รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
โครงการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย
วิมล ไชยวัฒน

ตุลาคม 2551

บทสรุปสําหรั บผู้บริ หาร
จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา มีถนนสายหลั กที่ใช้ สัญจรไปสู่ภูมิภาคอื่นถึง 5 สาย ได้ แก่สาย
พหลโยธิน, สายเอเชีย,สายบางปะหั น- ปทุ มธานี ,สายตลิ่ งชัน-สุพรรณบุ รี,สายวงแหวนตะวั นตก-ตะวั นออก
รวมประมาณ 150 กม. และมีถนนสายรองที่มีเส้ นทางผ่านหมู่บ้าน ชุมชนไปสู่จังหวัดอื่นรวม 46 จังหวัด และเป็ น
เมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดทั้งทางนํา้ และทางบก เฉลี่ยถึงวัน
ละ 1,500 คน มีรถวิ่งผ่านวันละ 4-5 แสนคัน และยังมีเส้ นทางขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ ในจังหวัดและ
ขนส่งไปยังจังหวัดอื่นด้ วย ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามิได้ น่ิงนอนใจในการดูแลประชาชนทั้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
และประชาชนที่ใช้ เส้ นทางผ่ านจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา โดยจังหวั ดพระนครศรี อยุ ธยาได้ บู รณาการร่ วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทั้งภาครั ฐ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรการกุศล มูลนิธิและอาสาสมัคร
ดําเนิ นการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้ ยุทธศาสตร์ 6 ด้ าน (6E’s) ได้ แก่ ยุทธศาสตร์
การบู รณาการร่ วมมื อและการมี ส่ วนร่ วม (Empowerment), ยุ ทธศาสตร์ ด้ านการให้ ความรู้ และประชาสั มพั นธ์
(Education and public Relation) ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรมจราจร (Engineering), ยุทธศาสตร์ ด้านการบังคับใช้
กฎหมาย(Enforcement), ยุทธศาสตร์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service : EMS )และยุทธศาสตร์
ด้ านการประเมินผลและพัฒนาระบบข้ อมูล (Evaluation)
1. สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจําปี 2550 (ม.ค. – ธ.ค. 2550) โดยการรวบรวมข้ อมูล
จากตํารวจภูธรจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- เกิดอุบัติเหตุ 2,869 ครั้ง
- ผู้เสียชีวิต 270 คน
- ผู้บาดเจ็บสาหัส (Admit) 2,128 คน
- บาดเจ็บทั้งหมด 16,292 คน
2. สรุปเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุ ปี 2550 กับ ปี 2549
เปรียบเทียบระหว่างปี 2549 - 2550

ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ที่

ข้ อมูลอุบัติเหตุจราจร

ปี 49

ปี 50

+ เพิ่ม , - ลด

ร้ อยละ

1

การเกิดอุบัติเหตุ / ครั้ง

3,964

2,869

-1095

-27.62

2

ผู้เสียชีวิต / คน

295

270

-25

-8.47

3

ผู้บาดเจ็บสาหัส / คน

2,243

2,128

-115

-5.12

4

ผู้บาดเจ็บทั้งหมด / คน

18,117

16,292

-1,825

-10.07

3. ถนนที่เกิดอุบัติเหตุทาํ ให้ มีผ้ ูเสียชีวิต สูงสุด 5 ลําดับแรก
จํานวนผู้เสียชีวิต
คิดเป็ นร้ อยละ
ชื่อถนน
(คน)
จากจํานวนผู้ท่เี สียชีวิตทั้งหมด
ถนนสายพหลโยธิน
42
15.55
ถนนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
33
12.22
ถนนสายเอเชีย
31
11.48
ถนนมนตรี พงษ์พาณิช (โรจนะ)
28
10.37
ถนนสายนครหลวง-ท่าเรือ
19
7.03

