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บทคัดย่อ 
การสืบสวนอุบติัเหตุทางถนนเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีด าเนินการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ มี

วตัถุประสงค ์เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุ โดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ 3 ประการ ไดแ้ก่ ความ
ผิดพลาดท่ีเกิดจากคน ความบกพร่องของถนน/สภาพแวดลอ้ม และความบกพร่องของยานพาหนะ ท่ีสัมพนัธ์กับ
ช่วงเวลาก่อนเกิดอุบติัเหตุ ขณะเกิดอุบติัเหตุ และหลงัเกิดอุบติัเหตุ ท่ีแสดงในรูปแบบตาราง จงัหวดันครศรีธรรมราช
เป็นจังหวดัน าร่องท่ีไดรั้บทุนในการจดัตั้งหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุระดับจังหวดั และได้ด าเนินการจนถึงปัจจุบัน 
อุบติัเหตุรถกระบะ ชนรถตูโ้ดยสารและรถจกัรยานยนต ์ถูกเลือกเป็นกรณีศึกษา เน่ืองจากมีผูเ้สียชีวิตจากรถตูโ้ดยสาร
จ านวน 4 คน และบาดเจ็บจากอุบติัเหตุคร้ังน้ีรวม 6 คน ผลการสืบสวนอุบติัเหตุ พบวา่ เกิดจากความผิดพลาดของ      
ผูข้ ับข่ีรถตู ้โดยสาร และผูข้ ับข่ีรถกระบะท่ีใช้ความเร็วในการขบัข่ีเกินกฎหมายก าหนด และเปล่ียนช่องทางวิ่ง
กะทนัหนั ขอ้เสนอแนะถูกน าเสนอเพ่ือลดโอกาสในการเกิดอุบติัเหตุทางถนนและลดความรุนแรง  
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A Study of Road Accidents in Nakhon Si Thammarat: 
A Lesson Learned from an Accident Investigation  

 
Piti  Chantruthai1* and Tanaporn  Muangmongkun2 

 
 

Abstract 
 Road accident investigation is the scientific processes conducted by a multidisciplinary team. The 
objective is to find the causes of road accidents by considered 3 risk factors: human error, road/environment defect 
and vehicle defect. Relationship between the causes of road accidents and three time intervals: pre-crash, crash and 
post-crash were shown in Haddon’s matrix. Nakhon Si Thammarat is the pilot province which received the fund for 
establishment the Road Accident Investigation Unit at the provincial level and has performed up to date. Road crash 
among pick- up truck, public van and motorcycle were selected as a case study due to 3 passengers of public van 
died and 6 injuries in this event. The results of road accident investigation showed that the risk factors of public van 
driver and pick- up truck driver drove with excessive speed over the speed limit and changing lane abruptly. 
Recommendations were presented to reduction of exposure to risk of road accident and severity injury.  
 
 
Keywords : Road accident investigation, Risk factors, Equivalent barrier speed 
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1. บทน า 
 อุบัติ เหตุทางถนนได้ค ร่าชีวิตผู ้คนทั่วโลกไป
มากกว่า 1.2 ลา้นคน หรือคิดเป็นอตัรา 17.4 ต่อแสน
ประชากร ผูเ้สียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวยัก าลงัศึกษา
และเร่ิมตน้การท างาน ระหว่างอายุ 15-29 ปี มากกว่า
ร้อยละ 90 ของผูเ้สียชีวติอาศยัในกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้
ระดบัต ่าถึงระดบัปานกลาง [1] 
 สถานการณ์อุบติัเหตุทางถนนในประเทศไทย ซ่ึงดู
เหมือนจะประสบความส าเร็จจากการด าเนินมาตรการ
เพื่อลดจ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทางถนน 
เน่ืองจากจ านวนผูเ้สียชีวติลดลงอยา่งต่อเน่ืองตามขอ้มูล
สถิติของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 5 ปี นบัตั้งแต่ปี 2554 
ถึง 2558 [2] ในทางตรงกันข้ามเม่ือพิจารณาสถิติ
ผูเ้สียชีวิตจากส านกัโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 
ในช่วงเวลาเดียวกนัพบวา่ จ านวนผูเ้สียชีวิตกลบัเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 และ
ลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2558 [3] โดยพบว่า สถิติ
จ านวนผูเ้สียชีวิตของกระทรวงสาธารณสุขสูงกวา่ สถิติ
ขอ้มูลจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประมาณ 1.5 ถึง 
2.4 เท่า รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1  
 
ตารางที ่1 สถิติผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุทางถนน  

ปี จ านวนผู้เสียชีวติ (คน) 

สาธารณสุข ต ารวจ อตัรา 
2554 14,033 9,205 1.5 
2555 14,059 8,660 1.6 
2556 14,789 7,338 2.0 
2557 15,045 6,336 2.4 
2558 14,504 6,268 2.3 

