Case ID: 081227-01
ลำดับเหตุกำรณ์
ในช่วงดึกย่างเข้าเช้าวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุ่มเพื่อนๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยเดินทางออกจาก
ร้านอาหารและเครื่องดื่มใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ขณะมุ่งหน้าจะขึน้ ทางแยกต่างระดับคลองหลวง บริเวณ
กิโลเมตรที่ 4+600 ทางหลวงหมายเลข 3214 (รูปที่ 3-1) รถหลุดออกจากถนน พุ่งเข้าหาเนินปลายกาแพง
คอนกรีต และลอยไปตกบนฐานเสาไฟฟ้าแบบสูง เป็ นเหตุให้รถฉีกขาดสองท่อน ผูท้ เ่ี ดินทางมาทัง้ หกคนเสียชีวติ
ดังแสดงลาดับเหตุการณ์ในรูปที่ 3-2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บางขัน

รูปที่ 3-1 ตำแหน่ งจุดเกิ ดเหตุ
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รูปที่ 3-2 ลักษณะกำรเกิ ดอุบตั ิ เหตุ
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ข้อมูลรถ
รถคันทีเ่ กิดเหตุเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล นิสสัน เทียน่ า เครื่องยนต์เบนซิน 2,000 ซีซี เกียร์ออโตเมติก ระบบห้าม
ล้อ ABS สีขาว มิตแิ ละขนาดของรถในสภาพปกติมคี วามยาว 4.84 ม.กว้าง 1.76 ม. สูง 1.47 ม. และระยะฐาน
ล้อ 2.77 ม. มิติมาตรฐานของรถแสดงในรูปที่ 3-3 ที่ประตูมโี ครงสร้างเหล็กกลมเส้นผ่านศูนย์กลางติดตัง้ ไว้
ภายในทัง้ สองด้าน ล้อทุกเส้นมีขนาดยาง 205/65 R16 ผลิตในสัปดาห์ท่ี 32 ในปี พ.ศ.2548 ทัง้ หมด ดังแสดง
รายละเอียดในตำรำงที่ 3-1 เบาะทีน่ งั ่ ของผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสารตอนหน้าเป็ นแบบเบาะนัง่ เดีย่ ว ส่วนเบาะนัง่ หลัง
เป็ นแบบเบาะยาว มีเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดติดตัง้ ทัง้ สีท่ ่นี งั ่ ส่วนเข็มขัดนิรภัยแบบสองจุดติดตัง้ อยู่ท่ตี าแหน่ ง
ผูโ้ ดยสารตอนท้ายตรงกลาง