-24. ผู้เสียชีวิตเกิดเหตุบนถนนสายหลัก จํานวน 87 คน , เกิดเหตุบนถนนสายรอง จํานวน 183 คน
5. ช่วงอายุผ้ ูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ช่วงอายุ
จํานวน(คน)
คิดเป็ นร้ อยละ
จากจํานวนผู้ท่เี สียชีวิตทั้งหมด
1-14 ปี
6
2.22
15-25 ปี
91
33.70
26-36 ปี
88
32.59
36 ปี ขึ้นไป
85
31.48
รวม
270
100
6. ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้ แก่ช่วงเวลา 18.00-21.00 คิดเป็ นร้ อยละ 24.07 รองลงมาเป็ น
ช่วง เวลา 00.01-03.00 น. คิดเป็ นร้ อยละ 16.66
7. ผู้เสียชีวิตเป็ นเพศชาย จํานวน 202 คน, เพศหญิง จํานวน 68 คนเป็ นคนในจังหวัด 72 คน เป็ นคน
ต่างจังหวัด 198 คน
8. ผู้บาดเจ็บสาหัสเป็ นชาย 1664 คน, หญิง 464 คน,เป็ นคนในจังหวัดร้ อยละ 70.49
9. ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทาํ ให้ มีผ้ ูเสียชีวิตและบาดเจ็บสูงสุด ได้ แก่ รถยนต์ 54.09 % ,รถจักรยานยนต์ 45.91 %
10. สรุปวิเคราะห์และประเมินผล
จากสถิติข้อมูลพบว่ าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็ นคนนอกพื้นที่ร้อยละ 72.22 และผู้บาดเจ็บสาหัส
คิดเป็ นร้ อยละ 70.49 และเป็ นเพศชายคิดเป็ นร้ อยละ 78.20 ช่วงอายุ ของผู้เสียชีวิตสูงสุดได้ แก่ ช่วง
อายุ 15-25 ปี และถนนที่มีผ้ ู เสียชี วิตสูงสุด ได้ แก่ ถนนพหลโยธิน และหากเปรี ยบเทียบกับสถิติ
อุบั ติ เหตุ ปี 2549 พบว่ า จํา นวนครั้ งของการเกิด อุบั ติเหตุ ผู้ เสียชี วิต ผู้ บ าดเจ็บ และผู้ บ าดเจ็บ
ทั้งหมด ลดลงในทุกกรณี จึงสรุปได้ ว่า แนวทางการดําเนินงานของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาประสบ
ความสําเร็จในระดับที่น่าพอใจ แต่เนื่องจากประชากรแฝงในจังหวัดพระนครศรี อยุธยามากเนื่องจากมี
นิคมโรงงานอุตสาหกรรมถึง 6 นิคม
ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปั ญหา
แนวทางการแก้ไข
1. ถนนสายหลั ก และสายรอง เป็ นทางผ่ า นไปยั ง 1. ในช่ ว งเทศกาลฯ ได้ เ พิ่ ม จํา นวนจุ ด ตรวจร่ ว ม
จังหวัดต่างๆอีก 46 จังหวัด มีลักษณะเชื่อมโยงเป็ นใย บริการประชาชนในจุ ดเสี่ยงทุกจุ ดบนถนนสายรองที่
แมงมุมทําให้ มีการใช้ รถใช้ ถนนสูง
เชื่อมต่ อกับจังหวัดอื่น และเพิ่มจํานวนป้ ายบังคับ ,
ป้ ายเตือ น และป้ ายแนะนําต่ างๆ สําหรั บ ถนนสาย
หลัก ดําเนินการปิ ดจุ ดกลับรถที่เสี่ยง , จัดรถตํารวจ
, รถอาสาสมัคร มูลนิธิ เปิ ดสัญญาณไฟวับวาบ ที่จุด
2. ถนนบางสายดําเนินการแก้ ไขได้ ยากเช่ นถนนของ เสี่ยงตลอดแนวเส้ นทาง
ชลประทานซึ่งไม่ มีพ้ ืนที่ขยายช่ องจราจรหรือจัดทําทาง 2. ถนนที่อยู่ ในการรับผิดชอบของหน่ วยงานต่ างๆ
เท้ า หรือถนนบางประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของ หากไม่ มี ง บประมาณในการซ่ อ มบํารุ ง ควรมอบให้
หน่ วยงานต่ างๆองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นจะ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็ นผู้ดูแลบํารุงรักษา
ดํา เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาแต่ ก ารขออนุ ญ าตผู้ ดู แ ลถนน
จะต้ องใช้ เวลานาน

