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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบาดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบัติเหตุพลิกคว่ํา
ของรถโดยสารสาธารณะ
ปรางเพ็ญ ศรแก้ว1* ณัฐภรณ์ เจริญธรรม2 ศาสตราวุฒิ พลบูรณ์3 และ กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์4
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะที่
เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยทําการรวบรวมข้อมูลจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะที่เกิดขึ้น
6 กรณี ด้วยวิธีการสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการถดถอยแบบทวินาม และ
การถดถอยแบบเรียงลําดับ ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ํา ผู้โดยสารที่สูงอายุ ผู้โดยสารที่นั่งใน
ตําแหน่งที่นั่งด้านไกลจากจุดพลิกคว่ํา ผู้โดยสารที่นั่งในตําแหน่งด้านหน้า และสภาพรถที่ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ผู้โดยสารมี
โอกาสจะเสียชีวิต นอกจากนี้พบว่าผู้โดยสารที่สูงอายุ ผู้โดยสารที่นั่งในตําแหน่งด้านหน้า ผู้โดยสารที่โดยสารรถโดยสาร 2
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The Study of Influencing Factors on Injuries and Fatality
of Bus Rollover Accidents
Prangpen Sornkaew1* Nattaporn Charoentham2 Sattrawut Ponboon3 and Kunnawee Kanitpong4
Abstract
The purpose of this research is to study the factors that have Influenced the Injuries and fatalities
of bus rollover accidents in the Northeastern region of Thailand. The data of 6 accident cases were
collected by an In–depth Accident Investigation method and analyzed by using Binary Logistic
Regression Analysis and Ordered Logistic Regression. The results indicated that the elderly passengers,
seat position far from the rollover side, front seat position, and a malfunctioning bus had influent on
bus passenger fatality. Furthermore, the elderly passengers, seat position far from the rollover side,
crashing into other non - guardrail objects and double decker busses also affect on severe injury of bus
passenger injury.
Keywords: rollovered crashed, bus accident, injuries and fatality, Binary Logistic Regression Analysis,
Ordered Logistic Regression Analysis
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1. บทนํา
ปี พ.ศ. 2561 องค์การอนามัยโลก [1] ได้ระบุว่า
ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูง
เป็นอันดับเก้าของโลก คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 32.7
รายต่ อ แสนประชากร และย้ อ นไปเมื่ อ ปี พ .ศ. 2557
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
21,429 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 32.90 รายต่อ
แสนประชากร [2] โดยมีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจาก
หลายปัจจัย เช่น ผู้ขับขี่ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมาย
กําหนด ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา ผู้ขับขี่เกิดอาการ
หลับในขณะขับรถ คนหรือรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด
เป็นต้น
ทั้งนี้จากรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของ
กรมทางหลวง ในปี พ.ศ. 2562 [3] ระบุว่า รถโดยสาร
ขนาดใหญ่มีสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 0.94 แม้จะ
มีสัดส่ วนน้ อยกว่ ารถประเภทอื่ น ๆ ค่อนข้างมาก (รถ
กระบะ ร้อยละ 34.26 รถยนต์นั่ง ร้อยละ 28.53 และ
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 15.81) แต่การเกิดอุบัติเหตุรถ
โดยสารในแต่ ละครั้ งก่ อให้เกิ ดผู้ เสี ยชี วิ ตและบาดเจ็ บ
จํานวนมาก โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร โดยในปี
พ.ศ. 2559 มีจํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 239 ครั้ง ส่งผลให้มี
จํานวนผู้เสียชีวิต 133 คน และมีจํานวนผู้บาดเจ็บ 2,004 คน
[4] แม้จะมีหลายหน่วยงานที่ออกมาตรการเพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ แต่มาตรการเหล่านั้นอาจจะยังไม่เพียง
พอที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความ
สั มพั นธ์ กั บการบาดเจ็ บและเสี ยชี วิ ตจากอุ บั ติ เหตุ รถ
โดยสารสาธารณะ
Pontus และคณะ [5] ได้ศึกษาการบาดเจ็บของ
ผู้โดยสารรถสาธารณะในประเทศสวีเดน โดยใช้ข้อมูลจาก
การสั ม ภาษณ์ ผู้ โ ดยสารที่ ได้ รั บ บาดเจ็ บ จากการเกิ ด
อุ บั ติ เหตุ จากรถโดยสารสาธารณะพลิ ก คว่ํ า 128 คน
ผลการศึกษาพบว่ าปั จจัยที่ มีความเสี่ ยงจากการได้ รั บ
