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เนื่องจากอุบัติเหตุของสายการบินตางๆ ทั่วโลก นั้นกอใหเกิดมีความสูญเสียอยางมากในแตละครั้ง
คณะผูทําวิจัยจึงไดจัดทําการวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุตออากาศยานพาณิชย
แบบปกตรึงที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงป ค .ศ. 2004 – 2014 และการหาแนวทางปองกัน ตาม
หลักการจัดการการทรัพยากรการบิน โดยทําการวิเคราะหถึงสาเหตุการเกิดในแตละเหตุการณ
ทางคณะผูวิจัยใชแหลงขอมูลทุติยภูมิจากเว็บไซต NTSB Reports ซึ่งเปนฐานขอมูลที่บันทึกอุบัติเหตุ
อากาศยานในประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงป ค.ศ.2004 - 2014 โดยทําการวิเคราะหถึงสาเหตุของการเกิดใน
แตละครั้ง วาเกิดจากปจจัยใดโดยใชแนวคิดของ Shell Model รวมไปถึงการบันทึกชวงเวลาที่เกิดเหตุและ
จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ
จากขอมูลที่คณะผูวิจัยไดรวบรวมมานั้นปรากฏวาอุบัติเหตุในแตละครั้งลวนเปนผลมาจากปจจัย
มนุษย (Live ware) เปนสวนใหญ ถึงรอยละ 68 ปจจัยทางดานเทคนิคและอุปกรณ ( Hardware) รอยละ 22
และปจจัยทางดานกฎระเบียบขอบังคับ (Software) รอยละ 10 การเกิดอุบัติเหตุในแตละครั้งสวนใหญจะเกิด
ในชวงเวลาที่เครื่องบินกําลังรอนลง ( Landing) ถึงรอยละ 55 รองลงมาก็เปนชวงที่เครื่องบินกําลังบินขึ้น
(Takeoff) ถึงรอยละ 30 ในชวงที่อากาศยานทําการบิน รอยละ 10 และชวงที่อากาศยานจอดอยูบริเวณ
ภาคพื้นรอยละ 5
แนวทางการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น
คือการใชหลักการการจัดการทรัพยากรการบิน (Crew
Resource Management) ใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ลดความผิดพลาดของมนุษย (Human error) ลด
ความเครียด (stress) เพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ (Decision making) และการใหมนุษยรูจักขอจํากัด
ของตนเอง (Human limitaion) เพื่อเปนแนวทางในการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต
คําสําคัญ อุบัติเหตุ อากาศยานพาณิชยแบบปกตรึง การจัดการทรัพยากรการบิน

Abstract
Because of each time of the commercial fixed-wings aircraft accident. It is makes a
lot of losing in life so researchers need to study in the cause of the commercial fixed-wings
aircraft accident which is occurring in the United State of America (USA) in 2004-2014 by
analyze the cause of each of accident
Researchers use secondary data from website National Transportation Safety Board
(NTSB) which is accidents database of aircraft accident in USA in 2004-2014 by using the
SHELL model with recording frequency of time, number of death and injury of passengers
From data recorded, researchers found that almost accident occurs from human
(Live ware) 68%, Equipment (Hardware) 22%, rule and regulation (Software) 10%.
Researchers also found that almost accident occurs is in landing phase 55%, take off phase
30%, in-flight phase 10%, and on ground phase 5%
In conclusion, researchers suggests a prevention that it should, training in Crew
Resource Management to related officers including reduce human error, reduce stress,
improve decision making, and Human limitation as a guidelines to reduce accident in the
future
Keyword Accident, Fixed-wings commercial aircraft, Crew resource management

