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คาสาคัญ

อุบตั เิ หตุ การใช้ รถใช้ ถนน สถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ ภูมิสารสนเทศ
บทคัดย่ อ

การวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษารู ป แบบและช่ ว งเวลาของการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ท างถนน
กรณี ศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก” มี วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาลักษณะ การกระจายตัวของชนิด
อุบตั ิเหตุและช่วงเวลาของการเกิดอุบตั ิเหตุ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ใน
ลาดับต่อไป
ในปั จ จุบัน นี ้ การเพิ่ ม ขึน้ ของปริ ม าณรถยนต์ บ นท้ อ งถนนมี จ านวนมากขึน้ ส่ง ผลให้
การจราจรบนท้ องถนนนันติ
้ ดขัดเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในเมืองใหญ่และเมือ งที่กาลังเจริญอย่าง
รวดเร็ ว เช่นจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็ นพื ้นที่ศึกษา นอกจากนีก้ ารเพิ่มขึ ้นของรถยนต์บนท้ องถนนยัง
ส่งผลให้ ตวั เลขของการเกิดอุบตั ิเหตุทางจราจรเพิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดดทัว่ ทุกมุมโลก ดังจะเห็นได้
จากตัวเลขจากองค์กรอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ที่แสดงให้ เห็นว่าในทุกปี
มีผ้ เู สียชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรจานวน 1.18 ล้ านคน หรื อเฉลี่ยวันละถึง 3,242 คนทัว่ โลก ซึ่งนับว่า
มีจานวนมากกว่าผู้เสียชีวิตในสงครามทุกครัง้ รวมกัน จากข้ อมูลสถิติพบว่าจานวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบตั ิเหตุบนท้ องถนนนันพุ
้ ่งสูงจนติดอันดับหนึ่งในห้ า จากสาเหตุทงหมดทั
ั้
ว่ โลก ซึ่งเป็ นสาเหตุของ
การเสียชีวิตรองลงมาจากการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้ เจ็บ
สาหรับประเทศไทยเอง ปั ญหาอุบตั ิเหตุบนท้ องถนนเป็ นปั ญหาหลักและมีการรณรงค์
การลดอุบตั ิเหตุในทุกจังหวัด มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุมาตลอด โดยเฉพาะในช่วงเวลา
เทศกาลของไทย มี ก ารเกิ ด อุบัติ เหตุค่อ นข้ า งสูง เป็ นพิ เศษ เนื่ อ งจากหลายๆปั จ จัย ทัง้ ความ
ประมาณของผู้ใช้ รถใช้ ถนนเอง พื ้นถนนที่ไม่ได้ มาตรฐาน ทางแยกต่างๆ และปั ญหาการเมาแล้ วขับ
ซึ่งเป็ นปั ญ หาหลักของของคนไทย ที่ทาให้ เกิดอุบตั ิเหตุ สาหรับจังหวัดพิษณุโลก เป็ นจังหวัดที่ มี
ส่วนเชื่ อมต่อกับ ภาคกลางกับ ภาคเหนื อและภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อของประเทศ จึง ทาให้ มี
ปริ มาณรถที่วิ่งผ่านจังหวัดพิษณุโลกเป็ นจานวนมากรวมทัง้ รถของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกจึงมีการใช้ รถใช้ ถนนเป็ นจานวนมากด้ วยสาเหตุนี ้เองจึงมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ ้นทุกวัน
จึงมีการบันทึกสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุมาตลอด ดังนันจึ
้ งสนใจเรื่ องจุดหรื อบริเวณที่เกิดอุบตั ิเหตุบอ่ ย
และช่ว งเวลาที่ เสี่ ย งต่อ การเกิ ด อุบัติเหตุบ นท้ อ งถนน ในพื น้ ที่ เทศบาลนครพิ ษ ณุ โลก จัง หวัด
