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การสอบสวนการบาดเจบ็และเสยีชีวิตจากอุบตัเิหตุ  

กรณีรถตูช้นรถพ่วง อ  าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น  

วนัที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2562 

 
สรุพงษ์ ผานาค1 , กรวิกา นอ้ยเชียง2  

บทคัดย่อ 
 วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 ศปถ. อ าเภอชุมแพ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลชุมแพ ว่ามีรถตู้
ชนกับรถพ่วง บนทางหลวงสาย 228 ชุมแพ - สีชมพู บริเวณแยกทางเข้าบ้านโสกก้อง จึงออก
สอบสวนร่วมกบั สคร. 7 ขอนแก่น ในวนัที่ 17-23 พฤษภาคม 2562 เพื่ออธิบายเหตกุารณ์ ปัจจยัที่
สง่ผลตอ่การบาดเจ็บและเสยีชีวิต และแนวทางในการป้องกนัการเกิดอบุตัิเหต ุลดการบาดเจ็บและ
เสยีชีวิต โดยรวบรวมข้อมลูเอกสารทางการแพทย์ สมัภาษณ์ผู้บาดเจ็บ ผู้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ส ารวจ
สถานที่เกิดเหตุ ตรวจสภาพรถ วิเคราะห์ปัจจัยที่น าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วย Haddon 
Matrix Model 
 ผลการสอบสวน พบวา่ อบุตัิเหตเุกิดเมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.30 น. โดยที่รถ
ตู้วิ่งเข้าช่องทางเดินรถด้านขวาอย่างกะทนัหนัแล้วชนประสานงากับรถพ่วงที่วิ่งสวนมา มีผู้ประสบ
เหตทุัง้หมด 9 ราย เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 3 ราย อีกหนึ่งรายไม่ได้รับบาดเจ็บ ผู้ เสียชีวิตสว่นใหญ่
นัง่ฝ่ังขวาของรถตู้ซึง่เป็นฝ่ังที่กระแทกกบัรถพว่งและเกิดการบาดเจ็บภายในช่องอก ผู้บาดเจ็บสว่นใหญ่
มีภาวะกระดูกรยางค์หัก สาเหตุหลักของอุบัติเหตุสันนิษฐานว่าเกิดการหลับในของผู้ ขับขี่รถตู้  
เนื่องจากไมพ่บหลกัฐานรอยล้อจากการลดความเร็วหรือหกัพวงมาลยัเพื่อหลีกเลี่ยงการชนของรถตู้  
และในระหวา่งเดินทางรถตู้มีลกัษณะโยกซ้ายขวาหลายครัง้ ประกอบกบัการดดัแปลงรถตู้และการไม่
คาดเข็มขดันิรภยัของผู้โดยสาร ท าให้เกิดการเสยีชีวิตและบาดเจ็บรุนแรง ข้อเสนอแนะ คือ การสร้าง
ความตระหนกัร่วมกบัใช้มาตรการด้านกฎหมายเพื่อความปลอดภยัของรถตู้ โดยสาร เช่น การคาด
เข็มขดันิรภยั การตรวจประเมินรถที่มีการดดัแปลง การจ ากัดเวลาของผู้ขบัขี่ เป็นต้น ป้องกันการ
หลบัในโดยใช้เส้นจราจรแบบสนันนูและการใช้เทคโนโลยียานยนต์ และการขยายถนนเพิ่มช่องจราจร 
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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 
 
1 Medical Doctor, Senior Professional Level, Wiang Kao Hospital 
2 Public Health Technical Officer, Practitioner Level, Phu Wiang Hospital 
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บทน ำ (Introduction)  
ศปถ. อ าเภอชุมแพ ได้รับแจ้งจาก

โรงพยาบาลชุมแพ เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เวลา 09.00 น. วา่เกิดเหตรุถตู้ชนกบัรถ
พ่วงบรรทุกกากน า้ตาล เมื่อเวลาประมาณ 
05.30 น. ของวันเดียวกัน บนทางหลวง
หมายเลข 228 บริเวณแยกทางเข้าบ้านโสก
ก้อง ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ มีผู้ ประสบเหตุ
ทัง้หมด 9 ราย เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ        
3 ราย และอีก 1 ราย ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
(คนขบัรถบรรทกุ) เนื่องจากเป็นเหตกุารณ์ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนระดับเขต ศปถ. อ าเภอ       
ชุมแพ จึงสอบสวนอุบตัิเหตุร่วมกับ สคร. 7 
ขอนแก่น ในช่วงวนัที่ 17 - 23 พฤษภาคม 
2562 
 
วัตถุประสงค์ (Objective)   

1.  เพื่ อศึกษาระบาดวิทยาเ ชิ ง
พรรณนาของการบาดเจ็บและเสียชีวิตในการ
เกิดอบุตัิเหตคุรัง้นี ้