บทนํา
ค.ศ.2004-2014 ถือวาเปนชวงยุคโลกาภิวัตน มีการคิดคนนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ อยาง
ตอเนื่อง รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในทุกหนวยงาน ทั้งนี้รวมไปถึงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบินพาณิชย
อุตสาหกรรมการบินพาณิชยมีอัตราการเจริญเติบโตในชวงระยะเวลามา รวมไปถึงการเปดตัว
เครื่องบินรุนใหมที่โดงดัง เชน เครื่องบินแบบแอรบัส A380 ซึ่งเปนเครื่องบินพาณิชยที่ใหญที่สุดในโลก และ
เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777 ที่มีความคุมคาทั้งในดานการบรรทุกสินคาและผูโดยสาร โดยสายการบินทั่วโลกสวน
ใหญมีไวประจําในฝูงบิน เปนที่แนชัดวา ประเภทของอากาศยานที่ใชในการขนสงเชิงพาณิชยนั้น สวนใหญ
เปนอากาศยานแบบปกตรึง (Fixed wing) ทั้งสิ้น เนื่องจากมีความคุมคาทั้งในดานการบรรทุก ระยะทางที่
สามารถบินได ความเร็วของอากาศยานประเภทนี้ เปนตน
เมื่ออุตสาหกรรมการบินพาณิชยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทําใหจํานวนผูโดยสารมากขึ้น จํานวน
เที่ยวบินมากขึ้น ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก็ยอมมีมากขึ้นตามไปดวย สําหรับสายการบินอุบัติเหตุ คือฝน
รายและหายนะ นอกจากจะทําใหสายการบินตองจายคาเสียหายใหกับชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งเปนคาเสียหาย
โดยตรงแลว ยังตองเสียคาใชจายอีกจํานวนหนึ่ง ที่เรียกวา “คาเสียหายทางออม” เชน คาใชจายในการ
ฟองรองคดี คาใชจายในการปรับสภาพสิ่งแวดลอมในบริเวณจุดเกิดเหตุ คาเสียโอกาสในการใชอากาศยานนั้น
ใหคุมทุน เปนตน ซึ่งในสวนนี้มีมูลคามากกวาคาเสียโดยตรงหลายเทา ขอแรกในปรัชญานิรภัยการบินคือ
“อุบัติเหตุไมสามารถถูกขจัดใหเปนศูนยได เพียงแคจะถูกลดลงไปจนมีคาใกลศูนยเทานั้น ” ซึ่งทุกๆหนวยงาน
ทางการบินพยายามลดคาความเสี่ยงดังกลาวใหมีคาใกลศูนยใหมากที่สุด เชน การจัดตั้งหนวยงาน เพื่อเขามา