พิษณุโลก ซึ่งมีสภาพการจราจรค่อนข้ างติดขัดในช่วงเวลาเร่ งด่วนเนื่องจากมีจานวนรถยนต์มาก
โดยจะนาข้ อมูลมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ กับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่าง GIS เพื่อเป็ นแนว
ทางแก้ ไขปั ญหา และการบริ ห ารจัด การทางจราจร เพื่ อ ลดจ านวนการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นซึง่ จะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ รถใช้ ถนนสามารถขับขี่และสัญจรในพื ้นที่ได้ อย่างปลอดภัย
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำของปั ญหำ
อุบตั เิ หตุ บนท้ องถนน เป็ น เรื่ องที่ น่าสนใจ และ ต้ อง ได้ รับ การ แก้ ไข เป็ น มหาภัย ใน
ชีวิตประจาวันของผู้ใช้ ถนน ถึงแม้ บางคนอาจจะไม่ได้ เจอกับตัวเอง แต่ตวั เลขของอุบตั เิ หตุเพิ่มขึ ้น
ทุกปี กลายเป็ นภัยใกล้ ตวั ที่ต้องควรระมัดระวังเป็ นอย่างยิ่ง
ในปั จจุบนั นี ้ การเพิ่มขึ ้นของปริมาณรถยนต์บนท้ องถนนมีจานวนมากขึ ้น ส่งผลให้
การจราจรบนท้ องถนนนันติ
้ ดขัดเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในเมืองใหญ่และเมืองที่กาลังเจริญอย่าง
รวดเร็ว เช่นจังหวัดพิษณุโลกซึง่ เป็ นพื ้นที่ศกึ ษา นอกจากนี ้การเพิ่มขึ ้นของรถยนต์บนท้ องถนนยัง
ส่งผลให้ ตวั เลขของการเกิดอุบตั เิ หตุทางจราจรเพิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดดทัว่ ทุกมุมโลก ดังจะเห็นได้
จากตัวเลขจากองค์กรอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ที่แสดงให้ เห็นว่าในทุกปี
มีผ้ เู สียชีวิตจากอุบตั เิ หตุจราจรจานวน 1.18 ล้ านคน หรื อเฉลี่ยวันละถึง 3,242 คนทัว่ โลก ซึง่ นับว่า
มีจานวนมากกว่าผู้เสียชีวิตในสงครามทุกครัง้ รวมกัน จากข้ อมูลสถิตพิ บว่าจานวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบตั เิ หตุบนท้ องถนนนันพุ
้ ง่ สูงจนติดอันดับหนึง่ ในห้ า จากสาเหตุทงหมดทั
ั้
ว่ โลก ซึง่ เป็ นสาเหตุของ
การเสียชีวิตรองลงมาจากการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้ เจ็บ
ในประเทศไทย ในปี หนึง่ ๆมีการเสียชีวิตในหลักหมื่นและสูญเสียทรัพย์สินอยูใ่ นหลักแสนๆ
ล้ านเพราะอุบตั เิ หตุบนท้ องถนน กลายมาเป็ นปั ญหาอันดับต้ นๆของประเทศ มีการเสียชีวิตที่สงู กว่า
การเสียชีวิตที่เกิดจากอาชญากรรม 4-5 เท่า ส่วนใหญ่ผ้ บู าดเจ็บและผู้เสียชีวิตจะอยูใ่ นช่วงอายุ
15-19ปี เมื่อนับเป็ นตัวเลขคร่าวๆแล้ ว ทาให้ มีผ้ คู นเสียหาย ปี หนึง่ ประมาณ 13,000 คน ความ
เสียหายคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 2.5 เปอร์ เซ็นต์ของ GDP
สาหรับประเทศไทยเอง ปั ญหาอุบตั ิเหตุบนท้ องถนนเป็ นปั ญหาหลักและมีการรณรงค์ การ
ลดอุบัติเหตุในทุก จัง หวัด มี ก ารบัน ทึก สถิ ติ ก ารเกิ ด อุบัติเหตุม าตลอด โดยเฉพาะในช่วงเวลา
เทศกาลของไทย มี ก ารเกิ ด อุบัติ เหตุค่อ นข้ า งสูง เป็ นพิ เศษ เนื่ อ งจากหลายๆปั จ จัย ทัง้ ความ
ประมาณของผู้ใช้ รถใช้ ถนนเอง พื ้นถนนที่ไม่ได้ มาตรฐาน ทางแยกต่างๆ และปั ญหาการเมาแล้ วขับ
ซึ่งเป็ นปั ญ หาหลัก ของของคนไทย ที่ทาให้ เกิดอุบตั ิเหตุ สาหรับจังหวัดพิษณุโลก เป็ นจังหวัดที่ มี