3. ประชากรแฝงมากเท่ากับประชากรจริงจึงทําให้ การ 3. จั ด การฝึ กอบรม , ประชาสั ม พั น ธ์ การปลู ก
ใช้ รถใช้ ถนน และทําให้ เกิดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมาก จิต สํา นึ ก โดยผ่ า นทางสถานประกอบการในจั ง หวั ด
ขึ้นด้ วย
พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและขอความร่ วมมื อ สถาน
ประกอบการทุกแห่ ง กวดขันพนักงานให้ ปฏิบัติตาม
กฎจราจร และกฎแห่ งความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด
และหากถูกจับกรณีผิดกฏจราจรให้ ดาํ เนินการลงโทษ
กับพนักงานคนดังกล่าว
4.ลดการใช้ รถจักรยานยนต์ในพนักงานโรงงาน โดย
4. เป็ นเมืองอุตสาหกรรม มีการใช้ รถจักรยานยนต์มาก
การขอความร่ วมมือสถานประกอบการในการจัดรถ
สังคมได้ เปลี่ยนไป คนหนุ่มสาวเข้ าทํางานในโรงงาน ไม่
มีเวลาดูแลบุตรหลาน ต้ องฝากไว้ กบั ผู้สงู อายุท่บี ้ าน จึง รับ – ส่ง พนักงานให้ ครอบคลุมทุกเส้ นทาง สําหรับ
ปั ญหาการเลี้ยงดูบุตรหลานเห็นควรจัดสถานสําหรับ
ทํา
เลี้ยงดูเด็กให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่
ให้ เกิดปัญหาทางสังคมตามมา
5. เพิ่มหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและจิตสํานึก
5. ประชาชนขาดจิ ต สํา นึ ก ดู แ ลตนเอง โรงเรี ย นไม่ ในความปลอดภั ยในหลั ก สูต รทุ ก ระดั บในโรงเรี ยน
สามารถดู แลนักเรี ยนได้ อย่ างทั่วถึงเนื่องจากนักเรียนมี และหากเด็ก นั ก เรี ย นกระทํา ผิ ด กฎจราจรและถู ก
จํานวนมาก ครูมีปริมาณน้ อย ประกอบกับในปั จจุ บัน จับกุมให้ มีบทลงโทษที่จริงจังและเป็ นรูปธรรม
ครูและนักเรียนมีช่องว่ างในการดูแลและเด็กนอกระบบ
6. ประสานสํานักงานจังหวัด เพื่อให้ การจัดทําแผน
การศึกษาซึ่งเป็ นกลุ่มที่ควบคุมดูแลได้ ยาก
6. การทําแผนชุมชนไม่มีการระบุพ้ ืนที่เสี่ยงสาธารณภัย ชุมชนโดยทําการจัดทําแผนแบบองค์รวมซึ่งบูรณาการ
ไว้ ในแผน เนื่องจากอยู่ในกลุ่มความปลอดภัยในชีวิต ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมทั้งปัญหา สาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมทั้งปัญหาสาธารณภัย
และทรัพย์สนิ และประชาชนไม่มีจิตสํานึกระวังตนเอง
แนวทางการแก้ไขปั ญหาระยะยาว

1. มอบองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจัดทําแผนป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาอุบัติภัยทางถนนทั้งจัดเตรียม
งบประมาณในการดําเนินการ
2. ปิ ดจุดเสี่ยงบนถนนสายเอเชีย ได้ แก่ จุดกลับรถบริเวณหน้ านิคมอุตสาหกรรมไอเทค ( บ้ านหว้ า )
และจุ ดกลับรถบริ เวณที่พักสายตรวจตํารวจทางหลวงสายเอเชี ย และขอสนับสนุ นกรมทางหลวงจัดทํา
สะพานกลับรถในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งการแก้ ไขปัญหาพื้นที่จุดเสี่ยงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็ว
3. การปลุกจิตสํานึกและการปลูกฝังจิตสํานึกให้ ประชาชนในพื้นที่ร้ ูจักดูแลตนเองให้ ปลอดภัยจาก
การใช้ รถใช้ ถนนและจิตสํานึกความปลอดภัย
4. การบังคับใช้ กฎหมายอย่างต่อเนื่องและเข้ มข้ น โดยเน้ นการจับกุมในกรณีเมาแล้ วขับ , การขับรถ
ย้ อนศร การขับขี่หรือซ้ อนท้ายรถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย
5. การจัดให้ มีระบบ EMS ในทุกตําบล และจัดให้ มีอาสาสมัคร 1 ตําบล 1 ทีมกู้ชีพกู้ภัย ( OTOS )