ควบคุมและดูแลกิจกรรมทางการบิน การใชเทคโนโลยีเพื่อลดความไมแนนอนของระบบที่เกี่ยวของกับการบิน
การออกกฎหมายและขอบังคับ การใชทฤษฎี มาเปนแนวคิดในการปองกันอุบัติเหตุ เปนตน ซึ่งวิธีที่กลาวมา
ถูกนํามาใชเพื่อลดปจจัยเสี่ยง ที่อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ ปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่สุด ในอุตสาหกรรมการบินคือ
“มนุษย” และหนึ่งในทฤษฎีที่กลาวถึงปจจัยมนุษย และมีความสําคัญในความปลอดภัยทางการบินมากที่สุด
คือ SHELL Model ของฮอวคกิน (Hawkin)
คณะผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของความเสียหายในการเกิดอุบัติเหตุและการหาทางปองกัน
อุบัติเหตุจึงไดทําการคนควาหนวยงานที่มีหนาที่สอบสวนอุบัติเหตุที่มีประสบการณ พบวา คณะกรรมการ
ความปลอดภัยทางการคมนาคมแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (National Transportation Safety Board
หรือ NTSB) กอตั้งมามากกวา 80 ป และมีประสบการณในการสอบสวนอุบัติเหตุทางดานการบินมากกวา
132,000 ครั้ง ซึ่ง NTSB เปนหนวยงานอิสระที่ขึ้นอยูกับสภาคองเกรสที่แยกกออกมาจาก สํานักงานบริหาร
การบินแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Agency หรือ FAA)
NTSB มีหนาที่สอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมทางบก ทางน้ํา ทางทอ และทางอากาศ ซึ่ง
ในการสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศยานพลเรือนและจะเปนตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาเขารวมการ
สอบสวนอากาศยานที่เกิดอุบัติเหตุนอกประเทศฯ ในกรณีดังตอนี้
1. อากาศยานหรือเครื่องยนตอากาศยานที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
2. อากาศยานที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
3. อากาศยานของสายการบินในสหรัฐอเมริกา
ในปจจุบันนี้ NTSB มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงวอชิงตัน ดีซี (Washington D.C.) และยังมีหนวยงาน
ระดับภูมิภาค 4 แหง ดังนี้ ภูมิภาคอลาสกา (Alaska region) ตั้งอยูที่ รัฐอลาสกา (Alaska), ภูมิภาคกลาง
(Central region) ตั้งอยูที่รัฐโคโรลาโด (Colorado), ภูมิภาคตะวันออก (Eastern region) ตั้งอยูที่รัฐ
เวอรจิเนีย (Virginia), ภูมิภาคตะวันตก (Western region) ตั้งอยูที่รัฐวอชิงตัน (Washington)
สวนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุนั้นผูวิจัยไดเลือกใช หลักการการจัดการทรัพยากรการบิน (Crew
Resource Management หรือ CRM) เนื่องจากแนวคิดที่วา การปองกันอุบัติเหตุที่ดีคือการปองกันจากคน
CRM ถือวาเปนมาตรการที่มีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลดานการบิน
โดยการมุงเนนการลดความผิดพลาดของมนุษย (Human Error) และลดความเครียด (Stress) เพิ่มภาวะการ
เปนผูนํา (Leadership) เพิ่มความเชื่อมั่นการตัดสินใจ (Decision making) ใหมากที่สุด
หลักการการจัดการทรัพยากรการบิน (CRM) ถูกนํามาใชโดยหนวยงาน NTSB ในการใหคําแนะนํา
ระหวางการสอบสวนอุบัติเหตุ ของ ยูไนเต็ด แอรไลน เที่ยวบินที่ 173 (United Airline flight 173) ในป
ค.ศ. 1978
จากขอมูลดังกลาวคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ตามหลักการ
จัดการทรัพยากรการบินของอากาศยานพาณิชยแบบปกตรึงในชวง 10 ปที่ผานมา (ค.ศ.2004-2014) โดยจะ
ใชขอมูลของ NTSB และนํามาหาแนวทางปองกันตามหลักการจัดการทรัพยากรการบิน (CRM )

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.

เพื่อวิเคราะหสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับอากาศยานพาณิชยแบบปกตรึงที่เกิดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ชวงป ค.ศ.2004-2014

2.

เพื่อหาแนวทางการปองกันอุบัติเหตุตามหลักการจัดการทรัพยากรการบิน

ประโยชนของการวิจัย
1.

เพื่อระบุถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุของอากาศยานพาณิชยแบบปกตรึง ( Fixed wings) ที่เกิดใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแตชวงป ค.ศ.2004-2014
2. ไดแนวทางการปองกัน การเกิดอุบัติเหตุตามหลักการการจัดการทรัพยากรการบินเพื่อนําไปปรับใช
กับอากาศยานพาณิชยแบบปกตรึง (Fixed wings) ในประเทศไทย

ขอบเขตของการวิจัย
1.

