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ตุลาคม 2551 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 



 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีถนนสายหลักที่ใช้สัญจรไปสู่ภูมิภาคอื่นถึง  5  สาย  ได้แก่สาย

พหลโยธิน,   สายเอเชีย,สายบางปะหัน- ปทุมธานี,สายตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี,สายวงแหวนตะวันตก-ตะวันออก                

รวมประมาณ  150 กม.  และมีถนนสายรองที่มีเส้นทางผ่านหมู่บ้าน  ชุมชนไปสู่จังหวัดอื่นรวม  46  จังหวัด และเป็น

เมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  จึงมีนักทอ่งเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดทั้งทางนํา้และทางบก  เฉล่ียถึงวัน

ละ 1,500  คน  มีรถว่ิงผ่านวันละ 4-5 แสนคัน  และยังมีเส้นทางขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในจังหวัดและ

ขนส่งไปยังจังหวัดอื่นด้วย  ซ่ึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามิได้น่ิงนอนใจในการดูแลประชาชนทั้งที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่

และประชาชนที่ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้บูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  องค์กรการกุศล มูลนิธิและอาสาสมัคร   

ดาํเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน (6E’s)  ได้แก่  ยุทธศาสตร์                    

การบูรณาการร่วมมือและการมีส่วนร่วม  (Empowerment), ยุทธศาสตร์ด้านการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์

(Education and  public Relation)  ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรมจราจร (Engineering), ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้

กฎหมาย(Enforcement), ยุทธศาสตร์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency  Medical  Service : EMS )และยุทธศาสตร์

ด้านการประเมินผลและพัฒนาระบบข้อมูล (Evaluation) 

1. สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจาํปี  2550  (ม.ค. – ธ.ค.  2550)  โดยการรวบรวมข้อมูล

จากตาํรวจภธูรจังหวัด และสาํนักงานสาธารณสขุจังหวัด 

- เกดิอุบัติเหตุ  2,869  คร้ัง 

- ผู้เสียชีวิต  270  คน 

- ผู้บาดเจบ็สาหัส (Admit) 2,128  คน 

- บาดเจบ็ทั้งหมด  16,292  คน 

   2.  สรุปเปรียบเทยีบสถิติอุบัติเหตุ ปี 2550  กบั ปี  2549 

 

ที่ 

 

ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร 

เปรียบเทยีบระหว่างปี  2549 - 2550 

ปี 49 ปี 50 + เพ่ิม ,  - ลด ร้อยละ 

1 การเกดิอุบัติเหตุ / คร้ัง 3,964 2,869 -1095 -27.62 

2 ผู้เสยีชีวิต / คน 295 270 -25 -8.47 

3 ผู้บาดเจบ็สาหัส / คน 2,243 2,128 -115 -5.12 

4 ผู้บาดเจบ็ทั้งหมด / คน 18,117 16,292 -1,825 -10.07 

               3. ถนนที่เกดิอุบัติเหตุทาํให้มีผู้เสยีชีวิต  สงูสุด  5  ลาํดับแรก 

ที่ ช่ือถนน 
จาํนวนผู้เสยีชีวิต

(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

จากจาํนวนผู้ที่เสยีชีวิตทั้งหมด 

1. ถนนสายพหลโยธนิ 42 15.55 

2. ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 33 12.22 

3. ถนนสายเอเชีย 31 11.48 

4. ถนนมนตรี  พงษ์พาณิช (โรจนะ) 28 10.37 

5. ถนนสายนครหลวง-ทา่เรือ 19 7.03 
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4. ผู้เสียชีวิตเกดิเหตุบนถนนสายหลัก  จาํนวน  87  คน ,  เกดิเหตุบนถนนสายรอง จาํนวน  183 คน 

5. ช่วงอายุผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ                                    

ช่วงอายุ จาํนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

จากจาํนวนผู้ที่เสยีชีวิตทั้งหมด 

1-14  ปี 6 2.22 

15-25  ปี 91 33.70 

26-36  ปี 88 32.59 

36 ปีข้ึนไป 85 31.48 

รวม 270 100 

6. ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ช่วงเวลา  18.00-21.00  คิดเป็นร้อยละ  24.07 รองลงมาเป็น