จุดเด่น จุดด้อย ทีเ่ ป็ นปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่อความสําเร็จในการปฏิบตั ิงานป้องกันอุบตั ิเหตุทางถนน
จุดเด่น จุดด้ อย หรือข้ อค้ นพบที่สาํ คัญ ที่เป็ นปัจจัยที่มีกระทบต่อความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานป้ องกันอุบัติเหตุทางถนน
จุดเด่น
1. ผู้บริหารทุกระดับ หัวหน้ าส่วนราชการ ให้ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยม
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการโครงการ “1 ตําบล 1 จุดตรวจ” โดยการตั้งจุดใน
พื้นที่เพื่อตรวจจับและป้ องปรามการกระทําผิดกฎจราจร
3. การบูรณาการทุ กภาคส่วนทั้งภาครั ฐ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรการ
กุศล อาสาสมัครมูลนิธิ ภาคประชาชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตื่นตัวในการดูแลประชาชน
ในพื้นที่สงู มาก โดยได้ ทาํ การแก้ ไขปัญหามาตลอดอย่างต่อเนื่อง เช่นการซ่ อมบํารุงผิวจราจร การตัดต้ นไม้ สอง
ข้ างทาง การติดป้ ายเตือน ป้ ายบังคับ การติดสัญญาณไฟ เป็ นต้ น
จุดด้อย
1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็ นเส้ นทางผ่านไปสู่ภมู ิภาคอื่นๆ ทําให้ มีการใช้ รถใช้ ถนเป็ น
จํานวนมาก
2. มีประชากรแฝงเป็ นจํานวนมาก
3. ไม่สามารถตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลัก และทําการเรียกตรวจได้ เนื่องจากจะทําให้
การจราจรติดขัดและจะ ส่งผลให้ การระบายรถเข้ า – ออกจากกรุงเทพฯ ติดขัดด้ วย
4. ถนนสายรองที่ผ่านในชุมชน เป็ นถนนที่สามารถเชื่อมต่อไปจังหวัดต่างๆได้ จึงมีปริมาณรถ
เป็ นจํานวนมากเท่ากับถนนสายหลัก เช่น สายโพธิ์พระยา – ท่าเรือ

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

บทนํา
หลักการและเหตุผล
อุบัติเหตุจราจรทางถนนนับเป็ นปัญหาสําคัญระดับชาติท่นี าํ มาซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สนิ อย่าง
มากมายจากสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เดือนมกราคม
2550 – ธันวาคม มีอตั ราการบาดเจ็บ จํานวน 16,292 ราย ลดลงจากปี 2549 คิดเป็ น 10.07% และเสียชีวิต
จํานวน 270 ราย ลดลงจากปี 2549 คิดเป็ น 8.47% ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ บูรณาการทํางานร่วมกัน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และนํามาตรการต่าง ๆ เข้ ามาใช้ ในการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุ โดยเน้ นตาม
ยุทธศาสตร์ 5E ดังนี้ ยุทธศาสตร์การบังคับใช้ กฎหมาย ยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้ และการมี
ส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรมจราจร ยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และยุทธศาสตร์ด้านการประเมินผล
โดยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ นาํ นโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติได้ ผลดี สืบเนื่องมาเป็ นลําดับ ซึ่ง
ได้ บูรณาการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และได้ ร่วมกันแก้ ไขมาโดยตลอด แต่ปัญหาที่พบอย่างหนึ่งของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือระบบฐานข้ อมูลการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุส่วนมากมักจะเป็ นข้ อมูลดิบ หากมีการ
ใช้ ระบบสารเทศ จะทําให้ การรายงานข้ อมูลเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ว และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจําเป็ นต้ อง
แก้ ไขปัญหาต้ องบูรณาการทุกหน่วยงานโดยการจัดเก็บข้ อมูลที่ได้ จะถูกนํามาวิเคราะห์เพื่อให้ เป็ นเกณฑ์หรือ
ข้ อสรุปของการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ด้ านอุบัติเหตุ รวมถึงการวางนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ พันธกิจ
เป้ าหมายกิจกรรม และงบประมาณในส่วนต่าง ๆ ที่จะระดมใช้ กบั การป้ องกันและแก้ ไขปัญหาตามข้ อมูลที่ได้ เก็บ
รวบรวมวิเคราะห์ ออกมา ว่าอะไรที่จะต้ องลงมือทํา และสิ่งใดที่ต้องเร่งกระทําก่อนหลัง และอะไรที่จะต้ องได้ รับ
การแก้ ไขหรือปรับปรุงก่อนหลัง ดังนั้นการพัฒนาระบบข้ อมูลจึงเป็ นสิ่งสําคัญยิ่งที่จะต้ องเร่งดําเนินการไม่ว่าจะ
เป็ นการปรับปรุงระบบที่มีอยู่แล้ วให้ ดีย่งิ ขึ้น รวมถึงการนําการพัฒนาของระบบข้ อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมา
ประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับหน่วยงานนั้นๆ
และเป็ นการบูรณาการระบบข้ อมูลให้ มีประสิทธิภาพดีย่งิ ขึ้น
นอกจากนี้ยังสามารถลดความซํา้ ซ้ อนในการจัดเก็บข้ อมูล
ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการเป็ นเอกภาพของข้ อมูลที่
ถูกต้ อง ชัดเจน รวดเร็วแม่นยํา และนํามาจะได้ มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการป้ องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และประชาชนในจังหวัดสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็วและแม่นยํา และทราบถึง
การเกิดอุบัติเหตุจราจรของจังหวัด ข้ อมูลการตาย การบาดเจ็บ คดี และพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อให้ ตระหนัก
ถึงการเกิดอุบตั ิเหตุ และการสูญเสียจากอุบัติเหตุฉะนั้นการพัฒนาระบบข้ อมูลจึงเป็ นสิ่งที่สาํ คัญและมีการพัฒนา
กันอยู่ตลอดเวลา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพข้ อมูลให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วนพร้ อมทั้งบูรณาการด้ านการจัดเก็บข้ อมูล
จราจรและอุบัติเหตุ ซึ่งจะทําให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นเอกภาพ ครอบคลุมความต้ องการพื้นฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ประหยัดค่าใช้ จ่าย และทรัพยากรของประเทศโดยส่วนรวม
2. เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีระบบฐานข้ อมูลด้ านการใช้ รถใช้ ถนนที่สามารถนําไปใช้ ในบริหาร
จัดการสถานการณ์ และเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ ข้ อมูล และนํามากําหนดมาตรการแก้ ไขปัญหา
3. เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่เกี่ยวข้ อ งสามารถเชื่ อ มโยงเป็ นเครื อ ข่ ายฐานข้ อ มู ลเดี ยวกัน เพื่ อ ใช้ ก าร
วางแผนป้ องกันแก้ ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็ นระบบ
4. เพื่อให้ ประชาชน ได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารที่ถูกต้ อง รวดเร็ว และทันสมัย ในเรื่องอุบัติเหตุ
จราจร

