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ลำดับเหตุกำรณ์
เมื่อเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556 มีรายงานการเกิดอุบตั เิ หตุรถตู้พงุ่ ชนเข้ ากับ
รถบรรทุก 18 ล้ อ อุบตั เิ หตุเกิดขึ ้นบนถนน 2 ช่องจราจร บนถนนทางหลวงหมายเลข 359 สระแก้ ว-เขาหินซ้ อน บริเวณ
หลักกิโลเมตรที่ 59+000 หน้ าสถานีเชื ้อเพลิง NGV จากแรงปะทะทาให้ ผ้ โู ดยสารในรถตู้และคนขับรวมสองคนเสียชีวิต
ทันทีในที่เกิดเหตุ นอกจากนันตั
้ วรถตู้ยงั ได้ รับความเสียหายอย่างหนักบริเวณหน้ าด้ านของตัวรถ รถบรรทุกคูก่ รณีเป็ น
รถบรรทุกพ่วงแบบสองตอนซึง่ ได้ รับความเสียหายเพียงเล็กน้ อยทางด้ านซ้ ายของรถตัวแม่ จากข้ อมูลที่ได้ รับหลักเกิด
เหตุ พบว่ารถตู้ดงั กล่าวได้ รับผู้โดยสารซึง่ เป็ นนักท่องเที่ยวต่างชาติมาจากชายแดนกัมพูชาที่ อ. อรัญประเทศ และขับมุง่
หน้ าตะวันตกเข้ าสูก่ รุงเทพ ในขณะรถบรรทุกขับมุง่ หน้ าตะวันตกไปทางชายแดน (รูปที่1) เมื่อถึงจุดเกิดเหตุได้ มีรถคัน
หนึง่ ซึง่ ขับอยูข่ ้ างหน้ าของรถตู้ ได้ เลี ้ยวขวาอย่างกระทันหันเพื่อเข้ าสูส่ ถานีเชื ้อเพลิง NGV ซึง่ เป็ นเหตุทาให้ รถบรรทุก
ต้ องเบรคกระทันหัน แต่ด้วยแรงเฉื่อยที่ยงั มีจากรถบรรทุกพ่วงตัวลูกทาให้ รถเสียการควบคุมไถลออกไปทางด้ านขวา
และพุง่ ชนรถตู้ในที่สดุ ดังเช่นแผนภูมิลกั ษณะการเกิดเหตุในรูปที่ 2

รูปที่ 1 ตาแหน่งของต้ นทาง (จุดA), ตาแหน่งจุดเกิดเหตุ (จุดB), และปลายทาง(จุดC) ของรถตู้
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รูปที่ 2 แผนภูมิลกั ษณะก่อนเกิดเหตุ(A), ขณะปะทะ(B, จุดPOI), และหลังปะทะ(C, จุดPOR)
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ข้ อมูลรถ
รถบรรทุก (V1)
รถบรรทุกที่ประสบเหตุเป็ นรถบรรทุกพ่วง 22 ล้ อ สองตอน ยี่ห้อง Hino รุ่น 500 FM2P ข้ างรถเป็ นแถบสีน ้าเงิน แดง และ
ขาว รถบรรทุกเป็ นของบริ ษัท บิก๊ ดร ขนส่ง มีป้ายทะเบียนรถบรรทุกตัวแม่คือ 82-6325 ส่วนตัวลูกไม่มีป้ายทะเบียน
ขนาดมิ่ตขิ ้ อมูลจาเพาะและข้ อมูลล้ อเป็ นไปดังที่ระบุในตาราง 1
ตารางที่ 1 ขนาดมิตแิ ละเครื่ องยนต์
ส่วนลาก(ตัวแม่)
ความยาว (มม)
8,600 มม
ความกว้ าง (มม)
2,300 มม
ความสูง (มม)
2,840 มม
ฐานล้ อ (มม)
4,650 มม
น ้าหนักรวม (กก)
25,000 กก
เครื่ องยนต์
เครื่ องยนต์ดีเซล, 6 สูบ 10,520 ซีซี
ส่วนพ่วง(ตัวลูก)
ความยาว (มม)
7,500 มม
ความกว้ าง (มม)
2,500 มม
ฐานล้ อ (มม)
3,950 มม
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ส่วนลาก(ตัวแม่)