2. เพื่อหาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผล
ตอ่การบาดเจ็บและเสยีชีวิต 

3. เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน
การเ กิดอุบัติ เหตุและการบาดเ จ็บจาก
อบุตัิเหตจุราจร 
 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ (Methodology) 

1. ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
ของการบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยทบทวน
สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก

อุบัติ เหตุทางถนนย้อนหลัง  5  ปี  ศึกษา
ภาพรวมของอุบัติ เหตุ  พฤติกรรมผู้ ขับขี่ 
พฤติกรรมผู้โดยสารและลกัษณะการบาดเจ็บ 
โดยวิธีการตอ่ไปนี ้

- ทบทวนสถานการณ์การบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุทางถนนจากศูนย์
ข้อมูลอุบัติ เหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน (ThaiRSC) ศูนย์
ความร่วมมือด้านข้อมูลการบาดเจ็บ กรม
ควบคมุโรค (IDCC) และโรงพยาบาลชมุแพ 

- ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลงัการเกิด
อบุตัิเหต ุจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จาก
ผู้ รับผิดชอบงานความปลอดภัยทางถนน 
สสอ.ชมุแพ ร่วมกบั สคร. 7 ขอนแก่น 

- ศกึษาข้อมลูการตรวจวินิจฉยัและ
รักษาผู้บาดเจ็บและเสยีชีวิต จากเวชระเบียน
และรายงานสรุปเหตุการณ์ของโรงพยาบาล
ชมุแพ 

- ศึ กษา ด้ านยานพาหนะจาก
รายงานบันทึกของเจ้าหน้าที่ต ารวจ การ
สัมภาษณ์ผู้ บาดเจ็บ ภาพถ่ายในวันเกิด
เหตุการณ์ และการตรวจสอบสภาพรถหลงั
เกิดเหต ุ

- ลงพืน้ที่ส ารวจถนน ป้ายจราจร 
และสภาพแวดล้อมบริเวณจดุเกิดเหต ุ

- สมัภาษณ์พยานผู้ เห็นเหตุการณ์ 
และประชาชนที่อาศยัอยูใ่กล้จดุเกิดเหต ุ

2. วิเคราะห์เหตุการณ์และปัจจัย
น าไปสูก่ารบาดเจ็บ โดยใช้ Haddon Matrix 
Model1,2,3 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรสอบสวน 
แบบสอบสวนการบาดเจ็บและ

เสียชีวิตจากอุบตัิเหตทุางถนน ประกอบด้วย 
แบบสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจร 
(แบบสอบสวนพฤติกรรม) แบบสอบสวนขอ
มลูทัว่ไปของการเกิดอบุตัิเหตุ แบบสอบสวน
สถานที่เ กิดเหตุและสภาพแวดล้อม แบบ
สอบสวนยานพาหนะ  แบบตรวจสอบ 
(Check List) การเก็บข้อมลูสนามและการ
ถ่ายภาพ1 

 

ผลกำรวิจัย (Result)  
1.  สถำนกำรณ์กำรบำดเจ็บ          

และเสียชี วิตจำกอุบัติ เห ตุทำงถนน            
พ.ศ. 2557-2561 

จากการทบทวนสถานการณ์การ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุทางถนน 
ในภาพรวมของประเทศไทยและเฉพาะ
จงัหวดัขอนแก่น พ.ศ. 2557 - 2561 มีสถิติ    
ดงัแสดงในตารางที่ 1 

 
ตำรำงที่ 1 สถานการณ์การบาดเจ็บและเสยีชีวติจากอบุตัเิหตทุางถนน พ.ศ. 2557-2561 

 
2557 2558 2559 2560 2561 

จ ำนวนอุบัติเหตุ (ข้อมูลจำก ThaiRSC - บริษัทกลำงฯ) 

ทัง้ประเทศ 251,125 272,664 299,957 329,060 345,322 

จงัหวดัขอนแก่น 4,080 4,472 5,003 5,855 6,060 

จ ำนวนผู้เสียชวีิต (ข้อมูลจำก IDCC - 3 ฐำน) 

ทัง้ประเทศ 20,790 19,960 21,745 21,607 19,931 

จงัหวดัขอนแก่น 565 577 558 529 449 

 
ส าหรับสถานการณ์อุบัติเหตุใน

อ าเภอชุมแพ ในช่วงปี 2557-2561 จาก
ข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลชุมแพ 
พบว่า จ านวนอุบตัิเหตุที่มีผู้ เสียชีวิตบนทาง
หลวงหมายเลข 228 ในเขตอ าเภอชุมแพ 
เกิดขึน้ทัง้หมด 11 ครัง้ จ านวนผู้ เสียชีวิต
ทัง้หมด 19 ราย โดยเกิดบริเวณแยกทางเข้า
บ้านโสกก้อง ต.วังหินลาด จ านวน 1 ครัง้         
มีผู้ เสียชีวิต 1 ราย (ไม่ได้เก็บข้อมูลจ านวน