ทบทวนวรรณกรรม
ระบบการจัดเก็บข้ อมูลอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดเก็บข้ อมูลด้ วยกระดาษ
ต่อมาจัดเก็บในระบบโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ แต่การเข้ าดูข้อมูลอุบัติเหตุ สถิติ การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การ
เสียชีวิต ยังไม่สามารถเข้ าถึงประชาชนในพื้นที่ แนวคิดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะทําอย่างไรในการให้ ประชาชนใน
พื้นที่ได้ เข้ าถึงข้ อมูลอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดได้ เพื่อเป็ นการลดการสูญเสียอีกทางหนึ่งด้ วย และเพื่อให้ การพัฒนา
คุณภาพข้ อมูลให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วนพร้ อมทั้งบูรณาการรด้ านการจัดเก็บข้ อมูลจราจร และอุบัติเหตุ ซึ่งจะทําให้
ข้ อมูลเป็ นเอกภาพ ครอบคลุ มความต้ องการพื้ นฐาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ประหยัดค่าใช้ จ่าย และทรัพยากรของ
ประเทศโดยส่วนรวม พร้ อมทั้งนําข้ อมูลที่ได้ นําไปใช้ ในการบริหารจัดการสถานการณ์ และเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ และ
นํามาซึ่ งกําหนดมาตรการแก้ ไขปั ญหา จากการที่ได้ จัดทําการพั ฒนาระบบฐานข้ อมูลอุบัติเหตุทางถนนของจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ประชาชนสามารถเข้ าดูข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ภายในจังหวัดได้ โดยผ่านทางระบบ Inter
ของตําบลที่จะมีอยู่ ณ ที่ต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลทุกที่ในจังหวัด โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ นาํ อําเภอนําร่อง
จํานวน 4 อําเภอเข้ ามาประชุมเพื่อหาแนวทางในการเข้ าดูข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด ซึ่งได้ รับความร่วมมืออย่างดี
ยิ่งจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่ได้ เข้ าร่วมประชุม รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยุชุมชนของจังหวัดด้ วย
การจัดเก็บข้ อมูลการเกิดอุบัติเหตุเพื่อจักได้ ทราบถึงปัญหาและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อจัก
ได้ ดาํ เนินการแก้ ปัญหาได้ ทันที โดยจะนําสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรเข้ าที่ประชุ มกันทุกเดือน และค้ นหา
สาเหตุและแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการประชุมคณะทํางานป้ องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด เพื่ อนําเสนอระบบฐานข้ อมูลของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ในการนํามาซึ่งการจัดเก็บข้ อมูลให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมติท่ีประชุมดําเนินการจัดทํา
ฐานข้ อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
- ระบบปฏิบัติการ Server: Windows server 2003 /Linux / UNIX
Software: PHP 4 ขึ้นไป ,MySQL 4 ขึ้นไป
- ระบบการบันทึกข้ อมูล
1. Admin
1.1 Admin login เข้ าระบบเพื่อเตรียมข้ อมูลหลักต่าง ๆ ได้ แก่
1.1.1 ชื่อประเภทอุบัติเหตุ
เช่น อุบัติเหตุจราจร
1.1.2 ชื่อกลุ่มหน่วยงานหลัก
มี 8 หน่วยงาน
1.1.3 ชื่อกลุ่มหน่วยงานย่อย
เช่น สภอ.
1.1.4 ชื่ออําเภอ
เช่น อําเภอพระนครศรีอยุธยา
1.1.5 กําหนดแต่ละอําเภอ ว่าจัดอยู่ในกลุ่มหน่วยงานหลักใด และกลุ่มหน่วยงานย่อยใด
1.1.6 การจัดกิจกรรมรณรงค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1.2 Admin กําหนดวันที่ท่ตี ้ องการให้ พนักงานที่อาํ เภอต่าง ๆ มากรอกข้ อมูลจํานวนอุบัติเหตุ
ได้