บาดเจ็บ ได้แก่ ตําแหน่งที่นั่งของผู้โดยสาร และลักษณะ
การรัดเข็มขัดนิรภัย นอกจากนี้ Wen-Hsian และคณะ
[6] ได้ศึกษาการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะใน
ประเทศไต้หวัน โดยใช้ข้อมูลผู้ประสบเหตุจํานวน 46 คน
จากอุ บั ติ เหตุ รถโดยสารสาธารณะพลิ กคว่ํ าในปี พ.ศ.
2546 และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Logistic
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Regression Analysis เพื่อหาปัจจัยที่ทําให้เกิดการ
บาดเจ็บของผู้โดยสาร จากผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ
และตําแหน่งที่ นั่งชั้ นบนล้ วนมี ผลต่ อการบาดเจ็บของ
ผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ําในปี ค.ศ. 2008
James และคณะ [7] ยังได้ทําการวิจัยถึงผลของตําแหน่ง
ที่นั่งของผู้โดยสารต่ออัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถ
โดยสารของประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปีพ.ศ. 2543 –
2546 โดยใช้ Multivariate Logistic Regression
Analysis พบว่าตําแหน่งที่นั่งของผู้โดยสารบริเวณแถว
กลางที่อยู่ด้านหลังของตัวรถเป็นตําแหน่งที่ปลอดภัยมาก
ที่สุด เมื่อเทียบกับตําแหน่งที่นั่งของผู้โดยสารบริเวณอื่น ๆ
และในปี ค.ศ. 2012 Ekkalak และคณะ [8] ได้ศึกษา
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะใน
พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลผู้ประสบเหตุ
จํานวน 315 คน พบว่าความเร็ วของยานพาหนะและ
ความเหนื่อยล้ าของผู้ขั บขี่ เป็ นสาเหตุ หลั กที่ ทําให้ เกิ ด
อุบัติเหตุ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุ
เกิดจากโครงสร้ างของตัวรถและเก้าอี้ผู้ โดยสารที่ ไม่ มี
ความแข็งแรงเพียงพอ การไม่มีเข็มขัดนิรภัย และการ
ไม่ให้ความสําคัญกับการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสาร
จากงานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก (Logistic
Regression Model) ในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่
จะพบในงานวิจัยต่างประเทศ จึงมีความน่าสนใจที่จะนํา
วิธีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถ
โดยสารสาธารณะที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ซึ่งหากย้อนไปเมื่อปี 2550 จากสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง [9] พบว่าเกิดอุบัติเหตุใน
ลักษณะชนด้านหน้าจํานวน 4,287 ครั้ง ทําให้มีผู้เสียชีวิต
272 คน และบาดเจ็บ 722 คน คิดเป็นร้อยละ 6.34 และ
ร้อยละ 16.84 ตามลําดับ และเกิดการพลิกคว่ําจํานวน
1,550 ครั้ง ทําให้มีผู้เสียชีวิต 314 คน และบาดเจ็บ 627
คน คิดเป็นร้อยละ 20.26 และร้อยละ 40.45 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่ากรณีอุบัติเหตุรถพลิกคว่ํามี
สัดส่วนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บค่อนข้างสูง ดังนั้นงานวิจัย
นี้มุ่งเน้นศึกษาไปเฉพาะกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ
พลิกคว่ํา
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2. วัตถุประสงค์งานวิจัย
2.1 เพื่ อศึ กษาหาปั จจั ยที่ มี ความสั มพั นธ์ กั บการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ํา
2.2 เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
รุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ํา
3. สมมติฐานงานวิจัย
3.1 อายุส่งผลเชิงบวกต่อการบาดเจ็บที่รุนแรง และ
เสียชีวิต
3.2 เพศส่งผลเชิงบวกต่อการบาดเจ็บที่รุนแรง และ
เสียชีวิต
3.3 ตําแหน่งที่นั่งใกล้/ไกลจุดพลิกคว่ําส่งผลเชิงบวก
ต่อการบาดเจ็บที่รุนแรง และเสียชีวิต
3.4 ตํ าแหน่งที่นั่งหน้า/หลังส่ งผลเชิ งบวกต่อการ
บาดเจ็บที่รุนแรง และเสียชีวิต
3.5 สภาพรถโดยสารส่งผลเชิงบวกต่อการบาดเจ็บที่
รุนแรง และเสียชีวิต
3.6 ประเภทวัตถุที่ชนส่งผลเชิงบวกต่อการบาดเจ็บ
ที่รุนแรง และเสียชีวิต
3.7 ประเภทรถโดยสารส่งผลเชิงบวกต่อการบาดเจ็บ
ที่รุนแรง และเสียชีวิต
4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4.1 การวิ เคราะห์ การถดถอยโลจิ สติ ก (Logistic
Regression Analysis)
การวิ เคราะห์ การถดถอยโลจิ สติ ก เป็ นการศึ กษา
ความสัมพันธ์โดยที่ตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม ซึ่งมี
แนวคิ ด เหมื อ นกั บ การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง เส้ น
(Linear Regression Analysis) [10] การวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิ ส ติ ก ที่ ผู้ วิ จั ย ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล มี
2 ประเภท ได้แก่
1) Binary Logistic เป็นประเภทที่ตัวแปรตามมีค่า
ความเป็ นไปได้ แค่ 2 ค่ าเท่ านั้ น เช่ น บาดเจ็ บหรื อไม่
บาดเจ็บ เสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิต เป็นต้น
Y