 ขอ้มูลสถิติของจ านวนผูเ้สียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนท่ีไม่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของระบบการจัดการข้อมูล
อุบัติเหตุทางถนนท่ียงัไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน รวมถึง
การเก็บข้อมูลอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ซ่ึงไม่ได้กระท าใน
รูปแบบสหสาขาวิชา ท าให้ส่งผลกระทบในการคน้หา
สาเหตุท่ีแท้จริงท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงน าไปสู่การ
ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
จากขอ้บกพร่องดงักล่าว ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของ
กระทรวงสาธารณสุขไดท้ าการบริหารจดัการขอ้มูลและ
บูรณาการข้อมูล 3  ฐาน ได้แก่  ข้อ มูลจากต ารวจ 
กระทรวงสาธารณสุข  และบริษัทกลางคุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็น
ขอ้มูลเดียวกนัทั้งประเทศ ในส่วนของการคน้หาสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตามแผนแม่บทความ
ปลอดภยัทางถนน พ.ศ. 2552 – 2555 ของรัฐบาล ซ่ึง
ก าหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ
และให้ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานสืบสวนอุบัติเหตุ
ทางถนนระดับจังหวดั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อคน้หา
สาเหตุอุบติัเหตุเพ่ือน าไปสู่มาตรการในการแกไ้ขปัญหา
ท่ีตอบสนองต่อบริบทของปัญหาภายในพ้ืนท่ีอย่าง
แทจ้ริง [4] 
 จังหวดันครศรีธรรมราช เป็น 1 ใน 25 จังหวดั       
น าร่องท่ีไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนงบประมาณในการ
จดัตั้งทีมสืบสวนอุบติัเหตุทางถนนระดบัจงัหวดั ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2553 [4] และ
ได้ด าเนินการสืบสวนอุบัติเหตุอย่างต่อเน่ืองจนถึง
ปัจจุบนั 
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2. การสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน 
 การสืบสวนอุบติัเหตุทางถนน เป็นการสืบคน้ขอ้มูล
จากร่องรอยและหลักฐาน ท าให้สามารถหาล าดับ
เหตุการณ์ท่ีน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือวิเคราะห์หา
สาเหตุการเกิดอุบัติ เหตุจราจรท่ีแท้จริง ซ่ึงในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร
จ าเป็นตอ้งหาค าตอบส าคญัพ้ืนฐานเหล่าน้ีไดแ้ก่  
 อุบัติ เหตุ เ กิดข้ึนท่ีไหน ระบุต าแหน่ง/บริเวณ/
สถานท่ี ท่ีเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน 
 อุบติัเหตุเกิดข้ึนเม่ือไหร่ วนั/เดือน/ปี/เวลา 
 มีจ านวนยานพาหนะและบุคคลใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อุบติัเหตุจราจรจ านวนเท่าไหร่ 
 มีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บและเสียชีวติ จ านวนเท่าไหร่ 
 อุบัติเหตุเกิดข้ึนได้อย่างไร/ท าไมถึงเกิดอุบัติเหตุ/
ลักษณะและล าดับขั้ นตอนการชนปะทะกัน/ล าดับ
เหตุการณ์การเกิดอุบติัเหตุ/ระบุสาเหตุการเกิดโดยการ
ตรวจสอบขอ้มูลร่องรอยและหลกัฐานท่ีพบในท่ีเกิดเหตุ 
 จากการค้นหาร่องรอยและการตรวจสอบเพ่ือหา
ค าตอบท่ีได้จากค าถามขา้งตน้ท าให้สามารถได้ขอ้มูล
และขอ้สงสัยท่ีเป็นแนวทางสู่การวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือ
หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของอุบติัเหตุจากการขนส่งและจราจร
ทางถนนต่อไป [5] 
 การหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งและมีความสมัพนัธ์กนัอยู ่3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความ
ผิดพลาดของคน ความบกพร่องของยานพาหนะ และ
ถนนหรือสภาพแวดล้อม  ซ่ึ ง ปัจจัยดังก ล่ าว เ ม่ือ
ตรวจสอบพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงล าดบัของเวลา
ในการเกิดอุบติัเหตุจราจร โดยเทียบกบัช่วงเวลาก่อนท่ี
จะเกิดอุบติัเหตุ ขณะท่ีก าลงัเกิดอุบติัเหตุ และหลงัจากท่ี
เกิดอุบัติเหตุ เม่ือได้ท าการศึกษาปัจจัยทั้ งสามท่ีท าให้

เกิดอุบัติเหตุประกอบกับความสัมพนัธ์ของช่วงเวลา
ดังกล่าวท าให้สามารถสืบค้นสาเหตุของการเ กิด
อุบติัเหตุและสาเหตุความรุนแรงของอุบติัเหตุทางถนน
โดยน าเสนอในรูปตารางความสัมพันธ์ของ William 
Haddon Jr. (Haddon’s Matrix) [6] 
 

