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บทที ่5 งานที่เกีย่วของอื่นๆ  
 

ในบทนี้ไดนําเสนองานดานตางๆ ของศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทยโดยมีเนื้อหาประกอบดวย งานพัฒนาการศึกษา การฝกอบรม 

การพัฒนาเวบไซด งานสราง/พัฒนาเครือขายนักวิจัย งานเผยแพรและประชาสัมพันธ  

 

5.1 งานพัฒนาการศึกษา 
 

เพื่อความยั่งยืนและการเผยแพรความรูของงานอุบัติเหตุ มีความจําเปนที่จะตองสรางนักวิจัยและนักวิเคราะหอุบัติเหตุระดับทองถิ่น

เพื่อการนําความรูของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ที่ไดไปประยุกตใช โดยปจจุบันมีเจาหนาที่จากกรมทางหลวง เขารับการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมขนสง สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย โดยมีรายละเอียดของการศึกษาในระยะ 2 ปที่ผาน

มา ดังนี้ 
 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก: นายพิชญ รุงเรืองวิโรจน 
เลขประจําตัวนักศึกษา 103541 

สัญชาติ ไทย 

คณะ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

สาขา วิศวกรรมขนสง 

ระดับปริญญา วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบัณฑิต 

ที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารยกัณวีร กนิษฐพงศ 

ที่อยู คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 

ตู ปณ. 4 คลองหลวง 

ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย 

อีเมล st103541@ait.ac.th 

เกรดเฉลี่ย 3.75 

หัวขอการวิจัย Development of Splash/Spray Measurement and Index for Highways Safety in 

Thailand 
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รายวิชาที่ลงทะเบียน 

หลักสูตร รายละเอียด หนวยกิต 

August, 2005 

CE73.31 Geometric Design and Highway Safety 3 

ED76.06 Spatial Information Systems in Natural Resources Management 3 

ED77.03 Applied Statistics for Development Planning 3 

January, 2006 

CE60.993A Special Study* 3 

CE73.16 Logistics Systems 3 

CE73.32 Design and Performance of Highway and Airport Pavement 3 

August, 2006  

CE63.0112 Doctoral Thesis 12 

January, 2007  

CE63.0115 Doctoral Thesis 15 

 
หลักสูตรระดับปริญญาโท: นายสมยงค อันทามา 
เลขประจําตัวนักศึกษา 103540 

สัญชาติ  ไทย 

คณะ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

สาขา วิศวกรรมขนสง 

ระดับปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

ที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารยกัณวีร กนิษฐพงศ 

ที่อยู คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 

ตู ปณ. 4 คลองหลวง 

ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย 

อีเมล st103540@ait.ac.th 

เกรดเฉลี่ย 3.31 

หัวขอวิทยานิพนธ Laboratory Study on Functional and Performance-Based Properties of Porous 

Asphalt Mixed in Thailand 
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รายวิชาที่ลงทะเบียน 

หลักสูตร รายละเอียด หนวยกิต 

August, 2005 

CE73.11 Transportation System 3 

CE73.12 Urban/Regional Transportation Analysis and Planning Methods 3 

CE73.13 Urban Transportation Policy and Planning 3 

CE73.31 Geometric Design and Highway Safety 3 

January, 2006 

CE73.14 Transportation Economics and Project Evaluation 3 

CE73.21 Traffic Engineering 3 

CE73.32 Design and Performance of Highway and Airport Pavement 3 

CE73.33 Pavement Management Systems 3 

Inter Semester, 2006 

IN00.9008 Disaster Risk Management 2 

August, 2006 

CE61.0112 Master Thesis 12 

January, 2007  

CE61.0110 Master Thesis 10 

 

หัวขอวิทยานิพนธ 
Laboratory Study on Functional and Performance-Based Properties of Porous Asphalt Mixed in Thailand 

โดย สมยงค อันทามา 
บทคัดยอ 
At present, most pavement design methods are focused on selecting layered structures that are resistant to 
traffic and environmental conditions. However, it has become more recognized that in pavement design, the 
aspect of safety in terms of skid resistance and visibility in different weather conditions are required. Skid 
resistance and Visibility can be improved by draining water out of the surface to reduced splash, spray and 
hydroplaning. Hydroplaning is minimized with high permeability of the pavement which means that water is 
permeated rapidly from the surface further causing skid reduction, which is an important function of pavement 
surfaces. Conventional hot mix asphalt (HMA) or dense-graded asphalt mix has been widely used in 
Thailand’s highways for long time. It has been found that most HMA pavements in Thailand always have 
rutting problems especially at intersections and at locations with slow speed traffic movement. Due to the 
rutting, water is stored on the surface at the rut area, and hence causing hydroplaning problems.  In addition, 
fatigue cracking and bleeding are also observed as the prominent pavement problems in the country. Two 
other mixes which are not widely used in Thailand are stone matrix asphalt (SMA) and porous asphalt (PA), 
however, those were widely used in the United States and Europe. The US and Europe’s experiences with 
PA and SMA pavement indicate that these pavement surfaces can provide good skid resistance by using 
excellent wear resistance aggregate and can reduce noise generation. In addition, these asphalt surfaces 
offer the benefits in terms of the improvement of rut resistance and the reduction of hydroplaning, splash and 
spay due to wet weather.  
 
This study focused on the evaluation of PA performance and compared to SMA and conventional HMA by 
using limestone from the same source.  The British Pendulum skid tester was used for measuring the skid 
resistance of the mixtures. L.C.S. permeameter was used for measuring permeability. Standing Wave 
Apparatus Type 4002 was used for measuring sound absorption coefficient to represent the ability of noise 
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reduction of asphalt mixture. Two performance-related properties which are the rutting resistance and the 
moisture damage resistance were tested by using the load wheel tracking test and the indirect tensile 
strength test, respectively. 
 
It was found that gradation of PA mix significantly improve permeability and sound absorption coefficient 
when compared to other mixes. Based on the results from initial skidding resistance measured by using the 
British Pendulum Skid tester which is related to low speed skidding, conventional HMA shows highest skid 
number. PA shows the lowest skid due to the effect from the larger size of aggregate gaps. 
 
Polymer Modify Asphalt (PMA) binder and gradation in SMA and PA significantly improve rutting resistance. 
The indirect tensile strength test results indicate that dense-graded mix has higher tensile strength than gab 
grade of SMA and open grade of PA. PA and SMA show better resistance to moisture damage than 
conventional HMA. 
 

 

5.2 การฝกอบรม 
 
การจัดฝกอบรมในระยะสั้น มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคความรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความรูเบื้องตน และวิธีศึกษารวบรวมขอมูล

อุบัติเหตุที่ถูกตองและแมนยํา แกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับงานดานอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เจาหนาที่ตํารวจ

ทางหลวง เจาหนาที่ประกันภัย นักวิชาการ ฯลฯ ซึ่งบุคลากรเหลานี้ นอกจากจะนําความรู ประสบการณจากการเขารับการฝกอบรมไป

เสริมสรางประโยชนแกหนวยงานตนสังกัดแลว ยังสามารถชวยบันทึกและรวบรวมขอมูลอุบัติเหตุที่นาเชื่อถือ เพื่อใชเปนประโยชนตอ

การวิจัยอื่นๆ ในอนาคต อันจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลใหดียิ่งขึ้น 

 

การฝกอบรมครั้งที่ 1 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2549 ในหัวขอเรื่อง “การสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ” โดยมีคุณฟูศักดิ์ เลาห

สวัสดิ์ เปนประธานในพธิีเปดและปดการฝกอบรม ในวันนั้น มีตัวแทนผูเขารับการฝกอบรมจากกรมทางหลวง จํานวนทั้งส้ิน 30 คน  

 

รายละเอียดการอบรมครั้งที่ 1 “การสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ” หองประชุมกองฝกอบรม กรมทางหลวง กรุงเทพฯ วันที่ 8 

มีนาคม 2549 เวลา 08:00 – 16:30 น. 
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เวลา หัวขอการอบรม 

08:00 – 08:30 ลงทะเบียน 

ความรูเบ้ืองตนของการสืบคนสาเหตุการเกดิอุบัติเหตุ 

- การวิเคราะหอุบัติเหตุและการสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  

- ความจําเปนของการสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย 

การเตรียมขอมูล 

- การวางแผนในพื้นที่การเกิดอุบัติเหตุ 

- ขอมูลทางถนนและสิ่งแวดลอม 

- การใชเครื่องหมายตางๆ และความหมาย 

- จุดที่เกิดการชนกันของรถและจุดที่รถหยุดหลังเกิดการชน 

08:30 – 10:00 

 

- ภาพถายในสถานที่เกิดเหตุ 

10:00 – 10:30 พักรับประทานอาหารวาง 

การวัดและการจัดทําแผนที่ในสถานที่เกิดเหตุ 
Measuring and Mapping the Collision Scene 

- การลงจุดในพื้นที่เกิดเหตุ 

- การรางภาพในพื้นที่เกิดเหตุ  

- เครื่องมือและอุปกรณอื่นๆ  

ขอมูลผูประสบอุบัติเหตุ 

- ขอมูลผูประสบเหตุทั่วไป 

- การบาดเจ็บจากการกระแทกทั้งภายในและภายนอก 

10:30 – 12:00 

- ระบบนิรภัย (เข็มขัดนิรภัย และหมวกนิรภัย) 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ขอมูลทางดานรถ 