ช่วง เวลา 00.01-03.00 น. คิดเป็นร้อยละ  16.66   

7.  ผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย  จาํนวน  202   คน,  เพศหญิง  จาํนวน  68   คนเป็นคนในจังหวัด  72  คน  เป็นคน

ต่างจังหวัด  198  คน 

8.  ผู้บาดเจบ็สาหัสเป็นชาย  1664  คน, หญิง 464  คน,เป็นคนในจังหวัดร้อยละ  70.49   

9. ยานพาหนะที่เกดิอุบัติเหตุทาํให้มีผู้เสยีชีวิตและบาดเจบ็สงูสดุ ได้แก่ รถยนต์ 54.09 % ,รถจักรยานยนต์ 45.91 %  

10.  สรุปวิเคราะห์และประเมินผล 

 จากสถิติข้อมูลพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนนอกพ้ืนที่ร้อยละ  72.22  และผู้บาดเจบ็สาหัส 

คิดเป็นร้อยละ  70.49  และเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ  78.20  ช่วงอายุ ของผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่  ช่วง

อายุ  15-25  ปี  และถนนที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่  ถนนพหลโยธิน  และหากเปรียบเทียบกับสถิติ

อุบัติเหตุ ปี  2549  พบว่า  จํานวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต  ผู้บาดเจ็บ  และผู้บาดเจ็บ

ทั้งหมด  ลดลงในทุกกรณี จึงสรุปได้ว่า   แนวทางการดาํเนินงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบ

ความสาํเร็จในระดับที่น่าพอใจ แต่เน่ืองจากประชากรแฝงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากเน่ืองจากมี

นิคมโรงงานอุตสาหกรรมถึง 6 นิคม  

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไ้ข  

ปัญหา แนวทางการแกไ้ข 

1.  ถนนสายหลัก  และสายรอง  เป็นทางผ่านไปยัง

จังหวัดต่างๆอกี  46  จังหวัด  มีลักษณะเช่ือมโยงเป็นใย

แมงมุมทาํให้มีการใช้รถใช้ถนนสงู 

 

 

 

2.  ถนนบางสายดําเนินการแก้ไขได้ยากเช่นถนนของ

ชลประทานซ่ึงไม่มีพ้ืนที่ขยายช่องจราจรหรือจัดทาํทาง

เท้า  หรือถนนบางประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

หน่วยงานต่ างๆองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่ นจะ

ดําเนินการแก้ไขปัญหาแต่การขออนุญาตผู้ดูแลถนน

จะต้องใช้เวลานาน 

 

 

1.  ในช่วงเทศกาลฯ ได้เพ่ิมจํานวนจุดตรวจร่วม

บริการประชาชนในจุดเสี่ยงทุกจุดบนถนนสายรองที่

เช่ือมต่อกับจังหวัดอื่น  และเพ่ิมจาํนวนป้ายบังคับ , 

ป้ายเตือน และป้ายแนะนําต่างๆ  สาํหรับถนนสาย

หลัก  ดาํเนินการปิดจุดกลับรถที่เสี่ยง , จัดรถตาํรวจ 

, รถอาสาสมัคร มูลนิธิ เปิดสญัญาณไฟวับวาบ  ที่จุด

เสี่ยงตลอดแนวเส้นทาง 

2.  ถนนที่อยู่ในการรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ 

หากไม่มีงบประมาณในการซ่อมบํารุงควรมอบให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลบาํรุงรักษา 

 

 

 

 



 

3.  ประชากรแฝงมากเท่ากับประชากรจริงจึงทาํให้การ  

ใช้รถใช้ถนน  และทาํให้เกดิปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมาก

ข้ึนด้วย 

 

 

 

 

4.  เป็นเมืองอุตสาหกรรม  มีการใช้รถจักรยานยนต์มาก  

สงัคมได้เปล่ียนไป คนหนุ่มสาวเข้าทาํงานในโรงงาน  ไม่

มีเวลาดูแลบุตรหลาน  ต้องฝากไว้กบั ผู้สงูอายุที่บ้าน  จึง

ทาํ 

ให้เกดิปัญหาทางสงัคมตามมา 

 