3. วธีิด าเนินการวจัิย 
 การสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนถูกด าเนินการใน
ลกัษณะสหสาขาวิชาครอบคลุมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 3 
ดา้น ได้แก่ คน ถนน/สภาพแวดลอ้ม และยานพาหนะ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1 การเกบ็ข้อมูลสถานทีเ่กดิเหตุ 
3.1.1 ข้อมูลสถานทีเ่กดิเหตุ 
 ทีมสืบสวนอุบติัเหตุทางถนนลงพ้ืนท่ีเกิดอุบัติเหตุ
เพ่ือเก็บขอ้มูลความเสียหายโดยการวดัระยะและขนาด 
รวมทั้งรูปถ่ายของ กายภาพถนน สภาพแวดลอ้มขา้งทาง 
จุดท่ีเกิดเหตุท่ีคาดว่าเป็นจุดท่ีเกิดการชน (Point of 
Impact: POI) และจุดส้ินสุดเหตุการณ์ (Point of Rest: 
POR) เก็บขอ้มูลรอยเบรก ร่องรอยความเสียหายของเศษ
อุปกรณ์จากยานพาหนะ รวมถึงความเสียหายของ
ส่ิงของขา้งทาง เช่น ตน้ไม ้เสาไฟฟ้า เป็นตน้ 
3.1.2 ข้อมูลยานพานหะทีป่ระสบอุบัตเิหตุ 
 ขอ้มูลท่ีถูกเก็บ ไดแ้ก่ ประเภทยานพานหะ รุ่น ปีท่ี
จดทะเบียน ทะเบียนรถ รวมถึงรายละเอียดทั่วไป
เก่ียวกบัยานพานหะ การวดัระยะขอ้มูลการยุบตวัของ
ยานพาหนะท่ีชน มุมการปะทะ ความเสียหายภายในยาน
พานหะ การใช้เข็มขัดนิรภัย  ถุงลมนิรภัย  (ถ้ามี ) 
ตรวจสอบรายะเอียดยางรถยนตทุ์กลอ้ 
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3.1.3 ข้อมูลผู้ประสบเหต ุ

 ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์หรือสอบถามจาก
ผูบ้าดเจ็บหรือผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีอยู่ในเหตุการณ์ ถูกน ามาใช้
เพื่อวิเคราะห์กลไกท่ีท าให้เกิดความรุนแรง ท่ีสัมพนัธ์
กบัความเสียหายของยานพาหนะ และความสอดคลอ้ง
การเกิดอุบติัเหตุในแต่ละช่วงเวลา 
 

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลสถานท่ีเกิดเหตุและข้อมูลยานพาหนะท่ี
ประสบอุบัติเหตุจะถูกน ามาวิเคราะห์เพื่อหาจ าลอง
ลักษณะการชนและวิเคราะห์หาความเร็วของยาน
ยานพาหนะก่อนและหลงัชน โดยใช้สมการความเร็ว
ทางฟิสิกส์และโปรแกรมส าเร็จรูป CAD ZONE ซ่ึงเป็น
โปรแกรมจ าลองภาพการเกิดอุบัติเหตุและวิเคราะห์
ความเร็วของยานพานหะขณะชน ซ่ึงโปรแกรมดงักล่าว
มีขอ้มูลเฉพาะของยานพานหะในแต่ละยีห่อ้และรุ่น โดย
โปรแกรมจะน าค่า สมัประสิทธ์ิความแข็งขนาดของแรง
ท่ีมากท่ีสุดต่อระยะของความกวา้งการชนท่ีไม่ท าให้เกิด
ความเสียหายแบบถาวร และสัมประสิทธ์ิความแข็งของ
แรงต้านการยุบตวัต่อระยะของความกวา้งการชน มา
วิเคราะห์ความเร็วขณะชนกับค่าการยุบตัวท่ีวดัจาก
รถยนตท่ี์ประสบอุบติัเหตุ ซ่ึงรุ่นรถยนตแ์ละค่าสัมประ-
สิทธ์สามารถท าการเพ่ิมเติมใส่ในโปรแกรมได้อย่าง
อิสระ  
 สมการฟิสิกส์ท่ีใช้ในการค านวณหาความเ ร็ว
ยานพาหนะก่อนการปะทะ แสดงในสมการท่ี (1) และ 
(2) ดงัน้ี [7] 
 

   v2 = u2 + 2aS                      (1) 
 
                               v = u + at               (2) 
 