รุ่น

R157

ส่วนพ่วง(ตัวลูก)

ตารางที่ 2 ข้ อมูลล้ อของรถ V1
ความ
ตาแหน่ง
ผู้ผลิต
เสียหาย
1R
1L
2R
Bridgestone
2L
3R
3L
1R
1L
2R
Bridgestone
2L
3R
3L

L-Miler

ปี
ผลิต

ความลึกดอกยาง
(มม)
5.4
3912
7.3
5.7
ล้ อเดี่ยว:3,000kg
11R22.5
ล้ อคู:่ 2,725kg
7.7
N/A
5.3
6.2
3.2
7.3
10.8
ล้ อเดี่ยว:3,000kg
N/A 11R22.5
ล้ อคู:่ 2,650kg
1.0
7.0
10.7
ขนาด

รหัสน ้าหนัก
บรรทุก

ความเสียหายของรถบรรทุก(V1)
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นที่รถบรรทุกมีเพียงรอยยุบตัวทางด้ านซ้ าย รอยยุบตัวซึง่ เกิดจากแรงปะทะจากรถตู้กินบริเวณ
ประตูซ้าย ส่วนห้ องคนขับทางด้ านซ้ าย รวมไปถึงล้ อและแกนล้ อทางด้ านซ้ าย แต่ส่วนที่ชดั เจนที่สดุ คือรอยยุบตัวบนถัง
น ้ามันที่ติดตังอยู
้ ท่ างซ้ ายของตัวรถ นอกจากนัน้ แล้ ว ขณะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุยงั พบว่าคนขับได้ ขบั รถบรรทุก
กลับมาจากสถานีตารวจมายังอูร่ ถบรรทุกใกล้ จดุ เกิดเหตุ ทาให้ สามารถกล่าวได้ ว่าถังน ้ามันไม่ได้ เสียหายหรื อรั่วจาก
แรงปะทะและยังสามารถบรรจุน ้ามันเพื่อขับต่อไปได้ ในส่วนอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาของตัวรถไม่ได้ รับ ความเสียหาย
แม้ แต่เพียงเล็กน้ อยทังส่
้ วนลากและส่วนพ่วง จากการตรวจสอบพบว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวไม่ได้ บรรทุกสินค้ ามาแต่
อย่างใด
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รูปที่ 3 ความเสียหายของรถบรรทุก(V1)
รถตู้ (V2)
รถตู้คนั ที่เกิดเหตุเป็ นรถตู้ Toyata รุ่น Commuter 4 ล้ อ เครื่ องยนต์ดีเซล, 4 สูบ, 16 วาล์ว 2,494 ซีซี สีขาว ป้ายทะเบียน
30-0210 ตราด มีบริษัท MP Friendly Service เป็ นเจ้ าของ ข้ อมูลขนาดมิตแิ ละเครื่ องยนต์เป็ นไปดังที่ระบุไว้ ในตารางที่
3 โดยปกติแล้ วรถตู้รุ่นนี ้เป็ นรถตู้ขนาด 16 ที่นงั่ 5 แถว แต่สาหรับรถคันที่เกิดเหตุนนั ้ เบาะแถวหลังสุด 4 ที่นงั่ นันได้
้ ถกู
พับลงเพื่อเป็ นพื ้นที่เก็บสัมภาระของผู้โดยสาร ขณะเกิดเหตุมีผ้ โู ดยสารรวมผู้ขบั ขี่ทงหมด
ั้
12 คนเดินทางภายในรถ จาก
การตรวจสอบสภาพรถหลังเกิดเหตุพบว่าจากมาตรฐานที่ระบุ กาหนดให้ ใช้ ยางขนาด 195R15C แต่ข้อมูลยางที่รถ V2
ได้ ตดิ ตังใช้
้ งานนันเป็
้ นไปตามตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ขนาดมิตแิ ละเครื่ องยนต์
ความยาว (มม)
ความกว้ าง (มม)
ความสูง (มม)
ฐานล้ อ (มม)
น ้าหนักรวม (กก)