0 = เสียชีวิต

1 = ไม่เสียชีวิต
2) Ordered Logistic เป็นประเภทที่ตัวแปรตามเป็น
ระดับการวัด หรือเรียงลําดับชนิด Ordinal Scale เช่น
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อาการบาดเจ็ บ (แบ่ งเป็ น 3 รู ปแบบ ได้ แก่ ไม่ ได้ รั บ
บาดเจ็บ บาดเจ็บเล็กน้อย และบาดเจ็บสาหัส) เป็นต้น
1 = ไม่บาดเจ็บ
2 = บาดเจ็บเล็กน้อย
3 = บาดเจ็บสาหัส
4.1.1 สมการถดถอยโลจิสติกแบบทวินาม
สมการถดถอยโลจิ สติ กแบบทวิ นามสามารถ
เขียนได้ดังสมการที่ 2.1 หรือ 2.2
��
�
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ (P) ���
(1)
� = �����
หรือ
ความน่าจะเป็นที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ (P) = 1 � ������ (2)
โดยที่
e = เป็นล็อกธรรมชาติมีค่าประมาณ 2.718
Y

เมื่อ

Z = β�� � β��X� � β��X� � � � β�� X�
β��

: i = 1, 2, …, n หมายถึง ค่าพารามิเตอร์ที่ได้
จากการประมาณค่า
β�� , β�� , … , β�� หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ที่
ประมาณค่าได้จากข้อมูล
X1, X2,…, Xn หมายถึง ตัวแปรอิสระซึ่งมี
ทั้งหมด n ตัว
4.1.2 ขั้นตอนของการวิเคราะห์การถดถอยโล
จิสติกแบบทวินาม
เลือกตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์
กับตัวแปรตาม (โอกาสที่เหตุการณ์จะเกิด) โดยที่ตัวแปร
อิสระอาจมีมากกว่า 1 ตัว
(1) ตรวจสอบหาค่าที่ผิดปกติของตัวแปรอิสระ
แต่ละตัว
(2) สร้างสมการ Logistic Response Function
แล้ วตรวจสอบความถู กต้ องเหมาะสมของสมการโดย
พิจารณาจากค่า Pseudo R2 และค่า Wald Statistics
(3) ตรวจสอบเงื่อนไขการวิเคราะห์การถดถอย
โลจิสติก
(4) ตรวจสอบสมการพยากรณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์
ที่สนใจหรือไม่ โดยจะใช้สมการ P ในการพยากรณ์ หรือ
ประมาณค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น เมื่อ
ทราบค่าตัวแปรอิสระ
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P (เหตุการณ์) < 0.5 จะได้ Y = 0 ไม่เกิดเหตุการณ์
P (เหตุการณ์) ≥ 0.5 จะได้ Y = 1 เกิดเหตุการณ์
ค่า 0.5 เป็นค่าความน่าจะเป็นที่นิยมใช้เป็น Cutting
Score โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้วิเคราะห์
Maximum Likelihood คือค่าที่ใช้พิจารณาค่าความ
เหมาะสมของสมการเมื่อค่า Likelihood เข้าใกล้ 1
สมการมีความเหมาะสมสูง
Wald Statistics เป็นสถิติทดสอบนัยสําคัญของ
สัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติ กมี การแจกแจงแบบ Chisquare, � � มีค่า Degrees of Freedom, df = 1
ใช้ทดสอบสมมติฐานที่กําหนด ดังนี้ เมื่อ H0: β� = 0
ตัวแปรทํานาย I ไม่มีผลต่อความน่าจะเป็นของการเกิด
เหตุการณ์นั้น ถ้าผลการทดสอบ β� เป็น + แสดงว่าตัวแปร
ทํานาย i มีผลต่อความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์
เพิ่มขึ้น ส่วนผลการทดสอบ β� เป็น - แสดงว่าตัวแปร
ทํานาย i มีผลต่อความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์
ลดลง
Cox & Snell และ Nagelkerke เป็นค่า R2 เทียม
หรือ Pseudo R2 เป็นสถิติที่ใช้พิจารณาหรือตรวจสอบ
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของสมการโลจิสติก มีค่าสูงสุด
ไม่เกิน 1 เมื่อค่า Pseudo R2 เข้าใกล้ 1 สมการมี
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ดี
P-Value เป็นค่าการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ข้ อ มู ล ว่ า มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ห รื อ ไม่ เมื่ อ กํ า หนดค่ า
นัยสําคัญทางสถิติ P-Value = 0.05 และผลของการ
วิเคราะห์ทางสถิติได้ P-Value < 0.05 สามารถสรุปได้ว่า
มีนัยสําคัญทางสถิติ และจะปฏิเสธสมมุติฐานของความ
ไม่แตกต่าง แต่ถ้าของการวิเคราะห์ทางสถิติได้ P-Value
> 0.05 การศึกษาครั้งนี้ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และจะไม่
ปฏิเสธสมมุติฐานของความไม่แตกต่าง
4.2 การสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (Accident
Investigation)
การสืบสวนอุ บัติเหตุเป็นกระบวนการวิเคราะห์ถึ ง
สาเหตุ และองค์ ประกอบของอุ บั ติ เหตุ จากปั จจั ยหลั ก
ทั้ง 3 ด้านอย่างละเอียด ได้แก่ คน ยานพาหนะ ถนนและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าใจถึงปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
[11] โดยหลังจากที่ทีมสืบสวนอุบัติเหตุได้รับแจ้งเหตุแล้ว
จะลงพื้ นที่ เก็ บข้ อมู ลภาคสนามเพื่ อกํ าหนดตํ าแหน่ ง
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จุดชน ตรวจสอบและวัดขนาดของรถและความเสียหาย
อย่างละเอียด ถ่ายภาพบริเวณที่เกิดเหตุในมุมมองต่าง ๆ
นอกจากข้อมูลหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้ว ทีมสืบสวน
อุบัติเหตุจะทําการสอบถามข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุกับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ ผู้ประสบเหตุ และผู้เห็นเหตุการณ์ เพื่อ
ประเมิ นลํ าดั บเหตุ การณ์ ที่ เกิ ดเหตุ และวิ เคราะห์ ถึ ง
ความสัมพันธ์กับหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุ
สํ าหรั บข้ อมู ลการบาดเจ็ บที มสื บสวนอุ บั ติ เหตุ จะ
ติดต่อขอข้อมูลการบาดเจ็บจากโรงพยาบาลที่ผู้ประสบ
เหตุเข้ารับการรักษา โดยข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิต
สามารถนํามาจัดระดับของการบาดเจ็บได้ตาม Abbreviated
Injury Scale (AIS) โดยให้คะแนนการบาดเจ็บจากน้อย
ไปมาก (1-6) [12] ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การให้คะแนนระดับของการบาดเจ็บตาม
Abbreviated Injury Scale (AIS)
คะแนน
1
2
3
4
5
6
9

หมายถึง
การบาดเจ็บเล็กน้อย
การบาดเจ็บปานกลาง
การบาดเจ็บมากแต่ไม่คุกคามต่อชีวิต
การบาดเจ็บมากและคุกคามต่อชีวิต
การบาดเจ็บวิกฤต ไม่แน่ใจในโอกาสรอดชีวิต
การบาดเจ็บรุนแรงที่สุด ส่วนใหญ่ไม่รอดชีวิต
กรณีที่ไม่ทราบว่ามีการบาดเจ็บหรือไม่