รูปที่ 3-3 มิ ติและขนำดของรถ
ตำรำงที่ 3-1 รำยละเอียดยำง
ตำแหน่ ง

เสียหำย

ยี่ห้อ

รุน่

ปี

ขนำด

1
2
3
4

เสียหาย
ไม่
เสียหาย
ไม่

Bridgestone
Bridgestone
Bridgestone
Bridgestone

3390
3390
3390
3390

3205
3205
3205
3205

205/65 R16
205/65 R16
205/65 R16
205/65 R16

Load Index &
Speed Symbol
95H
95H
95H
95H

ควำมลึกดอก แรงดันลม
ยำง (มม.)
ยำง (psi)
5
N/A
5
32
5
N/A
5
32

ควำมเสียหำยของรถ
จากการตรวจสอบสภาพรถทีจ่ ดุ เก็บรถของกลางของสถานีตารวจคลองหลวง พบว่า รถได้รบั ความเสียหายอย่าง
หนักจนฉีกขาดเป็ นสองส่วน ส่วนหน้ามีเครื่องยนต์ ที่นัง่ ผู้ขบั ขีแ่ ละผู้โดยสารตอนหน้า และประตูหน้าด้านซ้าย
ส่วนหลังประกอบด้วยหลังคา ประตูดา้ นขวาทัง้ สองบาน วัดความยาวจากกั นชนหน้าของรถถึงจุดที่ฉีกขาดเป็ น
ระยะ 2 ม.
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รูปที่ 3-4 ควำมเสียหำยของรถ
ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับอุบตั เิ หตุครัง้ นี้ได้แก่ท่ีส่วนหลัง ซึ่งพบว่าหลังคาถูกแรงกระแทกทาให้พบั ยู่จากฝงั ่
ั ่ ายเหลือเป็ นแผ่นขนาดเล็ก ทีป่ ระตูคนขับเกิดรอยยุบเป็ นโค้งครึง่ วงกลมขนาดใหญ่ยุบเข้าไปถึง
ขวาเข้าหาฝงซ้
ห้องผูโ้ ดยสาร
ในส่วนหน้า (รูปที่ 3-5) พบว่ารอยหน้าซ้ายเกิดความเสียหายทีด่ ุมล้อ ฝากระโปรงหลุด มีรอยเลือดกระจายอยู่ท่ี
ั่
ฝงประตู
ผโู้ ดยสารตอนหน้า (รูปที่ 3-6) และจากการตรวจสอบความเสียหายและหลักฐานภายในพบว่า เข็มขัด
นิรภัยติดค้างอยู่ใ นต าแหน่ งปกติแ ละไม่สามารถดึงออกได้ ถุ งลมนิรภัยมีการระเบิดออกจากพวงมาลัยและ
คอนโซลหน้า ซึง่ มีคราบเลือดติดอยูท่ งั ้ สองลูก อุปกรณ์อานวยความสะดวกภายใน เช่น แผงหน้าปดั แผงควบคุม
อุณหภูม ิ และแผงควบคุมเครือ่ งเสียง ได้รบั ความเสียหายอย่างหนัก

รูปที่ 3-5 ควำมเสียหำยของท่อนหน้ ำ
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รูปที่ 3-6 รอยเลือดที่ประตูผโู้ ดยสำรตอนหน้ ำ

ข้อมูลผูข้ บั ขี่
ผู้ขบั ขี่เป็ นหญิง อายุ 25 ปี ซึ่งได้รบั ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องว่าผู้ขบั ขีแ่ ละเพื่อนเดินทางไปเลี้ยงฉลองวันสาเร็จ
การศึกษาของตนเองและผูโ้ ดยสารอีกหนึ่งคนทีร่ า้ นอาหารและเครือ่ งดื่มในเขตพืน้ ทีเ่ ชียงราก และเกิดอุบตั เิ หตุใน
ขณะทีก่ าลังมุง่ หน้ากลับทีพ่ กั ซึง่ อยูห่ ่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 3 กม. (รูปที่ 3-7)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เชียงราก

อ.คลองหลวง

รูปที่ 3-7 แผนกำรเดิ นทำง

ข้อมูลถนน
ั ่ นออกจากทางหลวงหมายเลข 347 บรรจบกับฝงตะวั
ั ่ นตก
ทางหลวงหมายเลข 3214 เป็ นเส้นทางเชื่อมต่อฝงตะวั
ทีท่ างหลวงหมายเลข 3010 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีความยาวทัง้ สิน้ 15 กม. บริเวณจุดเกิดเหตุเป็ นถนน 6
ช่องจราจรมีเกาะกลางถนนแบ่งแยกทิศทาง ช่องจราจรเป็ นผิวคอนกรีตกว้าง 3.7 ม. ไหล่ทางเป็ นผิวแอสฟลั ต์
กว้าง 2.3 ม.
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บริเวณจุดเกิดเหตุกโิ ลเมตรที่ 4+600 เป็ นช่วงทางแยกออกไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1 ส่วนทิศทางตรง
ซึง่ เหลือสองช่องจราจรจะมุง่ หน้าไปยังอ.คลองหลวงบนโค้งขึน้ ทางต่างระดับทีม่ รี ศั มีโค้ง 200 ม. รูปที่ 3-8 แสดง
ลักษณะทางกายภาพของทางต่างระดับคลองหลวงในบริเวณทีเ่ กิดเหตุ
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รูปที่ 3-8 รัศมีโค้งที่ทำงแยกต่ำงระดับคลองหลวง
ทีม่ า: หมวดการทางธัญบุรที ่ี 1 แขวงการทางปทุมธานี กรมทางหลวง