ส่วนเชื่ อมต่อกับ ภาคกลางกับ ภาคเหนื อและภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อของประเทศ จึง ทาให้ มี
ปริ มาณรถที่วิ่งผ่านจังหวัดพิ ษณุโลกเป็ นจานวนมากรวมทัง้ รถของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
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จังหวัดพิษณุโลกจึงมีการใช้ รถใช้ ถนนเป็ นจานวนมากด้ วยสาเหตุนี ้เองจึงมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ ้นทุกวัน
จึงมีการบันทึกสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุมาตลอด ดังนันจึ
้ งสนใจเรื่ องจุดหรื อบริเวณที่เกิดอุบตั ิเหตุบอ่ ย
และช่ว งเวลาที่ เสี่ ย งต่อ การเกิ ด อุบัติเหตุบ นท้ อ งถนน ในพื น้ ที่ เทศบาลนครพิ ษ ณุ โลก จัง หวัด
พิษณุโลก ซึ่งมีสภาพการจราจรค่อนข้ างติดขัดในช่วงเวลาเร่ งด่วนเนื่องจากมีจานวนรถยนต์มาก
โดยจะนาข้ อมูลมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ กับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่าง GIS เพื่อเป็ นแนว
ทางแก้ ไขปั ญหา และการบริ ห ารจัด การทางจราจร เพื่ อ ลดจ านวนการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นซึง่ จะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ รถใช้ ถนนสามารถขับขี่และสัญจรในพื ้นที่ได้ อย่างปลอดภัย
วัตถุประสงค์ ของงำนวิจัย
เพื่อศึกษาลักษณะการกระจายตัวของชนิดอุบตั ิเหตุและช่วงเวลาการเกิดอุบตั เิ หตุบนท้ อง
ถนน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
ขอบเขตของงำนวิจัย
โครงงานนี ้เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์บริเวณจุดเสี่ยงในพื ้นที่จงั หวัดพิษณุโลกที่เกิด
อุบตั เิ หตุทางจราจรบ่อย โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี ้
1.ขอบเขตพื น้ ที่ศึก ษำ คือ เทศบาลนครพิษณุโลก ตัง้ อยู่ในเขตอาเภอเมื องพิษณุโลก
จัง หวัด พิ ษ ณุ โลก มี พื น้ ที่ 18.26 ตารางกิ โลเมตร ตามลัก ษณะภู มิ ศ าสตร์ ซึ่ ง อยู่ในบริ เวณ
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ตามแนวละติจดู ที่ 16 องศาเหนือ 16 ลิปดาตะวันออก ห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ประมาณ 377 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นต่าง ๆ คือ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตาบลหัวรอ และ เทศบาลเมืองอรัญญิก
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตาบลท่าทอง และ องค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองอรัญญิก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตาบลท่าทอง และ เทศบาลตาบลบ้ านคลอง
2. ขอบเขตด้ ำนข้ อมูลและเนือ้ หำ ที่เป็ นปั จจัยต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ คือ
2.1 ข้ อมูลข้ อมูลบันทึกอุบตั ิเหตุ ได้ แก่ เวลา วันเดือนปี ตาแหน่งและสถานที่
ในปี 2556 ระหว่างเดือน
2.2 ข้ อ มูล ข้ อ มูล พื น้ ที่ ศึก ษา ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ขอบเขตอ าเภอเมื อ งพิ ษ ณุ โลก
ข้ อมูลถนนสายหลักและรองในอาเภอเมืองพิษณุโลก
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กรอบแนวคิด