5.  ประชาชนขาดจิตสํานึกดูแลตนเอง  โรงเรียนไม่

สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงเน่ืองจากนักเรียนมี

จาํนวนมาก  ครูมีปริมาณน้อย  ประกอบกับในปัจจุบัน

ครูและนักเรียนมีช่องว่างในการดูแลและเดก็นอกระบบ

การศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มที่ควบคุมดูแลได้ยาก 

6.  การทาํแผนชุมชนไม่มีการระบุพ้ืนที่เสี่ยงสาธารณภัย

ไว้ในแผน  เน่ืองจากอยู่ในกลุ่มความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สนิ  และประชาชนไม่มีจิตสาํนึกระวังตนเอง 

 

3.  จัดการฝึกอบรม , ประชาสัมพันธ์  การปลูก

จิตสาํนึกโดยผ่านทางสถานประกอบการในจังหวัด

พระนครศรีอ ยุธยาและขอความร่วมมือสถาน

ประกอบการทุกแห่ง  กวดขันพนักงานให้ปฏบิัติตาม 

กฎจราจร  และกฎแห่งความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  

และหากถูกจับกรณผีิดกฏจราจรให้ดาํเนินการลงโทษ

กบัพนักงานคนดังกล่าว 

4.ลดการใช้รถจักรยานยนต์ในพนักงานโรงงาน  โดย

การขอความร่วมมือสถานประกอบการในการจัดรถ

รับ – ส่ง  พนักงานให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง  สาํหรับ

ปัญหาการเล้ียงดูบุตรหลานเห็นควรจัดสถานสาํหรับ

เล้ียงดูเดก็ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   

5.  เพ่ิมหลักสตูรเกี่ยวกับความปลอดภัยและจิตสาํนึก

ในความปลอดภัยในหลักสูตรทุกระดับในโรงเรียน  

และหากเด็กนักเรียนกระทําผิดกฎจราจรและถูก

จับกุมให้มีบทลงโทษที่จริงจังและเป็นรูปธรรม 

 

6.  ประสานสาํนักงานจังหวัด  เพ่ือให้การจัดทาํแผน

ชุมชนโดยทาํการจัดทาํแผนแบบองค์รวมซ่ึงบูรณาการ

ทุกปัญหาที่เกดิข้ึนในชุมชนรวมทั้งปัญหา สาธารณภัย            

ที่เกดิข้ึนในชุมชน  รวมทั้งปัญหาสาธารณภัย 

 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาระยะยาว 

1. มอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาํแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนทั้งจัดเตรียม

งบประมาณในการดาํเนินการ 

2. ปิดจุดเสี่ยงบนถนนสายเอเชีย ได้แก่ จุดกลับรถบริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมไอเทค ( บ้านหว้า )

และจุดกลับรถบริเวณที่พักสายตรวจตาํรวจทางหลวงสายเอเชีย  และขอสนับสนุนกรมทางหลวงจัดทาํ

สะพานกลับรถในพ้ืนที่ดังกล่าว  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่จุดเสี่ยงทุกพ้ืนที่อย่างรวดเรว็ 

3. การปลุกจิตสาํนึกและการปลูกฝังจิตสาํนึกให้ประชาชนในพ้ืนที่รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก

การใช้รถใช้ถนนและจิตสาํนึกความปลอดภัย 

4. การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเน่ืองและเข้มข้น  โดยเน้นการจับกุมในกรณีเมาแล้วขับ , การขับรถ

ย้อนศร  การขับข่ีหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  ไม่สวมหมวกนิรภัย 

5. การจัดให้มีระบบ EMS ในทุกตาํบล และจัดให้มีอาสาสมัคร 1 ตาํบล 1 ทมีกู้ชีพกู้ภัย ( OTOS )  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จุดเด่น  จุดดอ้ย  ทีเ่ป็นปัจจยัทีมี่ผลกระทบต่อความสําเร็จในการปฏิบติังานป้องกนัอุบติัเหตุทางถนน 

จุดเด่น  จุดด้อย  หรือข้อค้นพบที่สาํคัญ  ที่เป็นปัจจัยที่มีกระทบต่อความสาํเรจ็ในการ

ปฏบัิติงานป้องกนัอุบัติเหตุทางถนน 

         จุดเด่น 

1.   ผู้บริหารทุกระดับ หัวหน้าส่วนราชการ ให้ความร่วมมือในการปฏบัิติงานอย่างดีเย่ียม 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาํเนินการโครงการ “1 ตาํบล 1 จุดตรวจ” โดยการตั้งจุดใน