ขอบเขตขอมูลอากาศยานพาณิชยแบบปกตรึงที่เกิดอุบัติเหตุ (Accident) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
จากฐานขอมูล National Transportation Safety Board (NTBS)
2. ขอบเขตของประเภทอากาศยานเลือกวิเคราะหเฉพาะอากาศยานพาณิชยแบบปกตรึง (Fixed
wings) ในสหรัฐอเมริกา ขอบเขตระยะเวลา ตั้งแตในชวงป ค.ศ.2004-2014
3

วิธีดําเนินการวิจัย
1. วิธีดําเนินการวิจัย
คนหาขอมูลอุบัติเหตุ จาก NTSB ชวงป ค.ศ. 2004-2014

วิเคราะหขอมูลที่ไดมาใสในแบบรวบรวมขอมูล

สรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุโดยใช SHELL model

หาแนวทางปองกันอุบัติเหตุจากการจัดการทรัพยากรการบิน
ภาพที่ 1.วิธีดําเนินการวิจัย

2. ฐานขอมูลที่ใชในการเก็บขอมูล คณะผูวิจัยใชขอมูลจากเว็บไซต ของ คณะกรรมการความ
ปลอดภัยทางการคมนาคมแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (National Transportation Safety Board หรือ
NTSB)
3. เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล ครั้งนี้เปนตารางบันทึกขอมูล ซึ่งมีขั้นตอนใน
การออกแบบและสรางเครื่องมือดังตอไปนี้ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุอากาศยานและ
อุบัติเหตุอื่นๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเก็บขอมูลสาเหตุอุบัติเหตุ 2) สรางตารางบันทึกรวบรวมขอมูล
อุบัติเหตุของอากาศยานพาณิชยที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียดดังนี้
2.1) ศึกษาขอมูลจากแนวหนังสือ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางโดยใชตารางแบบรวบรวมขอมูลอุบัติเหตุอากาศยานพาณิชยแบบปกตรึง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใหครอบคลุมตามความมุงหมาย
2.2) สรางตารางแบบรวบรวมขอมูลและนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ขอ
คําแนะนําแลวนํามาปรับปรุงแกไข
2.3) นําตารางแบบรวบรวมขอมูลที่ปรับปรุงแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญทางดานการบิน
เพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งใหสมบูรณ เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงตามวัตถุประสงคมากที่สุด
2.3.1) เก็บขอมูลทั่วไป ซึ่งขอมูลที่ไดจะมี ดังนี้
- วันที่เกิดอุบัติเหตุ
- รุนของอากาศยานและหมายเลขเที่ยวบินที่เกิดอุบัติเหตุ
- จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ
2.4) เก็บขอมูลเกี่ยวกับชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ โดยมีการแบงออกดังตอไปนี้
- ชวงเวลาที่อากาศยานกําลังบินขึ้น (Take-off phase)
- ชวงเวลาที่อากาศยานกําลังทําการบิน (In-flight phase)
- ชวงเวลาที่อากาศยานกําลังรอนลง (Landing phase)
- ชวงเวลาที่อากาศยานทําการจอดอยูหรือเคลื่อนที่บนพื้นดิน (On-ground phase)
Phase
No. Date
Type&Flight No. Fatalities/Injuries
Takeoff Landing Inflight Onground
ตารางที่ 1 ตัวอยางแบบฟอรมการเก็บขอมูลอุบัติเหตุอากาศยานพาณิชยแบบปกตรึง
2.5) เก็บขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีการแบงออกตามแนวคิดของ SHELL Model
ดังภาพที่ 2
- สาเหตุจากความผิดพลาดของมนุษย (Live ware)
- สาเหตุจากซอฟทแวร (Software) หรือสิ่งที่จับตองไมได เชน กฎระเบียบ ระบบคอมพิวเตอร
ขั้นตอนการตรวจสอบ นโยบายตางๆ
- สาเหตุจากฮารดแวร (Hardware) หรือสิ่งที่จับตองได เชน โครงสรางอากาศยานอุปกรณตางๆ
เครื่องมือที่ใชในการซอมแซมอากาศยาน
- สาเหตุจากสภาพแวดลอม (Environment) มีฝนตกหนัก ทัศนวิสัยต่ํากวาเกณฑ

