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Case ID: 150221-01

Crash ID: 150221-01
ลำดับเหตุกำรณ์
เวลาประมาณ 14:20 น. วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 รถกระบะสีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน ตษ 286
กรุงเทพมหานคร (V1) ได้ขับขี่มาตามถนนมิตรภาพ มุ่งหน้าทางทิศใต้ บนถนนทางหลวงหมายเลข 2 (กม.247248) อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา และชนเข้ากับส่วนท้ายของรถจักรยาน (V2 และ V3) เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในที่
เกิดเหตุ 1 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย ตาแหน่งบริเวณที่เกิดเหตุแสดงใน รูปที่ 1 โดยก่อนเกิดเหตุรถจักรยานทั้งสอง
คันอยู่บนไหล่ทางด้านนอก และรถกระบะอยู่ในช่องจราจรซ้าย คนขับรถกระบะให้การว่า ก่อนเกิดเหตุตนขับตาม
รถบรรทุกมาในช่องจราจรซ้าย จากนั้นรถบรรทุกได้ให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา เพื่อเปลี่ยนช่องจราจรไปทางขวา และ
ตนไม่ได้สังเกตเห็นรถจักรยานทั้งสองคันที่อยู่บนไหล่ทาง
หลักฐานที่ได้จากการสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแสดงให้เห็นว่า คนขับรถกระบะไม่ได้ชะลอรถเพื่อรอ
ให้รถบรรทุกเปลี่ยนช่องจราจรไปทางขวาอย่างสมบูรณ์ แต่พยายามแซงออกทางซ้ายโดยใช้พื้นที่บนไหล่ทางด้าน
นอก เพื่อหลบรถบรรทุกที่กาลังเปลี่ยนช่องจราจร (ดูรูปที่ 2) และขณะที่กาลังแซงรถบรรทุก รถกระบะชนเข้ากับ
รถจักรยานคันแรก (V2) ในลักษณะทามุมประมาณ 11 องศา โดยการชนครั้งแรก ด้านหน้าขวาของรถกระบะชน
เข้ากับด้านหลังฝั่งซ้ายของตัวพ่วงที่พ่วงติดกับรถจักรยาน (V2) ดังแสดงในรูปที่ 3 แท่งเหล็กที่เชื่อมระหว่างตัว
พ่วงกับตัวรถจักรยานหักงอและหลุดออกจากจุดเชื่อม ตัว ของ Mr.Guillermo (R2) กระเด็นออกจากรถจักรยาน
มากระแทกกับกระจกด้านหน้าฝั่งซ้ายของรถกระบะ จากนั้น รถกระบะเริ่มเสียหลักและหลุดออกจากถนน โดยที่
ล้อฝั่งซ้ายตกลงไปในพื้นที่ลาดชันข้างทาง (ความลาดชันประมาณ 20 องศา) ส่วนล้อฝั่งขวาอยู่บนขอบทาง หลัง
หลุดออกจากถนนไปเป็นระยะทางประมาณ 20 เมตร รถกระบะพยายามที่จะหักพวงมาลัยรถเพื่อกลับเข้าสู่ถนน
ซึ่งขณะหักพวงมาลัยไปทางขวาอย่างรวดเร็ว ตัวของ Mr.Guillermo ก็กระเด็นออกจากหน้ารถกระบะ และตกอยู่
บริเวณพุ่มไม้ข้างทาง และในขณะเดียวกันนั้น ด้านหน้าฝั่งขวาของรถกระบะได้ชนเข้ากับรถจักรยานคันที่สอง
(V3) ทาให้ตัวของ Mrs.Guillermo (R3) กระเด็นไปอยู่กลางถนนเป็นระยะไกลกว่า 17 เมตร ด้วยแรงเหวี่ยงที่เกิด
จากการเบรกและหักพวงมาลัยรถอย่างกะทันหัน ทาให้รถกระบะหมุนพลิกคว่าลงทางด้านซ้ายและไถลไปจนถึง
กึ่งกลางของเกาะกลางถนน รูปที่ 4 แสดงลาดับเหตุการณ์หลังเกิดอุบัติเหตุ และแผนผังการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด
แสดงในรูปที่ 5
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รูปที่ 1 ตำแหน่งบริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนทำงหลวงหมำยเลข 2
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รูปที่ 3 ตำแหน่งกำรเคลื่อนที่ของรถ ขณะ เกิดอุบัติเหตุ
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รูปที่ 4 ตำแหน่งกำรเคลื่อนที่ของรถ หลัง เกิดอุบัติเหตุ