พ้ืนที่เพ่ือตรวจจับและป้องปรามการกระทาํผิดกฎจราจร  

3. การบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน องค์กรการ

กุศล  อาสาสมัครมูลนิธ ิภาคประชาชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตื่นตัวในการดูแลประชาชน

ในพ้ืนที่สงูมาก โดยได้ทาํการแก้ไขปัญหามาตลอดอย่างต่อเน่ือง เช่นการซ่อมบาํรุงผิวจราจร  การตัดต้นไม้สอง

ข้างทาง การติดป้ายเตือน ป้ายบังคับ การติดสญัญาณไฟ เป็นต้น   

จุดดอ้ย  

1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ภมิูภาคอื่นๆ ทาํให้มีการใช้รถใช้ถนเป็น

จาํนวนมาก 

2. มีประชากรแฝงเป็นจาํนวนมาก 

3. ไม่สามารถต้ังจุดตรวจบนถนนสายหลัก และทาํการเรียกตรวจได้ เน่ืองจากจะทาํให้

การจราจรติดขัดและจะ ส่งผลให้การระบายรถเข้า – ออกจากกรุงเทพฯ ติดขัดด้วย 

4. ถนนสายรองที่ผ่านในชุมชน เป็นถนนที่สามารถเช่ือมต่อไปจังหวัดต่างๆได้จึงมีปริมาณรถ

เป็นจาํนวนมากเทา่กบัถนนสายหลัก เช่น สายโพธิ์พระยา – ทา่เรือ  

 

 

 **************************** 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 
 

หลกัการและเหตุผล 
 

อุบัติเหตุจราจรทางถนนนับเป็นปัญหาสาํคัญระดับชาติที่นาํมาซ่ึงการสญูเสยีชีวิตและทรัพย์สนิอย่าง

มากมายจากสถิติการบาดเจบ็และเสยีชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เดือนมกราคม 

2550 – ธนัวาคม มีอตัราการบาดเจบ็ จาํนวน  16,292  ราย ลดลงจากปี 2549 คิดเป็น 10.07%  และเสยีชีวิต 

จาํนวน  270  ราย ลดลงจากปี 2549 คิดเป็น 8.47%  ซ่ึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้บูรณาการทาํงานร่วมกนั

กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนาํมาตรการต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุ โดยเน้นตาม

ยุทธศาสตร์ 5E ดังน้ี  ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมาย ยุทธศาสตร์ด้านการประชาสมัพันธ ์ให้ความรู้  และการมี

ส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรมจราจร ยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และยุทธศาสตร์ด้านการประเมินผล 

โดยในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้นาํนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏบิัติได้ผลดี  สบืเน่ืองมาเป็นลาํดับ   ซ่ึง

ได้บูรณาการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ร่วมกนัแก้ไขมาโดยตลอด  แต่ปัญหาที่พบอย่างหน่ึงของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือระบบฐานข้อมูลการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุส่วนมากมักจะเป็นข้อมูลดิบ หากมีการ

ใช้ระบบสารเทศ จะทาํให้การรายงานข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเรว็ และเป็นไปในทศิทางเดียวกนัซ่ึงจาํเป็นต้อง

แก้ไขปัญหาต้องบูรณาการทุกหน่วยงานโดยการจัดเกบ็ข้อมูลที่ได้จะถูกนาํมาวิเคราะห์เพ่ือให้เป็นเกณฑห์รือ

ข้อสรุปของการป้องกนัและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านอุบัติเหต ุรวมถึงการวางนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกจิ พันธกจิ 

เป้าหมายกจิกรรม และงบประมาณในส่วนต่าง ๆ ที่จะระดมใช้กบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาตามข้อมูลที่ได้เกบ็

รวบรวมวิเคราะห์ ออกมา ว่าอะไรที่จะต้องลงมอืทาํ และสิ่งใดที่ต้องเร่งกระทาํก่อนหลัง และอะไรที่จะต้องได้รับ

การแก้ไขหรือปรับปรุงก่อนหลัง ดังน้ันการพัฒนาระบบข้อมูลจึงเป็นสิ่งสาํคัญย่ิงที่จะต้องเร่งดาํเนินการไม่ว่าจะ

เป็นการปรับปรุงระบบที่มีอยู่แล้วให้ดีย่ิงข้ึน รวมถึงการนาํการพัฒนาของระบบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัหน่วยงานน้ันๆ และเป็นการบูรณาการระบบข้อมูลให้มีประสทิธภิาพดีย่ิงข้ึน 