Hardwa

ภาพที่ 2 แสดง SHELL model
4. การรวบรวมขอมูล แหลงขอมูลทุติยภูมิจากเว็บไซต NTSB ซึ่งเปนฐานขอมูลที่บันทึกอุบัติเหตุ
อากาศยานในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังไดมีการทบทวนเอกสารรวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อนํามา
เปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและการออกแบบตารางและการหาแนวทางปองกันโดยใชหลักการ
การจัดการทรัพยากรการบิน
5.
การนําเสนอขอมูล การทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเอาขอมูลจาก NTSB Accident Report ตั้งแตป
2004 – 2014 โดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวนดังนี้ 1) การนําเสนอขอมูล นําเสนอเปนกราฟและ
ตาราง 2) การวิเคราะหขอมูลแบบเชิงคุณภาพ 3) การหาแนวทางปองกัน คณะผูวิจัยไดนําขอมูลอุบัติเหตุจาก
NTSB accident report ตั้งแตป 2004 – 2014 โดยมีจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นดังนี้
ปที่เกิดอุบัติเหตุ
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL

จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
4
2
2
3
2
3
1
1
2
20

ตารางที่ 2 สรุปอุบัติเหตุจาก NTSB accident report

จากตารางที่ 2 สรุปไดวา ป 2004 เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง ป 2005 เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง ป 2006
เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง ป 2007 เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง ป 2008 เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง ป 2009 เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง
ป 2010 เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ป 2011 เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ป 2012 ไมมีอุบัติเหตุ ป 2013 เกิดอุบัติเหตุ 2
ครั้ง และป 2014 ไมมีอุบัติเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุอากาศยานพาณิชยแบบปกตรึงที่เกิดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

Hardware
15
10
5
0

Environment

Software

Liveware

ภาพที่ 3 สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุโดยใชหลักการ Shell Model

จากภาพที่ 3 ผูวิจัยไดทําการแยกสาเหตุที่เกิดอุบัติ เหตุโดยใชหลักการ Shell Model จากภาพที่ 2
โดยแสดงเปน กราฟใยแมงมุมแสดงผลจํานวน 11 ปที่ผานมา ตั้งแต 2004 – 2014 โดยใชหลักการ Shell
Model อุบัติเหตุสวนใหญใน Liveware นั้นเกิดมากที่สุดถึง 15 ครั้ง รองลงมาก็เปน Hardware จํานวน 5
ครั้ง สุดทายก็ Software จํานวน 2 ครั้ง
ป
Software
Hardware
Environ
ment
Live ware

2004
0
0
0

2005
1
1
0

2006
0
1
0

2007
1
0
0

2008
0
1
0

2009
0
0
0

2010
0
1
0

2011
0
1
0

2012
0
0
0

2013
0
0
0

2014
0
0
0

Total.
2
5
0

4

1

1

3

2

2

0

0

0

2

0

15

ตารางที่ 3 จํานวนการเกิดอุบัติเหตุของแตละสาเหตุในแตละป (ค.ศ. 2004-2014)

จากตารางที่ 3 จํานวนการเกิดอุบัติเหตุของแตละสาเหตุในแตละป ซึ่งจะแบงออกเปน 4 สาเหตุตาม
หลักการของทฤษฎี Shell Model คือ 1. Software 2.Hardware 3.Liveware 4.Envirounment

ผูวิจัยไดทําการแยกชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ (Cause) จํานวน 11 ปที่ ตั้งแต 2004 – 2014

Onground

Take-off
3
2
1
0

Landing

Inflight

ภาพที่ 4 กราฟใยแมงมุมแสดงชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

จากภาพที่ 4 จะเห็นถึงชวงการเกิดอุบัติเหตุจะเห็นวา อุบัติเหตุสวนใหญจะเกิดในชวงเวลาที่
เครื่องบินกําลังลงจอด ( Landing) ซึ่งเกิดขึ้นถึง 11 รองลงมาก็เปนชวงเวลาที่เครื่องบินกําลังบินขึ้น ( Takeoff) เกิดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง สวนในชวงเวลาที่เครื่องบินกําลังบินอยู ( Inflight) และชวงเวลาที่เครื่องบินอยูบน
พื้นขณะทําการจอดหรือกําลังทําการขับเคลื่อน ( On ground) เกิดขึ้นเปนจํานวน 2 ครั้ง และ 1 ครั้ง
ตามลําดับ
ป