ผู้ บาด เ จ็บ  และจ านวนอุบัติ เ หตุที่ ไม่มี
ผู้ เสยีชีวิต) 

2. ผลกำรสอบสวนอุบัตเิหตุ 
ภำพรวมกำรเกดิอุบัติเหตุ 
วนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา

ประมาณ 23.00 น. รถตู้ โดยสาร (เช่าเหมา) 
ออกเดินทางจากจดุนดัหมายที่สนามฟุตบอล
แห่งหนึ่งในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
เพื่อไปเชียร์การแข่งขันฟุตบอลที่จังหวัด



285 

 

วารสารส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัขอนแก่น ปีที ่2 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2563 

หนองบวัล าภ ูมีผู้ขบัขี่เพศชายอาย ุ34 ปี และ
ผู้โดยสาร 7 ราย (ชาย 6 ราย หญิง 1 ราย) ใช้
เส้นทางกรุงเทพฯ - สระบรีุ - สีคิว้ - ชยัภมูิ - 
ชมุแพ - หนองบวัล าภ ู
 วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา
ประมาณ 05.30 น. ขณะมุ่งหน้าไป อ.สีชมพ ู
บนทางหลวงหมายเลข 228 ช่วงกิโลเมตรที่  
9 - 10 รถตู้มีการล า้ช่องจราจรไปทางขวา ใน
ขณะเดียวกนัมีรถพ่วง 18 ล้อ ซึ่งเดินทางมา
จาก จ.หนองบวัล าภู บรรทกุกากน า้ตาลเพื่อ

ไปส่งที่  จ .ชัยภูมิ  วิ่ งสวนทางมาและไม่
สามารถหลบทัน จึงเกิดการชนประสานงา
อย่างแรง หลังการชน รถทัง้สองคันมีการ
เลือ่นไถลกลบัเข้ามาอยูใ่นช่องจราจรซ้ายของ
รถตู้  และหยุดบริ เ วณไหล่ทาง  ดังภาพ 
ประกอบที่ 1 ประชาชนที่อาศยัอยู่บริเวณนัน้
และผู้ ขบัขี่รถคันอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ได้
เ ข้ามาดูที่จุด เ กิดเหตุ  และโทรศัพท์แจ้ง
หนว่ยกู้ภยัในพืน้ท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพประกอบที่ 1 ภาพจ าลองการเกิดอบุตัิเหตตุามค าให้สมัภาษณ์ของพยานผู้ เห็นเหตกุารณ์ 
 
 ผู้ ประสบเหตุได้รับการช่วยเหลือ
เบือ้งต้น ณ จุดเกิดเหตุโดยหน่วยกู้ภยัชุมแพ 
จีแชเกาะ หน่วยกู้ ชีพ อบต.วงัหินลาด หน่วย 
กู้ ชีพ ทต.หนองไผ่ และทีม advance life 
support (ALS) โรงพยาบาลชุมแพ พบผู้
ประสบเหตทุัง้หมด 9 ราย เสียชีวิตในที่เกิด
เหต ุ4 ราย (ผู้ขบัขี่รถตู้  1 ราย และผู้ โดยสาร
รถตู้  3 ราย) บาดเจ็บสาหสั 4 ราย ถกูน าสง่

โรงพยาบาลชุมแพ เสียชีวิตที่โรงพยาบาล      
ชุมแพ 1 ราย ถกูสง่ต่อโรงพยาบาลขอนแก่น          
2 ราย และนอนรักษาที่โรงพยาบาลชุมแพ           
1 ราย ส่วนผู้ ขับขี่รถพ่วง ไม่ได้รับบาดเจ็บ  
ดงัภาพประกอบท่ี 2 และ 3 
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ภำพประกอบที่ 2 สภาพของรถหลงัการชน               ภำพประกอบที่ 3 สภาพของรถหลงัการชน 
                            (ฝ่ังขวาของรถตู้ )                 (ฝ่ังซ้ายของรถตู้ ) 
 
 พฤติกรรมกำรขับขี่ 
 ผู้ขบัขี่รถตู้  เป็นเพศชาย อาย ุ34 ปี 
มีใบอนญุาตขบัขี่ถกูต้องตามประเภทรถ และ
ยังไม่หมดอายุ  คาดเข็มขัดนิรภัยตลอด
เส้นทาง ประสบการณ์การขบัรถ 9 ปี ท างาน
ขับรถตู้ คันเดียวกันนีเ้พื่อรับส่งนักเรียนเป็น
ประจ า และรับงานทางไกลตามโอกาส และ
ครัง้นีข้บัรถเพียงคนเดียว ไมท่ราบประวตัิการ
ดื่มสรุาหรือใช้ยาอย่างอื่น ผู้ โดยสารที่นัง่ข้าง
คนขับ แจ้งว่า ผู้ ขับขี่รถตู้ ขับด้วยความเร็ว
ประมาณ 100 - 120 กม./ชม. มาตลอด
เส้นทาง  และมีลักษณะการโยกของรถ
บ่อยครัง้ ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการไม่
พบแอลกอฮอล์ในเลอืดของผู้ขบัขี่รถตู้  

