน 
- แก้ไขจุดอันตรายบนโครงข่ายถนนสายหลักและทางหลวงสายอาเซียน 
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและการถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนโดยการ 
จัดการอบรมการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนและการแก้ไขจุดอันตราย 
- ประยุกต์ใช้การยับย้ังการจราจรท่ีเหมาะสมกับถนนทุกประเภท 
- ปรับปรุงถนนหลายช่องจราจรท่ีแบ่งทิศทางกระแสจราจรโดยใช้เกาะสีโดยการก่อสร้าง
เกาะจริง 
- ปรับปรุงการออกแบบระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนนท่ีแยกยานพาหนะท่ีมีขนาดเล็ก
และเคล่ือนตัวช้าออกจากยานพาหนะท่ีมีขนาดใหญ่และเคล่ือนตัวได้เร็ว 
- กําหนดกฎหมายขีดจํากัดความเร็วท่ีปลอดภัยในพ้ืนท่ีในเมืองและนอกเมือง 
- พัฒนาระบบถนนจําแนกลําดับช้ันการใช้งานของถนนและเน้นหนักด้านความปลอดภัย 
- จัดการความปลอดภัยบริเวณข้างทาง 
- ปรับปรุงการออกแบบถนนท่ีปลอดภัยสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท 

สภาพทางเรขาคณิต 
- ในการออกแบบ ก่อสร้างทางควรจะทําในลักษณะท่ีช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ตัดสินใจขับขี่ไดถู้กต้อง หรือช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติผิดพลาด 
การควบคุมการจราจร 
- ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือเตือนผู้ขับขี่ให้มีประสิทธิภาพ เช่น ป้ายชะลอ/ลด
ความเร็ว ป้ายทางแยกให้มีความเหมาะสมในทุกๆเส้นทาง 
- ติดตั้ง Centerline Rumble Strip เพ่ิมเติมในเส้นทางท่ีมีการใช้ความเร็ว
สูงเพ่ือคอยเตือนผู้ขับขี่ไม่ให้ลํ้าเข้าไปในช่องจราจรฝ่ังตรงข้าม 
- ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขเส้นขอบทาง ไฟส่องสว่าง สัญญาณไฟจราจร ใน
จุดท่ีชํารุดและควรมีระยะเวลาท่ีแน่นอนในการตรวจซ่อมบํารุงรักษา 
สภาพอันตรายข้างทาง 
- พิจารณาติดตั้งราวกั้นอันตรายข้างทางในจุดท่ีมีความเสี่ยง 
- ดําเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับเขตปลอดภัยริมถนน (Clear Zone) โดยไม่
ควรมีวัตถุอันตรายหรือต้นไม้ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 10 ซม. อยู่
บริเวณข้างทาง 
- ในท่ีท่ีมีประวัติอุบัติเหตุรถตกถนนข้างทางบ่อยควรพิจารณาความ
เหมาะสมในการใช้กําแพงคอนกรีตท่ีสูงกว่าปกติ(Barrier) 
สภาพแวดล้อม 
- กําจัดวัชพืช ต้มไม้หรือป้ายโฆษณาไม่ให้บดบังระยะการมองเห็นในทุกๆ
ทางโค้งและทางแยก 
- ออกกฎหมายจับ/ปรับป้ายโฆษณาท่ีติดตั้งบริเวณข้างทาง 

ยานพาหนะท่ีปลอดภัย 

การตรวจสภาพรถ 
- ควรมีการสุ่มตรวจสภาพรถอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรถท่ีมีอายุการใช้งาน
มาเป็นระยะเวลานาน 
- กวดขันจับกุมยานพาหนะท่ีมีการดัดแปลงต่อเติมอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ
ความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- ควรมีการเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบสภาพรถเพื่อต่อทะเบียน  
- ควรมีการจัดตั้งหน่วยตรวจสภาพรถเคล่ือนท่ี 

- เข้มงวดในการตรวจสภาพยานพาหนะประเภทต่างๆ และเคร่งครัดการตั้งจุดตรวจสภาพ 
ยานพาหนะประเภทต่างๆ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะบนโครงข่ายถนนสายหลักและ
ทางหลวงสายอาเซียน 
- แก้ไขกฎหมายท่ีสําคัญด้านการขนส่งทางบกและการตรวจสอบสภาพรถ และปรับปรุง
ขั้นตอนการตรวจสอบสภาพรถ 
- การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการ 
- ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถท่ัวประเทศ 
- พัฒนาแผนการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ 
- จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะและส่งเสริมการใช้รถโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย 