Takeoff
Landing
Inflight
On
ground

2004

1
3
0
0

2005

1
1
0
0

2006

1
1
0
0

2007

0
2
0
0

2008

1
0
1
0

2009

1
2
0
1

2010

1
0
0
0

2011

0
0
1
0

2012

0
0
0
0

2013

0
2
0
0

2014

0
0
0
0

Total

6
11
2
1

ตารางที่ 4 ชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุในแตละป
จากตารางที่ 4 จํานวนการเกิดอุบัติเหตุของแตละชวงเวลาในแตละป ซึ่งจะแบงออกเปน 4 ชวงเวลา
ตามนี้คือ 1) Takeoff 2) Landing 3) Inflight 4) On-ground
6. การวิเคราะหขอมูล จากภาพที่ 3 นั้นจะสังเกตใหเห็นวาถึงการเกิดอุบัติเหตุนั้นสวนใหญเกิดจาก
ปจจัยมนุษยทั้งสิ้น (Liveware) ดังจะเห็นไดวามีอัตราที่มากกวาทุกปจจัยโดยปจจัยมนุษยสวนใหญนั้นเกิด
จากการความผิดพลาดของมนุษย (human error) รวมทั้งทักษะตางๆใน CRM เชน การสื่อสาร
(Communication), ความเปนผูนํา(leadership skill), การวางแผนและการตัดสินใจ (planning and
decision making) ซึ่งทักษะเหลานี้หากนักบินมีการขาดประสบการณจะทําใหเกิดความผิดพลาดอีกทั้งยังมี
บางเหตุการณที่นักบินมีความประมาท ทั้งที่รูวามีอันตรายและนําไปสูความสูญเสียได
จากแผนภาพที่ 4 นั้นจะแสดงใหเห็นถึงชวงเวลาที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นสวนใหญมักจะเกิดในชวงที่
เครื่องบินกําลังลงจอด (Landing) รองลงมาก็เปนชวงที่เครื่องบินกําลังไตอากาศเพื่อพาเครื่องขึ้นบิน
(Takeoff) ซึ่งทั้ง 2 ชวงเวลารวมกันมีสัดสวนถึงรอยละ 85 จากจํานวนอุบัติเหตุทั้งหมด

7. การหาแนวทางปองกันอุบัติเหตุ จากผลการวิเคราะหขอมูลจะเห็นไดวา สาเหตุของอุบัติเหตุสวน
ใหญเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของมนุษย (Human error) ซึ่งคิดเปนรอยละ 80 ของอุบัติเหตุทั้งหมดและมัก
เกิดขึ้นในชวงที่อากาศยานกําลังทําการบินขึ้นหรือรอนลง (Take-off & Landing) ซึ่งเปนชวงที่จะตองใช
ทักษะและความสามารถของนักบินมากที่สุด และถือวาเปนชวงที่เกิดภาระงาน (Workload) ตอนักบินมาก
ที่สุดเชนกัน คณะผูวิจัย จึงใชหลักการการจัดการทรัพยากรการบิน เพื่อมาใชเปนแนวทางในการปองกัน
อุบัติเหตุคือ การลดความผิดพลาดของมนุษย (Human error) ลดความเครียด (Stress) เพิ่มความเชื่อมั่นใน
การตัดสินใจ (Decision making) การใหมนุษยรูขอจํากัดของตนเอง (Human limitation) ดังนี้
การจัดการทรัพยากรการบิน

การลดความ
ผิดพลาดของมนุษย
(Human Error)

ลดความเครียด
(Stress)

เพิ่มความเชื่อมั่นใน
การตัดสินใจ
(Decision making)

การใหมนุษยรูจัก
ขอจํากัดของตนเอง
(Human
limitation)