รูปที่ 5 แผนผังแสดงลำดับกำรเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด
มุมการชน คานวณจากหลักฐานทางกายภาพบริเวณจุดเกิดเหตุและสภาพการชนที่เกิดขึ้นระหว่างหน้ารถ
กระบะและด้านหลังของตัวพ่วงรถจักรยาน (ดู รูปที่ 6) จากการสังเกตพบว่า ส่วนหน้าทางขวาของรถกระบะชน
เข้ากับด้านหลังฝั่ งซ้ายของตัว พ่ว ง ทามุมกัน 10.9 องศา ซึ่งแสดงให้ เห็ นว่า ระยะที่รถกระบะเริ่มหั กรถออก
ทางซ้ายเพื่อแซงรถบรรทุก จนถึงจุดที่เกิดการชนนั้นมีความยาวประมาณ 15.8 เมตร

รูปที่ 6 มุมกำรชน

ข้อมูลรถ
รถกระบะ (V1)
ร ถ ก ร ะ บ ะ TOYOTA รุ่ น Hilux 3.0 D- 4D (Vigo) space cab ร ะ บ บ เ กี ย ร์ แ บ บ Automatic
transmission สีบรอนซ์เงิน ไม่มีหลังคาครอบกระบะหลัง เบาะที่นั่งตอนหน้าติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ข้อมูล
ขนาดและน้าหนักของตัวรถแสดงในตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลขนำดและมิติของรถกระบะ
มิติ
ความยาว (mm)
ความกว้าง (mm)
ความสูง (mm)
ระยะฐานล้อ (mm)
น้าหนัก (kg)

ขนาด/น้าหนัก
5,185
1,760
1,720
3,085
1,550

1900 mm

1720 mm

3085 mm

1000 mm

1100 mm

รูปที่ 7 โครงสร้ำงและขนำดมำตรฐำนของรถกระบะ
ยางของทุกล้อเป็ นยางยี่ห้อ Bridgestone รุ่น Ecopia Ep850 255/70 R15 108H ผลิตในประเทศไทย
จากการตรวจสภาพของยางทั้ง 4 ล้อ ไม่พบความเสียหายใดๆ
รถจักรยำน (V2 & V3)
อุบัติเหตุครั้งนี้มีรถจักรยานคันเกิดเหตุจานวน 2 คัน คันแรก (V2) เป็นจักรยานของ Mr.Guillermo ตัว
จักรยานสีดาและมีตัวพ่วงท้ายสีฟ้าเชื่อมติดกันด้วยท่อเหล็ก ใช้สาหรับวางที่นั่งของลูกชายและสิ่งของเครื่องใช้ใน
การเดินทาง ดังแสดงในรูปที่ 8-9 ขนาดความยาวและความสูงของตัวรถจักรยาน (V2) 2,000 mm x 1,300 mm
ตามล าดับ ตัว พ่ว งมีขนาดความยาว 1,700 mm ความกว้าง 750 mm และความสู ง 780 mm ตัว เบาะที่นั่ง
ส าหรั บ เด็ ก ที่ ว างอยู่ ใ นตั ว พ่ ว งมี ก ารติ ด ตั้ ง เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ส่ ว นรถจั ก รยานคั น ที่ ส อง (V3) เป็ น จั ก รยานของ
Mrs.Guillermo (ภรรยาของ Mr.Guillermo) ตัวจักรยานสีดา ขอบล้อสีชมพู (ดู รูปที่ 10) ขนาดความยาวและ
ความสูงของตัวรถจักรยาน (V3) 1,700 mm x 850 mm ตามลาดับ