- ขอมูลทั่วไปของรถ 

- การยุบตัวของรถ 

- วิธีการตรวจสอบรถ 

13:00 – 14:00 

- ภาพถายของรถ 

14:00 – 15:30 การเก็บขอมูลในภาคสนาม 

15:30 – 16:00 พักรับประทานอาหารวาง 

16:00 – 16:30 การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน 
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ภาพบรรยากาศในหองฝกอบรม 

 

 
ปายประชาสัมพันธกรมทางหลวงและ 
ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

 
คุณฟูศักดิ์ เลาหสวัสดิ์ (ท่ีสองจากขวา)  
ประธานในพิธีเปดและปดการฝกอบรม 

 
ผูเขารับการฝกอบรม 

 
ศาสตราจารยยอดพล ธนาบริบูรณ (ซาย) ผูบรรยาย 

 
การฝกอบรมการเก็บขอมูลภาคสนาม 

 
การฝกอบรมการเก็บขอมูลภาคสนาม 

 
การซักถามและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น กอนพิธีปดการฝกอบรม 

 
รูปที่ 5.1 ภาพจากการฝกอบรมครั้งที่ 1 
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ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ไดจัดการฝกอบรมครั้งที่สองในหัวขอเรื่อง “การสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (Accident investigation)” ขึ้น เมื่อ

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ณ โรงแรมโซฟเทล จังหวัดขอนแกน มีผูเขารวมอบรมทั้งส้ิน 43 คน โดยมีคุณพยัต ชาญประเสริฐ ปลัด

จังหวัดขอนแกน เปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรม นอกจากนี้ยังมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานอุบัติเหตุ อาทิเชน นายแพทย

วิทยา ชาติบัญชาชัย ศ.นพ.ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล ดร.ดนัย เรืองสอน าพบางสวนจากการฝ

กอบรม แสดงในรูปที่ 5.2 

 

รายละเอียดการอบรมครั้งที่ 2 “การสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการฟนฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ” งแรม ฟเทล จังหวัด

ขอนแกน วันที่ 18 ตุลาคม 2549 เวลา 8:30 – 16:30 น. 

เวลา หัวขอการอบรม 

08:30 – 09:00 พิธีเปดการอบรม 

โดย คุณพยัต ชาญประเสริฐ ปลัดจังหวัดขอนแกน  

09:00 – 09:30 ที่มาของศูนยวิจัยอุบัติเหตุ หงประเทศไทย 

โดย ผศ.ดร.กัณวีร กนิษฐพงศ ผูจัดการศูนยวิจัยอุบัติเหตุ หงประเทศไทย 

09:30 – 10:30 การแกไขปญหาอุบัติเหตุอยางเปนระบบ 

โดย ศ.นพ.ไพบูลย สุริยะวงศ"พศาล ที่ปรึกษาศูนยวิจัยอุบัติเหตุ หงประเทศไทย 

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารวาง 

10:45 – 12:00 ความรุน รงและการบาดเจ็บของผูประสบอุบัติเหตุ 

โดย นายแพทยวิทยา ชาติบัญชาชัย โรงพยาบาลขอน กน 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 องคประกอบของอุบัติเหตุ: ถนน ละสิ่งแวดลอม 

โดย ดร.ดนัย เรืองสอน กรมทางหลวง 

14:00 – 15:00 การสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 

โดย คุณศาสตราวุฒิ พลบูรณ ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

15:00 – 15:15 พักรับประทานอาหารวาง 

15:15 – 16:00 การวิเคราะหอุบัติเหตุใน ชิงลึก : การฟนฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ 

โดย คุณศาสตราวุฒิ พลบูรณ ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

16:00 – 16:30 กรณีอุบัติเหตุศึกษา  

โดย ทีมงานวิจัยศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
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ผูเขารับการฝกอบรม 

 
ผศ.ดร.กัณวีร กนิษฐพงศ ผูจัดการศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

 
นพ. วิทยา ชาติบัญชาชัย โรงพยาบาลขอนแกน 

 

 
ศ.นพ.ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล 

ท่ีปรึกษาศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

 
ดร.ดนัย เรืองสอน กรมทางหลวง 

 
การฝกอบรมการเก็บขอมูลภาคสนาม 

 
รูปที่ 5.2 ภาพจากการฝกอบรมครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแกน 
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ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ไดจัดการฝกอบรมครั้งที่สามในหัวขอเรื่อง “การสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Investigation)” ขึ้น เมื่อ

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมอมารี รินคํา จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวมอบรมทั้งส้ิน 33 คน โดยมีนายกองเอกวิลาส รุจิวัฒ

นพงศ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรม นอกจากนี้ยังมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานอุบัติเหตุ 

อาทิเชน ศ.นพ.ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล ดร.ดนัย เรืองสอน และนพ.ธีรวุฒิ โกมุทบุตร โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม โดยภาพ

บางสวนจากการฝกอบรม แสดงในรูปที่ 5.3 

 

รายละเอียดการอบรมครั้งที่ 3  “การสืบคนสาเหตุการเกดิอุบัติเหตุและการฟนฟูสภาพการเกิดอุบัติเหต”ุ 

โรงแรมอมารี รินคํา จังหวัดเชียงใหม วันที่ 9 มกราคม 2550 เวลา 8:30 – 15:00 น. 

เวลา หัวขอการอบรม 

08:30 – 09:00 พิธีเปด 

โดย นายกองเอก วิลาส รุจิวัฒนพงศ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 

09:00 – 09:30 ที่มาของศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

โดย ผศ.ดร.กัณวีร กนิษฐพงศ ผูจัดการศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

09:30 – 10:15 การแกไขปญหาอุบัติเหตุอยางเปนระบบ  

โดย ศ.นพ.ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล ที่ปรึกษาศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

10:15 – 10:30 พักรับประทานอาหารวาง 

10:30 – 12:00 การสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Investigation), การฟนฟูสภาพการเกิด

อุบัติเหตุ (Accident Reconstruction) และ กรณีอุบัติเหตุศึกษา (Crash Case Studies) 

โดย คุณศาสตราวุฒิ พลบูรณ ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 ความรุนแรงและการบาดเจ็บของผูประสบอุบัติเหตุ (Road Crash Injuries) 

โดย นพ.ธีรวุฒิ โกมุทบุตร หัวหนาสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน โรงพยาบาล

นครพิงค  

จังหวัดเชียงใหม 

14:00 – 14:15 พักรับประทานอาหารวาง 

14:15 – 15:00 องคประกอบของอุบัติเหตุ: ถนนและสิ่งแวดลอม 

โดย ดร.ดนัย เรืองสอน กรมทางหลวง 

 



 รายงานฉบับสมบูรณ 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย  หนา 5-10 

 
รูปที่ 5.3 ภาพจากการฝกอบรมครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม 

  

นอกจากนี้ ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ไดจัดการฝกอบรมในสวนกลาง ที่สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 ในหัวขอ 

“ความปลอดภัยของรถขนสงสาธารณะในประเทศไทย” โดยมีผูเขารวมอบรมทั้งส้ิน 40 คน จากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

อาทิเชน กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กรมการขนสงทางบก สํานักงานกรุงเทพมหานคร ตํารวจทางหลวง ส่ือมวลชน ฯลฯ 

วัตถุประสงคของการอบรมครั้งนี้เพื่อสรางความตระหนักใหแกสาธารณชนในเรื่องการแกปญหารถขนสงสาธารณะในประเทศไทย โดย

มีผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยทางถนนและรถขนสงสาธารณะ ไดแก ศ.นพ.ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล ที่ปรึกษาศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

และคุณจักรกฤษณ ตั้งใจตรง ผูเชี่ยวชาญจากกรมการขนสงทางบก นอกจากนี้ยังเปดเวทีเสวนากลุมใหผูเขารวมอบรมไดแสดงความ

คิดเห็นในการแกไขปญหารถขนสงสาธารณะในประเทศไทย  

 

รายละเอียดการอบรม “รถขนสงสาธารณะในประเทศไทย” ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ 9 มีนาคม 2550 เวลา 8:30 – 12:00 น. 

เวลา หัวขอการอบรม 

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน 

09:00 – 09:20 สถานการณอุบัติเหตุของรถขนสงสาธารณะ (Accidental Situations of  Public Bus) 

โดย ศ.นพ.ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล ที่ปรึกษาศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

09:20 – 09:40 นวัตกรรมของการบริการรถขนสงสาธารณะจากปจจุบันสูอนาคต (Innovation of Public 

Bus Service from Present to Future) 

โดย คุณจักรกฤษณ ตั้งใจตรง กรมการขนสงทางบก 

09:40 – 09:45 พักรับประทานอาหารวาง 

09:50 – 11:30 “อุบัติเหตุในรถขนสงสาธารณะ” และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในรถขนสงสาธารณะ 

(“Accident in Public Bus ” and What is causes for Accident of Public Bus)   

โดย คุณศาสตราวุฒิ พลบูรณ ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

11.30 – 12.00 การเสวนาระหวางผูเขารวมการอบรม (Discussion of Participants) 

 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 



 รายงานฉบับสมบูรณ 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย  หนา 5-11 

 
ศ.นพ.ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล ท่ีปรึกษาศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

 
ผศ.ดร.กัณวีร กนิษฐพงศ  ผูจัดการศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

 
คุณจักรกฤษณ ตั้งจิตตรง กรมการขนสงทางบก 

 
คุณศาสตราวุฒิ พลบูรณ ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

 

   
 

   
 



 รายงานฉบับสมบูรณ 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย  หนา 5-12 

  
 

 

   
รูปที่ 5.4 ภาพจากการเสวนาของผูเขารวมอบรมครั้งที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย จ.ปทุมธานี 

 

ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ไดจัดการฝกอบรมครั้งที่หา นับเปนการอบรมครั้งสุดทายขึ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมไดมอนด 

พลาซา จังหวัดสุราษฏรธานี มีผูเขารวมอบรมทั้งส้ิน 41 คน โดยมีคุณวิญู ทองสกุล รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฏรธานี เปน

ประธานในพิธีเปดการฝกอบรม นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานอุบัติเหตุ อาทิเชน ศ.นพ.ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล ที่

ปรึกษาศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ดร.ดนัย เรืองสอน กรมทางหลวง และศ.ดร.พิชัย ธาณีรณานนท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยภาพ

บางสวนจากการฝกอบรม แสดงในรูปที่ 5.5 

 

รายละเอียดการอบรม “การสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการฟนฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ” โรงแรมไดมอนด พลาซา 

จังหวัดสุราษฏรธานี วันที่ 19 เมษายน 2550 เวลา 8:30 – 16:00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานฉบับสมบูรณ 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย  หนา 5-13 

เวลา หัวขอการอบรม 

08:30 – 09:00 นําเสนอวีดีทัศน ความเปนมา พันธกิจ ตลอดจนการดําเนินงานของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

09:00 – 09:15 พิธีเปด 

โดยนายวิญู ทองสกุล รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฏรธานี 

09:15 – 10:00 การแกไขปญหาอุบัติเหตุอยางเปนระบบ 

โดย ศ.นพ.ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล ที่ปรึกษาศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

10:00 – 10:30 ความรูทั่วไปของการวิเคราะหอุบัติเหตุและการสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 

โดย ผศ.ดร.กัณวีร กนิษฐพงศ ผูจัดการศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารวาง 

10:45 – 12:00 การสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Investigation) และการฟนฟูสภาพการเกิด

อุบัติเหตุ (Accident Reconstruction)  

โดย คุณศาสตราวุฒิ พลบูรณ ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 การพัฒนาความปลอดภัยของรถขนสงสาธารณะในประเทศไทย 

โดย ศ.ดร.พิชัย ธาณีรณานนท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

14:00 – 14:15 พักรับประทานอาหารกลางวาง 

14:15 – 15:00 องคประกอบของอุบัติเหตุ: ถนนและสิ่งแวดลอม 

โดย ดร.ดนัย เรืองสอน กรมทางหลวง 

15:00 – 16:00 กรณีอุบัติเหตุศึกษา (Crash Case Studies) 

โดย คุณณัฐพงศ บุญตอบ และคุณ Mouyid Bin Islam ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานฉบับสมบูรณ 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย  หนา 5-14 

 
นายวิญู ทองสกุล รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
ผูเขารวมการอบรม 

 
ศ.นพ.ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล ท่ีปรึกษาศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

 
ศ.ดร.พิชัย  ธานีรณานนท  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  
ผศ.ดร.กัณวีร กนิษฐพงศ ผูจัดการศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

 
ดร.ดนัย เรืองสอน กรมทางหลวง 

 
รูปที่ 5.5 ภาพการอบรมครั้งที่ 5 จังหวัดสุราษฏรธานี 

 



 รายงานฉบับสมบูรณ 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย  หนา 5-15 

ตลอดการดําเนินงาน 2 ปที่ผานมา ในการฝกอบรมทุกครั้ง ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ไดทําการประเมินผลผูเขารับการอบรม ใน 4 ประเด็น

หลัก ดานความรู (กอนและหลังเขารับการอบรม) ดานเนื้อหาการอบรม การอบรมในภาคสนาม ดานวิทยากรและทีมงาน โดยการ

ประเมินผลของแตละการฝกอบรม มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที ่5.1: สรุปผลการประเมินของแตละการฝกอบรมในสวนกลาง และภูมิภาค 

หัวขอ กรุงเทพฯ ขอนแกน เชียงใหม สุราษฏรธาน ี

ดานความรู      

1. กอนเขารับการอบรม ทานมีความรูเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ในระดับใด 1.92 2.24 2.00 2.32 

2. หลังเขารับการอบรม ทานมีความรูเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ในระดับใด 2.88 3.19 2.89 3.04 

ดานเนื้อหาในการอบรม     

3. เนื้อหาในการอบรมสอดคลองกับความตองการของทาน 3.16 3.24 2.89 2.74 

4. ความรูที่ไดสามารถไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 2.96 3.19 2.96 3.00 

การอบรมในภาคสนาม     

5. ความเหมาะสมของอุปกรณ ส่ือ ที่ใช 2.84 3.39 2.95 2.77 

6. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใชอบรม 2.92 3.39 3.32 3.19 

7. ความรูและความเขาใจจากการอบรม 2.72 3.11 3.05 3.00 

8. ความสะดวกและความปลอดภัย 3.16 3.42 3.05 3.29 

ดานวิทยากรและทีมงาน 3.28 3.38 3.19 3.26 

9. ถายทอดเนื้อหาไดเขาใจและชัดเจน 3.28 3.24 3.00 2.87 

10. มีเทคนิคการฝกอบรมนาสนใจ 3.32 3.48 3.14 2.87 

11. เนื้อหาที่อบรมสอดคลองกับหัวขอในการฝกอบรม 3.28 3.29 3.36 2.91 

12. การรักษาเวลา 3.28 3.33 3.00 2.95 

13. มีความสามารถในการอธิบายปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเขาอบรม 3.24 3.24 3.14 2.83 

14. มีความกระตือรือรนที่จะใหความชวยเหลือผูเขาอบรม 3.28 3.00 3.00 2.61 

15. ความเหมาะสมระหวางจํานวนวิทยากรตอจํานวนผูเขาอบรม     

ความเหมาะสมในดานตางๆ 3.04 3.43 3.00 2.91 

16. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอการเขารับการฝกอบรม

หลักสูตรนี้เพียงใด 

1.92 2.24 2.00 2.32 

หมายเหตุ 4=ดีมาก 3=ดี 2=ปานกลาง 1=พอใช 

 
ขอคิดเห็น 
กรุงเทพฯ 

 การฝกอบรมในลักษณะนี้ควรจัดใหมีบอยๆ 

 ควรเพิ่มรายละเอียดการฟนฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น 

 เวลาของแตละหัวขอในตารางการอบรมนอยเกินไปกวาที่จะเขาใจเนื้อหาของการอบรมไดทั้งหมด 



 รายงานฉบับสมบูรณ 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย  หนา 5-16 

 ขอมูลที่นําเสนอควรจัดทําเปนภาษาไทย 

 ขนาดของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอมีขนาดเล็กเกินไป 

  บอรดที่แสดงรายละเอียดของโครงการฯ ควรวางไวหนาหองฝกอบรม 

 
จังหวัดขอนแกน 

 การฝกอบรมควรเชิญโรงเรียน และขนสงระดับจังหวัด ฯลฯ 

 การอบรมควรเนนไปที่กลุมเปาหมายจริงๆ เพื่อนําไปใชประโยชนไดจริง 

 การนําเสนอควรครอบคลุมความรูมากขึ้นและอยากไดขอมูลการสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนถนนชนบท 

 เวลาที่ใชสําหรับการฝกอบรมควรมีมากกวานี้ 

 
จังหวัดเชียงใหม 

 การนําเสนอควรจะเพิ่มการเขาถึงของระดับนโยบายและสาธารณชนมากขึ้น 

 ควรเชิญหนวยสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ควรจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนตดวย เพราะอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต

มีถึง 90% ของอบุัติเหตุในจังหวัดเชียงใหม 

 มีอะไรที่จะประกันไดวาการสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และ การฟนฟูการเกิดอุบัติเหตุจะชวยลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน 

 ควรนําเสนอขอมูลการวิเคราะหทางสถิติดวย 

 ควรมีการประชาสัมพันธมากขึ้น 

 
จังหวัดสุราษฏรธานี 

 จํานวนวิทยากรและผูเขารับการอบรมไมเหมาะสม 

 จํานวนผูเขารับการอบรมนอยเกินไป 

 ควรเพิ่มเอกสารของการอบรมมากกวานี้ 

 ควรมีการแกปญหา อาทิเชน มาตรฐานของรถบัส และคุณสมบัติคนขับรถบัส 

 ควรเชิญเจาหนาที่จากกรมการขนสงทางบกเขารวมดวย 

 ควรเพิ่มความเปนสหวิทยาการมากขึ้น และมีการประเมินจากสวนกลาง 
 

5.3 การพัฒนาเวบไซด 
 

คณะทํางานไดปรับปรุงรูปแบบเวบไซดของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ใหมีความสวยงาม และสามารถติดตอกับผูใชใหสะดวกมากขึ้น และ

เพื่อรองรับการเผยแพรขอมูลอุบัติเหตุ โดยจัดหาชื่อโดเมนของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ พรอมลงทะเบียนภายใตชื่อ www.tarc.or.th และทํา

การออกแบบและพัฒนาเวบไซดใน 2 รูปแบบ คือ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ในเบื้องตนเวบไซดจะประกอบไปดวยขอมูลทั่วไปของ

ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ อาทิเชน พันธกิจ วัตถุประสงค กิจกรรม ดังรูปที่ 5.6 
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รูปที่ 5.6 การดําเนินงานพัฒนาเวบไซด 
 

องคประกอบเวบไซดของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ มี 3 สวนหลัก ไดแก สวนสําหรับผูใชงาน (Front End or visitor) สวนสําหรับทีมวิจัยหรือ

เจาหนาที่ (Back End or Admin) และสวนของเวบบอรด (Web board or forum) โดยมีรายละเอียดของแตละสวนดังนี้ 
 