สร้ างขอบเขตพื ้นที่การศึกษา
ในArcGIS

รวบรวมข้ อมูลบันทึก
อุบตั เิ หตุ ของโรงพยาบาล
พุทธชินราช

นาเข้ าข้ อมูลพื ้นฐานและสร้ าง
shapefile ของพื ้นที่ศกึ ษาใน
ArcGIS

ทาการวิเคราะห์ข้อมูลอุบตั เิ หตุ
เป็ น HotSpot โดยใช้ Kereal
Density
รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จุดเกิดอุบตั เิ หตุในพื ้นที่ศกึ ษา

ลงสารวจพื ้นที่ศกึ ษา

สรุ ปผลการศึกษาข้ อมูลจุดเกิด
อุบตั เิ หตุบนท้ องถนนในพื ้นที่
ศึกษา

ภาพ 1 กรอบแนวคิด

แสดงตาแหน่งจุดเกินอุบตั เิ หตุ
ในArcGIS

4
ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาอุบตั เิ หตุบนท้ องถนน
2. ได้ ทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบตั เิ หตุบนท้ องถนน
นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1. อุ บั ติเหตุ ( Accident) หมายถึงเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึน้ อย่างไม่คาดหวังและไม่ตงั ้ ใจใน
เวลาและสถานที่ แ ห่ง หนึ่ง เกิ ดขึน้ โดยไม่มี สิ่ งบอกเหตุล่วงหน้ าแต่มี ส าเหตุและส่งผลกระทบที่
สามารถชี ว้ ัดได้ อุบัติเหตุเป็ นผลเชิ งลบของความเป็ นไปได้ อ ย่างหนึ่ง ซึ่ง ควรจะหลี กเลี่ ยงหรื อ
ป้องกันไว้ แต่แรก โดยพิจารณาจากปั จจัยสาเหตุตา่ งๆ อันที่จะนาไปสูก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุ
2.อุบัติเหตุจรำจรทำงบก หมายถึง อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นจากการใช้ รถ ใช้ ถนน หมายรวมถึง
การขับชนกัน ระหว่างยานพาหนะ หรื อรถไปชนคนเดินเท้ า สัตว์ สิ่งกีดขวาง หรื อสิ่งก่อสร้ างริมถนน
ซึง่ ทาให้ เกิดความเสียหายทางชีวิตและทรัพย์สิน อันนาไปสูค่ วามเจ็บ พิการและเสียชีวิตได้
อุบตั ิเหตุจราจรทางบกเกิดได้ จากหลายปั จจัย ได้ แก่ 1) ผู้ใช้ รถใช้ ถนนหมายถึง เพศ อายุ
และพฤติกรรมในการใช้ รถใช้ ถนน 2) ยานพาหนะ หมายถึง ประเภทของยานพาหนะ ความเร็วของ
รถ และสภาพความสมบูรณ์ของยานยนต์ 3) สภาพแวดล้ อม หมายถึง สภาพถนนและสิ่งแวดล้ อม
เช่น ทางตรง ทางโค้ ง ทางร่วมทางแยก ทางลาดชัน ถนนลื่น
3. บริ เวณจุดอันตรำยบนถนน (Hazardous Road Locations) โดยทั่วไปหมายถึง จุด
ดา(Black Spots) ซึ่งเป็ นจุดที่มี จานวนอุบัติเหตุม ากและตาแหน่งที่ แน่ชัด เช่น ทางแยกทางโค้ ง
หรื อ ทางข้ ามถนนเป็ นต้ น แต่ส าหรับในทางปฏิ บัตินัน้ จะหมายถึงบริ เวณที่ มี โอกาสในการเกิ ด
อุบตั เิ หตุสงู
4. Kernel Density Kernel Density คื อ เครื่ อ งมื อ ใน ArcGIS ซึ่ ง เป็ นเทคนิ ค ในการการ
คาดประมาณความหนาแน่นเชิงพื ้นที่ซึ่งเป็ นวิธีการหนึ่งของการวัดการกระจายตัวของจุด เทคนิค
การการคาดประมาณความหนาแน่นเชิงพื ้นที่แบบเคอร์ เนล เป็ นวิธีการหนึง่ ของการวัดการกระจาย
ตัว ของจุ ด (point pattern analysis) ซึ่ ง อยู่ ใ นหลั ก ของการปริ ม าณวิ เคราะห์ ท างภู มิ ศ าสตร์
(Maurizio, Paul, & Phil, ๒๐๐๗) การนาลั ก ษณะข้ อมู ล จุ ด มาวิ เคราะห์ เชิ ง พื น้ ที่ ด้ วยระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผลลัพธ์ ที่ได้ จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการนีจ้ ะแสดงผลในลักษณะของ
ตารางกริ ด (Raster) หลักการของวิธีการนี ้คือการคานวณรัศมี (Radius) ของแต่ละจุดข้ อมูล ก่อน
จะเชื่ อ มต่อ กับ จุด อื่ น ด้ ว ยระยะห่ า งของช่ว งความถี่ (Bandwidth)ตามที่ ก าหนดเพื่ อ หาความ
หนาแน่น ซึ่งค่าของรัศมีและระยะห่างของช่วงความถี่ ที่นามาวิเคราะห์นนั ้ จะขึ ้นอยู่กับผู้ใช้ ว่าจะ
วิเคราะห์ข้อมูลเรื่ องใด