นอกจากน้ียังสามารถลดความซํา้ซ้อนในการจัดเกบ็ข้อมูล ซ่ึงจะเกดิประโยชน์ในการเป็นเอกภาพของข้อมูลที่

ถูกต้อง ชัดเจน รวดเรว็แม่นยาํ และนาํมาจะได้มาใช้ให้เกดิประโยชน์ในการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนได้

อย่างมีประสทิธภิาพสงูสดุ และประชาชนในจังหวัดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเรว็และแม่นยาํ  และทราบถึง

การเกดิอุบัติเหตุจราจรของจังหวัด ข้อมูลการตาย การบาดเจบ็ คดี และพฤตกิรรมเสี่ยงอื่น ๆ  เพ่ือให้ตระหนัก

ถึงการเกดิอุบตัิเหตุ และการสญูเสยีจากอุบัติเหตุฉะน้ันการพัฒนาระบบข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สาํคัญและมีการพัฒนา

กนัอยู่ตลอดเวลา                                                              

2.  วตัถุประสงค ์

1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนพร้อมทั้งบูรณาการด้านการจัดเกบ็ข้อมูล

จราจรและอุบัติเหตุ ซ่ึงจะทาํให้ได้ข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ครอบคลุมความต้องการพ้ืนฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประหยัดค่าใช้จ่าย และทรัพยากรของประเทศโดยส่วนรวม 

2. เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบฐานข้อมูลด้านการใช้รถใช้ถนนที่สามารถนาํไปใช้ในบริหาร

จัดการสถานการณ ์และเพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และนาํมากาํหนดมาตรการแก้ไขปัญหา 

3. เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายฐานข้อมูลเดียวกัน เพ่ือใช้การ

วางแผนป้องกนัแก้ไขปัญหาร่วมกนัอย่างเป็นระบบ 

4. เพ่ือให้ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเรว็ และทนัสมัย ในเร่ืองอุบัติเหตุ

จราจร 

 

 

 

 



  

 ทบทวนวรรณกรรม 

 
ระบบการจัดเกบ็ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดเกบ็ข้อมูลด้วยกระดาษ   

ต่อมาจัดเกบ็ในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  แต่การเข้าดูข้อมูลอุบัติเหตุ สถิติ การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การ

เสยีชีวิต  ยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่  แนวคิดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะทาํอย่างไรในการให้ประชาชนใน

พ้ืนที่ได้เข้าถึงข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดได้  เพ่ือเป็นการลดการสูญเสียอีกทางหน่ึงด้วย และเพ่ือให้การพัฒนา

คุณภาพข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนพร้อมทั้งบูรณาการรด้านการจัดเกบ็ข้อมูลจราจร และอุบัติเหตุ ซ่ึงจะทาํให้

ข้อมูลเป็นเอกภาพ ครอบคลุมความต้องการพ้ืนฐาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประหยัดค่าใช้จ่าย และทรัพยากรของ

ประเทศโดยส่วนรวม  พร้อมทั้งนาํข้อมูลที่ได้ นาํไปใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์ และเพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ และ

นํามาซ่ึงกาํหนดมาตรการแก้ไขปัญหา  จากการที่ได้จัดทาํการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ  ภายในจังหวัดได้ โดยผ่านทางระบบ Inter   

ของตาํบลที่จะมีอยู่ ณ ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตาํบลทุกที่ในจังหวัด  โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นาํอาํเภอนาํร่อง 

จาํนวน 4 อาํเภอเข้ามาประชุมเพ่ือหาแนวทางในการเข้าดูข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด ซ่ึงได้รับความร่วมมืออย่างดี

ย่ิงจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยุชุมชนของจังหวัดด้วย 

การจัดเกบ็ข้อมูลการเกดิอุบัติเหตุเพ่ือจักได้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือจัก

ได้ดาํเนินการแก้ปัญหาได้ทันที โดยจะนาํสถิติต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรเข้าที่ประชุมกันทุกเดือน และค้นหา

สาเหตุและแก้ปัญหาที่เกดิข้ึน 

      จากการประชุมคณะทาํงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด เพ่ือนาํเสนอระบบฐานข้อมูลของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนาํมาซ่ึงการจัดเกบ็ข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมติที่ประชุมดาํเนินการจัดทาํ