สวนสําหรับผูใชงาน (Front End,FE or visitor) คือ สวนสําหรับผูใชงานหรือผูเขาเยี่ยมชมที่มีวัตถุประสงคเพื่อตองการดูรายละเอียด

ตางๆ หรือตองการสืบคนขอมูลของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ซึ่งมีเมนูสําคัญบนเวบไซด ดังตอไปนี้ 

 สวนของการคนหาขอมูล 

 สวนสําหรับการดาวนโหลดขอมูลฉบับยอตางๆ เชน รายงานผลการสืบคนสาเหตกุารเกิดอุบัติเหตุหรือการฟนฟูสภาพการเกิด

อุบัติเหตุ แผนที่แสดงจุดเกิดเหตุ ฯลฯ 

 สวนการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลงานวิจัย  

TARC 
Webpage 

TARC Home Page 

Introduction 

Recent Activities 

Presentations 

Gallery 

Contact Us 

Objectives 

Research Task 

Seminar 

- Accident Investigation and Reconstruction 
- The Probability of Fatality Rate and Injury Severity Level of 

Helmet Users in Motorcycle Crashes 
- The Probability of Fatality and Injury Severity Level of 

Seatbelt Users in 4-Wheelers 
- Database Task 
- Education and Training 
- Website Development 

Network Building 

Sponsors 

DOH 

Volvo 

Thailand GRSP 

Web board 



 รายงานฉบับสมบูรณ 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย  หนา 5-18 

 สวนการติดตอเพื่อขอขอมูลหรือแสดงความตองการอื่นๆ ของผูใช  

 การสมัครเปนสมาชิก  

 ใหบริการสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

หนาของสวนสําหรับผูใชงาน แสดงไดดังรูปที่ 5.7 

 

 
 

รูปที่ 5.7 สวนสําหรับผูใชงาน เวบไซดศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 
 

สวนสําหรับเจาหนาที่ (Back End, BE or Administration) เปนสวนการทํางานสําหรับทีมวิจัยหรือเจาหนาที่ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ เขา

ใชงานเพื่อจัดการขอมูลสําคัญบนเวบไซด โดยใชรหัสผาน (password) สวนสําคัญของหนาหลักนี้ มีดังตอไปนี้ 

 หนาขอมูลสถิติ (Statistics page) จะแสดงผลการใชงานของผูเขาเยี่ยมชมที่เขาคนรายละเอียดจากเวบไซดของศูนยวิจัย

อุบัติเหตุฯ เชน ประวัติสวนตัวผูใช เรื่องที่ผูใชคนหา เวลาที่เขาเยี่ยมชม ตลอดจนแสดงจํานวนผูเขาเยี่ยมชมเวบไซด  

 หนาขาวและเหตุการณ (News and Event page) ถูกออกแบบเพื่อใชเพิ่มเติมขอความ หรือปรับเปลี่ยนขอมูลขาวสารของ

ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ใหทันสมัย เชน ขาวการจัดอบรมหรือสัมมนาที่มีสาระสําคัญเพื่อการประชาสัมพันธใหผูเขาเยี่ยมชม

ทราบ และทันทีที่มีการปรับปรุงขอมูลดังกลาวจะถูกสงขึ้นไปยังหนาหลัก (Home Page) ของเวบไซดโดยอัตโนมัติ 

 หนาของการดาวนโหลด (Download  page) สําหรับทีมวิจัยหรือเจาหนาที่เขาไปเพิ่ม ลบหรือปรับปรุงขอมูลหนาดาวนโหลด

ขอมูลงานวิจัยตางๆ ใหทันสมัย 

 หนาการประชาสัมพันธ (Publicity page) สําหรับทีมวิจัยหรือเจาหนาที่เขาไปเพิ่ม ลบหรือปรับปรุงขอมูลขาวประชาสัมพันธ

ใหทันสมัย 
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 หนาสําหรับทีมวิจัยหรือเจาหนาที่เพื่อใชกรณีตองการเปลี่ยนแปลงรหัสผาน (Password)  

 

หนาสวนสําหรับเจาหนาที่ แสดงไดดังรูปที่ 5.8 

 

 
 

รูปที่ 5.8  สวนสําหรับเจาหนาที่ เวบไซดศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 
 

หนาเวบบอรด (Web Board page) เปนการเตรียมเพื่อใหผูที่สนใจและตองการแสดงความคิดเห็นในเรื่องความปลอดภัยทางถนน 

(Road Safety) นอกจากนี้ สวนของ PhpBBan ยังเปดใหผูใช PhpBB.com สามารถเขามาใชหนาเวบบอรดของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ได

ดวย 

 

เวบไซดของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ พัฒนาจาก PHP, HTML และ CSS บนเวบเซิฟเวอร Apache ดวยเซิฟเวอรของฐานขอมูล MySql  โดย

ใชเซิฟเวอร ITServ MPU (http://mpuhost.ait.ac.th) ที่พอรต 5990 โดยรายละเอียดแสดงในตารางที่ 5.2 

 
ตารางที่ 5.2 เทคโนโลยีที่นํามาใชในเวบไซดของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

Item Technology 

Languages HTML, CSS, PHP, SQL 

Web server 

(www.tarc.ait.ac.th) 

Apache Web Server provided by ITServ 

PHP 

(http://mpuhost.ait.ac.th/php/index.php) 

PHP Version 5.1.6 provided by ITServ 

Database MySql Version 5.0.22 provided by ITServ 

(203.159.5.16) 
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รูปที่ 5.9: ระบบสถาปตยกรรมของเวบไซดศุนยวิจัยอุบัติเหตุ 

 
ผูใชจากภายนอก (External users) ที่ตองการใชขอมูลของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ เพื่อชวยในการทํางานโดยตรงทั้งในเชิงนโยบายและ

ปฏิบัติ ผูใชโดยทั่วไปสามารถเขาถึงฐานขอมูลในแบบออนไลน (On-line) ทางอินเทอรเนต ขอมูลดังกลาวของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ จะ

เปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ดังตอไปนี้ 

 หนวยงานสาธารณสุข (Public Health) 

 หนวยงานตํารวจ (Police) 

 หนวยงานการบริการการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical Service) 

 นักวิจัยหรือนักวิชาการ(Personnel Academicians / Researchers) 

 หนวยงานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางถนน (Safety Related Agencies) 

 อื่นๆ (Others) 

 

เวบไซดศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ นําเสนอคลังขอมูลความปลอดภัยทางถนนซึ่งมีความสัมพันธในเชิงวิทยาศาสตร  และหนึ่งในแนวคิดหลัก

ของการบริการขอมูลทางเวบไซด คือการเตรียมขอมูล ภายใตแนวความคิด “3 คล๊ิก” คาดวาจะเปนหนึ่งในสื่อกลางดานอุบัติเหตุและ

ความปลอดภัยทางถนนที่เปนประโยชนสําหรับนักวิจัย หนวยงาน และผูที่มีสวนเกี่ยวของในประเทศไทยอีกแหลงหนึ่ง 

 

นอกจากนี้ เวบไซดศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ไดพยายามที่จะนําเสนอผลงานการศึกษางานวิจัยตอหนวยงานตางๆ ที่มีสวนไดสวนเสียในงาน

ความปลอดภัยทางถนน ดังรูปที่ 5.10 และรูปที่ 5.11 ที่แสดงหนาโฮมเพจของทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย และรูปที่ 5.12 ที่

แสดงบางสวนของเวบเพจศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ อยางไรก็ตาม การออกแบบเวบไซดศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ เนนโครงสรางอยางงายเพื่อ

ความสะดวกแกการเขาถึงของผูใช ดูไดจากแผนที่เวบไซด 
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รูปที่  5.10 ภาพแสดงหนาโฮมเพจในภาคภาษาอังกฤษ 
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รูปที่  5.11 ภาพแสดงหนาโฮมเพจในภาคภาษาไทย 
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รูปที่ 5.12 ภาพแสดงหนาโฮมเพจตาๆ ของเวบไซดศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 
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รูปที่ 5.12 (ตอ) ภาพแสดงหนาโฮมเพจตาๆ ของเวบไซดศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 
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การนําเสนอกรณีอุบัติเหตุบผานเวบไซดศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ (Visualization of Accident Cases through TARC Website) 
 

ทีมงานวิจัยของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ไดดําเนินการระบุจุดพิกัดอุบัติเหตุบน Google earth โดยเชื่อมตอกับเวบไซดศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

ซึ่งจะเปดใหผูใชทั่วไปเริ่มใชขอมูลนี้ราวตนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550  ดังแสดงในรูปที่ 5.13 โดยสีแดง แสดงถึงอุบัติเหตุที่มีผูเสียชีวิต 

สีเหลือง แสดงถึงอุบัติเหตุที่มีผูบาดเจ็บ และสีเขียว แสดงถึง  อุบัติเหตุที่ไมมีผูบาดเจ็บ 

 

 
รูปที่  5.13: กรณีอุบัติเหตุใน Google Earth บนเวบไซดศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

 

การนําเสนอจุดการเกิดอุบัติเหตุใน Google Earth บนเวบไซดศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ มีวัตถุประสงคเพื่อ 

 ลดคาใชจายในการจัดหาซื้อแผนที่ GIS  

 เปนโปรแกรมที่นิยมของผูใชอินเทอรเนตในการคนหาขอมูล 

 บริเวณที่เกิดเหตุสามารถลงบนภาพถายดาวเทียมได 

 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเพราะแสดงไดอยางชัดเจนดวยรูปแบบการใชที่ดินของ Google Earth เพื่องายตอการเขาถึง 