ภาพ 2 แผนที่แสดงขอบเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิเคราะห์พื ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ โดยการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทภูมิศาสตร์
กรณีศกึ ษาพื ้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกได้ ทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
2.1 พืน้ ที่ศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2.1.1. ประวัตคิ วามเป็ นมาของเทศบาลนครพิษณุโลก
เทศบาลเมืองพิษณุโลก เดิมประกาศเป็ นสุขาภิบาลเมืองพิษณุโลก เมื่อปี เถาะ พ.ศ.2458
ครัง้ เมื่อประเทศไทยได้ ประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็ น
ระบอบประชาธิปไตย พ.ศ.2475 ตามพระราชบัญญัติ จัดระเบียบบริ หารอาณาจักรสยาม พ.ศ.
2476 จึงได้ มีประกาศพระราชกฤษฎี กา ยกเขตสุขาภิบาลเป็ นเทศบาลเมืองพิษณุโลก เมื่อวันที่
10 ธันวาคม พ.ศ.2478 ซึ่งตรงกับวันอังคาร ขึ ้น 15 ค่าปี กุน มีเขตพื ้นที่ 5.85 ตารางกิโลเมตร
ต่อมาได้ ดาเนินการขออนุมตั ิขยายเขตเทศบาลจากเดิม 5.85 ตารางกิโลเมตร เพิ่มขึ ้นเป็ น 18.26
ตารางกิโลเมตร และได้ ประกาศเปลี่ยนแปลงขยายเขตตามประกาศพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 26
ธันวาคม พ.ศ.2512 โดยประกาศในราชกิ จ จานุเบกษา เล่ม ที่ 86 ตอนที่ 117 ลงวันที่ 30
ธันวาคม พ.ศ.2512
วิวฒ
ั นาการของการจัดตังเทศบาลไทย
้
เป็ นพัฒนาการมาจากการสุขาภิบาล หลังจากได้ มี
การเปลี่ยนแปลงการปกรอง พ.ศ. 2475 แล้ วได้ มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริ ห าร
แห่งอาณาจัก รไทย พ.ศ.2476 และได้ ก าหนดให้ เทศบาลเป็ นองค์ กรบริ ห ารรู ป แบบหนึ่ง ของ
ราชการบริ หารส่วนท้ องถิ่น พร้ อมได้ ตราพระราชบัญญัติจดั ระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ขึ ้น ถือ
ว่าเป็ นกฎหมายฉบับแรก ว่าด้ วยการจัดระเบียบบริ หารการปกครองตนเองของเทศบาล จนครัง้
สุดท้ าย ได้ มีตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ขึ ้นใช้ แทนกฎหมายเก่าทังหมด
้
และยังคงมี
ผลบังคับใช้ อยูจ่ นกระทัง่ ทุกวันนี ้ปั จจุบนั มีฐานะเป็ นเทศบาลนครพิษณุโลก ตามพระราชกฤษฎีกา
ยกฐานะเทศบาลเมืองพิษณุโลก
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2.1.2 ลักษณะที่ตงั ้ และอาณาเขต
เทศบาลนครพิษณุ โลก เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่ในเขตอาเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีพื ้นที่ 18.26 ตารางกิโลเมตร ตามลักษณะภูมิศาสตร์ ซึ่งอยู่ใน