เสำไฟฟ้ ำแบบสูง
เสาไฟฟ้าแบบสูงติดตัง้ อยู่ทุกๆ ระยะ 100 ม. ทัง้ บนทางหลวงหมายเลข 3214 และทางหลวงหมายเลข 1 ความ
สูงแต่ละต้นเท่ากับ 25 ม. เสาต้นทีเ่ กี่ยวข้องกับอุบตั เิ หตุตดิ ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีท่ างแยกต่างระดับ ขนาดของเสามีรศั มี
30 ซม. ตัง้ อยู่บนฐานรากคอนกรีตรูปกล่องขนาด 140x140 ซม. รูปที่ 3-9 แสดงตาแหน่ งและรายละเอียดของ
เสาไฟฟ้าแบบสูงต้นดังกล่าว โดยเส้น Reference Line แสดงระยะทีต่ าแหน่ งความสูงเท่ากับจุดทีร่ ถเริม่ พุ่งลอย
ข้ามกาแพงคอนกรีตมา
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Reference Line
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รูปที่ 3-9 เสำไฟฟ้ ำแบบสูง

อุปกรณ์ กนั ้
อุปกรณ์กนั ้ ประเภทกาแพงคอนกรีตติดตัง้ อยู่ทข่ี อบด้านซ้ายของถนน ห่างจากจุดทางแยกก้างปลามา 65 ม. ที่
จุดเริม่ ต้นของกาแพงได้ปรับปรุงปลายด้วยการติดตัง้ เนินปลายกาแพงคอนกรีต (Approach Concrete Barrier)
มีความยาวทัง้ สิน้ 10.25 ม. รูปที่ 3-10 แสดงภาพหน้าตัดเนินปลายกาแพงคอนกรีตดังกล่าวอย่างละเอียด

รูปที่ 3-10 รูปหน้ ำตัดเนิ นปลำยกำแพงคอนกรีต
ทีม่ า: Department of Highways (1994)

หลักฐำนในที่เกิ ดเหตุ
เมือ่ ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ในทีเ่ กิดเหตุดงั แสดงในรูปที่ 3-11 และรูปที่ 3-12 พบรอยล้อรถอยู่ทจ่ี ุดเริม่ ต้นของ
เนินปลายกาแพงคอนกรีต (จุดที่ 1) ถัดไปอีก 1 ม. จะพบรอยขูดด้านบนกาแพงคอนกรีตเสียหาย (จุดที่ 2) ห่าง
จากจุดทีส่ องไปอีก 1.30 ม. พบรอยยางแฉลบอยู่ตอนบนของด้านหน้ากาแพงคอนกรีต (ระหว่างจุดที่ 3 และ 4)
หลังจากนัน้ พบความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ บนต้นไม้ในพืน้ ทีข่ า้ งทางหลังกาแพงคอนกรีต เริม่ ตัง้ แต่ จดุ ที่ 5 เกิดรอย
ขูดบนเปลือกไม้อยู่ทร่ี ะหว่างความสูง 2.13 ม. ถึง 3.11 ม. จากพืน้ ส่วนต้นถัดไปอยู่ทจ่ี ดุ ที่ 6 ห่างจากต้นแรก
3.03 ม. มีขนาดเล็กกว่า เกิดเป็ นรอยฉีกขาดของกิง่ ไม้วดั ระดับความสูงได้ 2.20 ม. จากพืน้ จุดสุดท้ายเป็ นจุดที่
รถพุ่งเข้าชนฐานรากของเสาไฟฟ้าแบบสูง (จุดที่ 7) ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีข่ า้ งทางห่างจากเนินกาแพงคอนกรีตจุดที่ 1
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เป็นระยะทาง 46.35 ม. ซึง่ ในพืน้ ทีต่ รงกลางระหว่างจุดที่ 6 และจุดที่ 7 นี้ ไม่พบร่องรอยหลักฐานใดๆ ซึง่ มีความ
เป็นไปได้ทร่ี ถจะพุ่งข้ามต้นไม้จากจุดที่ 6 และมาตกทีจ่ ดุ ที่ 7 โดยไม่กระแทกกับพืน้ ดินก่อน
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Concrete Barrier