5,380 มม
1,880 มม
2,285 มม
3,110 มม
2,110 กก

ตารางที่ 4 ข้ อมูลล้ อของรถ V2
ความ
ปี
รหัสน ้าหนัก ความลึกดอก ความดันลม
ตาแหน่ง
ผู้ผลิต
รุ่น
ขนาด
เสียหาย
ผลิต
บรรทุก
ยาง (มม)
ยาง (psi)
1R
เสียหาย
7.6
ยางแตก
1L
2.5
48
Bridgestone Duravis 2513 215/70R15
2R
7.5
55
2L
3.3
55
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รูปที่ 4 ขนาดมิตขิ องรถตู้ V2
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รูปที่ 5 ตาแหน่งที่นงั่ และความจุของรถตู้ V2
รูปที่ 5 แสดงถึงตาแหน่งที่นงั่ ของรถตู้ขณะเกิดเหตุ ซึง่ โดยปกติแล้ วรถตู้ที่วิ่งในเส้ นทางดังกล่าวที่รับผู้โดยสารต่างชาติจะ
พับแถวที่นงั่ แถวสุดท้ ายลง กล่าวคือ เบาะที่ 13-16 จะถูกพับและไม่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ ส่วนที่นงั่ หมายเลข 2
ได้ พบั ลง ในที่นงั่ อื่นๆ มีผ้ โู ดยสารนัง่ อยูใ่ นขณะเกิดเหตุ ขณะศูนย์วิจยั ฯ ทาการสารวจพบที่นงั่ ทุกที่นงั่ ติดตังเข็
้ มขัดนิรภัย
และพบถังดับเพลิงสองถังภัยในรถหลังเกิดเหตุ
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ความเสี ยหายของรถตู(้ V2)
จากการตรวจสอบพบรอยยุบตัวขนาดใหญ่ที่สว่ นหน้ าของตัวรถตังแต่
้ ฝากระโปรงหน้ า(รูปที่ 6) เครื่ องยนต์ได้ รับความ
เสียหาย กระจกหน้ าแตก ยุบตัวไปจนถึงพื ้นที่คนขับและที่นงั่ เบาะหน้ าและประตูหน้ าทังซ้
้ ายและขวา แรงปะทะยังทาให้
ล้ อหน้ าซ้ ายได้ รับความเสียหายอีกด้ วย จากการสัมภาษณ์ผ้ รู อดชีวิตจากอุบตั เิ หตุพบว่า ผู้โดยสารที่รอดชีวิตส่วนใหญ่
ถูกช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภยั ให้ ออกจากตัวรถทางประตูหลังเนื่องจากประตูผ้ โู ดยสารซึง่ เป็ นประตูเลื่อนทางด้ านซ้ ายของ
ตัวรถนันไม่
้ สามารถเปิ ดออกได้ เนื่องจากแรงปะทะ
และเนื่องจากเป็ นการปะทะทางด้ านหน้ าจึงไม่มีความเสียหาย
บริเวณท้ ายรถ ดังที่แสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6 สภาพความเสียหายภายนอกของรถตู้ V2
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สภาพความเสียหายภายในเป็ นไปดังที่แสดงไว้ ในรูปที่ 7b โดยแรงปะทะทาให้ สว่ นโครงรถทางด้ านหน้ าเสียรูปร่างจนถึง
แถวที่นงั่ คนขับรวมไปทังกระโปรงหน้
้
าและกระจกหน้ า ระยะระหว่างเบาะที่นงั่ และเครื่ องเล่นวิทยุมีระยะแคบลงมาจาก
ระยะวางเท้ าในรถตู้สภาพปกติเนื่องจากการเสียรูปร่าง (รูปที่7a) คอนโซลด้ านหน้ าก็ได้ รับความเสียหายทะลุมาจาก
เครื่ องยนต์และส่วนอื่นๆ ด้ านหน้ ารถ