2. ผู้กรอกข้ อมูล
2.1 เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานใด ๆ login เข้ ามากรอกข้ อมูลอุบัติเหตุท่เี กิดขึ้นตามวันที่ท่ี Admin
ได้ ระบุไว้
2.2 หน่วยงานที่ต้องทําการลงข้ อมูล ได้ แก่
2.2.1 สํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
2.2.2 ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2.3 สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2.4 ทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2.5 แขวงการทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2.6 ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.3 ระบุวันที่ จํานวนอุบัติเหตุ หมายเหตุ แล้ วกดปุ่ มบันทึกข้ อมูล
- การเข้ าดูรายงาน
3. จัดทําข้ อมูลสรุปรายงานได้ ท้งั ประจําวัน ประจําเดือน รวมถึงรายปี โดยผู้ใช้ งานทั่วไปสามารถดูได้
ทาง Internet ที่เวปไซด์ สํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ ตลอดเวลาโดยเข้ าไปที่หน้ าจอดูรายงาน แล้ ว
ระบุช่วงวันที่ โดยสามารถดูรายงานตาม
3.1 หน่วยงานหลัก
3.2 หน่วยงานย่อย
รายงานสามารถดูเป็ นไฟล์ Excel ได้ และ pdf ไฟล์

การดําเนินการและวิธีการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานเพื่อวางแนวทางในการดําเนินงานและการจัดทํา Web side
โดยนําข้ อมูลของแต่ละหน่วยงานนํามาบูรณาการการจัดทําเป็ นระบบฐานข้ อมูลเดียวกัน หรือเชื่อมต่อกัน เพื่อให้ ข้อมูล
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน จํานวน 4 ครั้ง
- ประชุมครั้งที่ 1 แนวทางในการจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
- ประชุมครั้งที่ 2 สรุปแนวทางในการดําเนินงาน และคัดเลือกอําเภอนําร่องในการเข้ าดู
ข้ อมูล
- ประชุมครั้งที่ 3 แนวทางในการจัดทํา Wed side
- ประชุมครั้งที่ 4 สรุปการดําเนินงานและการเข้ าประชุมกับอําเภอนําร่องทั้ง 4 อําเภอ
กิจกรรมที่ 2 จ้ างผู้ดาํ เนินการจัดทําระบบ Web side ตามเอกสารแนบ
กิจกรรมที่ 3.ประชุมอําเภอนําร่ อง 4 อําเภอ ได้ แก่ อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภออุทัย อําเภอวังน้ อย
และอําเภอบางปะอิน จํานวนอําเภอละ 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน โดยนําผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอําเภอนําร่อง
เข้ าร่วมประชุมในการเข้ าดูข้อมูลตามที่เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องได้ ดาํ เนินการกรอกข้ อมูล