โดยท่ี v = ความเร็วปลาย    เมตร/วนิาที 
  u = ความเร็วตน้  เมตร/วนิาที 
  a = อตัราเร่ง/หน่วง  เมตร/วนิาที2  
       = 3.4 เมตร/วนิาที2 (แนะน าโดย AASHTO) 
  S = ระยะทาง  เมตร 
  t = ระยะเวลา  วนิาที 
 การหาค่าความเร็วรถขณะชนโดยใช้หลักการ
อนุ รักษ์พลัง งาน  พิจ ารณาจากค่ าการยุบตัวของ
ยานพาหนะท่ีชน ค่าความแข็งแรงของรถยนต์ตาม
ต าแหน่งท่ีชน มุมของการชน เป็นตน้  
 พลงังานท่ีถูกดูดซบั (Energy dissipated; E) ดงัแสดง
ในสมการท่ี 3 ดงัน้ี [8] 
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 การหาขนาดความเร็วเทียบเท่าขณะชน (Equivalent 
Barrier Speed; EBS) โดยพิจารณาจากพลงังานท่ีถูกดูด
ซับเ ทียบเท่ากับพลังงานจลย์ของยานพาหนะท่ีมี
ความเร็วขณะปะทะ ดงัแสดงในสมการท่ี 4 ดงัน้ี 
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 จากสมการท่ี 4 เม่ือความเร็ว (v) คือ ความเร็ว
เทียบเท่าขณะชน (EBS) ของยานพาหนะท่ีพิจารณาจะ
ไดว้า่สมการท่ี 3 มีขนาดเท่ากบัสมการท่ี 4 ดงัน้ีแสดงใน
สมการท่ี 5  
 

                         
tW

Eg
EBS 122

                               (5) 

 
โดยท่ี  E = พลงังานท่ีถกูดูดซบั (Energy dissipated)  
                    ; น้ิว-ปอนด ์
      A = สมัประสิทธ์ิความแขง็ (ขนาดของแรงท่ี 
    มากท่ีสุดต่อระยะ ของความกวา้งการชน   
                  ท่ีไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายแบบถาวร)    
                   ; ปอนด/์น้ิว 
    G = A2/2B   ; ปอนด ์
  B = สมัประสิทธ์ิความแขง็ (แรงตา้นการยบุตวั 
     ต่อระยะของความกวา้งการชน ; ปอนด/์น้ิว2 
  L = ความกวา้งของการยบุ ; น้ิว 
   C1-C6 = ระยะการยบุตวัตลอดความกวา้งการยบุตวั  
         ; น้ิว 
  Y = 1+tan 2  
       = มุมปะทะ  ; องศา 
   EBS = ความเร็วเทียบเท่าขณะชน    ; ฟตุ/วนิาที 
  g = ความเร่งโลก = 32.2 ฟตุ/วนิาที2 
      Wt = น ้าหนกัรถรวมน ้ าหนกับรรทุก ; ปอนด ์ 
 ค่าพารามิเตอร์ A, B และ Wt เป็นค่าเฉพาะของ
ยานพาหนะแต่ละรุ่นและปีท่ีผลิต 
 

4. ผลการ สืบสวนอุบัติ เห ตุทางถนน กรณ ี       
ร ถ กร ะบะ เ ฉ่ี ย วชน รถ ตู้ โ ด ยส า ร แ ละ ชน
รถจักรยานยนต์  
4.1 ข้อมูลเบือ้งต้นเหตุการณ์อุบัตเิหตุ 
 ทีมสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนจังหวดัได้รับแจ้งมี
อุบัติเหตุเกิดข้ึนเม่ือวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 
17.45 น. และลงพ้ืนท่ีสืบสวนในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 
โดยรับทราบข้อมูลเ บ้ืองต้นว่า เ กิดอุบัติ เหตุ มีรถตู ้
โดยสารนครศรีธรรมราช-สุราษฏร์ธานี ถูกรถกระบะ
เฉ่ียวชนเสียหลกัไปกระแทกเสาไฟฟ้าขา้งทางและชน
รถจักรยานยนต์ท าให้เกิดไฟไหม้ บริเวณหน้ามัสยิด   
ฮะรูลดีน หมู่ท่ี 6 ต  าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ท าให้มีผูเ้สียชีวิต 4 ราย และได้รับ
บาดเจ็บ 6 ราย (แสดงในรูปท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่1 ยานพาหนะท่ีไดรั้บอบุติัเหตุ 
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4.2 ข้อมูลสถานทีเ่กดิเหต ุ
 ผลการส ารวจสถานท่ีเกิดเหตุพบวา่ อุบติัเหตุเกิดบน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ใกลม้สัยิดซีอารุลดีน 
ห มู่ ท่ี  6 ต  าบล ท่ าศ าล า  อ า เ ภอ ท่ าศ าลา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ลักษณะผิวทางเป็นถนนแอสฟัลท์-       
ติกคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร ถนนกวา้งละ 3.5 เมตร/ 
ช่องจราจรไหล่ทางกวา้ง 2.5 เมตร เกาะกลางถนนกวา้ง 
3.5 เมตร มีต้นไม้บริ เวณเกาะกลาง  ห่ างกันทุกๆ           
5-6 เมตร เสาไฟฟ้าข้างทาง สภาพเส้นจราจรและ
เคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางซีดจาง (แสดงในรูปท่ี 2) 
 จากการส ารวจร่องรอยบนผิวทาง และความเสียหาย
ขา้งทางพบว่า รอยเบรกของรถกระบะเป็นทางยาวบน
ผิวทางโคง้ข้ึนบนเกาะกลาง และพบตน้ไมท่ี้เกาะกลาง
ได้รับความเสียหายหักโค่น ถัดไปทางด้านซ้ายพบ
ร่องรอยการกระแทกของรถตู ้โดยสารกับเสาไฟฟ้า     
ขา้งทาง มีรอยสีของรถตูโ้ดยสารติดท่ีเสาไฟฟ้า และ   