 Google Earth สามารถดึงดูดความสนใจผูใชงานทางอินเทอรเนต 
 

5.4 งานสราง/พัฒนาเครือขายนักวิจัยอุบัติเหตุ 

งานสราง/พัฒนาเครือขายนักวิจัยอุบัติเหตุเปนหนึ่งในกิจกรรมหลักที่สําคัญของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ  ซึ่งจะพัฒนาเครือขายจาก

หนวยงานอันประกอบไปดวย สถาบันวิชาการ ศูนยวิจัยที่เกี่ยวของ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ หนวยงานราชการ รวมไปถึงหนวยงานที่ไม

มุงหวังผลกําไรทั้งในประเทศและตางประเทศ 



 รายงานฉบับสมบูรณ 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย  หนา 5-26 

เพื่อใหการพัฒนาบุคลกรดานความปลอดภัยทางถนนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในชวงปที่ผานมา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท แกบุคลากรจากสวนราชการตางๆ รวมทั้งส้ิน 

6 คน ใหเขาศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนในภาคปกติแลว บุคลากรเหลานี้ยังไดรวมกิจกรรม

ตางๆ ของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ และงานวิจัยดานความปลอดภัยทางถนนมาโดยตลอด เปนที่นายินดีวาทุกทายไดมีโอกาสในการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการในการสัมมนาอุบัติเหตุระดับชาติ เรื่อง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 7 ระหวางวันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ.2549  

ตารางที ่5.3: รายชื่อบุคคลากรที่ไดรับทุนสนบัสนุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท 
Pol. Lt. Col. Suriyan Vinitmontree Master of Science Highway Police Division 

 
Topic: Development of Accident Database Management System for the Highway Police in Thailand 
 
Abstract: To prevent traffic accidents, computerized accident database is an essential key since it 
allows officers in related government agencies to collect, store and analyze numerous accident data 
which facilitates the agencies to manage, plan, monitor and evaluate their accident reduction 
programs. However, many agencies and various factors have been involved in accident aspect and 
the accident database from a single agency cannot cover massive accident problems. Therefore, all 
agencies should be able to link and exchange data among their accident databases to enlarge 
computerized accident database efficiency. 
 

Highway Police Division is responsible for preventing highway accidents and collecting the accident data nationwide. 
However, the existing accident data system has limitations since the data is collected as paper-based document at 
accident scenes, summarized and submitted to the Division. Retrieving, analyzing and displaying the data are 
complicated and inefficient. Furthermore, many missing accident cases are observed while enormous time and human 
resources are employed. Consequently, a computerized database for the police officers is needed. 
 
This study aimed to develop the Highway Police Accident Database System (HPADS) in Nakhon Ratchasima, Thailand. 
In addition, this study attempted to develop the suitable accident report form for the Highway Police Division, to establish 
the computerized highway accident data processing and data analysis system to identify black spot locations and 
accident prone sections, and to develop data dissemination with web-based GIS to illustrate the black spot locations and 
accident prone sections.  
 
New accident report form was introduced to assist the police officers to collect all basic information required in accident 
investigation with minimum engineering knowledge. The HPADS was developed comprising of three modules, namely 
data processing, data analysis, and data dissemination. The data processing includes converting paper based data into 
electronic format, extracting data from related agencies, combining data from the highway police and Department of 
Highways, linking data with other agencies and preparing the web-based database system. The data analysis focuses on 
number of accidents, fatalities, injuries and property damages that occurred along highways in the study area, and 166 
black spot locations were identified. The data dissemination with latest internet mapping technologies was developed to 
visualize the interactive maps of the study area with black spots along the routes.  
 
The HPADS developed in this study was a small-scaled system operating on stand alone computer base on one highway 
police station territory. It was intended to propose a framework in integrating accident database management systems as 
an assisting tool for highway police officers involving in road accident preventive work. However, the road accident 
problems in Thailand still occur in nationwide, A full-scaled accident database management system should be developed 
for entire Highway Police Division in a network level. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานฉบับสมบูรณ 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย  หนา 5-27 

Ms. Nantawan Tippayanate Master of Science Khon Kaen Hospital 
 
Topic: The Impact of Fatigue and Sleep Deprivation on Driving Performance 
 
Abstract: Drowsiness and fatigue are parts of driver’s distraction, which is a major contributor to 
highway crashes, because drowsiness and fatigue are important factors of induced loss of 
concentration. However, the influences of fatigue and drowsiness on traffic accidents are 
undermined because of the fact that the concept of fatigue and drowsiness are still muddled and in 
reality, it is difficult to measure these parameters. This research work is directed to the further 
understanding about the impact of drowsiness and fatigue on driving performance by detecting the 
physiological and neuro-behavioral changes. Participants of various skill categories with different 

sleep deprivation levels are allowed to drive on a driving simulator for several hours. Physiological changes of the 
participants are measured in terms of PIEV, speeding pattern, lane tracking, crash and near-miss crashes. Neuro-
behavioral changes are monitored by using Electromyogram, EMG and Electrooculogram, EOG.  
 
With increasing sleep deprivation (drowsiness) and longer duration of driving (fatigue), the number of eye blinking (EOG 
value) and the number of EMG are found to reduce in Thai drivers. Moreover, driving under sleep deprivation condition 
affects the EMG values in male participants alleviated substantially after 90 minutes of driving while it remained stable for 
the female participants. It is clearly evident that drivers have a tendency to increase their speed when they are feeling 
fatigue or boredom. In addition, it is also found that PIEVs increase with longer hours of driving both for drowsiness and 
fatigued drivers. Results obtained from drowsiness study also show that the chances of accident increase significantly, 
when a driver with two hours and 45 minutes of sleep deprivation drive for more than one hour. From the fatigue study, it 
is found that continuous driving of more than six and a half hours increase the potential of accident.  
 
The findings of this research can help policymaker to prepare guidelines and regulations related with the maximum 
durations of continuous driving. The results can also be used for positioning the rest areas along the roadside for long-
haul drivers. 

 
Ms. Yaowaret Jantakat Master of Science Knowledge Management Unit for Road Safety 

 
Topic: Application of Satellite Imagery Map for Black Spot Identification along the 
Expressway Network in Bangkok 
 
Abstract: This research intends to perform the accident analysis in order to identify the black spot 
locations along the expressway network in Bangkok from the accident database together with all 
related information collected by the Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand (ETA). In 
addition, this research aims to present the spatial analysis concept on the satellite imagery 
webcasted by Google Earth. 
 
In the analysis of accident characteristics, this study focused on accident cause, crash type, vehicle 
involvement and accident time period by using the ETA data during the period of 1998-2005. It 

reveals that the most frequently occurred accidents are road side crashes of single-vehicle due to the careless driving 
during day time. On the other hand, considering the accidents based on severity, the most severity crashes are from lost 
controlled vehicles during night time. 
 
In addition, this study proposed the calculation on vehicle-kilometer traveled along the expressway network as an 
assisting parameter in accident rate analysis in order to identify the black spot location. Based on the three proposed 
parameters of accident frequency, accident rate, and severity value, 14 out of 1,316 locations are identified as black spot 
locations which only cover three of five routes of the expressway network. 
 
However, to compare the black spot locations of this study with the potential problem locations reported in the recent road 
safety audit reports, this study reconsiders the black spot locations based on only two parameters, of the three mentioned 
parameters which indicated 30 locations are black spot locations. Those locations are finally figured out in the satellite 
imagery format which is a proposed supplementary tool to accommodate the visualization of all related users. 
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Ms. Sukanya Havichit Master of Science Khon Kaen Hospital 
 
Topic: Analysis of Motorcycle Accidents in Khon Kaen 
 
Abstract: This study aims to identify the significant influencing factors effecting motorcycle 
accidents in Khon Kaen, Thailand by employing the Injury Surveillance (IS) Data of Khon Kaen 
Regional Hospital. The medical science knowledge is applied to analyze the situations of motorcycle 
accident problems and to identify potential causes along with outcomes of motorcycle accidents in 
Khon Kaen which can be helpful in improving the present motorcycle accidents situation. By 
incorporating the questionnaire survey and field observation survey, the comprehensive analysis of 
the factors to case injury and death to motorcycle victims can be determined to support the hazard 
of motorcycle accidents in Khon Kaen. The questionnaire survey is conducted to obtain information 
on attitude of motorcycle riders, helmet information and their riding characteristic. As well as the 
helmet observation survey is conducted to obtain information on helmet usage, riding characteristic, 

time and area involved motorcycle accidents. In addition, the geographical information system (GIS) is also utilized to 
graphically demonstrate the relationship between the motorcycle accidents locations and those entertainment areas to 
provide useful information for safety awareness of motorcycle riders. 
  
Results of the accident analysis confirmed the aggravating of motorcycle accidents problem in this region that about 80.2 
percents of all accidents occurred were motorcycle accidents. The determination of the demographic information and 
injury information (IS) of motorcycle users indicated that the majority of motorcycle accident victims are males (73.9%) 
and about 3 times higher than females (26.1%), for injury cases and fatal casualties. Additionally, most of victims are in 
the younger age group at 15-20 years old. The majority groups of victims are labor/workers and students with their 
respect percentage distributions of 46.9% and 25.3%. The nighttime injuries and fatal accidents are significantly higher 
than daytime accidents. Considering the risk behavior, approximately 82.4% of riders who were injured did not wear 
helmets compared to only 17.6% who wore helmet. Most of the respondents (38.5%) stated that the reason they did not 
wear a helmet was because it makes them feel hot and is annoying. The percentage of alcohol impairment riders was 
about 42.4%; almost one half of the percentage of fatalities (51.1%) showed they drank alcohol. 
 