ผลการศึกษา
จากการที่ได้ จัดทํา Web side เพื่อจัดทําระบบฐานข้ อมูลเพื่อการดําเนินการป้ องกันและแก้ ไขปัญหา
อุบัตเิ หตุทางถนน และกระจายสู่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และภาคประชาชนให้ เข้ าถึงข้ อมูลอุบัติเหตุจราจร เพื่อจักได้
ตระหนักถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อปลุกจิตสํานึกให้ ประชาชนให้ ร้ ูจักดูแลตนเองให้ ปลอดภัยจากอุบัติภัยจราจร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมีระบบการประสานงานและเชื่อม
เครือข่ายในการป้ องกันอุบัติเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมีระบบ
การประสานงานและเชื่อมเครือข่ายในการป้ องกันอุบัติเหตุทางถนนระหว่างกัน มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่องเป็ นประจํา
ทุกเดือน ในกระบวนการดําเนินงานสามารถหาแนวทาง และมาตรการต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้ ให้ สอดคล้ อและเหมาะสมกับ
สภาพของจังหวัดและนําความรู้และประสบการณ์จากการเข้ าร่วมประชุมสัมมนามาปรับใช้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ปฏิบัติงานของจังหวัดได้ ซึ่งจะนํามาซึ่งผลสําเร็จในการดําเนินการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด
ได้ ข้ อมูลที่นาํ มารายงานจะเก็บ ตํารวจภูธรจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็ นผู้ดาํ เนินการลงข้ อมูล ในระบบจะ
ประมวลผลและสํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะดําเนินการ Print รายงานออกมาในรูปสรุป ข้ อมูลที่ได้ จะ
นําเข้ าที่ประชุมประจําเดือนของจังหวัดเพื่อนํามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและหาแนวทางแก้ ไข ถ้ าในกรณี
ที่มีการสั่งให้ ดาํ เนินการแก้ ไขแล้ ว ถ้ ายังไม่ได้ ดาํ เนินการแก้ ไข ก็จะสอบถามในที่ประชุมอีกครั้งจนกว่าจะดําเนินการแก้ ไข
ให้ แล้ วเสร็จ ส่วนข้ อมูลที่ได้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่เป็ นอําเภอนําร่องจะเข้ าดูข้อมูลว่าพื้นที่ตรงไหนเป็ นพื้นที่เสี่ยง
ต้ องเฝ้ าระวังไม่ให้ เกิดอุบัติเหตุซาํ้ ซาก ถ้ าพื้นที่ท่เี ป็ นจุดเสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุซาํ้ ซาก จะเชิญผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เข้ ามาชี้แจงทําความเข้ าใจและแก้ ไขปัญหาร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็ นสิ่งที่มีความสําคัญยิ่ง เพื่อให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการของภาครัฐตั้งแต่เริ่มต้ นดําเนินการ
จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการหรือจําเป็ นต้ องตัดสินใจในการแก้ ไขปัญหาจากผลกระทบร่วมกัน จึงจําเป็ นต้ องอาศัยเทคนิคการ
มีส่วนร่วม ดังนี้
1. การเชิญประชาชนเข้ ามาเป็ นคณะทํางาน หรือ คณะที่ปรึกษา ที่ทาํ ให้ เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างรัฐ
ผู้ดาํ เนินโครงการกับประชาชน ซึ่งก่อให้ เกิดการใกล้ ชิดในแง่ข้อมูล และความสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกัน อันจะทําให้ ความ
คาดหวังสอดรับกันมากยิ่งขึ้น
2. การสัมภาษณ์ การดําเนินการในลักษณะนี้จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในแง่การสร้ างความสามารถเพื่อรับรู้ถึง
ข้ อมูล และความต้ องการของกลุ่มเป้ าหมายได้ เป็ นอย่างดี และทําให้ ทราบว่ากลุ่มเป้ าหมายต้ องการอะไร หรือไม่ต้องการ
อะไร และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่จะก่อให้ เกิดผลในมิติต่าง ๆ ต่อการดําเนินโครงการ
3. การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน
แนวทางในการพัฒนาในอนาคต
1. ต้ องมีการพัฒนาการเข้ าดูข้อมูลให้ ครอบคลุมและทั่วถึงทุกอําเภอ เพื่อจะได้ ทราบถึงปัญหาและสาเหตุต่าง
ๆ ของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ของตนเอง เพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
2.
พัฒนา Web side ให้ ประชาชนในพื้นที่สามารถแจ้ งพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเสนอความ
คิดเห็นในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาอุบัติเหตุ และแจ้ งเหตุ ได้