พบรอยไหมท่ี้ผิวทางในบริเวณดงักล่าว (ดงัแสดงในรูป
ท่ี 3 และรูปท่ี 4) 
 
4.3 ข้อมูลยานพาหนะทีเ่กดิอุบัตเิหตุ 
 อุบัติเหตุคร้ังน้ีมียานพาหนะท่ีเก่ียวขอ้ง 3 คนั คือ  
รถตูโ้ดยสาร, รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ โดยมี
รายละเ อียดของยานพาหนะ ได้แก่ รถตู ้โดยสาร              
สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ยี่ห้อโตโยตา้ ทะเบียน 
10-3760 สุราษฎร์ธานี ติดตั้งแก๊ส LPG รถกระบะยี่ห้อ
อีซูซุ ดีแมคซ์ ทะเบียน บว 5325 นครศรีธรรมราช และ
รถจักรยานยนต์ รุ่นสกูปป้ี ทะเบียน 1 กค 3849 
นครศรีธรรมราช 
 ผลการส ารวจความเสียหายของยานพาหนะทั้ง 3 คนั 
พบว่า รถตูไ้ดรั้บความเสียหายทั่วทั้งคนัจากเพลิงไหม้
โครงรถดา้นหน้าซ้ายบุบจากการชนเสาไฟฟ้า ลอ้หน้า
ด้านซ้าย ประตูด้านหน้าซ้าย และประตู เ ล่ือนซ้าย     
หลุดออกจากตวัรถ ดงัแสดงในรูปท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 ลกัษณะกายภาพทางหลวงบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุ
 

   Lighting Poles 
          Trees 
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รูปที ่3 แนวรอยลอ้ รอยเบรก ของรถกระบะ ก่อนชนตน้ไมท่ี้เกาะกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4 ร่องรอยการกระแทกและต าแหน่งเพลิงไหมข้องรถตู ้
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รูปที ่5 สภาพความเสียหายภายนอกของรถตู ้
 
 ผลส ารวจความเสียหายของรถกระบะ พบว่า รถ
กระบะได้รับความเสียหายบริเวณด้านหน้าเป็นหลัก 
กระจกรถดา้นหนา้ซา้ยร้าว ยางลอ้หนา้ซา้ยและขวาไม่มี
แรงดันลมในยาง และกันชนด้านขวามีรอยถลอกจาก
การเฉ่ียวชน ดงัแสดงในรูปท่ี 6 
 

 
 

รูปที ่6 สภาพความเสียหายของรถกระบะ 

 ผลส ารวจความเสียหายของรถจกัรยานยนต์ พบว่า 
รถจกัรยานยนตไ์ดรั้บความเสียหายจากไฟไหมท้ัว่ทั้งคนั 
ดงัแสดงในรูปท่ี 7 
 

 
 

รูปที ่7 สภาพความเสียหายของรถจกัรยานยนต ์
 
4.4 ข้อมูลผู้ประสบเหต ุ
 ผลการส ารวจขอ้มูลผูเ้ขา้รับการรักษาพยาบาลของผู ้
ประสบเหตุทั้งหมด 10 ราย สามารถสรุปความรุนแรงท่ี
เกิดกบัผูป้ระสบเหตุจากกรณีอุบติัเหตุไดว้า่ มีผูเ้สียชีวิต
ทั้ งหมด 4 ราย บาดเจ็บสาหัส 2 ราย และบาดเจ็บ
เลก็นอ้ย 4 ราย โดยรายละเอียดของผูป้ระสบเหตุมีขอ้มูล
ดงัแสดงในรูปท่ี 8 และตารางท่ี 2 แสดงผงัล าดบัท่ีนั่ง
ของผู ้โดยสารและผู ้ข ับข่ี รถตู ้และรถจักรยานยนต ์
ตามล าดบั 
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รูปที ่8 ผงัล าดบัท่ีนัง่ของผูโ้ดยสารและผูข้บัข่ีรถตู ้และรถจกัรยานยนต ์ตามล าดบั 