รูปที่ 9 ลักษณะจักรยาน V2

รูปที่ 8 ลักษณะจักรยำน V2 พร้อมตัวพ่วง

รูปที่ 10 จักรยำน V3

ข้อมูลควำมเสียหำยรถ
รถกระบะ (V1)
รถกระบะได้รับความเสียหายอย่างหนักบริเวณด้านหน้า (ดูรูปที่ 11-12) กันชนหน้าด้านขวาเสียหายและ
หลุดออกเนื่องจากแรงกระแทก หลังคารถเกิดการยุบตัวเนื่องจากการพลิกคว่า คานหน้าบิดเบี้ยวออกจากตาแหน่ง
เดิม และกระจกหน้าแตก นอกจากนี้ยังมีรอยครูดบริเวณฝั่งซ้ายของตัวรถซึ่งเกิดจากการไถล รูปที่ 13 แสดง
สภาพความเสียหายโดยรอบของรถกระบะ

รูปที่ 11 ควำมเสียหำยด้ำนหน้ำของรถกระบะ (V1)

รูปที่ 12 ควำมเสียหำยของรถกระบะ (V1)

รูปที่ 13 สภำพควำมเสียหำยโดยรอบของรถกระบะ
ความเสียหายหลักของรถกระบะเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าและด้านซ้ายของตัวรถ ดังแสดงในรูปที่ 14 จาก
การตรวจวัดสภาพความเสียหายอย่างละเอียดพบว่า คานเหล็กบริเวณกันชนด้านหน้าเกิดการยุบตัวเข้าไป 600
mm (ที่ตาแหน่ง 700 mm จากมุมของกันชนหน้าด้านขวา ระดับความสูง 780 mm จากพื้นดิน) นอกจากนี้ยัง
พบรอยยุ บบริเวณประตูรถฝั่งซ้าย (ที่ร ะดับความสูง 700 mm จากพื้นดิน) รู ปที่ 14-15 แสดงตาแหน่งความ
เสียหายและขนาดการยุบตัวของรถกระบะ

1680 mm
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`

รูปที่ 14 สภำพควำมเสียหำยหลักของรถกระบะและระดับควำมสูงจำกพื้นดิน

รูปที่ 15 กำรยุบตัวของคำนเหล็กบริเวณกันชนด้ำนหน้ำของรถกระบะ
รถจักรยำน (V2 และ V3)
รถจักรยาน V2 เกิดความเสียหายอย่างหนักบริเวณขอบล้อและล้อหลัง (ดู รูปที่ 16-17) ส่วนตัวพ่วงเป็น
รอบยุบเข้าไป 240 mm ทางด้านหลังฝั่งซ้าย แท่งเหล็กที่เชื่อมระหว่างตัวจักรยานและส่วนพ่วงหักออกเนื่องจาก
แรงกระแทก บริเวณมือจับหักและหลุดออกจากตัวรถ รูปที่ 18 แสดงให้เห็นสภาพความเสียหายอย่างหนักบริเวณ
ล้อหลัง

V2

รูปที่ 16 ควำมเสียหำยของตัวพ่วงที่พ่วงมำกับจักรยำน V2

รูปที่ 17 ควำมเสียหำยของจักรยำน V2

รูปที่ 18 ควำมเสียหำยบริเวณล้อของจักรยำน V2
จักรยาน V3 ได้รับความเสียหายเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจักรยาน V2 บริเวณแฮนด์จักรยานหักและ
ยางแบนทั้งสองล้อ ตรงส่วนที่นั่งซ้อนท้ายมีลักษณะบิดเบี้ยวเนื่องจากแรงกระแทก (ดูรูปที่ 19)

รูปที่ 19 ควำมเสียหำยของจักรยำน V3

ข้อมูลถนน
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนทางหลวงหมายเลข 2 ในทิศทางมุ่งใต้ ช่วงกิโลเมตรที่ 247-248 อาเภอบัว
ลาย จั งหวัดนครราชสี มา ทางหลวงหมายเลข 2 เป็น ทางสายหลั กที่เชื่ อมระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจานวนช่องจราจร 4 ช่องจราจร (2 ทิศทาง) ความกว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่
ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร ช่วงถนนที่เกิดเหตุมีลักษณะเป็นทางตรง ผิวจราจร
แบบลาดยาง และมีเ กาะกลางแบบเซาะร่อง (depressed median) ความลาดชันข้างทาง 1V:3H รูปที่ 20-21
แสดงภาพหน้าตัดถนนในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุ และรูปที่ 22-23 แสดงภาพถ่ายถนนทั้งสองทิศทางในช่วงบริเวณที่
เกิดเหตุ
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รูปที่ 20 ลักษณะทำงกำยภำพของถนนทำงหลวงหมำยเลข 2
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รูปที่ 21 ภำพตัดขวำงของถนนทำงหลวงหมำยเลข 2
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รูปที่ 22 ถนนทำงหลวงหมำยเลข 2