บริ เวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ตามแนวละติจดู ที่ 16 องศาเหนือ 16 ลิปดาตะวันออก
ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ประมาณ 377 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นต่าง ๆ คือ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตาบลหัวรอและเทศบาลเมืองอรัญญิก
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตาบลท่าทองและองค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองอรัญญิก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตาบลท่าทองและเทศบาลตาบลบ้ านคลอง
2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
เป็ นที่ ราบลุ่ม แม่น า้ มี แม่นา้ ไหลผ่านกลางเมื องจากทิ ศเหนื อ ลงสู่ทิ ศใต้ แบ่ง เขตพื น้ ที่
เทศบาลออกเป็ นสองฝั่ ง ได้ แก่ ฝั่ งตะวันออกของแม่น ้า มีพื ้นที่ประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร ส่วน
ใหญ่ จ ะเป็ นแหล่ง ประกอบธุ รกิ จ ศูน ย์ ก ลางคมนาคม (ทางรถยนต์ รถไฟ เครื่ องบิ น ) และ
ศูน ย์ ก ลางการติดต่อสื่ อสารและบริ การ ส่วนฝั่ งตะวัน ตกของแม่นา้ มี พื น้ ที่ ป ระมาณ 5 ตาราง
กิโลเมตร ส่วนใหญ่จะเป็ นย่านที่อยูอ่ าศัยของประชาชน สถานที่ราชการ สถานศึกษา
2.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ ไป มีลกั ษณะร้ อนชื ้น ฤดูร้อนมีอากาศร้ อนจนถึงร้ อนมาก ฤดูฝน
จะเริ่ มตังแต่
้ เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาวอากาศจะเย็นจนถึงอากาศหนาว
ส่วนในเขตพื ้นที่ที่มีภเู ขาสูงจะมีอากาศหนาวจนถึงหนาวมาก
2.1.5 เขตการปกครอง
การจัดตังชุ
้ มชนย่อยภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก ตระหนัก
ถึงความสาคัญของการพัฒนาพื ้นที่ชมุ ชนท้ องถิ่นภายใต้ การสร้ างความมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน จึงได้ มีการจัดตังชุ
้ มชนขึ ้นภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จานวนทังสิ
้ ้น 64 ชุมชน แบ่ง
เขตพื น้ ที่ชุม ชนออกเป็ น 4 เขต (โซน) เพื่ อให้ แต่ละชุม ชนได้ รั บรู้ ข่าวสารและเข้ าร่ วมการดาเนิน
กิจกรรมกับเทศบาล นครพิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ เกิดการสร้ างสัม พันธภาพที่ ดี
ระหว่างเทศบาลนครพิษณุโลกในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกับชุมชนในฐานะองค์กรภาค

8
ประชาชนที่จะนาไปสู่การดาเนินโครงการและกิจกรรมในลักษณะความร่วมมืออย่างใกล้ ชิดซึ่งกัน
และกันได้ เป็ นอย่างดี
ชุมชนภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

โซนที่1
คลองมหาดไทย
อรัญญิก
ธรรมบูชา
พระองค์ขาว
พระยาเสือ
ธรรมจักรพัฒนา
เสรี ราษฎร์ พฒ
ั นา
เจดียอดทอง
สุพรรณกัลยา
ตาลเดีย่ ว
วัดน้ อยพัฒนา
เรื อนแพ
เสือทิม
เกษมรัฐพัฒนา
ศรี วิสทุ ธิ์
พิชยั สงคราม
แสนพลพ่าย
มิตรภาพ

โซนที่2
วัดหนองบัว
มหาจักรพรรดิ์
วิเศษไชยชาญ
พระองค์ดา
ชาญเวชกิจพัฒนา
กัลยาณนิมติ ร
รถไฟสามัคคี
ราเมศวร
ราชพฤกษ์
พุทธบูชา
มหาธรรมราชา
เจ้ าพระยา
วิสทุ ธิ์กษัตริ ย์
มาลาเบี่ยง

โซนที่3
พันปี
วัดจันทร์ ตะวัดออก
พระยาสุพรรณ
ท่ามะปราง
มหาณุภาพ
ร่วมใจ
บรมไตรโลกนารถ21
ดีอินท์พฒ
ั นา
อภิชาตบุตร
ร่วมใจไมตรี
บึงพระจันทร์ 40
สระแก้ ว
ขุนพิเรนทรเทพ
ศรี ธรรมไตรปิ ฎก
พระยาสุรสีห์

โซนที่4
หลังศาล
เทพารักษ์
สระสองห้ อง
บ้ านคลองพัฒนา
วัดจันทร์ ตะวันตก
ประชาอุทิศ
ประตูเมือง
สิงหวัฒน์ ซอย 3
สิงหวัฒน์ ซอย 5
ไชยานุภาพ
บ้ านคลองสามัคคี
พระร่วง ซอย 2
พระลือ
หรรษนันท์ 49
ประชาพิทกั ษ์ 99
ราชบูรณะ
ประสงค์ประสาท