(a)

(b)

รูปที่ 7 (a) โครงสร้ างภายในดังเดิ
้ มของรถตู้ในรุ่นเดียวกัน, (b) สภาพภายในด้ านหน้ าหลังเกิดเหตุ

Original structure
C6= 0.28

1.88

C4= 0.53
C3= 0.63

d=0.75

C5= 0.38

Deformed structure
C2= 0.49
C1= 0.40

รูปที่ 8 แผนภูมิความเสียหายของรถตู้ V2
ศูนย์วิจยั อุบตั เิ หตุแห่งประเทศไทยได้ ทาการวิเคราะห์ความเร็วก่อนเกิดเหตุจากรอยยุบตัวหลังการชนตามที่ระบุได้ ในรูป
ที่ 8 ซึง่ ขันตอนการค
้
านวณและผลการวิเคราะห์เป็ นไปตามขันตอนข้
้
างล่างนี ้
มุมที่ปะทะ, θ =
น ้าหนักรถ =
น ้าหนักผู้โดยสาร =
น ้าหนักรวม, w =

3.00o
2,110 kg
715 kg
2,825 kg
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Stiffness Coefficient of Toyota Van (Frontal Impact)
A = 627.81 N/cm (358.75 lb/in)
B = 106.62 N/cm2 (154.75 lb/in2)
G=