ฐานข้อมูลโดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

- ระบบปฏบัิติการ Server: Windows server 2003 /Linux / UNIX 

                                          Software: PHP 4  ข้ึนไป ,MySQL 4 ข้ึนไป 

- ระบบการบันทกึข้อมูล    

1. Admin 

1.1 Admin login  เข้าระบบเพ่ือเตรียมข้อมูลหลักต่าง ๆ  ได้แก่ 

1.1.1 ช่ือประเภทอุบัติเหต ุ เช่น อุบัติเหตุจราจร 

1.1.2 ช่ือกลุ่มหน่วยงานหลัก มี 8 หน่วยงาน 

1.1.3 ช่ือกลุ่มหน่วยงานย่อย  เช่น สภอ. 

1.1.4 ช่ืออาํเภอ   เช่น อาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

1.1.5 กาํหนดแต่ละอาํเภอ ว่าจัดอยู่ในกลุ่มหน่วยงานหลักใด และกลุ่มหน่วยงานย่อยใด 

1.1.6 การจัดกจิกรรมรณรงค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2 Admin กาํหนดวันที่ที่ต้องการให้พนักงานที่อาํเภอต่าง ๆ  มากรอกข้อมูลจาํนวนอุบัติเหตุ

ได้ 

 

 

 

 



 

 

2.  ผู้กรอกข้อมูล 

     2.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใด ๆ  login เข้ามากรอกข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนตามวันที่ที่ Admin  

ได้ระบุไว้ 

                                2.2 หน่วยงานที่ต้องทาํการลงข้อมูล ได้แก่ 

2.2.1 สาํนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

2.2.2 ตาํรวจภธูรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.2.3 สาธารณสขุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.2.4 ทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.2.5 แขวงการทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.2.6 ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.3 ระบุวันที่ จาํนวนอุบัติเหตุ หมายเหตุ แล้วกดปุ่มบันทกึข้อมูล 

- การเข้าดูรายงาน 

   3. จัดทาํข้อมูลสรุปรายงานได้ทั้งประจาํวัน ประจาํเดือน รวมถึงรายปี โดยผู้ใช้งานทั่วไปสามารถดูได้

ทาง Internet  ที่เวปไซด์ สาํนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ตลอดเวลาโดยเข้าไปที่หน้าจอดูรายงาน แล้ว

ระบุช่วงวันที่ โดยสามารถดูรายงานตาม 

        3.1 หน่วยงานหลัก 

        3.2 หน่วยงานย่อย 

รายงานสามารถดูเป็นไฟล์ Excel   ได้ และ pdf  ไฟล์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การดาํเนินการและวธีิการศึกษา 
 

กิจกรรมที่ 1  ดาํเนินการจัดประชุมคณะทาํงานเพ่ือวางแนวทางในการดาํเนินงานและการจัดทาํ Web side  

โดยนาํข้อมูลของแต่ละหน่วยงานนาํมาบูรณาการการจัดทาํเป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกัน หรือเช่ือมต่อกัน  เพ่ือให้ข้อมูล

เป็นไปในทศิทางเดียวกนั จาํนวน 4 คร้ัง   

- ประชุมคร้ังที่ 1  แนวทางในการจัดทาํโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  

- ประชุมคร้ังที่  2 สรุปแนวทางในการดาํเนินงาน และคัดเลือกอาํเภอนาํร่องในการเข้าดู

ข้อมูล  

- ประชุมคร้ังที่ 3 แนวทางในการจัดทาํ Wed side  

- ประชุมคร้ังที่ 4 สรุปการดาํเนินงานและการเข้าประชุมกบัอาํเภอนาํร่องทั้ง 4 อาํเภอ 

กจิกรรมที่ 2 จ้างผู้ดาํเนินการจัดทาํระบบ Web side ตามเอกสารแนบ 

กิจกรรมที่ 3.ประชุมอาํเภอนาํร่อง 4 อาํเภอ ได้แก่ อาํเภอพระนครศรีอยุธยา  อาํเภออุทัย อาํเภอวังน้อย 

และอาํเภอบางปะอนิ  จาํนวนอาํเภอละ 2 คร้ัง  

กจิกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน โดยนาํผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาํเภอนาํร่อง

เข้าร่วมประชุมในการเข้าดูข้อมูลตามที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ดาํเนินการกรอกข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการศึกษา 
 