 
ตารางที ่2 สาเหตุการเสียชีวติและอาการบาดเจ็บของผูป้ระสบอุบติัเหตุ 
ล าดบัที ่ เพศ อายุ (ปี) ลกัษณะการบาดเจบ็ หมายเหต ุ

รถตู้โดยสาร สุราษฎร์ธาน-ีนครศรีธรรมราช 
1 ชาย 60 ผูข้บัข่ี, มีอาการมึนท่ีศีรษะ ศีรษะบวมเลก็นอ้ย มีแผลถลอกท่ีขอ้มือซา้ย   
2 หญิง 19 มีแผลไฟไหมร้ะดบัสองบริเวณหลงั และหลงัเทา้ซา้ย  
3 ชาย 26 มีแผลไฟไหมร้ะดบัสองท่ีศีรษะ หูซา้ย มีแผลท่ีขาขวาเลก็นอ้ย  
4 ชาย - - พระ, เสียชีวติ 
5 ชาย - - เสียชีวติ 
6 หญิง - - เสียชีวติ 
7 ชาย 22 มีแผลไฟไหมร้ะดบัสอง ร้อยละ 15 ของร่างกาย บาดเจ็บสาหสั 
8 หญิง - - เสียชีวติ 
รถจกัรยานยนต์ 
9 หญิง 18 ผูข้บัข่ี, มีแผลไฟไหมท่ี้หลงั แผลถลอกท่ีเข่าซา้ย  
10 - - แขนซา้ยหกั มีแผลไฟไหมร้ะดบัสองท่ีหลงัและเทา้ขวา บาดเจ็บสาหสั 

หมายเหตุ:    สีแดง หมายถึง เสียชีวิต    สีส้ม หมายถึง บาดเจบ็สาหัส   สีเขียว หมายถึง บาดเจบ็เล็กนอ้ย 
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4.5 การวเิคราะห์อุบัตเิหตุเชิงลกึ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจและ
สมัภาษณ์ผูไ้ดรั้บอุบติัเหตุ สามารถน ามาเขียนผงัการชน
ตามล าดบัช่วงเวลาได ้4 ช่วง (แสดงในรูปท่ี 9) ดงัน้ี  
 ช่วงแรก รถกระบะขับตามหลังรถตู ้โดยสารใน
ช่องทางขวาสุดและท าการแซงในขณะท่ีรถตูโ้ดยสาร
ขบัออกดา้นซา้ย  
 ช่วงท่ีสองรถกระบะเสียหลกัแลว้หักขวาชนตน้ไมท่ี้
เกาะกลางหกั รถหยดุ 
 ช่วงท่ีสามและส่ีรถตูห้กัออกซา้ย เสียการควบคุมชน
เสาไฟฟ้าขา้งทางและหมุนต่อไปชนรถจกัรยานยนตท่ี์วิง่
สวนทางมา และเกิดไฟลุกไหม้ทั้ งรถตู ้โดยสารและ
รถจกัรยานยนต ์
 

 
 

รูปที ่9 ผงัล าดบัเหตุการณ์และทิศทางการชน 
 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยท่ีมีความเป็นได้มาก
ท่ีสุดท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ คือ ปัจจยัดา้นคน และปัจจยัท่ี

ส่งผลให้เกิดความรุนแรง คือ ปัจจัยด้านถนนและ
สภาพแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ปัจจัยด้านคน พบว่า คนขบัรถตูต้ดัสินใจผิดพลาด
ในการแซงรถคนัขา้งหน้า ท าให้เกิดการเฉ่ียวชนกบัรถ
กระบะท่ีวิ่งตามหลงัมา และพิจารณาจากร่องรอยการ
เฉ่ียวชนของรถตู ้กับรถกระบะ รายละเอียดแสดงใน    
รูปท่ี 10  
 

 

 

 
 

รูปที่ 10 มุมการชนระหว่างรถตูแ้ละรถกระบะ เท่ากับ 
14 องศา ตามแนวถนน 
 
 ปัจจยัด้านถนนและสภาพแวดลอ้ม พบว่า ตน้ไม้
และเสาไฟฟ้า ตั้งอยู่ริมทางหลวงบริเวณท่ีเกิดเหตุโดย
ไม่มีการป้องกนัและอยูใ่นเขตปลอดภยัริมทาง รถท่ีพุ่ง
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ชนต้นไม้ด้วยความเร็วสูงส่งผลให้เกิดความเสียหาย
อ ย่ า ง รุ น แ ร ง  ต้น ไม้บ ริ เ วณ ท่ี เ กิ ด เ ห ตุ มี ข น า ด
เส้นผ่าศูนยก์ลางเกินมาตรฐานในเขตปลอดภยัริมทาง 
(ไม่เกิน 10 ซม.) ต้นไม้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง         
28 ซม. ตน้ไมห้ัก 1 ตน้, รอยท่ีรถกระบะกระแทกกบั
ตน้ไมสู้ง 82 ซม. และเสาไฟฟ้าท่ีเกิดเหตุมีขนาดหนา้ตดั 
41 x 41 ซม. แสดงในรูปท่ี 11 
 