รูปที่ 23 ถนนทำงหลวงหมำยเลข 2

หลักฐำนที่พบในที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุพบรอยเบรกเป็นทางยาวประมาณ 20 เมตร มีลักษณะเป็นรอยเบรกแบบไถล หรือ Yaw
marks ปรากฏอยู่บนผิวถนนตั้งแต่บริเวณไหล่ทางด้านนอกไปจนถึงกึ่งกลางถนน ก่อนถึงจุดสุดท้าย (POR) ของรถ
กระบะ นอกจากนี้ยังพบร่อยรอยอื่นๆ ที่สามารถบ่งบอกจุดที่เริ่มชน และจุดสุดท้ายหลังการชนได้ ดังต่อไปนี้
i. พบรอยครูดจานวนหลายรอย รอยล้อของรถจักรยานและตัวพ่ว ง V2 และรอยสีสเปรย์ที่เจ้าหน้าที่
ตารวจได้ทาสัญลักษณ์ไว้ ซึ่งระบุได้ว่าจุดดังกล่าวเป็นจุดที่รถกระบะชนเข้ากับตัวพ่วงของรถจักรยาน V2 (ดูรูปที่
24)

รูปที่ 24 หลักฐำนในที่เกิดเหตุ แสดงตำแหน่งที่เกิดกำรชน (POI)
ii. ถัดจากจุดที่เกิดการชนครั้งแรก พบรอยล้อบริเวณพื้นที่ลาดชันข้างทางความยาวประมาณ 22 เมตร ซึ่ง
เป็นรอยล้อของรถกระบะในขณะที่เสียหลักตกข้างทางก่อนที่จะหักพวงมาลัยรถอย่างกะทันหันเพื่อกลับขึ้นสู่ถนน
และทาให้เกิดรอยเบรกแบบไถลบนผิวจราจร ดังแสดงในรูปที่ 25

2.50

0.48

0.62

20.9°

1.30

Shoulder

1.88

Right wheel

Left wheel
Left wheel

Right wheel

รูปที่ 25 รอยล้อรถกระบะ (ควำมยำว 25 เมตร) บริเวณพื้นที่ลำดชันข้ำงทำง

iii. บริเวณข้างทางตามรอยล้อของรถกระบะ พบรอยล้อความยาวประมาณ 7 เมตรอยู่บริเวณขอบของ
ไหล่ทางด้านนอก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขณะที่รถเสียหลักตกข้างทาง ผู้ขับขี่ได้เหยียบเบรกก่อนที่จะหักพวงมาลัยเพื่อ
นารถกลับขึ้นสู่ถนน ดังแสดงในรูปที่ 26

รูปที่ 26 รอยล้อ (ควำมยำว 7 เมตร) บริเวณขอบของไหล่ทำงด้ำนนอก
iv. ถัดจากรอยล้อที่พบบริเวณขอบของไหล่ทางด้านนอก พบรอยเบรกแบบไถล (Yaw marks) ความยาว
21 เมตรปรากฏบนผิวถนน (ดูรูปที่ 27) ซึ่งบ่งบอกว่ารถกระบะนั้นเสียหลักตกลงไปบริเวณพื้นที่ลาดชันข้างทาง
จากนั้นผู้ขับขี่ได้เหยียบเบรก และหักพวงมาลัยไปทางด้านขวาอย่างกะทันหัน เพื่อที่จะนารถกลับเข้าสู่ช่องจราจร
ตามปกติ

Right wheel
Left wheel

รูปที่ 27 รอยเบรกแบบไถล (Yaw marks)

รูปที่ 28-29 แสดงตาแหน่งที่เกิดการชนและตาแหน่งสุดท้ายของคนและรถ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตาแหน่ง
สุดท้ายของ Mr.Guillermo อยู่ห่างจากตาแหน่งที่เกิดการชนถึง 30.02 เมตร