It is undoubtedly seen that not only the time of accident occurrence could affect the severity of motorcyclists, but also the 
rider characteristics as well as risk factors such as wearing helmet and alcohol induce the main problem of motorcycle 
accident victims in Khon Kaen. The outcome of this study has potential to significantly enhance safety awareness of 
motorcycle users, and thus it is useful to form the basis for a set of recommendations and strategies for reducing the 
number of injury and fatality of motorcycle accidents in Khon Kaen. 

 
Ms. Chanida 
Kangkhajitre 

Doctor of Engineering Department of Rural Roads 

 
Doctoral Dissertation 
Topic: Experimental Investigation of Skid Resistance on Thailand Asphalt Pavements 
(in progress) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mr. Chatchawal Simaskul Doctor of Engineering Office of Transport and Traffic Policy and Planning 
 

Doctoral Dissertation 
Topic: Development of Road Safety Management system in Thailand 
(in progress) 
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รูปที่ 5.15 เอกสารแนะนําของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ในภาคภาษาไทย 

 
บทความทางดานความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Articles) 
ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ไดจัดทําบทความทางดานความปลอดภัยทางถนน โดยนําเสนอผานสื่อตางๆ เชน บนเวบไซดสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือ thaihealth.or.th หนังสือพิมพเดลินิวสคอลัมภ "เดินหนาเลี้ยวซาย" หนังสือพิมพไทยรัฐ

คอลัมภ "สกุป หนา 1" บทความที่ไดรับการตีพิมพ มีดังนี้ 
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รูปที่ 5.16 บทความที่ไดรับการเผยแพรผานคอลัมภ "เดินหนาเล้ียวซาย" เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 
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รูปที่ 5.17 บทความที่ไดรับการเผยแพรผานคอลัมภ "เดินหนาเล้ียวซาย" เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 
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รูปที่ 5.18 บทความที่ไดรับการเผยแพรผานคอลัมภ "เดินหนาเล้ียวซาย" เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550 
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รูปที่ 5.19 บทความที่ไดรับการเผยแพรผานคอลัมภ "เดินหนาเล้ียวซาย" เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 
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รูปที่ 5.20 บทความที่ไดรับการเผยแพรผานคอลัมภ "เดินหนาเล้ียวซาย" เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 
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รูปที่ 5.21 บทความที่ไดรับการเผยแพรผานคอลัมภ "เดินหนาเล้ียวซาย" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2550 
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รูปที่ 5.22 บทความที่ไดรับการเผยแพรผานคอลัมภ "เดินหนาเล้ียวซาย" เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 
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รูปที่ 5.23 “อุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกราณต” ขาวบนหนังสือพิมพไทยรัฐ วันที่ 12 เมษายน 2550 
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รูปที่ 5.24 บทความ “เข็มขัดนิรภัยชวยชีวิตไดจริงหรือ” 

ที่มา: http://www.thaihealth.or.th/news.php?id=4874&PHPSESSID=8da6790a1d9c4b13a239e47352cbb48e 
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รูปที่ 5.25 บทความ “ทัวรมรณะ กับการแกปญหาเจ็บหนักเปนเบา” 
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ที่มา: http://www.thaihealth.or.th/news.php?id=4587&PHPSESSID=8da6790a1d9c4b13a239e47352cbb48e 

 

 
 

รูปที่ 5.26 บทความ “สงเสริมการเดิน สรางเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ” 
ที่มา: http://www.thaihealth.or.th/news.php?id=3654&PHPSESSID=8da6790a1d9c4b13a239e47352cbb48e 
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รูปที่ 5.26 (ตอ) บทความ “สงเสริมการเดิน สรางเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ” 

ที่มา: http://www.thaihealth.or.th/news.php?id=3654&PHPSESSID=8da6790a1d9c4b13a239e47352cbb48e 
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รูปที่ 5.27 บทความ “Life Lost at Gore Area” 

ที่มา: http://www.thaihealth.or.th/news.php?id=3614&PHPSESSID=8da6790a1d9c4b13a239e47352cbb48e 
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การเผยแพรประชาสัมพันธผานส่ือโทรทัศน 
ผศ.ดร.กัณวีร กนิษฐพงศ ผูจัดการศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ และคุณศาสตราวุฒิ พลบูรณ นักวิจัยศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ไดรับเชิญจากบริษัท 

NBT ผูผลิตรายการแจงเหตุประเทศไทย ออกอากาศสดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 มีเนื้อหานําเสนอความเปนมา วิสัยทัศน พันธ

กิจ และวัตถุประสงคของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ตลอดจนขอเสนอแนะสําหรับผูใชรถใชถนนและผูที่เกี่ยวของที่จะเดินทางในชวงเทศกาลป

ใหม 

 

     
รูปที่ 5.28 ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ บนชอง NBT 

 

ส่ือมวลชนไดนําเสนอขาวอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ําที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนที่สนใจของสาธารณชนทั่วไป ทีมงานวิจัยของศูนยวิจัย

อุบัติเหตุฯ อยูระหวางทําการเก็บขอมูลการสืบคนสาเหตุอุบัติเหตุที่จังหวัดเชียงใหม โดยสถานีโทรทัศนทีไอทีวีไดนําเสนอการทํางาน

ของทีมงานศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ และออกอากาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2550 เวลา 18:30 น.  

 

   
รูปที่ 5.29 รายการขาว "Hot News" นําเสนอการทํางานของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

 

เมื่อวันที่  11 เมษายน 2550 นักวิจัยศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ไดรับเชิญเพื่อแสดงความคิดเห็นในหัวขอ “อุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต” 

ที่สถานีโทรทัศนเดอะเนชั่น ในรายการ “คม ชัด ลึก” ออกอากาศเมื่อวันที่  12 เมษายน 2550 เวลา 21:00 น. 
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รูปที่ 5.30 ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ บนส่ือโทรทัศนทางชองเนชั่น 

 

ลาสุดศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ รวมกับกองกํากับการตํารวจทางหลวง นําเสนอ “การคนหาจุดอันตราย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน

ไทยทีวีสีชอง 3 และโมเดิรน 9 ทีวี ออกอากาศเมื่อวันที่  10 และ 12 เมษายน 2550 

 

   
รูปที่ 5.31 ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ทางส่ือสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และโมเดิรน 9 ทีวี  

 
การเผยแพรประชาสัมพันธผานส่ือวิทยุ 
ผูจัดการและทีมงานศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ไดใหสัมภาษณออกอากาศในหัวขอองคประกอบของอุบัติเหตุและการแกไขปญหาอุบัติเหตุ

โดยทั่วไป บนวิทยุคล่ืน 100.5 เมื่อวันที่ 6 และ 12 เมษายน 2550  
 
การนําเสนอในรูปแบบวีดีทัศน 
การเผยแพรประชาสัมพันธความเปนมา วัตถุประสงค พันธกิจ ผลงานวิจัย อีกทางหนึ่งของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ คือ การนําเสนอผาน

รูปแบบวีดีทัศนในงานประชุม สัมมนา อบรมตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 5.32 
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รูปที่ 5.32 ภาพตัวอยางจากวีดีทัศนของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ  
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งาแถลงขาว 
 
1. ความรวมมือระหวางศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ และกองกํากับการตํารวจทางหลวง 
สถานที่: กองกํากับการตํารวจทางหลวง 
ความรวมมือระหวางศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ และกองกํากับการตํารวจทางหลวง รวมแถลงขาวในหัวขอเรื่อง “เจ็ดวันอันตราย” (ระหวาง

วันที่ 28 ธันวาคม 2549 ถึง 3 มกราคม 2549) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2549 ที่หองประชุมกองกํากับการตํารวจทางหลวง โดยมีรอง

อธิบดีกรมทางหลวงและผูบังคับการตํารวจทางหลวง ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ หรือ MOU  
 

   
รูปที่ 5.33: การประชุมแถลงขาวโดยความรวมมือระหวางตํารวจทางหลวงและศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ   

“Safe route on Seven Risky Days during New Year Festival” 
 
2. ความปลอดภัยในรถขนสงสาธารณะ (Bus Safety) 
สถานที่: สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  
ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทยไดนําเสนอกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ําที่จังหวัดเชียงใหม (อุบัติเหตุหมายเลข 070119-01) ใน

การประชุมแถลงขาวหัวขอเรื่อง “ความปลอดภัยในรถขนสงสาธารณะ” จัดโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.)  เมื่อวันที่ 29 

มีนาคม 2550 ณ สํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  

 

 
รูปที่ 5.34: ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ในการประชุมแถลงขาวหัวขอ “ความปลอดภัยในรถขนสงสาธารณะ” 

ที่มา: http://www.thaihealth.or.th 
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5.6 การสัมมนา 
 

ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทยดําเนินการจัดสัมมนาเพื่อแสดงผลงานตางๆ ของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ กอนนําเสนอรายงานฉบับ

สมบูรณแกกรมทางหลวง งานสัมมนาวิชาการจึงจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 หัวขอ "การพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับความ

ปลอดภัยทางถนน" ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพฯ มีจํานวนผูเขารวมสัมมนาทั้งหมด 110 คน จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับงาน

ดานความปลอดภัยของถนน โดยมรีายละเอียด ดังตารางที่ 5.4 

 
ตารางที ่5.4 รายชื่อหนวยงานที่เขารวมงานสัมมนาวิชาการของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2550 