 
 

รูปที ่11 เสาไฟฟ้าท่ีเกิดเหต ุ

4.6 ผลการวเิคราะห์ความเร็วปะทะ 
 จากขอ้มูลการส ารวจระยะยบุตวั พิจารณาไดเ้ฉพาะ
รถกระบะเท่านั้น เน่ืองจากไม่สามารถวดัระยะยุบของ
รถตูไ้ด้เพราะมีสภาพถูกไฟไหมแ้ละมีการตดัถ่างเพ่ือ
ช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บในรถ ขอ้มูลส ารวจระยะยุบตวัของ
รถกระบะท่ีเฉ่ียวชนรถตู ้โดยสารและเสียหลักปะทะ
ตน้ไมบ้ริเวณเกาะกลาง สามารถค านวณหาความเร็วของ
ยานพาหนะท่ีปะทะต้นไม้โดยใช้โปรแกรม CAD 
ZONE ช่วยในการประมวลผล พบว่า รถกระบะชน
ตน้ไมด้ว้ยความเร็ว 77 กม./ชม. ดงันั้นเม่ือค านวณยอ้น
รอยความเร็วรถก่อนชนต้นไม้โดยพิจารณาจากรอย
เบรกเป็นระยะ 76 เมตร ดว้ยสมการท่ี 1 จะไดค้วามเร็ว
ของรถกระบะก่อนชนท่ีประมาณ 113 กม./ชม. ผลการ
ค านวณความเร็วปะทะโดยโปรแกรม CAD ZONE
แสดงในรูปท่ี 12 

 

 
 

รูปที ่12 ความเร็วจากระยะยบุตวัของรถกระบะ 
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4.7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้ เกิดอุบัติ เหตุกับ
ช่วงเวลาทีเ่กดิเหตุ 
 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีท าให้
เกิดอุบติัเหตุกบัช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และ

ภายหลงัเกิดเหตุ แสดงในรูปตาราง Haddon ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 3  
 

 
ตารางที ่3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุกบัช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลงัเกิดเหตุ 

ปัจจยั 
ช่วงเวลา 

ก่อนชน ขณะชน หลงัชน 

คน 

- ผูข้บัขี่รถตูข้บัรถชิดแนวดา้น 
  ขวามือคร่อมช่องจราจร มี 
  ทิศทางเขา้สู่ช่องทางดา้น 
  ซา้ยมือ 
- ผูข้บัขี่รถตูต้ดัสินใจผดิพลาด 
  ในการแซงรถคนัขา้งหนา้ 
- ผูข้บัขี่รถกระบะและรถตูข้บั 
  ดว้ยความเร็วสูง 
- ผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารรถตูไ้ม่ 
  คาดเขม็ขดันิรภยั 
- ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตข์บัรถ 
  สวนเลน 

- ดว้ยความเร็วไม่สามารถ 
  ควบคุมรถได ้
- รถตูท่ี้เสียหลกัจากการ 
  ถูกชนดา้นทา้ยดว้ย 
  ความเร็วและไดช้นกบั 
  เสาไฟฟ้าและรถจกัยาน- 
  ยนตท่ี์วิง่ส่วนเลน 
- ร่างกายของผูข้บัข่ีและ 
  ผูโ้ดยสารรถตูก้ระแทกกบั 
  วตัถุแขง็ภายในรถอยา่ง 
  รุนแรง 

- มีผูเ้สียชีวติ 4 ราย  
- บาดเจ็บสาหสั 2 ราย  
- บาดเจ็บเลก็นอ้ย 4 ราย 

ยานพาหนะ 

- ไม่พบขอ้บกพร่อง 
- รถตูติ้ดตั้งถงัแก๊ส LPG ดา้น 
  ทา้ยเบาะนัง่ผูโ้ดยสาร 

- ควบคุมรถไดย้าก  
  เน่ืองจากการใชค้วามเร็ว  
  ท าใหพุ้ง่ชนตน้ไมแ้ละ 
  เสาไฟฟ้าริมทาง 

- รถกระบะไดรั้บความ 
  เสียหายบริเวณดา้นหนา้ซา้ย 
  เป็นหลกั 
- รถตูแ้ละรถจกัรยานยนต ์
  ไดรั้บความเสียหายจาก 
  เพลิงไหมท้ั้งคนั 