POR V1
POR V2

POR V3

รูปที่ 28 ตำแหน่งสุดท้ำยหลังจำกเกิดกำรชนของจักรยำนทั้งสองคันและรถกระบะ

POR Pickup

POR V2’s rider

POR V3’s rider

POI

รูปที่ 29 ตำแหน่งที่เกิดกำรชน และตำแหน่งสุดท้ำยของรถกระบะและคนขี่จักรยำน

POR V2

POR V3 rider and V2

Scratches

รูปที่ 30 (ซ้ำย) แท่งเหล็กที่เชื่อมระหว่ำงรถจักรยำน V2 และตัวพ่วง (ขวำ) รอยครูดบนผิวถนน
รูปที่ 30 (ซ้าย) แสดงภาพของแท่งเหล็กที่ใช้เชื่อมระหว่างจักรยาน V2 และส่วนพ่วง ซึ่งหักออกจาก
จุ ด เชื่ อ มหลั ง เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ นอกจากนี้ ใ นภาพยั ง แสดงให้ เ ห็ น จุ ด ที่ Mrs.Guillermo กระเด็ น ออกมาจากตั ว
รถจักรยานหลังถูกชน และตาแหน่งของตัวพ่วงรถจักรยาน V2 รูปที่ 31 แสดงตาแหน่งของหลักฐานต่างๆ ที่พบใน
ที่เกิดเหตุ

POR R3

Ma

5.85

7.86

10.64

8.02

POR V2 & P2

Scratches and skid marks
of carriage/ police spray
Scratches and wreckage of
carriage

rks
POR V3

POI with
V3

2.64

5.67

6.80

11.56

Ya
w

1.47

POR R2

Skid marks

POI with
V2

1.83

10.17

0.39

Broken tree, barren
land

POR V1

Tire marks

30.02

Unit : meter
•

V1 – Pick- Up

•
•
•

V2 – Bicycle of husband
R2 – Rider of V2 (husband)
P2 – Baby passenger in V1’s carriage

•
•

V3 – Bicycle of wife
R3 – Rider of V3 (wife)

รูปที่ 31 แผนภำพแสดงตำแหน่งของหลักฐำนที่พบในที่เกิดเหตุ

ข้อมูลผู้ขับขี่
คนขับรถกระบะเป็นชาย อายุ 64 ปี สัญชาติไทย ในวันเกิดเหตุได้ เดินทางออกมาจากอาเภอเชียงยืน
จังหวัดขอนแก่น มุ่งหน้าไปยังจังหวัดปทุมธานี (ดู รูปที่ 32) จากคาให้การของคนขับรถกระบะ ทราบว่าเดินทาง
ออกจากอ าเภอเชี ย งยื น ตั้ ง แต่ เวลา 11.30 น. และมาเกิด อุ บัติ เหตุ ช่ว งเวลาประมาณ 14.20 น. ซึ่ ง จากการ

ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าปั๊มแก็ สก่อนถึงจุดเกิดเหตุ พบรถกระบะคันดังกล่าวขับขี่มาในช่อง
จราจรซ้ายเวลา 14:16:15 น.

Chiang Yuen
113 km
Crash scene

330 km

Pathumtani

รูปที่ 32 ต้นทำงและปลำยทำงกำรเดินทำงของรถกระบะ

1

คนขี่จักรยานที่ประสบเหตุเป็นชายชาวชิลี อายุ 48 ปี หญิงชาวสิงคโปร์ อายุ 40 ปี และเด็กชายอายุ 15
เดือน ทั้งคู่ปั่นจั กรยาน V2 และ V3 ตามลาดับ ส่ว นเด็กชายนั่งอยู่บนที่นั่งส าหรับเด็กซึ่งวางไว้ในตัวพ่ว งของ
รถจักรยาน V2 ทั้งสองเป็นนักปั่นจักรยานรอบโลกที่ต้องการสร้างสถิติกับ Guinness World Record จากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตารวจทางหลวง ทราบว่าคืนก่อนเกิดเหตุ (วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558) เวลาประมาณ
19.00 น. สองสามีภรรยาพร้อมกับลูกชาย ได้เดินทางเข้ามาพักค้างคืนที่หน่วยบริการประชาชนตารวจทางหลวง
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น และในเช้าวันต่อมา (วันเกิดเหตุ) เวลาประมาณ 8.30 น. ทั้งสามคนได้เดินทางออก
จากหน่วยบริการประชาชนตารวจทางหลวง อาเภอพล มุ่งหน้าไปสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร (ดู รูปที่
33) โดยทีมสืบสวนอุบัติเหตุได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ณ ปั๊มแก็สก่อนถึงที่เกิดเหตุ พบภาพจักรยานทั้ง
สองคันกาลังออกจากปั๊มแก๊สในเวลา 11:38:34 น.