= 1,848.33 N

E=

1 2+ 2 3+ 3 4+ 4 5+ 5 61+

2

E =11,725,045.33 N-cm
Eactual =
= 12,109,017.29 N-cm (121,090.17 N-m)
Vimpact =

ความเร็วขณะปะทะ = 28.98 m/s = 104.35 km/h
Vprebrake =

ความเร็วก่อนเหยียบเบรค

where,
f = -0.4; d = 16.6 m
= 31.15 m/s = 112.14 km/h

ข้ อมูลถนน
จุดเกิดเหตุอยูบ่ นถนนทางหลวงหมายเลข 359 จังหวัดสระแก้ ว ที่พิกดั 13.770925N, 102.067454E ถนนสายดังกล่าว
เป็ นถนนสองช่องจราจรเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 304 ที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เข้ ากับทางหลวงหมายเลข
33 (ถนนสุวรรณศร) บริเวณตัวเมืองสระแก้ ว ถึงแม้ ว่าทางหลวงสาย 359 จะเป็ นถนนสองเลนและมีปริมาณการจราจร
สูง แต่ถนนสาย 359 ยังเป็ นเส้ นทางหลักสาหรับผู้ขบั ขี่ที่จะมุง่ หน้ าเข้ ากรุงเทพ เพราะเป็ นเส้ นทางที่สนที
ั ้ ่สดุ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับถนนสายหลักเช่นถนนสุวรรณศร ขณะเกิดเหตุทางหลวงหมายเลข 359 อยูใ่ นขันตอนการก่
้
อสร้ างเพื่อ
เพิ่มช่องจราจรเป็ น 4 ช่อง
จากการตรวจสอบพบว่าอุบตั เิ หตุเกิดขึ ้นบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 59+000 โดยประมาณ ซึง่ ในบริเวณดังกล่าวสามารถ
สังเกตเห็นถนนลาดชันลงเนินมาจากทิศตะวันตกได้ โดยยอดของเนินดังกล่าวอยูห่ า่ งจากจุดเกิดเหตุเพียง 300 เมตร
โดยประมาณ ในจุดเกิดเหตุมีขนาดช่องจราจรกว้ าง 3.50 เมตรและเป็ นผิวทางประเภทแอสฟั สท์คอนกรี ต
นอกจากนี ้ ศูนย์วิจยั อุบตั เิ หตุฯ ยังได้ ทาการวัดความเร็วของรถที่ขบั ขี่ผา่ นจุดเกิดเหตุ ในเวลาเดียวกันกับเวลาที่เกิดเหตุ
คือประมาณ 15:00 น. จากการวัดความเร็วพบว่ารถบรรทุกที่วิ่งมาในถนนฝั่ งมุง่ ตะวันออก มีความเร็วเฉลี่ยอยูท่ ี่ 68.6
กม/ชม. และความเร็ วเฉลี่ยของรถทุกประเภทในฝั่ งมุง่ ตะวันออกคือ 82.16 กม/ชม. ส่วนฝั่ งมุง่ ตะวันตกนัน้ รถตู้มี
ความเร็วเฉลี่ยที่ 74.5 กม/ชม. และรถทุกประเภทในฝั่ งมุ่งตะวันตกมีความเร็วเฉลี่ยที่ 69.63 กม/ชม.
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หลักฐานในทีเ่ กิ ดเหตุ
จากการตรวจสอบ ศูนย์วิจยั อุบตั เิ หตุฯ ได้ พบรอยเบรคความยาว 16.6 เมตร ซึง่ สามารถสันนิษฐานได้ วา่ เป็ นรอยเบรค
ของล้ อซ้ ายและขวารถตู้ (V2) ดังที่แสดงในรูปที่ 9 แต่รอยเบรคดังกล่าวก็ยงั มีร่องรอยไม่ชดั เจน ส่วนรอยเบรคหรื อรอย
ไถลของรถบรรทุก (V1) นันไม่
้ สามารถหาพบได้ บริเวณที่เกิดเหตุพบทางเข้ าออกสูอ่ รู่ ถบรรทุกและทางเข้ าออกสูส่ ถานี
บริการเชื ้อเพลิง NGV ซึง่ มีรอยล้ อรถเข้ าออกบนบริเวณถนนอยูจ่ านวนมาก นอกจากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุแล้ ว
ทางศูนย์วิจยั อุบตั เิ หตุฯ ยังได้ รับภาพถ่ายในที่เกิดเหตุขณะหลังเกิดเหตุจากเจ้ าหน้ าที่ตารวจเพื่อใช้ วิเคราะห์ตอ่ ไป