ที่มา: กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค [12]

5. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานวิจยั
5.1 การเก็บข้อมูล
งานวิจัยนี้เริ่มเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร
พลิกคว่ําที่เกิดขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากช่วงเวลา
ดังกล่ าวมี จํ านวนอุ บัติ เหตุ รถโดยสารพลิกคว่ําเกิดขึ้ น
5 ครั้ง งานวิจัยนี้จึงนําข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร
พลิกคว่ําจากศูนย์ วิจัยอุ บัติเหตุแห่งประเทศไทย ซึ่งมี
ลักษณะข้อมูลที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยนี้มาวิเคราะห์เพิ่ม 1
กรณี รวมเป็น6 กรณี ซึ่งมีผู้ประสบเหตุทั้งหมด 128 ราย
เพื่ อให้ มี ข้ อมู ลกลุ่ มตั วอย่ างเพี ยงพอในการวิ เคราะห์
ข้อมูล ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างไม่ควรน้อยกว่า 100
[13] ดังแสดงในตารางที่ 2
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2563

ตารางที่ 2 สรุปข้อมูลทั่วไปของอุบัตเิ หตุ
ห รถโดยสารพพลิกคว่ํา

จํานวนผู้โดยสาร
เสียชีวิต บาาดเจ็บ ไม่ได้้รับบาดเจ็บ
ถนนแและสิ่งแวดล้อม
าํ
งที่นั่งได้
ที่ระบุตาแหน่
081010--01
4 คน
48
21 คน 227 คน
0 คน
- ถนน2 ช่องจราาจรมีลักษณะเป็ป็นเนินเขา
- กลางคืน
160705--01
2 คน
22
2 คน 446 คน
2 คน
- ถนน 4 ช่องจรราจร
- กลางคืน
- ไม่มีไฟส่องสว่าาง
160822--01
11 คน
1 คน 11 คน
17 คน
- ถนน 4 ช่องจรราจร
- กลางวัน
161102--01
10 คน
1 คน 14 คน
2 คน
ถนน
ถ 2 ช่องจราจจร มีลักษณะเป็ป็นทางโค้ง
- กลางคืน
- ไม่มีไฟส่องสว่าาง
170309--01
3 คน
30
6 คน 444 คน
0 คน
ถนน
ถ 2 ช่องจราจจร มีลักษณะเป็ป็นทางโค้ง
- กลางคืน
170726--01
7 คน
2 คน 15 คน
1 คน
ถนน
ถ 2 ช่องจราจจรกลางคืน
- ไม่มีไฟส่องสว่าาง
- มีกิ่งไม้ล้ําเข้ามมาในช่องจราจร
Case ID

โดยราายละเอี ย ดลํ าดั
า บ เหตุ ก ารณ
ณ์ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตตุ ใ น
แต่ละกรณี
ณีการเกิดอุบัติเหตุ
เ มีดังนี้ กําหนดให้
ห
POI คืออจุด
แรกที่รถเเกิดการชน แลละPOR คือจุดสุ
ด ดท้ายที่รถหหยุด
หลังการชน
กรณีททีี่ 1 Case ID: 081010-01
0
เมื่อวันนที่ 10 ตุลาคมม พ.ศ. 2551 เกิดอุบัติเหตตุรถ
โดยสารสสองชั้ น ไม่ ป ระะจํ า ทางพลิ กคว่
ค ํ า บนทางหลลวง

หมมายเลข 304 รถโโดยสารออกเดินนทางจากจังหวัวัดขอนแก่น
มุ่งหน้าสู่จังหวัดจันทบุรี แสดงงดัง รูปที่ 1 อุบัติเหตุใน
ครัรั้ ง นี้ ทํ า ให้ มี ผู้ เสี ย ชี วิ ต ในรถโโดยสารจํ า นววน 21 คน
บาาดเจ็ บสาหั ส 17
1 คน และบ าดเจ็ บ เล็ ก น้อย
อ 10 คน
ซึ่งจากการตรวจส
จ
สอบตําแหน่งที่ นั่งของผู้ประสสบอุบัติเหตุ
ทั้งหมดพบว่า มีผูผ้ทู ี่สามารถระบบุตําแหน่งที่นั่งได้
ง จํานวน
48 คน

รูปที
ป ่ 1 ลําดับเหตตุการณ์การเกิดดอุบัติเหตุกรณี
ณีที่ 1 Case ID: 081010-01 [113]
กรณีที่ 2 CCase ID: 160705-01
เมื่อวันนที่ 2 กรกฎาคคม พ.ศ. 2559 เวลา 03.500 น.
เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ร ถโดยสาารประจํ า ทางสายกรุ ง เทพฯฯ –
ร้อยเอ็ด ชชนท้ายรถบรรทุกพ่วง 20 ล้อ จากนั้นเสียหหลัก
พลิ กคว่ํ า บนทางหลวงงหมายเลข 233 ตํ าบลหนองงสิ ม
อําเภอบรรบือ จังหวัดมหหาสารคาม มีผู้โดยสารทั้งหหมด
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51 คน แสดงดัง รู ป ที่ 2 ส่ ง ผผลให้ มี ผู้ เ สี ยชี วิ ต ในรถ
โดยสารจํ านวน 3 คน บาดเจ็ บสาหั ส 8 คนน บาดเจ็ บ
เล็กน้
ก อย 38 คน และไม่ได้รับบ าดเจ็บ 2 คน ซึซ่งจากการ
ตรวจสอบตําแหน่งที่นั่งของผู้ปประสบอุบัติเหตุ
ห ทั้งหมด
พบบว่า มีผู้ที่สามารถระบุตําแหน่น่งที่นั่งได้จํานวนน 22 คน
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รูปที่ 2 ลําดับเหตุการณ์การเเกิดอุบัติเหตุกรณี
ร ที่ 2 Case ID: 160705-011
กรณีที่ 3 CCase ID: 1608822–01
เมื่อวันนที่ 21 สิงหาคมม พ.ศ. 2559 เววลา 01.20 น. เกิด
อุบัติเหตุรรถโดยสารไม่ประจํ
ร าทางเดินทางจากกรุงเทพพฯ –
ร้ อ ยเอ็ ด เสี ย หลั ก ตกข้ข้ า งทางพลิ กคว่
ค ํ า บนทางหลลวง
หมายเลขข 204 บริ เวณ
ณใต้ ทางแยกต่างระดั บบ้ านสสระ
ธรรมขันธ์ อําเภอเมืองนนครราชสีมา จังหวั
ง ดนครราชสีสีมา