16 km

Phol Highway
Police Service

Crash scene

366 km

Suvarnabhumi Airport

รูปที่ 33 ต้นทำงและปลำยทำงกำรเดินทำงของรถจักรยำน
1

ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าปั๊มแก็ ส ซึ่งอยู่ก่อนถึงที่เกิดเหตุประมาณ 7 กิโลเมตร แสดงให้เห็น
เวลาที่รถจักรยาน รถกระบะ และรถกู้ชีพ ผ่านหน้าปั๊มแก็ส ดังแสดงในตำรำงที่ 2
ตำรำงที่ 2 เวลำที่รถผ่ำนหน้ำปั๊มแก็ส
ยานพาหนะ

ภาพจากกล้องวงจรปิด

เวลาที่ผ่านหน้าปั๊มแก็ส

รถจักรยาน

รถกระบะ

รถกู้ชีพ

11:38:34 น.

D

C
14:16:15
น.

14:21:49 น.

B

ข้อมูลกำรบำดเจ็บ
ในอุบัติเหตุครั้งนี้ มีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ 1 ราย และได้รับบาดเจ็บ 2 ราย รายละเอียดการบาดเจ็บ
จาแนกตามเกณฑ์ของ AIS (Abbreviated Injury Score) แสดงในตำรำงที่ 3-5
ตำรำงที่ 3 อำกำรบำดเจ็บจำแนกตำมเกณฑ์ของ AIS ของ Mr. Juan Francisco Guillermo
ต้าแหน่ง
ศีรษะ

คอ

ช่วงขา

รายละเอียดการบาดเจ็บ
• กะโหลกศีรษะแตก
• เสียเลือดมากจากการบาดเจ็บที่
ศีรษะ
• มีแผลเปิดที่ศีรษะยาว 4 ซม.

AIS
6

• กระดูกต้นคอหัก
• คอช้า

6

• เท้าซ้ายผิดรูป

3

ตำรำงที่ 4 อำกำรบำดเจ็บจำแนกตำมเกณฑ์ของ AIS ของ Mrs. Ng Poh Leng
ต้าแหน่ง

รายละเอียดการบาดเจ็บ

AIS

ใบหน้า

• แผลฉีกขาดที่ริมฝีปากยาว 3 ซม.
• หน้าผากช้า (ความยาว 5 ซม.)

2

ช่วงขา

• ขาซ้ายหัก

3

ตำรำงที่ 5 อำกำรบำดเจ็บจำแนกตำมเกณฑ์ของ AIS ของ Lucas (เด็กชำยอำยุ 15 เดือน)
ต้าแหน่ง

ใบหน้า

รายละเอียดการบาดเจ็บ

• มีแผลถลอก

AIS

1

INDEX
1
2
3
4
5
6
9

=
=
=
=
=
=
=

Minor
no treatment needed
Moderate
requires only outpatient treatment
Serious
requires non-ICU hospital admission
Severe
requires ICU observation and/or basic treatment
Critical
Requires intubation, mechanical ventilation or vasopressors for blood pressure support
Maximum
not survivable
Not further specified (NFS)

กำรคำนวณควำมเร็วของรถกระบะ
ความเร็วของรถกระบะในช่วงเวลาต่างๆ สามารถคานวณได้จากหลักฐานรอยเบรก (Yaw marks) ที่พบ
ในที่เกิดเหตุ และภาพจากกล้องวงจรปิด ดังนี้
กำรคำนวณควำมเร็วของรถกระบะ อ้ำงอิงจำกรอยเบรก (Yaw marks) ที่พบในที่เกิดเหตุ








Middle ordinate, M = 0.84 เมตร
Chord, C = 19.1 เมตร
Radius of curvature, R = C2/ (8M) + M/2 = 54.14 เมตร
Critical velocity, V4 = √ (g x R x f) = 20.08 เมตร/วินาที =72 กม./ชม.
Skid mark, d = 7 เมตร บนขอบของไหล่ทาง
Impact Speed, V2 = √ (V12 + 2gfd) = 22.41 เมตร/วินาที = 80.66 กม./ชม.