ผู้ ขับขี่ รถพ่วง เป็นเพศชาย อาย ุ      
41 ปี มีใบอนญุาตขบัขี่ถกูต้องตามประเภท
รถ และยังไม่หมดอายุ ประสบการณ์ขับขี่          
6 ปี 6 เดือน ใช้เส้นทางนีใ้นช่วงเวลานีเ้ป็น
ประจ า ไม่มีโรคประจ าตวั ปฏิเสธประวตัิการ

ดื่มสรุาและใช้ยาอย่างอื่น คาดเข็มขดันิรภยั
ตลอดเส้นทาง จากการตรวจสอบ GPS ขบัรถ
ด้วยความเร็วก่อนชน 1 นาที 60 - 64 กิโลเมตร/
ชัว่โมง ความเร็วขณะชน 60 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
ก่อนเกิดการชนได้พยายามกดแตรและเปิดไฟ
กระพริบเตือนผู้ ขับขี่รถตู้ แล้ว แต่เนื่องด้วย
ระยะกระชัน้ชิดจึงไม่สามารถห้ามล้อหรือหกั
หลบได้ทนั ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการไม่
พบแอลกอฮอล์ในเลอืด 

พฤติกรรมผู้โดยสำร 
ผู้ โดยสารรถตู้ทัง้ 7 ราย เป็นแฟน

บอลสโมสรฟุตบอลทีมหนึ่งที่ก าลังจะลงท า
การแขง่ขนัท่ี จ.หนองบวัล าภ ูในช่วงเย็นวนัที่ 
15 พฤษภาคม 2562 ทางกลุม่เลือกที่จะออก
เดินทางในช่วงกลางคืนเพื่อให้มาถึงจังหวัด
หนองบวัล าภใูนช่วงเช้า ขณะเร่ิมออกเดินทาง 
ผู้ โดยสารคนหนึง่ในคณะได้ท าการถ่ายทอดสด
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ พบมีผู้ โดยสาร
กลุ่มหนึ่งก าลังดื่ม เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
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ระหว่างเดินทาง ผู้ โดยสารทุกคนไม่คาดเข็ม
ขดันิรภยั และน่าจะนอนหลบัมาเกือบตลอด
เส้นทางและขณะเกิดเหตุ ขณะเกิดการชนมี
ผู้ โดยสารรถตู้หลดุออกจากรถ 1 ราย สว่นที่
เหลอืติดอยูใ่นซากรถ 

ลักษณะกำรบำดเจบ็และเสียชีวิต 

จากจ านวนผู้ ประสบเหตุทัง้หมด     
9 ราย มีผู้ เสยีชีวิตในที่เกิดเหต ุ4 ราย บาดเจ็บ 
4 ราย ถูกน าส่งโรงพยาบาลชุมแพ (ต่อมา
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลชุมแพ 1 ราย) สว่นอีก 
1 รายไม่ได้รับบาดเจ็บ ลกัษณะการบาดเจ็บ
ของผู้ เสียชีวิต พบว่า สว่นมากนัง่ด้านฝ่ังขวา
ของรถตู้ซึ่งเป็นฝ่ังที่กระแทกโดยตรงเข้ากับ

สว่นหวัของรถพว่ง และอีก 1 รายที่นัง่ด้านฝ่ัง
ซ้ายของรถตู้  แต่กระเด็นหลดุออกจากตวัรถ
ในขณะเกิดการชน สว่นมากเป็นการบาดเจ็บ
ภายในช่องอก (3 ราย) 
 ลกัษณะการบาดเจ็บของผู้บาดเจ็บ
จ านวน 3 ราย พบว่า 2 ราย นัง่ด้านฝ่ังซ้าย
ของรถตู้  (ข้างคนขบัและแถวหลงัเบาะซ้าย) 
และอีก 1 ราย นัง่ที่แถวกลางเบาะกลาง ทุก
รายติดอยูใ่นตวัรถ สว่นมากเป็นการบาดเจ็บ
เร่ืองกระดกูหกั และมี 1 ราย ที่ได้รับบาดเจ็บ
ที่ตบัร่วมด้วย ดงัภาพประกอบท่ี 4 

 
ภำพประกอบที่ 4 แผนผงัต าแหนง่ที่นัง่ของผู้โดยสารรถตู้  และการบาดเจ็บ/เสยีชีวิต 
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กำรศึกษำด้ำนยำนพำหนะ 
รถตู้ เ ป็นรถจดทะเบียนประเภท

รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล 12 ที่นัง่ แต่ดดัแปลง
เบาะนัง่เหลือ 10 ที่นัง่ ใช้งานรับส่งนกัเรียน
เป็นประจ า ไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นรถรับจ้างกบั
กระทรวงคมนาคม อายุการใช้งาน 9 ปี         
(จดทะเบียนปี พ.ศ. 2553) ไม่ทราบประวตัิ
การตรวจสภาพรถหรือการซ่อมบ ารุง  มี
กรมธรรม์ประกนัภยัคุ้มครองผู้ประสบภยัจาก
รถภาคบงัคบั แต่ไม่พบประกันภยัภาคสมคัร
ใจ ไม่มีระบบติดตาม GPS มีการดัดแปลง
พวงมาลยั ถุงลมนิรภยัไม่ท างาน สภาพหลงั
การชน ด้านหน้าฝ่ังขวาเสียหายยุบเข้าไปถึง

ห้อง โดยสาร  ต้องใ ช้ เค ร่ืองตัดถ่าง เพื่ อ
ช่วยเหลอืผู้บาดเจ็บและน าศพออกจากตวัรถ 
ดงัภาพประกอบท่ี 5 

รถบรรทุก 18 ล้อ ลกัษณะกึ่งพ่วง 
ใช้บรรทุกกากน า้ตาล อายุการใช้งาน 7 ปี 
(จดทะเบียนปี พ.ศ. 2555) มีกรมธรรม์
ประกันภัยคุ้ มครองผู้ ประสบภัยจากรถทัง้
ภาคบงัคบัและภาคสมคัรใจ มีระบบติดตาม 
GPS หลงัการชนมีความเสียหายบริเวณกัน
ชนด้านหน้า แต่ห้องโดยสารไม่ได้รับความ
เสยีหาย 

 

 
 

ภำพประกอบที่ 5 สภาพของรถตู้หลงัการชน 
 

กำรศึกษำสิ่งแวดล้อม 
 ถนนหมายเลข 228 ช่วงกิโลเมตรที่ 
9 - 10 เป็นทางตรงและลงเนินเล็กน้อย มีขนาด 

2 ช่องจราจร และเป็นเขตห้ามแซง ไหลท่าง
แคบ ข้างทางเป็นร่องลกึประมาณ 1.5 เมตร 
มีต้นไม้ขนาดเลก็ขึน้กระจายตามข้างทาง แต่
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ไม่มากจนบดบังทัศนวิสัยบนถนน ผิวถนน
ขรุขระเลก็น้อย บริเวณทางแยกเข้าหมูบ้่านไม่
มีช่องถนนส าหรับชะลอรถ มีไฟกระพริบเตือน
อยู่ห่างทางแยกประมาณ 10 เมตร มีรถ
สญัจรไปมาตอ่เนื่องตลอด 

จากการสัมภาษณ์พยานผู้ เห็น 
เหตุการณ์ พบว่า ขณะเกิดเหตุเป็นเวลา
ประมาณ 05.30 น. มีแสงสว่างเพียงพอ         

พืน้ถนนแห้ง ไม่มีหมอกควนับดบงัทศันวิสยั 
รถตู้มีการเปลีย่นช่องทางจราจรแล้วพุ่งชนรถ
พ่วงโดยไม่มีการห้ามล้อหรือหักหลบ และ
จากหลกัฐานจากการส ารวจถนนหลงัเกิดเหตุ 
พบมีรอยล้อจากการลดความเร็วเฉพาะของ
รถพ่วง และรอยการครูดไถลหลังการชน        
ดงัภาพประกอบท่ี 6 

 

 
ภำพประกอบที่ 6  รอยเลือ่นไถลบนถนนหลงัจากการชน 
 

กำรช่วยเหลือผู้ประสบอุบตัิเหตุ 
หลงัเกิดเหต ุผู้ เห็นเหตกุารณ์ที่ก าลงั

หยุดรถรอออกจากทางแยกได้โทรศัพท์แจ้ง 
1669 ทนัที และได้ให้การช่วยเหลือผู้ โดยสาร
ต าแหน่งที่ 2 ซึ่งบาดเจ็บเล็กน้อยและออก

จากรถได้เอง จากนัน้หน่วยกู้ภยัจากหลายๆ 
ส่วน ก็ ไ ด้ม าถึ ง จุด เ กิ ด เ หตุและ ใ ห้ กา ร
ช่วยเหลือผู้ ประสบเหตุตามล าดับเวลาดัง
แสดงตามภาพประกอบที่ 7 
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ภำพประกอบที่ 7  ล าดบัเหตกุารณ์ในการเข้าช่วยเหลอืผู้ประสบเหตุ 
 

ผลกำรวิเครำะห์โดยใช้วธีิ Haddon Matrix Model 
ตำรำงที่ 2 การวเิคราะห์ปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องกบัการเกิดเหตโุดยใช้วธีิ Haddon Matrix Model 