มีผูผู้โดยสารทั้งหมมด 28 คน แส ดงดัง รูปที่ 3 ส่งผลให้มี
ผู้เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บสาหัส 2 คน บาดเจ็จ็บเล็กน้อย
9 คน
ค และไม่ได้รบบาดเจ็
ับ
บ 17 คคน ซึ่งจากการรตรวจสอบ
ตําแหน่งที่นั่งของงผู้ประสบอุบัตติิ เหตุทั้งหมดพพบว่า มีผู้ที่
สามมารถระบุตําแหหน่งที่นั่งได้จํานนวน 11 คน

รูปที่ 3 ลําดัดบเหตุการณ์กการเกิดอุบัติเหตตุกรณีที่ 3 Casse ID: 1608222–01
กรณีที่ 4 CCase ID: 1611102-01
เมื่อวันนที่ 1 พฤศจิกายน
า พ.ศ. 25559 เวลา 20.277 น.
เกิดอุบัติเเหตุรถโดยสารรประจําสายกรรุงเทพฯ รัตนบบุรีอุบลราชธธานี เสียหลักพลิ
พ กคว่ําลงข้างทางบนทางหล
ง
ลวง
หมายเลขข 214 ตํ า บล ทุ่ ง กุ ล า อํ า เภภอท่ า ตู ม จั ง หหวั ด

รู ่ 4 เป็น
สุรนทร์
ิ มีผู้โดยสาารทั้งหมด 16 คคน แสดงดัง รปที
เหตตุให้มีผู้เสียชีวติ 1 ราย และบาาดเจ็บ 14 รายย และไม่ได้
รับบาดเจ็
บ
บ 2 ราาย ซึ่งจากการรตรวจสอบตําแหน่งที่นั่ง
ขอองผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งหมดพพบว่า มีผู้ที่สามารถระบุ
า
ตําแหน่งที่นั่งได้จานวน
ํ
10 คน

รูปที่ 4 ลําดับเหตุการณ์การเเกิดอุบัติเหตุกรณี
ร ที่ 4 Case ID: 161102-001
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กรณีที่ 5 CCase ID: 1703309-01
เมื่อวันนที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เววลา 02.45 น. เกิด
อุบัติเหตุรรถโดยสารสองชชั้นไม่ประจําทางเสียหลักชนแผง
กั้นคอนกรีรีตและเสาไฟฟ้ฟ้าแรงสูงพลิกคว่
ค ําและตกลงขข้าง
ทางบนทาางหลวงหมายเลลข 304 ตําบลบบุพราหมณ์ อําเภอ

นาดี จังหวัดปราจีจีนบุรี มีผู้โดยสสารทั้งหมด 500 คน แสดง
ดังรูรปที่ 5 ส่งผลใหห้มีผู้เสียชีวิต 6 คน และบาดเเจ็บ 44 คน
ซึ่งจากการตรวจสสอบตําแหน่งที่ นั่งของผู้ประสสบอุบัติเหตุ
ง จํานวน
ทั้งหมดพบว่า มีผูผ้ทู ี่สามารถระบบุตําแหน่งที่นั่งได้
30 คน

รูปที่ 5 ลําดัดบเหตุการณ์กการเกิดอุบัติเหตุกรณีที่ 5 Case ID: 1703009-01
กรณีที่ 6 CCase ID: 1707726-01
เมื่อวันนที่ 26 กรกฎาาคม พ.ศ. 25600 เวลา 02.20 น.
เกิดอุบัติเหหตุรถโดยสารปรระจําทางสายกรรุงเทพ - สุวรรณ
ณภูมิ
พลิกคว่ําบบนทางหลวงหมมายเลข 202 มีผู้โดยสารทั้งหหมด

18 คน แสดงดัง รูปที่ 6 ส่งผผลให้มีผู้เสียชีวติ 2 คน
บาดเจ็บ 15 คนน ไม่ได้รับบาดดเจ็บ 1 คน ซึซ่งจากการ
ตรวจสอบตําแหน่งที่นั่งของผู้ปประสบอุบัติเหตุ
ห ทั้งหมด
พบบว่า มีผู้ที่สามารถระบุตําแหน่น่งที่นั่งได้จํานวนน 7 คน