จากการตรวจสอบสภาพความเสียหายของรถกระบะ พบรอยบุบ 60 mm ที่คานเหล็กบริเวณกันชนหน้า
ทาให้ ทราบว่ามีการสู ญเสี ย พลั งงานบางส่ ว นไปในขณะที่เกิด การชน ซึ่ งหมายถึง ความเร็ว ขณะชน (impact
speed) ที่คานวณได้จากสมการด้านบน เป็นความเร็วที่ลดลงแล้วเนื่องจากเกิดการชน ดังนั้นความเร็วก่อนชนของ
รถกระบะจะมีค่าสูงกว่าความเร็วขณะชนที่คานวณได้เล็กน้อย หรือ ประมาณ 81-85 กม./ชม.
กำรคำนวณควำมเร็วของรถกระบะ อ้ำงอิงตำมเวลำจำกกล้อง CCTV

D






C

B

เวลา ณ จุด A = 55.121 วินาที
เวลา ณ จุด B = 55.321 วินาที, ที่ระยะ 4.5 เมตร จากจุด A
เวลา ณ จุด C = 55.622 วินาที, ที่ระยะ 11 เมตร จากจุด A
เวลา ณ จุด D = 55.755 วินาที, ที่ระยะ 15 เมตร จากจุด A

 ความเร็ว (V1) จากจุด A ถึง B = (4.5/(55.321-55.121))*3.6 = 81 กม./ชม.
 ความเร็ว (V2) จากจุด A ถึง C = (11/(55.622-55.121))*3.6 = 80 กม./ชม.
 ความเร็ว (V3) จากจุด A ถึง D = (15/(55.755-55.121))*3.6 = 85 กม./ชม.


ดังนั้น ความเร็วเฉลี่ยของรถกระบะ (ก่อนเกิดเหตุ) = ((V1) + (V2) + (V3))/3 = 82 กม./ชม.

A

รูปที่ 34 คือแผนภาพแสดงความเร็วของรถกระบะในช่วงเวลาต่างๆ โดยความเร็วก่อนชนอยู่ระหว่าง 8185 กม./ชม. ความเร็วขณะชนครั้งแรก (V2) ประมาณ 80 กม./ชม. ความเร็วขณะชนจักรยานครั้งที่สอง (V3) อยู่
ในช่วงระหว่าง 73-80 กม./ชม.

5
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POR V1
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w

81 to 85 km/hr
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72 km/hr

rks

1
80 km/hr

4

POI

2

3

รูปที่ 34 ควำมเร็วของรถกระบะในช่วงเวลำต่ำงๆ

องค์ประกอบกำรเกิดอุบัติเหตุ
ปัจจัยด้ำนผู้ขับขี่
คนขับรถกระบะไม่ชะลอความเร็วเพื่อรอให้รถบรรทุกด้านหน้าเปลี่ยนช่องจราจรอย่างสมบูรณ์ แต่กลับ
พยายามหักรถออกทางซ้ายเพื่อใช้พื้นที่บริเวณไหล่ทางด้านนอกในการแซง ทาให้ไม่สามารถมองเห็นรถจักรยานที่
กาลังใช้ไหล่ทางอยู่เนื่องจากรถจักรยานถูกบดบังด้วยรถบรรทุก
ปัจจัยด้ำนถนนและสิ่งแวดล้อม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นเส้นทางสายหลักที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้งานเป็นจานวนมาก ซึ่ง
ขนาดของรถบรรทุกอาจบดบังระยะมองเห็นของผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทอื่นๆ

องค์ประกอบกำรบำดเจ็บ
ปัจจัยด้ำนผู้ขับขี่
ผู้ขับขี่จักรยานทั้งสองคนไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและ
ใบหน้า แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับอุบัติเหตุกรณีนี้ผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณกระดูกต้นคอ ซึ่งการสวม
หมวกนิรภัยก็อาจไม่ช่วยบรรเทาความรุนแรงของการบาดเจ็บได้