รูปที่ 9 รอยเบรคและรอยไถลที่เกิดเหตุ
ข้ อมูลผู้ขับขี่
ศูนย์วิจยั อุบตั เิ หตุฯ ได้ รับข้ อมูลของผู้ขบั รถบรรทุก(V1) เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ จากคาบอกเล่าของตารวจพบว่ารถบรรทุก
ได้ ขบั มาจากเขาหินซ้ อน ฉะเชิงเทรา และมุง่ หน้ าไปยังชายแดนอรัญประเทศ ก่อนเกิดเหตุคนขับรถบรรทุกกล่าวว่า มีรถ
เลี ้ยวตัดหน้ าเพื่อเข้ าสูส่ ถานี NGV อย่างกระทันหัน ทาให้ เข้ าต้ องตัดสินใจเบรคแต่เนื่องด้ วยความเร็ วและแรงส่งที่มีมา
จากส่วนพ่วง(ตัวลูก) ทาให้ เขาเสียการควบคุมรถในที่สดุ
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ส่วนผู้ขบั รถตู้(V2)นัน้ เป็ นชายไทยอายุ 50 ปี จากการสัมภาษณ์เจ้ าของบริ ษัทรถตู้นนั ้ พบว่าโดยปกติแล้ วคนขับรถตู้
ท่านนี ้วิ่งอยูบ่ นเส้ นทางอื่น และขับรับส่งผู้โดยสารบนเส้ นทางที่เกิดอุบตั เิ หตุเป็ นบางครัง้ บางคราว จึงอาจไม่ค้ นุ ชินกับ
เส้ นทางนี ้ สาหรับการเดินทางในครัง้ นี ้นัน้ บริษัทรถตู้ได้ ถกู ว่าจ้ างจากบริษัทท่องเที่ยวเพื่อให้ มารับผู้โดยสารจาก อ.อรัญ
ประเทศไปส่งจุดหมายปลายทางที่ ถนนข้ าวสาร กรุงเทพฯ จากคาบอกเล่าของตารวจ ก่อนเกิดเหตุมีรถคันหนึง่ วิ่งอยู่
ด้ านหน้ าของรถตู้และพยายามเลี ้ยวขวาเพื่อเข้ าสถานี NGV ซึง่ บังคับให้ รถตู้ต้องชิดซ้ ายเพื่อขับตรงต่อไป และพุง่ เข้ าชน
รถบรรทุกในที่สดุ และจากคาบอกเล่าของผู้โดยสารที่รอดชีวิต พบว่ารถตู้ได้ ออกมาจาก อ.อรัญประเทศ เพียงประมาณ
30 นาทีเท่านัน้
ข้ อมูลผู้บำดเจ็บ
ในอุบตั เิ หตุครัง้ นี ้มีผ้ บู าดเจ็บและเสียชีวิตรวม 11 รายซึง่ ทังหมดโดยสารมาในรถตู
้
้ (V2) ผู้เสียชีวิตมีสองราย คือคนขับรถ
ตู้ และผู้โดยสารที่นงั่ เบาะกลางแถวหลังคนขับ ซึง่ สันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากการกระแทกวัตถุภายในรถเนื่องจากไม่พบ
ร่องรอยการใช้ เข็มขัดนิรภัย ผู้โดยสารแถวหน้ าสุดที่นงั่ ทางซ้ ายของคนขับ และผู้โดยสารอีกสองท่านที่นงั่ ในเบาะหลัง
คนขับบาดเจ็บสาหัส ผู้โดยสารสองคนที่นงั่ ด้ านซ้ ายของแถว 3 และแถว 4 ได้ รับบาดเจ็บปานกลาง ส่วนผู้โดยสารใน
เบาะขวาของแถว 3 และแถว 4 จานวน 4 ท่านได้ รับบาดเจ็บเล็กน้ อยและสามารถหนีออกจากรถตู้ได้ จากทางประตูหลัง
ผู้ขบั ขี่รถบรรทุกไม่ได้ รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
รูปที่ 10 แสดงถึงตาแหน่งและอาการบาดเจ็บของแต่ละที่นงั่ เนื่องจากอุบตั เิ หตุครัง้ นี ้มีการปะทะเข้ าที่ สว่ นหน้ าของรถตู้
ทาให้ ผ้ โู ดยสารที่นงั่ อยู่ทางด้ านหน้ าได้ รับบาดเจ็บหนักกว่าผู้โดยสารในส่วนอื่น ตารางที่ 5 ระบุรายละเอียดการ
บาดเจ็บของผู้โดยสารต่างๆ อ้ างอิงตามมาตรฐาน ICD 10
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รูปที่ 10 ตาแหน่งที่นงั่ และระดับอาการบาดเจ็บ
ตารางที่ 5 สรุปรายละเอียดอาการบาดเจ็บและเสียชีวิต
Position

Diagnosis

ICD-10

3

Fracture of pelvic

S32.8

6

Brain concussion
Subarachnoid
hemorrhage
Fracture of C2
Laceration of small
intestine

S06.0

Description
Fracture of other and unspecified parts of lumbar spine
and pelvis
Concussion

S06.6

Traumatic subarachnoid hemorrhage

S12.1

Fracture of second cervical vertebra

Injured

4

9
8
7
12
10

Dead

11
1
5

Muscle stain
Laceration wound at left
leg
Blunt abdomen
Left shoulder
dislocation
Bleeding per nostril
Traumatic brain injury
Fracture of C-Spine
Traumatic brain injury
Skull and Maxilofacial
fracture