รูปที่ 6 ลําดับเหตุการณ์การเเกิดอุบัติเหตุกรณี
ร ที่ 6 Case ID: 170726-001
5.2 วิธีการดําเนินงานวิจัย
55.2.1 ปัจจัยทีมี่ ความสัมพันธ์ตอ่ การเสียชีววิิต
จากอุบัตเิเหตุรถโดยสารรพลิกคว่าํ
กการวิเคราะห์ข้ข้อมูลด้วยวิธีการถดถอยแบบบทวิ
นาม (Binaary Logistic Regression Analysis)
A
เป็นการ
หาความสัสัมพันธ์ที่ตัวแปปรตามมีค่าควาามเป็นไปได้ 2 ค่า
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ถูกนํ
ก ามาใช้เพื่อหาาปัจจัยที่มีควาามสัมพันธ์กับการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุรถโโดยสารพลิกควว่ําทั้ง 6 กรณี
ก ซึ่งมีผู้
ห วแปร
ประสบเหตุทั้งหมมด 128 ราย แและทําการกําหนดตั
ที่ใช้ชในการวิเคราะะห์ข้อมูลดังตารรางที่ 3
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ตารางที่ 3 ลักษณะของข้อมูลที่ทําการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสาร
ชื่อตัวแปร
โอกาสการเสียชีวิต (ตัวแปรตาม)
อายุ (ตัวแปรอิสระ)
เพศ (ตัวแปรอิสระ)
ตําแหน่งที่นั่งใกล้/ไกลจุดพลิกคว่ํา
(ตัวแปรอิสระ)
ตําแหน่งที่นั่งหน้า/หลัง (ตัวแปรอิสระ)
สภาพรถโดยสาร (ตัวแปรอิสระ)
ประเภทวัตถุที่ชน (ตัวแปรอิสระ)
ประเภทรถโดยสาร (ตัวแปรอิสระ)

รหัส/ความหมาย
0 = ไม่เสียชีวิต 1 = เสียชีวิต
อายุจริงของผู้ประสบเหตุ
0 = เพศชาย
1 = เพศหญิง
0 = ตําแหน่งที่นั่งใกล้จุดพลิกคว่ํา 1 = ตําแหน่งที่นั่งไกลจุดพลิกคว่ํา
0 = ตําแหน่งที่นั่งด้านหลัง 1 = ตําแหน่งที่นั่งด้านหน้า
0 = สภาพรถที่สมบูรณ์ 1 = สภาพรถที่ไม่สมบูรณ์
0 = ชนกับราวกันอันตราย 1 = วัตถุอื่น ๆ
0 = รถโดยสาร 1 ชั้น
1 = รถโดยสาร 2 ชั้น

5.2.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรุนแรง
ของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ํา
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสมการถดถอยแบบ
เรียงลําดับ (Ordered logistic Regression Analysis)
เป็นการหาความสัมพันธ์ที่ตัวแปรตามเป็นตัวแปรเรียง

ลําดับแบบ Ordinal Scale ถูกนํามาใช้เพื่อหาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
รถโดยสารพลิกคว่ําทั้ง 6 กรณี ซึ่งมีผู้ประสบเหตุทั้งหมด
128 ราย และโดยทําการกําหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ลักษณะของข้อมูลที่ทําการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัตเิ หตุรถโดยสาร
ชื่อตัวแปร
ระดับการบาดเจ็บ (ตัวแปรตาม)
อายุ (ตัวแปรอิสระ)
เพศ (ตัวแปรอิสระ)
ตําแหน่งที่นั่งใกล้ /ไกลจุดพลิกคว่ํา
(ตัวแปรอิสระ)
ตําแหน่งที่นั่งหน้า/หลัง (ตัวแปรอิสระ)
สภาพรถโดยสาร (ตัวแปรอิสระ)
ประเภทวัตถุที่ชน (ตัวแปรอิสระ)
ประเภทรถโดยสาร (ตัวแปรอิสระ)

รหัส/ความหมาย
1 = ไม่บาดเจ็บ
2 = บาดเจ็บเล็กน้อย (AIS 1-2)
3 = บาดเจ็บสาหัส (AIS 3-5) 4 = เสียชีวิต (AIS 6)
อายุจริงของผูป้ ระสบเหตุ
0 = เพศชาย
1 = เพศหญิง
0 = ตําแหน่งที่นงั่ ใกล้จุดพลิกคว่ํา 1 = ตําแหน่งที่นงั่ ไกลจุดพลิกคว่าํ
0 = ตําแหน่งที่นงั่ ด้านหลัง
0 = สภาพรถที่สมบูรณ์
0 = ชนกับราวกันอันตราย
0 = รถโดยสาร 1 ชั้น

ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล กํ าหนดให้ แถวที่ 1-6
เป็นตําแหน่งที่นั่งด้านหน้าแถวที่ 7-12 เป็นตําแหน่งที่นั่ง
ด้านหลัง กรณีรถโดยสารสาธารณะพลิกคว่ํากําหนดให้
ตําแหน่งที่ ใกล้จุ ดพลิ กคว่ําคือด้ านที่รถพลิ กคว่ําแสดง
ดังรูปที่ 7
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1 = ตําแหน่งที่นงั่ ด้านหน้า
1 = สภาพรถที่ไม่สมบูรณ์
1 = วัตถุอื่น ๆ
1 = รถโดยสาร 2 ชั้น

6. ผลการศึกษาและการวิเคราะห์
6.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ํา
ผลการวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส มการความถดถอยแบบ
ทวินาม เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ํา แสดงดังตารางที่ 5
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ด้านใใกล้จุดพลิกคว่ํา/ด้
/ านไกลจุดพลิกกคว่ํา

ตําแหน่งที่นั่งด้านหลัง

ตําแหน่งที่นั่งด้านหน้า

ด้านใกล้จดุ พลิกคว่ํา/ด้านไกลจุดพลิกคว่ํา

41

รูปที่ 7 การกําหนดตําาแหน่งทีน่ ั่งทีใ่ ช้ชในการวิเคราะะห์ข้อมูล
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติแบบ Binary Logistic regression
ตัวแปร
อายุ
เพศหญิง
ตําแหน่งที่นั่งไกลจุดพลิกคว่ํา
ตําแหน่งที่นั่งด้านหน้า
สภาพรถที่ไม่สมบูรณ์
ชนกับวัตถุอื่น ๆ
รถโดยสาร 2 ชั้น
Constant
Cox & Snell R Square
หมายเหตุ * ระดับนัยสําคัญ 0.05