10 m.

รูปที่ 3-11 แผนภำพแสดงหลักฐำนต่ำงๆ ในที่เกิ ดเหตุ
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รูปที่ 3-12 หลักฐำนในที่เกิ ดเหตุ
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ข้อมูลกำรบำดเจ็บ
อุบตั เิ หตุครัง้ นี้ทาให้ผู้ขบั ขีแ่ ละผู้โดยสารทัง้ หกคนเสียชีวติ ในที่เกิดเหตุและติดอยู่ภายในซากรถ โดยสรุปการ
บาดเจ็บของผูเ้ สียชีวติ ทัง้ หกรายได้ในตำรำงที่ 3-2
ตำรำงที่ 3-2 สรุปกำรบำดเจ็บของผูป้ ระสบอุบตั ิ เหตุ
ลำดับที่
1 (ผูข้ บั ขี)่

เพศ
หญิง

อำยุ
25

ควำมรุนแรง
เสียชีวติ

เข็มขัดนิ รภัย
ไม่ใช้

2

ชาย

24

เสียชีวติ

ไม่ใช้

3

หญิง

24

เสียชีวติ

ไม่ใช้

4

หญิง

24

เสียชีวติ

ไม่ใช้

5

ชาย

24

เสียชีวติ

ไม่ใช้

6

หญิง

23

เสียชีวติ

ไม่ใช้

กำรบำดเจ็บ
Fracture of base of skull
Laceration of brain
Fracture of base of skull
Laceration of brain
Multiple fractures of ribs
Laceration of lug
Fracture of base of skull
Laceration of brain
Laceration of lug
Laceration of liver
Fracture of base of skull
Laceration of brain

ICD 10
S02.1
S06.3
S02.1
S06.3
S22.4
S27.3
S02.1
S06.3
S27.3
S36.1
S02.1
S06.3

องค์ประกอบของอุบตั ิ เหตุ
รถหลุดออกจำกถนน
ข้อสรุปเกี่ยวกับเหตุผลทีว่ ่าเหตุใดผูข้ บั ขีไ่ ม่สามารถควบคุมรถเข้าทางโค้งได้อย่างปลอดภัยจะไม่ถูกกล่าวถึงใน
ทีน่ ้ี เนื่องจากศูนย์วจิ ยั อุบตั เิ หตุฯ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลจากผูท้ อ่ี าจเห็นเหตุการณ์มา
ประกอบได้ รวมถึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีผลกระทบจากการจราจรอื่นๆ มาเกีย่ วข้องกับอุบตั เิ หตุหรือไม่เพียงใด
อย่างไรก็ตาม บทวิเคราะห์ในส่วนนี้จะอ้างอิงจากหลักฐานทีพ่ บในทีเ่ กิดเหตุเท่านัน้ ซึง่ เป็ นเหตุการณ์นับตัง้ แต่ท่ี
รถพุ่งเหยียบที่เนินปลายกาแพงคอนกรีต พุ่งข้ามต้นไม้ จนไปตกที่ฐานเสาไฟฟ้าแบบสูง คิดเป็ นระยะทางที่รถ
เคลื่อนทีใ่ นแนวราบ 46.35 ม. และแนวดิง่ 2.45 ม. จึงสามารถคานวณหาความเร็วของรถก่อนทีจ่ ะพุ่งลอยไปใน
อากาศได้ดว้ ยสมการ