S36.439

Laceration of unspecified part of small intestine

T14.6

Injury of muscles and tendons of unspecified body
region

T13.1

Open wound of lower limb, level unspecified

S39.9

Unspecified injury of abdomen, lower back and pelvis

S43.0

Subluxation and dislocation of shoulder joint

S00.3
S06.9
S12.9
S06.9

Superficial injury of nose
Unspecified intracranial injury
Fracture of neck, part unspecified
Unspecified intracranial injury

S02.9

Fracture of skull and facial bones, part unspecified
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องค์ ประกอบกำรเกิดอุบัติเหตุ
ปัจจัยด้านคน
ในการขับรถบนถนนสองช่องจราจรที่มีจดุ เข้ าออกอย่างเช่นทางหลวงหมายเลข 359 นัน้ ผู้ขบั ขี่ควรพึงระมัดระวังและใช้
ความเร็วที่เหมาะสมอยูเ่ สมอ ซึง่ ในอุบตั เิ หตุครัง้ นี ้นัน้ เนื่องด้ วยรถบรรทุกที่ขบั มาด้ วยความเร็วประกอบกับเป็ นช่วงทาง
ลาดลงเนิน ทาให้ เมื่อเบรคแล้ วจึงไม่สามารถควบคุมรถได้ และพุง่ ชนรถตู้ไปในที่สดุ อีกทังยั
้ งเป็ นความผิดพลาดของรถ
คันที่เลี ้ยวตัดเข้ าสถานี NGV ซึง่ รถคันดังกล่าวควรตรวจสอบให้ มนั่ ใจเสียก่อนว่าไม่มีรถวิ่งมาในทิศตรงข้ ามแล้ ว จึง
สามารถทาการเลี ้ยวเข้ าจุดเชื่อมต่อได้
ปัจจัยด้านถนนและสิ่ งแวดล้อม
จากการสารวจจุดเกิดเหตุ ศูนย์วิจยั อุบตั เิ หตุฯ พบจุดเชื่อมต่อจานวน 3 จุดในบริเวณที่เกิดเหตุ กล่าวคือ จุดเข้ าออก 1
จุดสาหรับอูร่ ถบรรทุก และจุดเข้ า และ ออก รวม 2 จุดสาหรับสถานีบริ การเชื ้อเพลิง NGV (รูปที่ 11) จากการสังเกตุใน
ช่วงเวลาเดียวกันกับเวลาที่เกิดเหตุ พบว่ามีรถเข้ า-ออกจากถนนไปยังสถานี NGV เป็ นจานวนมาก (รูปที่ 12) ดังนันรถที
้ ่
ต้ องการจะเลี ้ยวเข้ า-ออก จากจุดเชื่อมต้ องใช้ ความระมัดระวังในการเลี ้ยวเข้ า-ออก ทุกครัง้ นอกจากนี ้แล้ วจากรูปที่ 13
ยังจะเห็นได้ วา่ ถนนสองเลนที่มีเกาะกลางยังเปิ ดโอกาสให้ รถสามารถเลี ้ยวและแซงอย่างกระทันหันได้ แม้ วา่ จะมีการตี
เส้ นทึบห้ ามแซงหรื อเลี ้ยวในช่วงถนนที่อนั ตรายก็ตาม ซึง่ เป็ นหนึง่ ในปั จจัยที่เกิดอุบตั เิ หตุ

รูปที่ 11 สภาพถนน ณ ที่เกิดเหตุ
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รูปที่ 12 กระแสจราจรที่ตดั กันบริเวณหน้ าจุดเข้ าออก