ภาพที่ 5 แนวทางในการปองกันอุบัติเหตุโดยใชการจัดการทรัพยากรการบิน

สรุปผลการวิจัย

จากการรวบรวมขอมูลสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับอากาศยานพาณิชยแบบปกตรึงในประเทศ
สหรัฐอเมริกาชวงป ค.ศ. 2004 - 2014 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 20 ครั้ง มีผูเสียชีวิตรวมทั้งหมด 142 คน มี
ผูบาดเจ็บรวมทั้งหมด 290 คน ซึ่งอีกนัยหนึ่ง จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุแตละครั้ง
เฉลี่ยอยูที่ 7.1 คนและ 14.5 คน ตามลําดับ
ชวงเวลาในการเกิดอุบัติเหตุ ทางคณะวิจัยพบวา มักอยูในชวงที่อากาศยานทําการรอนลง (Landing)
มากที่สุด ซึ่งเกิดขึ้นถึง 11 ครั้ง รองลงมาคือชวงที่อากาศยานทําการบินขึ้น (Takeoff) เกิดขึ้น 6 ครั้ง สวน
ในชวงที่อากาศยานทําการบิน (Inflight) เกิดขึ้น 2 ครั้ง และชวงที่อากาศยานกําลังเคลื่อนที่หรือจอดอยู
บริเวณภาคพื้น (On ground) มีจํานวนนอยที่สุด ซึ่งเกิดขึ้นเพียง 1 ครั้ง ขอมูลในสวนนี้แสดงใหเห็นวา
ชวงเวลาที่อากาศยานกําลังทําการบินขึ้นและรอนลง (Takeoff and Landing) ถือวาเปนชวงที่มีความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
ในสวนของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ คณะผู วิจัยไดใชวิธีการแบงตามรูปแบบ SHELL Model พบวา
สาเหตุสวนใหญของอุบัติเหตุเกิดจากปจจัยมนุษย (Liveware) ซึ่งมีถึง 15 กรณี ในขณะที่ปจจัยอื่นๆ เชน
ปจจัยที่สามารถจับตองได (Hardware) มี 5 กรณี ปจจัยที่ไมสามารถจับตองได (Software) มี 2 กรณี สวน
ปจจัยทางดานสภาพแวดลอม (Environment) ไมมีแมแตกรณีเดียว
จะเห็นไดวา อุตสาหกรรมการบินในยุคปจจุบันยังคงตองพัฒนาแนวทางปองกันอุบัติเหตุตอไป
โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปจจัยมนุษย ซึ่งเปนสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น การ

คิดคนและพัฒนาหลักสูตรการฝกการ จัดการทรัพยากรการบินอยางตอเนื่อง ถือวาเปนเรื่องสําคัญในการลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในอนาคต

การอภิปรายผล

การวิเคราะหอุบัติเหตุอากาศยานพาณิชยแบบปกตรึงในประเทศรัฐอเมริกาในชวงป ค.ศ.2004 –
2014 และการหาแนวทางปองกัน สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
การวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พบวารอยละ
68 เกิดขึ้นจากการกระทําที่ไมปลอดภัยของ
มนุษย ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมไปทฤษฎีในดานการบินและการปองกันอุบัติเหตุตางๆ
ที่กลาววาสาเหตุหลักของอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นจากปจจัยมนุษย
การวิเคราะหชวงเวลาการเกิดอุบัติเหตุ พบวามักอยูในชวงที่อากาศยานทําการบินขึ้นและทําการ
รอนลง (Takeoff and Landing) ซึ่งเปนชวงที่จะตองใชทักษะและความสามารถของนักบินเปนอยางมาก
และเปนชวงที่เกิดภาระงานและความเครียดตอนักบินมากที่สุด อาจทําใหนักบินตัดสินใจผิดพลาดจน
กอใหเกิดอุบัติเหตุไดในสวนการหาแนวทางปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ทางคณะผูวิจัยไดเสนอแนวทางไปแลวใน
ภาพที่ 5 โดยเนนในสถานการณตางๆโดยเฉพาะในชวงที่อากาศยานทําการบินขึ้นและทําการรอนลง
(Takeoff and Landing) ซึ่งเปนชวงเวลาที่อากาศยานเกิดอุบัติเหตุบอยที่สุด