 คน ยำนพำหนะ ถนนและส่ิงแวดล้อม 

ก่อน 
ชน 

ผู้ ขับข่ีรถตู้ 
- ขบัรถตอ่เน่ืองเกิน 6 ชัว่โมง 
- แซง/ข้ามเลน ในเขตห้ามแซง 
- ตดัสินใจผิดพลาด หรือหลบัใน 
- มีใบอนญุาตขบัข่ีถกูต้อง 
- ขบัด้วยความเร็วเกินก าหนด 
ผู้โดยสำรรถตู้  

- นอนหลบัเกือบตลอดเส้นทาง  
และชว่งก่อนเกิดเหต ุ
ผู้ ขับข่ีรถพ่วง 

- ใบอนญุาตขบัข่ีถกูต้อง 
- ขบัด้วยความเร็วตามก าหนด 
- กดแตรและเปิดไฟกระพริบเพ่ือ
สง่สญัญาณเตือนผู้ขบัข่ีรถตู้ 

รถตู้ 
- ดดัแปลงจาก 12 เป็น 10 ที่นัง่ 
- ดดัแปลงพวงมาลยั 
- อายใุช้งาน 9 ปี ไมท่ราบประวตัิ
การตรวจสภาพหรือซอ่มบ ารุง 

- ไมไ่ด้ขึน้ทะเบียนเป็นรถโดยสาร 
- ไมมี่กล้องบนัทกึหน้ารถ 
รถพ่วง 

- อายกุารใช้งาน 7 ปี 
- มีระบบติดตาม GPS 
- ไมมี่กล้องบนัทกึหน้ารถ 

ถนน 
- เป็นชว่งทางตรง ไมมี่เกาะกลาง 
ไมมี่สญัญาณเตือนหลบัใน 

- พืน้ถนนแห้ง ไมมี่หลมุขรุขระ 
- ไหลท่างแคบ 
สังคม 

- ฟตุบอลแข่งกลางสปัดาห์  
แฟนบอลต้องเดินทางไกล 
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ตำรำงที่ 2 การวเิคราะห์ปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องกบัการเกิดเหตโุดยใช้วธีิ Haddon Matrix Model (ตอ่) 
 คน ยำนพำหนะ ถนนและส่ิงแวดล้อม 

ขณะ 
ชน 

ผู้ ขับข่ีรถตู้ 
- คาดเข็มขดันิรภยั 
ผู้โดยสำรรถตู้ 

- ไมค่าดเข็มขดันิรภยั 
- กระเด็นออกนอกรถ 1 ราย 
ผู้ ขับข่ีรถพ่วง 

- คาดเข็มขดันิรภยั 

รถทัง้สองคัน 
- รถตู้กบัรถพว่งชนประสานงากนั 
รถตู้ 

- เบาะผู้ โดยสารหลดุออกจาก
ต าแหน่งเดิม 

- ไมมี่ถงุลมนิรภยั 
- ประตเูลื่อนเปิดเข้าห้องผู้ โดยสาร 
หลดุออกจากตวัรถ 
รถพ่วง 

- ระบบป้องกนัที่มี ท างานปกต ิ

รอยบนถนน 
รถตู้ 

- ไมพ่บ skid mark หรือ yaw mark 
รถพ่วง 

- พบ skid mark 

หลัง 
ชน 

ผู้ ขับข่ีรถตู้ 
- เสียชีวิต ณ จดุเกิดเหต ุ
- ตรวจไมพ่บแอลกอฮอล์ในเลือด 
ผู้โดยสำรรถตู้ 

- เสียชีวิต ณ จดุเกิดเหต ุ3 ราย 
- เสียชีวิตที่ รพ.ชมุแพ 1 ราย 
- บาดเจ็บ 3 ราย 
ผู้ ขับข่ีรถพ่วง 

- ไมไ่ด้รับบาดเจ็บ 
- ตรวจไมพ่บแอลกอฮอล์ในเลือด 

รถทัง้สองคัน 
- ซากรถเลื่อนไถลลงไหลท่าง 
รถตู้ 

- โครงด้านหน้าฝ่ังคนขบัยบุเข้าหา
ตวัรถ ต้องใช้เคร่ืองตดัถ่างเพื่อน า
ศพออกมา 
รถพ่วง 

- เสียหายบริเวณกนัชนด้านหน้า แต่
ห้องโดยสารไมเ่สียหาย 

ส่ิงแวดล้อม 
- ใช้ถนนได้ 1 ชอ่งจราจร 
- ทีมชว่ยเหลือเข้าถึงจดุเกิดเหตุ
ได้อยา่งรวดเร็ว 