เมือ่
v
d
g
h

=
=
=
=

ความเร็ว (เมตร/วินาที)
ระยะทางในแนวราบ (เมตร)
แรงโน้มถ่วง (เมตร/วินาที2)
ระยะทางในแนวดิง่ (เมตร)
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=

มุมทีพ่ ุ่งจากจุดเริม่ ต้น

ในกรณีน้ี ค่าระยะทางในแนวดิง่ จะเป็ นลบเนื่องจากจุดสุดท้าย (POR) อยู่ต่ ากว่าจุดที่รถเริม่ พุ่งลอยขึน้ ดังนัน้
เมื่อคานวณความเร็วจากสมการดังกล่าว สามารถประเมินได้ว่ารถคันที่เกิดเหตุพุ่งเข้าปะทะเนินปลายกาแพง
คอนกรีตที่ความเร็ว 137 กม./ชม. นอกจากนัน้ รถได้เกิดการหมุนตัวในขณะที่รถลอยอยู่ในอากาศ ทาให้ส่วน
หลังคาเป็ นจุดทีเ่ ข้าปะทะกับฐานรากเสาไฟฟ้าแบบสูงพอดี
เนิ นปลำยกำแพงคอนกรีต
การปรับปรุงปลายกาแพงคอนกรีตโดยติดตัง้ เป็ นเนินในกรณีน้ี ส่งผลให้อุบตั เิ หตุมคี วามรุนแรงมากกว่าทีค่ วรจะ
เป็น เพราะโดยทัวไป
่ อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ควรจะทาหน้าทีล่ ดความแรงจากการปะทะ หรือพยายามทีจ่ ะสะท้อน
รถกลับเข้าไปในช่องทางวิง่ อย่างปลอดภัย
สาหรับเนินปลายดังกล่าว AASHTO ได้มขี อ้ แนะนาทัง้ สาหรับกาแพงคอนกรีตและราวกันอันตรายว่า อุปกรณ์
ดังกล่าวมีแนวโน้มทีจ่ ะทาให้รถทีเ่ สียหลักเข้าไปชนเสียการควบคุมมากขึน้ และเกิดการพลิกคว่าหรือพุ่งลอยข้าม
อุปกรณ์เหล่านี้ไป ซึง่ ทาง AASHTO ได้แนะนาเพิม่ เติมอีกว่าอุปกรณ์เหล่านี้ควรติดตัง้ อยู่บนถนนทีใ่ ช้ความเร็ว
ต่ ากว่า 60 กม./ชม. หรือในพืน้ ทีท่ ม่ี เี ขตทางจากัดเท่านัน้ จึงสามารถประเมินได้ว่าอุปกรณ์เนินปลายดังกล่าวไม่
เพียงพอทีจ่ ะลดความรุนแรงให้กบั อุบตั เิ หตุครัง้ นี้ได้

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุบตั ิ เหตุ
อุ บตั ิเ หตุ ก รณีดงั กล่ าวนี้ ศูน ย์ว ิจยั อุ บตั ิเ หตุ แห่ งประเทศไทยไม่ส ามารถสรุปได้ว่าผู้ขบั ขี่เ สียการควบคุ มรถ
เนื่องจากสาเหตุใดเนื่องจากขาดข้อมูลสนับสนุ นทีส่ าคัญต่างๆ แต่สามารถประเมินองค์ประกอบของการเกิดเหตุ
ของอุบตั เิ หตุครัง้ นี้ได้ว่า เกิดจากผูข้ บั ขีใ่ ช้ความเร็วสูงในการเข้าสู่ทางโค้ง และอุปกรณ์กนั ้ ไม่สามารถรองรับรถที่
เสียหลักหลุดออกจากถนนได้
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