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
จากขอมูลที่ไดทําวิจัย การวิเคราะหและสรุปผลไวในการทํารูปเลมวิจัยฉบับนี้สามารถนําไป
ประยุกตใชในการวิเคราะหสาเหตุและการแนวทางปองกันการเกิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมการบินหรือ
อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆที่เกี่ยวของ ไดอยางเปนระบบตามหลักการจัดการการทรัพยากรการบิน
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงการปองกันอุบัติเหตุอยางเปนระบบ เชน Human Factor Analysis and
Classification System (HFACS) โดยใชฐานขอมูลเดิมและรายละเอียดของการรายงานผลการสอบสวนทั้ง
20 เหตุการณ และควรมีการแบงประเภทของอากาศยาน แบบ A B C D เพื่อใหการวิเคราะหครั้งตอไปชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
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ตัวอยางขาว

Airlines Flight 5401, Avions de Transport Regional 72-212, N438AT
San Juan, Puerto Rico
May 9, 2004
NTSB Number AAR-05/02
NTIS Number PB2005-910402
Executive Summary: On May 9, 2004, about 1450 Atlantic standard time, Executive Airlines
(doing business as American Eagle) flight 5401, an Avions de Transport Regional 72-212,
N438AT, skipped once, bounced hard twice, and then crashed at Luis Muñoz Marin
International Airport, San Juan, Puerto Rico. The airplane came to a complete stop on a
grassy area about 217 feet left of the runway 8 centerline and about 4,317 feet beyond the
runway threshold. The captain was seriously injured; the first officer, 2 flight attendants, and
16 of the 22 passengers received minor injuries; and the remaining 6 passengers received no
injuries. The airplane was substantially damaged. The airplane was operating under the
provisions of 14 Code of Federal Regulations Part 121 as a scheduled passenger flight. Visual
meteorological conditions prevailed for the flight, which operated on an instrument flight
rules flight plan.
The National Transportation Safety Board determines that the probable cause of this
accident was the captain’s failure to execute proper techniques to recover from the
bounced landings and his subsequent failure to execute a go-around.

The safety issues in this report include flight crew performance, the lack of company
bounced landing recovery guidance and training, and malfunctioning flight data recorder
potentiometer sensors. Safety recommendations concerning bounced landing recovery
guidance and training and flight control surface position sensors are addressed to the
Federal Aviation Administration

NTSB Number AAR-11/01
NTIS Number PB2011-910401
Adopted March 15, 2011
EXECUTIVE SUMMARY
On July 31, 2008, about 0945 central daylight time, East Coast Jets flight 81, a Hawker
Beechcraft Corporation 125-800A airplane, N818MV, crashed while attempting to go around
after landing on runway 30 at Owatonna Degner Regional Airport, Owatonna, Minnesota. The
two pilots and six passengers were killed, and the airplane was destroyed by impact forces.
The nonscheduled, domestic passenger flight was operating under the provisions of 14 Code
of Federal Regulations Part 135. An instrument flight rules flight plan had been filed and
activated; however, it was canceled before the landing. Visual meteorological conditions
prevailed at the time of the accident.
Probable Cause
The National Transportation Safety Board determines that the probable cause of this
accident was the captain's decision to attempt a go-around late in the landing roll with
insufficient runway remaining. Contributing to the accident were (1) the pilots' poor crew
coordination and lack of cockpit discipline; (2) fatigue, which likely impaired both pilots'
performance; and (3) the failure of the Federal Aviation Administration (FAA) to require crew
resource management (CRM) training and standard operating procedures (SOPs) for 14 CFR
Part 135 operators.