สรุป วิจารณ์ ข้อเสนอแนะ
ข้ อมูลสารสนเทศยังต้ องมีการปรับปรุงให้ มีคุณภาพที่ดีเพียงพอที่จะนําไปใช้ ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน และวางแผนเพื่อป้ องกันและแก้ ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจากเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับต่าง ๆ
และการทําให้ ประชาชนตระหนักระมัดระวังการใช้ ถนนมากยิ่งขึ้น การจัดทําสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเชิงลึกมีประโยชน์
เพื่อให้ ข้อมูลสารสนเทศที่บันทึกจัดเก็บมีคุณภาพดี คือถูกต้ องเชื่อถือ
การบริหารจัดการข้ อมูลให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้ นการบริหารจัดการข้ อมูล
สารสนเทศให้ เหมาะสมกับนโยบายและกลยุทธ์ตามสถานการณ์ท่เี กิดขึ้น ณ ปัจจุบัน อย่างสอดคล้ องต่อการทํางานในทุก
ระดับ และใช้ ข้อมูลสารสนเทศให้ เกิดเป็ นความรู้เพิ่มขึ้นเป็ นทวีคูณตามจํานวนข้ อมูลที่เพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการ
ดําเนินการดังนี้
- แบ่งปัญหาเป็ นหมวดหมู่ จัดลําดับความสําคัญ และดูว่าอยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ใด ควรจัดเก็บข้ อมูลในระยะยาว ระยะสั้น และการปฏิบัติงาน
- ปัญหาข้ ออมูลที่จัดเก็บในเรื่องของการปฏิบัติงานควรเริ่มดําเนินการก่อน เช่น ถนนที่มีลักษณะ
ทางกายภาพทําให้ เกิดอุบัติเหตุง่าย สัญญาณจราจรไม่ชัดเจน
- ข้ อมูลสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ในการวางแผนระยะยาวควรเป็ นการวางแผนในเชิงป้ องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุ และการกู้ภัยที่มีประสิทธอภาพ
- ข้ อมูลที่จัดเก็บต้ องครอบคลุมข้ อมูลใน 3 ระยะ และจัดเก็บอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องคํานึงถึงช่วง
เทศกาล ระยะที่ 1 ข้ อมูลก่อนเกิด ระยะที่ 2 ข้ อมูลขณะเกิด ระยะที่ 3 หลังเกิดเหตุ
ปัจจัยความสําเร็จ
1. ปัจจัยด้ านผู้นาํ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารของจังหวัด เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอง
ผู้ว่าราชการจังหวั ด มีศักยภาพและเข้ าใจถึงปั ญหา และมีส่วนร่ วมในการดําเนินตามแผนยุทธศาสตร์เป็ นไป
ด้ วยดี
2. ปัจจัยด้ านการทํางานในรูปแบบคณะกรรมการ มีการร่ วมประชุมคณะกรรมการฯ เป็ นประจําทุกเดือน มีการ
ระดมสมองทุกฝ่ าย เพื่อแก้ ปัญหา ตามสภาพปัญหา และนําทรัพยากรที่มีอยู่มาให้ การทํางานมีการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานได้ ดีข้ นึ
3. ปั จจั ยความพร้ อมในกาเก็บข้ อมู ลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ มีกระบวนการการเก็บข้ อมูลและ
สามารถนําข้ อมูลนั้น มาวิเคราะห์เพื่อใช้ ในการแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าได้ อย่างทันท่วงที
ปัจจัยความไม่สาํ เร็จ
1. ปัญหาด้ านความไม่สมบูรณ์ของระบบข้ อมูล ระบบข้ อมูลไม่เชื่อมโยงกันของข้ อมูลระหว่างหน่วยงาน
2. ปัญหาด้ านความสามารถของบุคลากรด้ าน IT ของหน่วยงานระดับปฏิบัติ
3. ปัญหาด้ านคอมพิวเตอร์ ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ในบางหน่วยงาน
4. ปัญหาด้ านงบประมาณที่จาํ กัด
5. ปัญหาด้ านจุดเน้ นของแผนปฏิบัติการ ในการจัดแผนการปฏิบัติการมักเน้ นเกี่ยวกับการจัดเก็บข้ อมูล และการ
แก้ ปัญหาของเทศบาลเมือง มากกว่าในเขตชนบทนอกเมือง