Model1
0.122*
-1.245
1.932*
3.716*
3.291*
-0.186
23.373
-34.132

P-Value
0.000*
0.145*
0.006*
0.000*
0.000*
0.821
0.998
0.000
0.445

ตารางที่ 5 พบว่าแบบจําลองที่ 2 พารามิเตอร์อายุ
ตําแหน่งที่นั่งไกลจุดพลิกคว่ํา ตําแหน่งที่นั่งด้านหน้า และ
สภาพรถที่ไม่สมบูรณ์ มีนัยสําคัญต่อการเสียชีวิตทุกตัว
และมีค่า Cox & Snell R Square เท่ากับ 0.331 โดย
สามารถอธิบายได้ว่าอายุของผู้โดยสารมีความ สัมพันธ์
อย่างมีนัยสําคัญกับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสาร
ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ 0.05 กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ เมื่ อ เกิ ด
อุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ํา ผู้โดยสารที่มีอายุมากจะมี
โอกาสที่จะเสียชีวิตมากขึ้นเป็น 1.103 เท่า เมื่อปัจจัย
อื่น ๆ คงที่ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (P-Value = 0.000)
เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ร ถโดยสารพลิ ก คว่ํ า ผู้ โดยสารที่ นั่ ง
ตําแหน่งไกลจุดพลิกคว่ําจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากกว่า
ผู้โดยสารที่นั่งตําแหน่งใกล้จุดพลิกคว่ํา 3.080 เท่า เมื่อ
ปัจจั ยอื่ น ๆ คงที่ เนื่ องจากเมื่ อรถมี การพลิ กคว่ํ าอาจ
ส่งผลให้ผู้โดยสารที่นั่งตําแหน่งด้านที่ไกลจากด้านพลิก
คว่ํากระเด็นออกจากที่นั่งตามแรงเหวี่ยงของรถที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 (P-Value = 0.043) ตําแหน่งที่นั่งด้านหน้า
มีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากกว่าผู้โดยสารที่นั่งในตําแหน่งที่
นั่งด้านหลัง 13.780 เท่า เมื่อปัจจัยอื่น ๆ คงที่ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 (P-Value = 0.002) เนื่องจากกรณีการ
เกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะในการศึกษานี้ส่วนใหญ่
เกิดการชนด้านหน้าก่อนพลิกคว่ํา สําหรับความบกพร่อง
ตัวรถมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับการเสียชีวิตที่
นัยสําคัญ 0.05 (P-Value = 0.003) หมายความว่า ถ้า
ตัวรถมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร
พลิกคว่ําจะมีโอกาสที่ผู้โดยสารจะเสียชีวิตสูงกว่ารถโดยสาร
ที่มีตัวรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อนเกิดอุบัติเหตุ คิดเป็น
7.867 เท่า เมื่อปัจจัยอื่น ๆ คงที่
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Odd Ratio
1.130
0.288
6.924
0.024
26.922
1.206
0.000
0.001

Model2
0.098*
1.125*
2.623*
2.063*
-8.599

P-Value
0.000*
0.043*
0.002*
0.003*
0.000*
0.331

Odd Ratio
1.103
3.080
13.780
7.867
0.000

6.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อความรุนแรง
ของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ํา
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สมการถดถอยแบบ
เรียงลําดับ เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสาร
พลิกคว่ําโดยพิจารณาปัจจัยทั้งหมด 7 ปัจจัย ผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย และค่าความ
ถูกต้องของการพยากรณ์แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติแบบ Ordered
logistic regression
ตัวแปร
อายุ

Model 1 P-Value Model 2 P-Value
0.046 0.007* 0.046* 0.007*
0.181

0.095

-

-

เพศหญิง

0a

-

-

-

ตําแหน่งที่นั่งใกล้จุดพลิกคว่าํ

-0.358

0.378

-

-

ตําแหน่งที่นั่งไกลจุดพลิกคว่าํ
ตําแหน่งที่นั่งด้านหลัง
ตําแหน่งที่นั่งด้านหน้า
สภาพรถทีส่ มบูรณ์
สภาพรถทีไ่ ม่สมบูรณ์
ชนกับราวกันอันตราย
ชนกับวัตถุอื่น ๆ
รถโดยสาร 1 ชั้น
รถโดยสาร 2 ชั้น
Cox & Snell R Square

a

0

-

-

เพศชาย

*

-1.819 0.000
0a
-2.696 0.000*
0a
-1.748 0.002*
0a
-2.229 0.017*
0a
0.412

*

-1.814 0.000*
0a
-2.685* 0.000*
0a
-1.861* 0.000*
0a
-2.102* 0.021*
0a
0.408

หมายเหตุ * ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05, a. กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 0
เนื่องจากเป็น redundant