การโดยสารท่ีกระบะท้าย 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเข้มงวดในการตรวจจับรถท่ีมีการบรรทุกเกิน
อัตรา เช่น มีการตั้งด่านถาวรและด่านลอย 
- สํานักงานขนส่งควรให้รถสองแถวมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมด้านความ
ปลอดภัยแก่ผู้โดยสารท่ีกระบะท้าย 
- ควรมีการบังคับหรือออกกฎหมายห้ามไม่ให้มีการบรรทุกผู้โดยสารท่ี
กระบะท้ายโดยไม่มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยท่ีได้มาตรฐาน 
- ควรทบทวนวิธีปฏิบัติท่ีใช้รถกระบะในการขนส่งนักเรียน 
- ควรเปล่ียนรูปแบบของรถโดยสารท่ีดัดแปลงมาจากรถกระบะให้เป็น
ลักษณะของรถโดยสาร 
- ในการผลิตรถบรรทุกและรถพ่วงควรจะติดตั้งอุปกรณ์ท่ีท้ายรถเพื่อป้องกัน
ไม่ให้รถท่ีมีขนาดเล็กกว่าสามารถมุดเข้าไปใต้รถเมื่อมีการชนเกิดขึ้น   

ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 

- ควรมีการรณรงค์ จัดอบรมให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้ขับขี่รู้จักวิธีขับขี่
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้เข็มขัดนิรภัย การใช้โทรศัพท์มือถือขณะ
ขับขี่ ความสําคัญของยางรถต่อความปลอดภัยในการขับขี่ ง่วงไม่ขับและ
อันตรายจากเมาแล้วขับ  
- ควรเข้มงวดในเรื่องการตรวจจับผู้ทําผิดกฎจราจร เช่น เมาแล้วขับ ใช้
โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ ไม่คาดเข็มขดันิรภัยโดยมีการตั้งด่านถาวรและ
ด่านลอยเพิ่ม และเพ่ิมการตรวจจับด้วยการติดตั้งกล้อง Speed Camera 
และ Red light Camera 
- ควรมีเจ้าหน้าท่ีตรวจจับและมีท่ีพักรถแก่ผู้ขับขี่เม่ือมีอาการง่วงนอนหรือ
ต้องการพักรถ เป็นระยะตลอดตามแนวเส้นทาง 
- ควรพิจารณามาตรการออกและต่อใบอนุญาตขับขี่ให้เฉพาะผู้ท่ีมีความ
พร้อม ความชํานาญและประสาทการรับรู้ท่ีปกติอย่างเคร่งครัด 
- ควรมีการบังคับหรือออกกฎหมายห้ามไม่ให้มีการบรรทุกผู้โดยสารท่ี
กระบะท้าย 

- ส่งเสริมการให้ความรู้ การรณรงค์และการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักด้าน
ความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ 
- เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ 
กฎหมายการขับขี่ด้วยความเร็วเกินกว่าอัตราท่ีกฎหมายกําหนด กฎหมายเกี่ยวกับโทษของ
ผู้ขับขี่ขณะเมาสุรา กฎหมายควบคุมเกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยและการสวมหมวกนิรภัย
โดยเน้นหนักท่ียานพาหนะประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์และรถโดยสาร
สาธารณะ 
- บรรจุการศึกษาด้านความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรการศึกษาระดับโรงเรียน 
- ปรับปรุงกระบวนการสอบเพ่ือขอใบขับขี่โดยการใช้ระบบการออกใบอนุญาตขับรถอย่าง
เป็นขั้นตอน 
- เพ่ิมบทลงโทษสําหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะท่ีทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยบนท้องถนน 
- กําหนดมาตรการท่ีจะกํากับมาตรฐานของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ เช่น เกณฑ์ 
คัดเลือกคนขับและการกํากับติดตามพฤติกรรมเสี่ยง 

การตอบสนองหลังการ
เกิดอุบัติเหตุ 

- ควรผลักดันการพัฒนาระบบดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนก่อนถึง
โรงพยาบาลท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
- ควรมีมาตรการเพ่ือให้หน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้การชดเชยเยียวยาแก่
ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนน 

- ควรผลักดันการพัฒนาระบบดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนก่อนถึงโรงพยาบาลท่ีได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
- ควรมีมาตรการเพ่ือให้หน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้การชดเชยเยียวยาแก่ผู้ประสบภัย
จากอุบัติเหตุทางถนน 
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