จากการที่ได้จัดทาํ Web side เพ่ือจัดทาํระบบฐานข้อมูลเพ่ือการดาํเนินการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุทางถนน และกระจายสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลอุบัติเหตุจราจร เพ่ือจักได้

ตระหนักถึงสาเหตุการเกดิอบัุติเหตุ เพ่ือปลุกจิตสาํนึกให้ประชาชนให้รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติภัยจราจร  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาํเนินการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบัุติเหตุทางถนนมีระบบการประสานงานและเช่ือม

เครือข่ายในการป้องกนัอุบัติเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาํเนินการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบัุติเหตุทางถนนมีระบบ

การประสานงานและเช่ือมเครือข่ายในการป้องกนัอุบัติเหตุทางถนนระหว่างกนั มีการติดตามงานอย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํ

ทุกเดือน ในกระบวนการดาํเนินงานสามารถหาแนวทาง และมาตรการต่าง   ๆ เพ่ือนาํมาใช้ให้สอดคล้อและเหมาะสมกบั

สภาพของจังหวัดและนาํความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุมสมัมนามาปรับใช้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ

ปฏบัิติงานของจังหวัดได้ ซ่ึงจะนาํมาซ่ึงผลสาํเรจ็ในการดาํเนินการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด

ได้  ข้อมูลที่นาํมารายงานจะเกบ็ ตาํรวจภธูรจังหวัด และสาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดเป็นผู้ดาํเนินการลงข้อมูล ในระบบจะ

ประมวลผลและสาํนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะดาํเนินการ Print รายงานออกมาในรูปสรุป ข้อมูลที่ได้จะ

นาํเข้าที่ประชุมประจาํเดือนของจังหวัดเพ่ือนาํมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกดิอุบัติเหตุและหาแนวทางแก้ไข ถ้าในกรณี

ที่มีการสั่งให้ดาํเนินการแก้ไขแล้ว ถ้ายังไม่ได้ดาํเนินการแก้ไข กจ็ะสอบถามในที่ประชุมอกีคร้ังจนกว่าจะดาํเนินการแก้ไข

ให้แล้วเสรจ็ ส่วนข้อมูลที่ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นอาํเภอนาํร่องจะเข้าดูข้อมูลว่าพ้ืนที่ตรงไหนเป็นพ้ืนที่เสี่ยง 

ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกดิอุบัติเหตุซํา้ซาก ถ้าพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงและเกดิอุบัติเหตุซํา้ซาก จะเชิญผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นน้ัน  ๆ เข้ามาช้ีแจงทาํความเข้าใจและแก้ไขปัญหาร่วมกนั แต่อย่างไรกต็ามกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสาํคัญย่ิง เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินการของภาครัฐตั้งแต่เร่ิมต้นดาํเนินการ

จนกระทั่งสิ้นสดุโครงการหรือจาํเป็นต้องตัดสนิใจในการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบร่วมกนั จึงจาํเป็นต้องอาศัยเทคนิคการ

มีส่วนร่วม ดังน้ี 

1. การเชิญประชาชนเข้ามาเป็นคณะทาํงาน หรือ คณะที่ปรึกษา ที่ทาํให้เกดิการทาํงานร่วมกนัระหว่างรัฐ             

ผู้ดาํเนินโครงการกบัประชาชน ซ่ึงก่อให้เกดิการใกล้ชิดในแง่ข้อมูล และความสมัพันธท์ี่ดีต่อกนั อนัจะทาํให้ความ

คาดหวังสอดรับกนัมากย่ิงข้ึน 

2. การสมัภาษณ์ การดาํเนินการในลักษณะน้ีจะกอ่ให้เกดิประโยชน์ในแง่การสร้างความสามารถเพ่ือรับรู้ถึง

ข้อมูล และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และทาํให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร หรือไม่ต้องการ

อะไร และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ที่จะก่อให้เกดิผลในมิติต่าง ๆ  ต่อการดาํเนินโครงการ 

3. การจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเหน็ การจัดเวทสีาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเหน็ประชาชน 

แนวทางในการพฒันาในอนาคต  

1. ต้องมีการพัฒนาการเข้าดูข้อมูลให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกอาํเภอ เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุต่าง 

 ๆของการเกดิอบัุติเหตุในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

2. พัฒนา Web side ให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถแจ้งพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกดิอุบัติเหตุ และเสนอความ

คิดเหน็ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และแจ้งเหตุ ได้ 

 

 

 



 

สรุป วจิารณ ์ขอ้เสนอแนะ 
 

 ข้อมูลสารสนเทศยังต้องมีการปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีเพียงพอที่จะนาํไปใช้ประโยชน์ในการ

ปฏบัิติงาน และวางแผนเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจากเจ้าหน้าที่ปฏบัิติงาน ผู้บริหารระดับต่าง  ๆ

และการทาํให้ประชาชนตระหนักระมัดระวังการใช้ถนนมากย่ิงข้ึน  การจัดทาํสารสนเทศภมิูศาสตร์ในเชิงลึกมีประโยชน์

เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่บันทกึจัดเกบ็มีคุณภาพดี คือถูกต้องเช่ือถือ   

 การบริหารจัดการข้อมูลให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูล

สารสนเทศให้เหมาะสมกบันโยบายและกลยุทธต์ามสถานการณ์ที่เกดิข้ึน ณ ปัจจุบัน  อย่างสอดคล้องต่อการทาํงานในทุก

ระดับ และใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เกดิเป็นความรู้เพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณตามจาํนวนข้อมูลที่เพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการ

ดาํเนินการดังน้ี 

- แบ่งปัญหาเป็นหมวดหมู่ จัดลาํดับความสาํคัญ และดูว่าอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ใด ควรจัดเกบ็ข้อมูลในระยะยาว ระยะสั้น และการปฏบัิติงาน 

- ปัญหาข้ออมูลที่จัดเกบ็ในเร่ืองของการปฏบัิติงานควรเร่ิมดาํเนินการก่อน เช่น ถนนที่มีลักษณะ

ทางกายภาพทาํให้เกดิอุบัติเหตุง่าย สญัญาณจราจรไม่ชัดเจน  

- ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนระยะยาวควรเป็นการวางแผนในเชิงป้องกันไม่ให้

เกดิอุบัติเหตุ และการกู้ภัยที่มีประสทิธอภาพ 

- ข้อมูลที่จัดเกบ็ต้องครอบคลุมข้อมูลใน 3 ระยะ และจัดเกบ็อย่างต่อเน่ืองโดยไม่ต้องคาํนึงถึงช่วง

เทศกาล  ระยะที่ 1 ข้อมูลก่อนเกดิ ระยะที่ 2 ข้อมูลขณะเกดิ ระยะที่ 3 หลังเกดิเหตุ 

  

ปัจจัยความสาํเรจ็  

1. ปัจจัยด้านผู้นาํ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารของจังหวัด เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอง

ผู้ว่าราชการจังหวัด มีศักยภาพและเข้าใจถึงปัญหา และมีส่วนร่วมในการดาํเนินตามแผนยุทธศาสตร์เป็นไป

ด้วยดี  

2. ปัจจัยด้านการทาํงานในรูปแบบคณะกรรมการ มีการร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เป็นประจาํทุกเดือน  มีการ

ระดมสมองทุกฝ่าย เพ่ือแก้ปัญหา ตามสภาพปัญหา และนาํทรัพยากรที่มีอยู่มาให้การทาํงานมีการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานได้ดีข้ึน 

3. ปัจจัยความพร้อมในกาเกบ็ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการการเกบ็ข้อมูลและ

สามารถนาํข้อมูลน้ัน มาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทนัทว่งท ี 

ปัจจัยความไม่สาํเรจ็  

1. ปัญหาด้านความไม่สมบูรณ์ของระบบข้อมูล  ระบบข้อมูลไม่เช่ือมโยงกนัของข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  

2. ปัญหาด้านความสามารถของบุคลากรด้าน IT ของหน่วยงานระดับปฏบัิต ิ

3. ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์  ขาดแคลนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในบางหน่วยงาน 

4. ปัญหาด้านงบประมาณที่จาํกดั 

5. ปัญหาด้านจุดเน้นของแผนปฏบัิติการ ในการจัดแผนการปฏบัิติการมักเน้นเกี่ยวกบัการจัดเกบ็ข้อมูล และการ

แก้ปัญหาของเทศบาลเมือง มากกว่าในเขตชนบทนอกเมือง 
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