- ต้นไม้และหญ้าข้างทาง ท าให้
พบศพที่กระเด็นออกได้ยากขึน้ 
สังคม เศรษฐกิจ 

- เป็นข่าวดงัในวงการฟตุบอล 

 
มำตรกำรควบคุมและป้องกัน

อุบัติเหตุ 
1.  โ รงพยาบาลชุมแพ  ไ ด้ส รุป

สถานการณ์ การจดัการเมื่อเกิดอุบตัิเหตุหมู่ 
การช่วยเหลอืเบือ้งต้น ณ จดุเกิดเหต ุและการ
ดแูลรักษาที่โรงพยาบาลให้แก่ ศปถ. อ าเภอ
ชมุแพ และหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ อบต.
วงัหินลาด 

2. มีการลงพืน้ที่สอบสวนการเกิด
อบุตัิเหตรุ่วมกนัของเครือข่ายสหสาขา และมี
การประชมุสรุปประเด็นที่ต้องด าเนินการเพื่อ
ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตทุางถนนตอ่ไป 

3. อบต.วังหินลาด ด า เนินการ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมข้างทางบริเวณจุดเลีย้ว
เข้าหมู่บ้าน และเปลี่ยนจุดติดตัง้ไฟกระพริบ
เตือนให้หา่งจากทางแยกประมาณ 50 เมตร 
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อภิปรำยและสรุปผล (Discussion and 
Conclusion) 

อุบัติเหตุครัง้นีเ้ป็นลกัษณะการชน
ประสานงาในถนนขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งถือ
เ ป็นลักษณะที่ มี ดัชนีความ รุนแรงของ
อบุตัิเหตุบนทางหลวง (severity index) ใน
ระดับสูง4 ก่อให้เกิดแรงกระท าที่รุนแรงต่อ
ยานพาหนะและคนในรถ โดยเฉพาะรถตู้ซึ่งมี
ขนาดเล็กกว่าและมีผู้ โดยสารจ านวนมาก 
ประกอบกับระบบป้องกันการบาดเจ็บที่
ล้มเหลว ได้แก่ การไม่คาดเข็มขดันิรภยัของ
ผู้ โดยสาร การดดัแปลงรถซึ่งสง่ผลให้ที่นัง่ไม่
มีความมัน่คงแข็งแรงและหลดุจากต าแหน่ง
ขณะเกิดการชน รวมถึงการที่ถุงลมนิรภยัไม่
ท างาน ท าให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงต่อ
บคุคลและน าไปสูก่ารเสียชีวิต โดยมีผู้บาดเจ็บ 
3 คน เสยีชีวิต 5 คน จากทัง้หมด    9 คน 

การสอบสวนอุบัติเหตุครัง้นี ้ยังมี
ข้อจ ากดัในเร่ืองล าดบัเหตกุารณ์ของอบุตัิเหต ุ
ซึ่งได้ข้อมูลจากการสมัภาษณ์บุคคลเท่านัน้ 
ไมพ่บหลกัฐานท่ีช่วยยืนยนัชดัเจน เช่น กล้อง
วงจรปิด กล้องหน้ารถ เป็นต้น และในส่วน
ของการศึกษาพฤติกรรมการขบัขี่ของผู้ขบัขี่
รถตู้  ไม่สามารถหาข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ    
ที่บ่งบอกถึงการหลบัใน หรือพฤติกรรมเสี่ยง
อื่นๆ เช่น การใช้โทรศพัท์ เนื่องจากผู้ โดยสาร
ที่รอดชีวิตนอนหลบัเกือบตลอดเส้นทางและ
ในขณะเกิดอบุตัิเหต ุ

ส าหรับสาเหตขุองการเกิดอบุตัิเหตุ
ที่เป็นไปได้มากที่สดุคือ การหลบัในของผู้ขบั

ขี่รถตู้  โดยมีเหตุผลสนับสนุนหลายประเด็น 
ดงันี ้

1. ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ คือ ประมาณ 
05.30 น. ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่พบวา่ คนทัว่ไปจะมี
ความกระปีก้ระเป่าสงูสดุในช่วงเวลาประมาณ 
09:30 น. และ 19:30 น. และต ่าสดุในช่วงเวลา
ประมาณ 15:30 น. และ 05:30 น.5,6 

2. การไม่พบหลกัฐานรอยล้อจากการ
ลดความเร็ว (skid mark) หรือหกัพวงมาลยั 
เพื่อหลกีเลีย่งการชน (yaw mark) ของรถตู้5 

3. พฤติกรรมของผู้ขบัขี่รถตู้ซึง่ขบัรถ
ต่อเนื่องคนเดียวนานกว่า 6 ชัว่โมง และเป็น
ช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาท างานปกติ รวมถึงการ
เดินทางในช่วงวนักลางสปัดาห์ ซึ่งผู้ขบัขี่รถตู้
น่าจะยงัต้องท างานประจ า (รับส่งนักเรียน) 
ท าให้มีเวลาไม่พักเพียงพอและเกิดความ
เหน่ือยล้า 