จากตารางที่ 6 พบว่าสมการแบบจําลองที่ 2 พารามิเตอร์
มีนัยสําคัญต่อความรุนแรงของการบาดเจ็บ มีค่า Cox &
Snell R Square เท่ากับ 0.408 สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะพลิกคว่ําผู้โดยสารที่มี
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อายุ ที่ เพิ่ มขึ้ น 1 ปี จะมี โอกาสได้ รั บบาดเจ็ บที่ รุ นแรง
สูงกว่าผู้ประสบเหตุที่อายุน้อย ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
(P-Value = 0.007) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุด้านหน้าก่อน
พลิกคว่ํา ผู้ โดยสารที่ นั่งในตําแหน่งที่ นั่งด้ านหลั งจะมี
โอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บรุนแรงน้อยกว่าผู้โดยสารที่นั่งใน
ตําแหน่งที่นั่งด้านหน้า ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (P-Value
= 0.000) ถ้าเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ํา รถโดยสารที่มีสภาพ
รถตั ว ที่ ส มบู ร ณ์ จ ะส่ ง ผลให้ ผู้ โ ดยสารมี โ อกาสได้ รั บ
บาดเจ็บที่รุนแรงน้อยกว่ากรณีที่ตัวรถโดยสารที่มีสภาพที่
ไม่สมบูรณ์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (P-Value = 0.000 )
ผู้โดยสารในรถโดยสารที่ชนกับราวกันอันตราย มีโอกาส
ที่จะได้รับบาดเจ็บรุนแรงน้อยกว่ากรณีที่รถโดยสารชน
เข้ า กั บ วั ต ถุ อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ร าวกั น อั น ตราย ที่ ร ะดั บ
นัยสําคัญ 0.05 (P-Value = 0.000) ผู้โดยสารในรถ
โดยสาร 1 ชั้น มีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บรุนแรงน้อยกว่า
ผู้โดยสารในรถโดยสาร 2 ชั้น ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
(P-Value = 0.021)
7. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษารูปแบบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ
พลิกคว่ําและการบาดเจ็บทั้ง 6 กรณี ด้วยการสืบค้น
สาเหตุ การเกิ ดอุ บั ติเหตุ และวิ เคราะห์ด้ วยวิ ธี Binary
Logistic Regression และ Ordered Logistic Regression
เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตและความ
รุนแรงของการบาดเจ็บ สามารถสรุปได้ดังนี้
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ําผู้โดยสารสูงอายุ
มีโอกาสที่จะมีอาการบาดเจ็บที่รุนแรง และมีโอกาสจะที่
จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1.103 เท่า สูงกว่าผู้โดยสารที่มีอายุน้อย
- ผู้โดยสารที่นงั่ ในตําแหน่งที่นั่งด้านไกลจากจุดพลิก
คว่ํามีโอกาสทีจ่ ะเสียชีวติ จากอุบัติเหตุเพิ่มขึน้ 3.080 เท่า
- ผู้โดยสารที่นั่งในตําแหน่งที่นั่งด้านหน้ามีโอกาสที่
จะได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงมากกว่าผู้โดยสารที่นั่งตําแหน่ง
ด้านหลัง และมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้โดยสารที่นั่งใน
ตําแหน่งที่นั่งด้านหลัง 13.780 เท่า
- เมื่ อเกิดเหตุพลิ กคว่ํ า รถโดยสารที่มี ตั วรถอยู่ ใน
สภาพไม่ สมบู รณ์ จ ะส่ ง ผลให้ ผู้ โดยสารได้ รั บ บาดเจ็ บ
รุนแรงมากกว่าในกรณีที่รถโดยสารมีตัวรถอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ และมีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 7.867 เท่า
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- เมื่อเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ําผู้โดยสารที่โดยสารรถ

โดยสาร 2 ชั้น มีโอกาสได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงกว่าผู้โดยสาร
ที่โดยสารรถโดยสารชั้นเดียว
- ในกรณีรถโดยสารชนเข้ากับวัตถุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ราว
กันอันตราย (Guard rail) ก่อนที่จะพลิกคว่ํา จะส่งผลให้
ผู้โดยสารมีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บรุนแรงกว่าในกรณีที่
รถโดยสารชนเข้ากับราวกันอันตราย
อย่างไรก็ดีอุบัติเหตุที่นํามาวิเคราะห์ส่วนใหญ่เกิดขึ้น
ในช่ ว งเวลากลางคื น ซึ่ ง มี แ สงสว่ า งน้ อ ย ถนนและ
สิ่งแวดล้อม อาจมีส่วนที่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งสภาพ
ข้างทางที่ไม่ปลอดภัย เช่นมีสิ่งอันตรายข้างทางโดยไม่มี
ราวกันอันตรายส่งผลให้การบาดเจ็บของผู้โดยสารมีความ
รุนแรงมากขึ้น และมีหลายกรณีที่รถมีสภาพไม่สมบูรณ์
อีกทั้งจากการตรวจสอบหลังเกิดเหตุและจากการสอบถาม
ผู้ ประสบเหตุ พบว่ าผู้ โดยสารไม่ คาดเข็ มนิ รภั ยเกื อบ
ทั้งหมด ทําให้อุบัติเหตุมีความรุนแรงมากกว่าที่ควรจะเป็น
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 จากการตรวจสอบสภาพรถหลังการเกิดอุบัติเหตุ
และจากการสอบถามผู้ประสบเหตุ พบว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุ
ส่วนใหญ่จะเป็นรถโดยสาร 2 ชั้น และเป็นรถที่มีสภาพ
ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะพิจารณา
เรื่องของการตรวจสภาพรถ และการใช้รถโดยสาร 2 ชั้น
8.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาเรื่องของ
อันตรายข้างทาง และควรที่จะติดตั้งราวกันอันตราย ใน
บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง
8.3 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้โดยสารไม่คาด
เข็มขัดนิรภัยเกือบทั้งหมด ทําให้อุบัติเหตุมีความรุนแรง
มากกว่ าที่ ควรจะเป็ น หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องควรที่ จะ
พิจารณาเรื่องของการใช้เข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความรุนแรง
ของการบาดเจ็บ
9. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิ จั ยขอขอบพระคุ ณหน่ วยงานที่ สนั บสนุ นข้ อมู ล
สําหรับงานวิจัยนี้ ได้แก่ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยของที ม สื บ ค้ น สาเหตุ ข อง
อุบัติเหตุทางถนนในเชิงลึกปี 2559 (เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) นายปฐมยศ แยกโคกสูง
นายทศพล แทบทาน และนายเต็มใจ พัวพันธ์
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