ถนนและ
สภาพแวดล้อม 

- มีตน้ไมแ้ละเสาไฟฟ้าใน 
  เขตปลอดภยัริมทาง 

- ตน้ไมถู้กรถท่ีพุง่มาดว้ย 
  ความเร็วชน 

- ตน้ไมข้นาด Ø  
  28 เซนติเมตร หกั 1 ตน้ 
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5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 การสืบสวนอุบติัเหตุทางถนนเป็นการคน้หาสาเหตุ
ท่ีใชห้ลกัการดา้นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ขอ้เท็จจริง เพื่อให้
สามารถก าหนดมาตรการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง โดย
อาศยัทีมงานท่ีมีความรู้ ความช านาญในดา้นต่างๆ ใน
ลักษณะสหสาขาวิชาชีพ ซ่ึงกรณีตัวอย่างท่ีท าการ
สืบสวนในพ้ืนท่ีพบวา่ อุบติัเหตุเกิดในช่วงเวลาเร่งด่วน
ตอนเยน็ มีการใชค้วามเร็วในการขบัข่ีเกินกวา่กฎหมาย
ก าหนด อุบติัเหตุเกิดจากความผิดพลาดของคนเป็นส่วน
ใหญ่ และมีวตัถุข้างทาง เช่น ตน้ไม ้และเสาไฟฟ้า ท่ี
ติดตั้งอยู่ใกล้ถนนและไม่มีเคร่ืองป้องกัน เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยในการขบัข่ีเพ่ือลดโอกาสของการเกิด
อุบติัเหตุและความรุนแรง โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 ขอ้เสนอแนะมาตรการแกไ้ขปัญหา 
1. ติดตั้งอุปกรณ์ราวกันชน (Guardrail) เพ่ือป้องกัน
การชนเสาไฟฟ้าริมทางหลวง 
2. ปรับเปล่ียนต้นไม้บนเกาะกลาง โดยให้มีขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลางไม่เกิน 10 เซนติเมตร โดยวดัท่ีระดบั
ความสูง 60 เซนติเมตรจากโคนตน้ 
3. เจา้หนา้ท่ีควรตั้งด่านตรวจจบัผูข้บัข่ียานพาหนะท่ีมี
พฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายจราจร เช่น ขบัข่ีรถยอ้นศร ขบั
รถเร็วเกินกวา่กฎหมายก าหนด ในบริเวณเขตชุมชนใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเยน็  
 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ปัจจยัดา้นคน 

- ควรมีการกวดขนัเร่ืองวินยัจราจรส าหรับคนขบั
ข่ีรถทุกประเภท โดยเฉพาะการก าหนดความเร็วในการ
ขบัขี่ 

- ควรมีการรณรงค์ เพื่อสร้างความตระหนักใน
การคาดเขม็ขดันิรภยัขณะขบัขี่รถทุกประเภท 

- ควรมีการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ี และผูเ้ก่ียวขอ้งใน
การช่วยเหลือผู ้ประสบภัย และการควบคุมผู ้ท่ีไม่มี
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการช่วยเหลือออกจากพ้ืนท่ีท างาน 

- ควรมีการติดตั้ง GPS ในรถโดยสารสาธารณะ
เพื่อใชต้รวจสอบเวลาในการเดินทาง การใชค้วามเร็วใน
การขบัข่ี และสามารถตรวจต าแหน่งของยานพาหนะใน
การเดินทาง 
 ปัจจยัดา้นยานพาหนะ 

- ควรมีการฝึกซ้อมการป้องกันเพลิงไหม้ของ
รถยนตท่ี์ติดตั้งแก๊ส NGV และ LPG  

- ควรมีการติดตั้ งถังดับเพลิงให้ครอบคลุมทั้ ง
ด้านหน้าและด้านหลงัของรถโดยสารสาธารณะ และ
แจง้ใหผู้โ้ดยสารทราบถึงวธีิการใชง้านก่อนออกเดินทาง 
 ปัจจยัดา้นถนนและส่ิงแวดลอ้ม 

- ควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัวตัถุแข็งท่ีอยู่บริเวณ
ริมทางหรือเขตปลอดภัยริมทาง เพ่ือป้องกันรถท่ีเสีย
หลกัเขา้มาชน เช่น ราวกนัอนัตราย เป็นตน้ 

- ไม่ควรมีวตัถุแข็ง หรือควรตดัตน้ไมบ้ริเวณขา้ง
ทาง เน่ืองจากบริเวณขา้งทางท่ีมีวตัถุแข็ง หรือตน้ไม้
ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางเกิน 10 เซนติเมตร เม่ือรถท่ีขบัมา
ดว้ยความเร็วสูงเสียหลกัมาชนผลจากแรงปะทะส่งผล
ใหร้ถไดรั้บความเสียหายอยา่งรุนแรง ดงันั้นบริเวณขา้ง
ทางตอ้งไม่มีวตัถุแขง็ หรือตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางเกิน 10 เซนติเมตร อยูใ่นเขตปลอดภยัริมทาง 
(Clear Zone)  
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