รูปที่ 13 การที่รถแซงหรื อเลี ้ยวซ้ ายอย่างกระทันหันที่จดุ เข้ าออก
องค์ ประกอบกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต
ปัจจัยด้านคน
การคาดเข็มขัดนิรภัยสามารถช่วยรถความรุนแรงจากแรงกระแทกขณะเกิดอุบตั เิ หตุได้ ซึง่ เข็มขัดนิรภัยก็ได้ ตดิ ตังไว้
้ ใน
ทุกที่นงั่ ผู้โดยสาร โดยเป็ นเข็มขัดนิรภัยชนิดสามจุด ติดตังที
้ ่เบาะหน้ าทังด้
้ านคนขับและด้ านผู้โดยสารทางซ้ าย ส่วน
เบาะผู้โดยสารตาแหน่งอื่นมีการติดตังเข็
้ มขัดนิรภัยชนิดสองจุด(คาดเอว) แต่จากการตรวจสอบสภาพรถตู้หลังเกิดเหตุ
พบว่าในผู้โดยสารในบางตาแหน่งไม่ได้ คาดเข็มขัดนิรภัย ตัวอย่างเช่นผู้โดยสารที่นงั่ เบาะกลางในแถวที่ 2 ที่เสียชีวิตนัน้
หากเขาคาดเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยอาจจะช่วยยึดรัง้ ลาตัวของเข้ าไม่ให้ พงุ่ ไปกระแทกกับวัตถุอื่นๆ ภายในรถได้ และ
ผู้โดยสารในที่นงั่ อื่นๆ ที่ไม่ได้ คาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้ รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกัน
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ปัจจัยด้านอุปกรณ์ ยึดรั้ง
อีกหนึง่ ปั จจัยต่ออาการบาดเจ็บคือการใช้ เข็มขัดนิรภัยชนิดสองจุด จากคาให้ การของผู้โดยสารสองท่านที่นงั่ อยูใ่ นเบาะ
ด้ านซ้ ายของแถวที่ 3 และ 4 กล่าวว่าพวกเขาได้ คาดเข็มขัดนิรภัยขณะเกิดเหตุ เข็มขัดนิรภัยในที่นงั่ ดังกล่าวเป็ นชนิด
สองจุดซึง่ เมื่อเกิดอุบตั เิ หตุแล้ ว แรงยึดรัง้ ของเข็มขัดนิรภัยทาให้ ผ้ โู ดยสารทังสองทั
้
งได้
้ รับบาดเจ็บที่ชอ่ งท้ อง หากเปลี่ยน
เข็มขัดนิรภัยเป็ นชนิด 3 จุด แรงยึดรัง้ จะกระจายไปที่สว่ นหน้ าอกด้ วยและทาให้ อาการบาดเจ็บจากแรงยึดรัง้ ลดน้ อยลง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้ เข็มขัดนิรภัยชนิด 2 จุด
อีกจุดหนึง่ ที่สง่ ผลต่ออาการบาดเจ็บคืออุปกรณ์ยดึ รัง้ ที่นงั่ กับฐานของรถตู้ จากการตรวจสอบรถตู้หลังเกิดเหตุพบว่า
อุปกรณ์สลักยึดรัง้ ที่นงั่ เข้ ากับพื ้นรถตู้ได้ หลุดออกหลายตาแหน่งส่งผลให้ ที่นงั่ มีการเคลื่อนตัว ซึง่ การเสียรูปร่างของที่นงั่
อาจส่งผลต่อเนื่องให้ ผ้ โู ดยสารที่นงั่ อยู่บนเบาะดังกล่าวอาจไปกระแทกโดนวัตถุอื่นๆ ภายในรถได้ การติดตังอุ
้ ปกรณ์ยดึ
รัง้ ที่นงั่ และโครงที่นงั่ ควรมีความแข็งแรงและได้ มาตรฐาน เพื่อช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ ้น
ปั จจัยสำคัญของอุบัตเิ หตุ
ศูนย์วิจยั อุบตั เิ หตุแห่งประเทศไทยประเมินการเกิดอุบตั เิ หตุครัง้ นี ้ เกิดขึ ้นจากสาเหตุหลักๆ กล่าวคือการใช้ ความเร็ วที่ไม่
เหมาะสมสาหรับถนนของรถบรรทุก
และสภาพถนนที่เป็ นถนนสองช่องจราจรที่ไม่มีการแยกกระแสจราจรด้ วยเกาะ
กลาง และสาเหตุหลักของอาการบาดเจ็บและเสียชีวิต คือ การใช้ เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารภายในรถ
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