4. ถนนช่วงตัง้แต่ตัวอ าเภอชุมแพ
จนถึงจดุเกิดเหต ุเป็นทางคอ่นข้างตรง4,5 และ
เ ป็นช่ ว ง เวลาที่ ก า รจราจรยัง ไม่คับคั่ ง 
สามารถขบัด้วยความคงที่ได้อยา่งตอ่เนื่อง 

5. ผู้ โดยสารที่นั่งข้างคนขบัให้การ
กับต ารวจว่ารถมีลักษณะการโยกซ้ายขวา
บอ่ยครัง้ในระหวา่งเดินทาง และทัง้ผู้ โดยสาร
ที่นัง่ข้างคนขบัและคนอื่นๆ น่าจะก าลงัหลบั
อยู่ในช่วงก่อนและขณะการชน ท าให้ไม่มีผู้
คอยสัง เกตและกระตุ้ น เตื อนคนขับใน 
ระหวา่งทาง 
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แม้อุบตัิเหตุหลบัในจะเกิดขึน้เพียง
ร้อยละ 5 ของอบุตัิเหตทุัว่ประเทศไทย แต่มี
โอกาสเกิดขึน้มากกับคนขับรถโดยสารและ
รถบรรทุก เนื่องจากการเดินทางส่วนใหญ่
ระยะทางไกล ทัง้นี ้โอกาสเกิดอุบัติเหตุจะ
เพิ่มสงูขึน้หากเป็นการเดินทางที่  ไม่ใช่เที่ยว
เวลาปกติ เช่น การเช่าเหมาคัน เนื่องจากผู้
เช่าหรือผู้โดยสารไมส่ามารถตรวจสอบได้เลย
วา่คนขบัรถขบัเที่ยวลา่สดุวนัเวลาใด พกัผ่อน
มาเพียงพอมากน้อยเพียงใด หรือเกิดการ
เปลี่ยนกะขับขี่กลางวันและกลางคืนเป็น
อย่างไร5,7 นอกจากนี ้การที่ผู้ เช่าเลือกที่จะ
เดินทางในเ วลากลางคืน เพื่ อจะใ ห้ถึ ง
จุดหมายในช่วงเช้าเพื่อประหยดัค่าที่พกั ถือ
เป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงจะ
ก่อให้เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความง่วง 

 
ข้อเสนอแนะ (Suggestions) 

1. รณรงค์ สร้างความตระหนกั และ
บังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับรถตู้ รับจ้างใน
ประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การตรวจประเมินด้านความ
ปลอดภยัของรถที่มีการดดัแปลง 

1.2 การจ ากัดระยะเวลาท างาน 
หรือก าหนดจ านวนผู้ขบัตามระยะทาง7 

1.3 การรัดเข็มขดันิรภยัของผู้ โดยสาร 
2. ให้ความรู้และสร้างความตระหนกั

แก่ผู้ โดยสารในการเฝ้าระวงัพฤติกรรมของผู้
ขบัขี่รถตู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตัิเหตุและการ
กระตุ้นเตือนอยา่งเหมาะสม 

3. จัดท า เส้นจราจรแบบสันนูน 
(Profile Marking)8,9 เพื่อกระตุ้นเตือนผู้ขบัขี่ท่ี
หลับใน เมื่อขับรถทับเส้นไหล่ทางจะรู้สึก
ตื่นตวัเพราะรถจะสัน่สะเทือน 

4. สง่เสริมให้ผู้ ใช้รถเข้าถึงอปุกรณ์
และเทคโนโลยีด้านยานยนต์ที่ช่วยป้องกัน
อุบัติ เหตุจากการง่วงแล้วขับ  เช่น ระบบ
ตรว จจับอ าก า ร ง่ ว ง นอนและหลับ ใ น 
(drowsiness alert system) ระบบการเตือน
รถหลุดออกนอกเส้นทาง (lane departure 
warning system)4,10 

5. ปรับปรุงด้านกายภาพ เช่น เพิ่ม
ช่องจราจรบริเวณทางแยก ขยายถนนให้มี
ช่องจราจรมากขึน้และให้มีเกาะกลางถนน 
การติดตัง้ไฟสญัญาณจราจร เป็นต้น 

6. สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
รวมถึงสโมสรฟุตบอลต่างๆ ควรวางแนวทาง
ในการจัดตารางการแข่งขันที่ เอื อ้ต่อการ
เดินทางไปเชียร์ของแฟนบอล รวมถึงการ
ก าหนดมาตรการเก่ียวกับการเดินทางให้มี
การควบคุมก ากับด้านความปลอดภัยที่
เหมาะสม 
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ขอขอบคุณ ศปถ. อ าเภอชุมแพ ที่
ให้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผล
การด าเนินงาน และก าหนดแนวทางในการ
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