หนวยงานราชการ 

กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท 

กรมการขนสงทางบก 

ศูนยนเรนทร 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

การรถไฟแหงประเทศไทย 

สํานักงานโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

โรงพยาบาลขอนแกน 

โรงพยาบาลนครพิงค เชียงใหม 

กรมประชาสัมพันธ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กองบังคับการตํารวจจราจร 

กองบังคับการตํารวจทางหลวง 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

สมาคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) กรมทางหลวง 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

สํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ 
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ตารางที ่5.4 (ตอ) รายชื่อหนวยงานที่เขารวมงานสัมมนาวิชาการของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2550 

เอกชน 

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด 

บริษัท บางจากฯ (มหาชน) 

บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพารท อินดัสตรี 

บริษัท เอ.พี. ฮอนดา จํากัด 

บริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส จํากัด 

บริษัทขนสง จํากัด 

องคกรอิสระ 

กองทุนงวงอยาขับ 

มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) 

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย 

สภาวิศวกร 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

GRSP 

มหาวิทยาลัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศูนยเอกสารประเทศไทย สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 
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รายละเอียดการสัมมนาวิชาการ "การพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน" โดยศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

กรมทางหลวง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550 

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00 – 9.20 น. พิธีเปด  

โดย คุณอรุณ เดี่ยวพานิช รองอธิบดีฝายบริหารกรมทางหลวง ประธานในพิธ ี

9.20 – 9.30 น. TARC VDO Presentation 

9.30 – 10.15 น. ศุนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย กับการมีสวนรวมของภาครัฐและภาคเอกชน : 

ความคาดหวัง โดย  

       รองอธิบดีกรมทางหลวง 

       คุณศิริบูรณ เนาวถิ่นสุข Thailand GRSP 

       ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกูลชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  

       สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 

รูปแบบการสัมมนา : ถกประเด็นโดยมีพิธีกรรวมสัมภาษณบนเวที 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.30 – 12.00 น. สังคมไทยจะไดอะไรจาก “การสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ” โดย  

ศ.นพ.ไพบูลยสุริยะวงศไพศาล และทีมงานศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

รูปแบบการสัมมนา : ถกประเด็นโดยมีพิธีกรรวมสัมภาษณบนเวทีและเปดให

ผูเขารวมสัมมนามีสวนรวมในประเด็นตางๆ รวมถึงขอซักถาม 

12.00 -13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 14.30 น. เทคนิคการเดินทางชวงเทศกาลสงกรานตอยางปลอดภัย : กรณีตัวอยางของการใช

รถยนตหลากหลายประเภท 

โดย ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

14.45 - 15.45 น. การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของการออกแบบกอสรางและบํารุงรักษาถนน 

โดย ดร.วงศชัย เจริญสวรรค อุปนายก สมาคมทางหลวง  

15.45 - 16.00 น. พิธีปด 

โดย อธิบดีกรมทางหลวง 

 

รายละเอียดของการสัมมนาวิชาการสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
การเสวนากลุมในประเด็น “ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย กับการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชน และความ
คาดหวังในอนาคต” โดย 

  คุณอรุณ เดี่ยวพานิช  รองอธิบดีฝายบริหาร กรมทางหลวง 

  คุณศิริบูรณ เนาวถิ่นสุข  Thailand GRSP 

  ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกูลชัย   คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
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ประเด็นหลักในการสัมมนา สรุปได ดังนี้  

 ความเปนมาของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ  

 การสนับสนุนจากภาคภาครัฐและภาคเอกชน  

 ความจําเปนของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ตอความตองการ ณ ปจจุบัน 

 การนําผลงานทางวิชาการไปสูการปฏิบัติจริงในภาครัฐและภาคเอกชน 

 การตอยอดพัฒนาผลงานในรูปแบบของสถาบันการศึกษา 

 

ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทยกอตั้งขึ้น มีวัตถุประสงคใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของ

อุบัติเหตุ ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ไดรับการสนับสนุนหลักจากกรมทางหลวง Thailand GRSP World Bank บริษัทวอลโวคาร บริษัท Shell 

และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย ดําเนินงานในฐานะที่ปรึกษา และยังเปนสถานที่จัดตั้งศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ มีบทบาทหนาที่หลักในการ

ผลิตบุคลากร ผลิตผลงานทางวิชาการ รวมไปถึงการถายทอดองคความรูใหแกบุคคลทั่วไป 

 

ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกูลชัย กลาววา ความยั่งยืนของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ เปนส่ิงสําคัญ เนื่องจากการพัฒนาผลงานทางวิชาการที่ไม

ตอเนื่อง โดยเฉพาะขอมูลสถิติดานอุบัติเหตุ สงผลใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนางานวิจัยที่เปนประโยชนตอภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัทผูผลิตรถยนต บริษัทประกันภัยรถ และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ศ.ดร.วรศักดิ์ ยังไดกลาวขอบคุณ

ทุกหนวยงานที่ใหการสนับสนุนศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ และหนวยงานทุกภาคสวนที่มารวมในการสัมมนาครั้งนี้  

 

การเสวนากลุมในประเด็น “สังคมไทยไดอะไรจากการสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ” โดย 

 ศ.นพ.ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล  ที่ปรึกษาศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

 ผศ.ดร.กัณวรี กนิษฐพงศ  ผูจัดการศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

 คุณศาสตราวุฒิ พลบูรณ  นักวิจัย ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

 คุณณัฐพงศ บุญตอบ  นักวิจัย ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

 คุณ Mouyid Bin Islam  นักวิจัย ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

 คุณ Moinul Hossain  นกัวิจัย ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

 

ประเด็นคําถามและรายละเอียดที่สําคัญ สรุปได ดังนี้  

 สถานการณอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 

 ขอจํากัดของการแกปญหาอุบัติเหตุในประเทศไทย 

 รูปแบบของการศึกษาวิจัยอุบัติเหตุจากบทเรียนในตางประเทศ ทั้งเชิงสถิติและเชิงลึก 

 ประโยชนจากการศึกษาอุบัติเหตุในเชิงลึก 

 เนื่องจากอุบัติเหตุเปนเหตุการณที่เกิดจากสามปจจัยหลัก คน รถ ถนนและสิ่งแวดลอมที่มีองคประกอบมากมาย รูปแบบที่

หลากหลาย และความรุนแรงที่ตางกัน การศึกษาอุบัติเหตุในเชิงลึก จะทําใหไดผลลัพธที่ถูกตองและครบถวนสมบูรณ 

 การวิเคราะหเชิงลึกตางจากการวิเคราะหเชิงสถิติอยางไร 

 ขอมูลเชิงสถิติใหผลลัพธในเชิงแนวโนม รูปแบบความสัมพันธของปจจัยตางๆ ในการเกิดอุบัติเหตุ สวนขอมูลเชิงลึก อาศัย

ขอมูลที่ไดจากการเก็บจากพื้นที่ปฏิบัติงานจริง สามารถนําไปใชวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุไดอยางละเอียดและถูกตองมาก

ยิ่งขึ้น   
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 กระบวนการสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Investigation)  

 ทีมงานวิจัย ไดรับการถายทอดองคความรู กระบวนการเก็บขอมูลและการวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุ จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีชารมเมิรสและบริษัทวอลโวคาร จํากัด ประเทศสวีเดน ในการปฏิบัติงาน ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ไดประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เชน หนวยกูชีพกูภัย ในการรับแจงขาวอุบัติเหตุ เพื่อเก็บหลักฐาน รวบรวมขอมูลที่จําเปน รวม

ไปถึงคําบอกเลาจากผูเห็นเหตุการณ หลังจากนั้น ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ จะนําขอมูลที่ไดไปศึกษาวิเคราะหในเชิงวิชาการ เพื่อ

สรุปถึงสาเหตุและองคประกอบของการเกิดอุบัติเหตุตอไป 

 ระบบฐานขอมูลของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ตางจากระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุอื่นๆ อยางไร 

 ระบบฐานขอมูลดานอุบัติเหตุในประเทศไทย ประกอบดวย ฐานขอมูลจากกรมทางหลวง กระทรวงสาธารณสุข และ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งระบบฐานขอมูลของแตละหนวยงาน มีการเก็บบันทึกที่แตกตางกันขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการ

ใชงานของหนวยงานนั้นๆ ระบบฐานขอมูลของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ไดทําการบันทึกรายละเอียดคลอบคลุมถึงหลักฐานตางๆ 

ในการเกิดอุบัติเหตุอยางชัดเจน สงผลใหสามารถนําไปศึกษาวิเคราะหเชิงลึกได 

 การฟนฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Reconstruction) มีประโยชนอยางไร 

 การฟนฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อทําใหเขาใจสาเหตุและองคประกอบในการเกิด

อุบัติเหตุแตละครั้ง สงผลใหสามารถหาวิธีปองกันหรือแกไขอุบัติเหตุประเภทนั้นๆ ไดอยางถูกตอง 

 ขั้นตอนในการฟนฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุและการนําไปประยุกตใชงาน 

 ขอมูลในการเกิดอุบัติเหตุจะถูกตรวจสอบและบันทึกอยางละเอียด เพื่อนําไปใชในการคํานวณตามหลักการทางคณิตศาสตร

และฟสิกส ในการหาความเร็วของรถ ตําแหนงของรถกอนชนและหลังชน รอยยุบและความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากนั้น 

ขอมูลตางๆ จะถูกนํามาสรางแบบจําลองการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใหเขาใจรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุไดอยางชัดเจนมากขึ้น  

 ส่ิงที่ไดจากการวิเคราะหอุบัติเหตุในเชิงลึก  

 การศึกษาวิเคราะหอุบัติเหตุในเชิงลึกจะทําใหทราบถึง องคประกอบของอุบัติเหตุ ซึ่งแบงออกเปนสองสวน คือ องคประกอบ

ของการเกิดเหตุและองคประกอบของการบาดเจ็บ โดยที่องคประกอบเหลานี้ สามารถใชเปนขอมูลเพื่อออกเปนมาตรการการ

ปองกันอุบัติเหตุตอไป 

 การศึกษาการใชหมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย 

 ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ไดทําการศึกษาการใชหมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดขอนแกน และเชียงใหม 

พบวา มีอัตราการใชอยูในเกณฑต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากความคิดที่วา อุปกรณเหลานี้ไม

สามารถชวยชีวิตได หรือละเลยการใชอุปกรณในการเดินทางระยะสั้น 

 ประโยชนและขอเสนอแนะจากการใชหมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย  

 การใชหมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย เปนวิธีปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงที่ไดรับจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเปนการ

สนับสนุนการใชอุปกรณดังกลาว ควรมีการเขมงวดตรวจตราผูที่ฝาฝนกฏหมาย  รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนเกิด

ความตื่นตัวในการใชอุปกรณนิรภัยอยางตอเนื่อง สนันสนุนและสงเสริมใหเด็กมีการใชอุปกรณนิรภัยมากขึ้น รวมไปถึงการ

พิจารณาคุณภาพและราคาของอุปกรณนิรภัยใหมีความเหมาะสม 

 
การบรรยาย “เทคนิคการเดนิทางชวงเทศกาลสงกรานตอยางปลอดภัย: กรณีตัวอยางของการใชรถยนตหลากหลาย
ประเภท” โดยศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

 

ประเด็นในการบรรยายและรายละเอียด สรุปไดดังนี้  
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 สถิติในชวงเทศกาล 

 ตั้งแตป 2545-2548 ในชวงเทศกาลปใหม จะมีผูเสียชีวิต 59 คนตอวัน และในชวงเทศกาลสงกรานต จะมีผูเสียชีวิตถึง 71 

คนตอวัน อยางไรก็ดี จํานวนผูเสียชีวิต มีอัตราลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2541-2545 จากการศึกษา พบวา ผูประสบ

อุบัติเหตุสวนใหญในชวงสงกรานตเปนนักทองเที่ยว ซึ่งรูปแบบในการเกิดอุบัติเหตุจะเกิดในชวงกลางวัน โดยที่รถกระบะมี

สัดสวนในการเกิดอุบัติเหตุสูงกวาปกติ และเปนอุบัติเหตุประเภทรถกระบะตกถนน ชนส่ิงกีดขวาง หรือพลิกคว่ํา 

 การวิเคราะหกลไกและองคประกอบในการเกิดอุบัติเหตุ  

 15 จุดอันตรายบนทางหลวงตางๆ โดยอางอิงจากสถิติกรมทางหลวง 

ทางหลวงหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 233 -239 ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค 

กิโลเมตรที่ 346-353 

กิโลเมตรที่ 827 ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย 

 ทางหลวงหมายเลข 2 กิโลเมตรที่ 96-120 น้ําฆอง-อุดรธานี 

กิโลเมตรที่ 58-73 บางปะอิน-วังนอย 

กิโลเมตรที่ 136-161 สระบุรี-มวกเหล็ก 

กิโลเมตรที่ 88-97 สระบุรี 

ทางแยกไปพิมาย 

ทางหลวงหมายเลข 3 กิโลเมตรที่ 16-36 บางนา-สะพานคลองดาน 

กิโลเมตรที่ 129-132 ศรีราชา-พัทยา 

กิโลเมตรที่ 315 อ.นายายอาม-จันทบุรี 

ทางหลวงหมายเลข 4 กิโลเมตรที่ 26-34 ออมนอย-นครปฐม 

กิโลเมตรที่ 49-65 ธนบุรี-นครปฐม 

กิโลเมตรที่ 25-29 ลําทับ-กระบี่ 

กิโลเมตรที่ 9-24 พัทลุง-สงขลา 

 ตัวอยางการตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุและการฟนฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ ทางแยกตางระดับวังนอย อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 การวิเคราะหขอมูลอุบัติเหตุจราจรรวมกับการดําเนินการเรียกตรวจของเจาหนาที่ตํารวจ ในชวงเทศกาลปใหม 

 การศึกษาความเหมาะสมของจํานวนการเรียกตรวจยานพาหนะของตํารวจทางหลวงในชวงเทศกาลสงกรานต 2548 

 การศึกษาความเหมาะสมของจํานวนเรียกตรวจยานพาหนะของตํารวจทางหลวง (กองกํากับการ 5) ในชวงเทศกาล

สงกรานต 2548 
 
การบรรยาย “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของการออกแบบกอสรางและบํารุงรักษาถนน” โดย ดร.วงศ 

ชัย เจริญสวรรค อุปนายก สมาคมทางหลวง 

 

ดร.วงศชัย เจริญสวรรค ไดบรรยายและยกตัวอยางงานมาตรฐานความปลอดภัยของการออกแบบกอสราง โดยมีประเด็น 

ดังตอไปนี้   

1. การออกแบบถนนเพื่อความปลอดภัย 

• นโยบายเพื่อการออกแบบ  
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- ประเภททางหลวง  

- ความเร็วในการขับขี่  

- ลักษณะการใชประโยชนถนน  

- ขอกําหนดความลาดชัน  

- และผลกระทบระหวางถนนกับพื้นที่นอกเขตทาง 

• หลักการออกแบบถนนปลอดภัย 

- ความจุของถนนกับปริมาณจราจร 

- การออกแบบทางแยก 

- ทางโคงราบ 

- ทางโคงดิ่ง 

- ความสัมพันธระหวางโคงราบกับโคงดิ่ง 

- ความสัมพันธระหวางทางแยกกับทางตรง 

- Route Continuity 

- Basic Lane & Lane Balance 

- Lane Drop Criteria 

- ความกวางของชองทางและ Lateral Clearance 

• อุปกรณเสริมเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ 

- ปายจราจร  

- เครื่องหมายจราจร  

- สัญญาณไฟจราจร  

- ไฟฟาแสงสวาง 

2. การกอสรางถนนที่มีผลกระทบตอความปลอดภัย 

• การวางแผนการกอสราง 

• ความปลอดภัยระหวางกอสราง 

• กอนเปดใชถนน 

3. การบํารุงรักษาถนน 

• การบํารุงรักษาโครงสรางถนน 

• การบํารุงรักษาพื้นที่ขางทาง 

• พื้นที่ริมเขตทาง 
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ตารางที่ 5.5 การประเมินการสัมมนาวิชาการ“การพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน" 

หัวขอ คะแนน 
ดานเนื้อหาวิชาการ  

1. เนื้อหาในการสัมมนาวิชาการสอดคลองกับความตองการของทาน 3.10 

2. ความรูที่ไดสามารถไปประยุกตใชในงานของทาน 2.82 

3. ความรู และความเขาใจจากการสัมมนา 2.92 

ดานการนําเสนอ  

4. ความเหมาะสมของอุปกรณ ส่ือ ที่นําเสนอ 3.13 

5. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใชการสัมมนา 3.41 

6. ความสะดวก และความปลอดภัยในสถานที่การสัมมนา 3.47 

7. วัน และเวลา ในการจัดสัมมนาเหมาะสมเพียงใด 3.21 

8. เอกสารในการจัดสัมมนา เหมาะสมเพียงใด 2.31 

ดานวิทยากรและทีมงาน  

9.  ถายทอดเนื้อหาไดเขาใจและชัดเจน 2.76 

10.  มีเทคนิคการนําเสนอที่นาสนใจ 2.74 

11.  เนื้อหาที่นําเสนอสอดคลองกับหัวขอในการสัมมนา 2.97 

12.  การรักษาเวลาของวิทยากร 2.90 

13. มีความสามารถในการอธิบายปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเขาสัมมนา 2.87 

14. มีความกระตือรือรนที่จะใหความชวยเหลือผูเขาสัมมนา 2.97 

ความเหมาะสมในดานตางๆ  

15. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอการเขารับการสัมมนานี้เพียงใด 3.05 

16. ทานอยากใหมีการจัดสัมมนาในเนื้อหาวิชาการลักษณะนี้มากนอย

เพียงใด 

3.13 

หมายเหตุ: 4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = พอใช, และ 1 = ควรปรับปรุง 

 

ขอคิดเห็นจากผูเขารวมสัมมนา: 

1. ไมควรลงรายละเอียดมากนัก เชน ขอมูลทางดานฟสิกส 

2. แตละหัวขอที่สัมมนาควรมีการสรุป ทั้งนี้เพื่อประโยชนและการนําไปประยุกตใชงานของแตละหนวยงาน 

3. ในแงของผูปฏิบัติตองการผลสรุปของงานวิจัย และขอแนะนําหลักการการนําไปใชใหเปนรูปธรรม ไมตองการทราบทฤษฎี

หรือการคํานวณตางๆ 

4. แตละหัวขอที่สัมมนาควรมีการสรุปใหผูเขารวมสัมมนาดวย จะดีมากเพื่อประโยชนและการศึกษานําไปประยุกตใชของแตละ

หนวยงาน 

5. ขอมูลการนําเสนอในแงการวิจัยควรทําใหจบที่การแนะนําในเชิงภาคปฏิบัติ และมีแผนงานของการผลักดันใหเกิดการปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา 

 