ภาพ 3 แผนที่แสดงการแบ่งเขตปกครองของเทศบาลนครพิษณุโลก
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2.2 ถนน (Road)
2.2.1. ประเภทของถนน
- ถนนสายหลัก (Arterial Street) เป็ นถนนโครงหลักของเมืองที่ใช้ เป็ นเส้ นทางสัญจรหลัก
หรื อใช้ เป็ นถนนเชื่อมระหว่างเมือง ถนนสายหลักในอาเภอเมืองพิษณุโลกมี3เส้ นทาง คือ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117
- ถนนสายรอง (Collector Road) เป็ นถนนซึ่งใช้ เชื่อมกับถนนสายหลัก โดยทัว่ ไปเป็ นถนน
โครงข่ายรองรับปริ ม าณการจราจรน้ อยกว่าถนนสายหลัก ถนนสายรองใจจังหวัดพิษณุโลก คือ
ถนนบรมไตรโลกนารถ ถนนพระองค์ดา ถนนพระร่วง ถนนเอกาทศรฐ ถนนพระองค์ขาว ถนนพิชยั
สงคราม ถนนนเรศวร เป็ นต้ น
2.2.2. โครงข่ ายของถนน (Road Network)
โครงข่ายของถนน คือ เส้ นทางของถนนและจุดตัดของถนนหรื อทางแยก ที่ประกอบกันเป็ น
โครงข่ายที่มี รูปแบบลักษณะต่างๆ เช่น มีลักษณะเป็ นตาราง วงแหวน หรื อเส้ นรัศมี ออกจากจุด
ศูนย์กลาง
โครงข่ายถนนในเมือง (Urban Road Pattern) แบ่งออกเป็ นแบบสาคัญได้ 3 แบบคือ
- แบบเป็ นเส้ นตรง (Linear Network) เป็ นถนนที่เกิดขึ ้นบริ เวณที่เป็ นภูเขา หุบเขา เนินเขา
ที่พื ้นที่จากัด ถนนมักจะเป็ นเส้ นตรงผ่านชุมชน การเจริ ญของตัวเมืองจะขยายเป็ นเส้ นตรง มีอาคาร
ตังอยู
้ ่สองฟากถนนสายหลัก และจะมีถนนย่อยแยกจากถนนสายหลัก ถนนลักษณะนี ้จะมีปัญหา
การ ติดขัดของการจราจรเมื่อตัวเมืองขยายตัวขึ ้น เพราะจะต้ องรองรับการจราจรภายในชุมชน และ
การจราจรภายนอกซึง่ ผ่านเมืองไปยังจุดปลายทางอื่นๆ
- แบบตาราง (Grid Network) มีลกั ษณะคล้ ายตารางหมากรุ ก ประกอบด้ วย แนวถนนตัด
ตังฉากกั
้
น ความกว้ างของถนนแต่ละสายเท่ากัน การวางผังเมื องและการตัดถนนจะทาได้ ง่าย
เหมาะกับ บริ เวณพื น้ ที่ ราบ การเดิ น ทางสามารถอ้ อ มผ่ า นจุด ที่ เป็ นศูน ย์ ก ารค้ า หรื อ บริ เวณที่
การจราจรคับคัง่ และสามารถเปลี่ยนระบบให้ รถเดินทางเดียวได้ ง่ายเมื่อปริ มาณการจราจรสูงมาก
ข้ อเสียของถนนระบบนี ้คือมีทางแยกมาก ถ้ าจัดระบบสัญญาณไฟจราจรไม่ดีจะทาให้ การจราจร
ติดขัด สาหรับผู้ที่มีจุดเริ่ มต้ นและจุดปลายทางในลักษณะเส้ นทะแยงมุม จะใช้ ระยะเดินทางยาว
มากขึ ้น
- แบบรัศมีออกจากจุดศูนย์กลาง (Radial Network) มีเส้ นถนนแยกจากใจกลางเมืองไปยัง
ชานเมืองหรื อเมืองบริ วารโดยรอบและมีถนนวงแหวนเชื่อมต่อระหว่างถนนรัศมีเป็ นชันๆ
้ ตังแต่
้ 1 ถึง
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3 ชัน้ ลักษณะคล้ ายใยแมงมุม เมืองที่มีประชากรตังแต่
้ 20,000 คนขึ ้นไป ควรมีถนนวงแหวน 1 วง
เมืองที่มีประชากรตังแต่
้ 500,000 ขึ ้นไปควรจะมีถนนวงแหวน 2 วง ลักษณะของถนนวงแหวนไม่
จาเป็ นต้ องเป็ นวงกลม สามารถเลื อกวางแนวได้ ตามความเหมาะสมของพื น้ ที่ และภูมิ ประเทศ
วนอ้ อมจนครบรอบหรื อเกือบครบรอบเพื่อให้ การจราจรสามารถเคลื่ อนที่เข้ าสู่หรื อระบายออกจาก
เมืองได้ รวดเร็ วแม้ จะใช้ ระยะทางมากขึ ้นแต่การจราจรไม่ติดขัด เพราะมีการจัดระบบควบคุมทาง
เชื่อมเข้ าออก (Control Of Access) ตลอดจนการห้ ามจอดรถริมขอบถนน
2.2.3. โครงข่ ายการจราจร (Traffic Network)
โครงข่ายการจราจร ประกอบด้ วยกลุ่มของถนนชนิดต่างๆ ทังที
้ ่เป็ นถนนสายหลักและสาย
รอง เชื่อมต่อกันด้ วยทางโค้ ง ทางแยกหรื อวงเวียน จะมีสัญ ญาณไฟ (Signalized Intersection)
หรื อไม่ก็ตาม ในโครงข่ายการจราจรจะมีถนนแต่ละสาย เรี ยกว่า LINK ซึ่งอาจมีลกั ษณะในทิศทาง
เดียว (One Way) หรื อสองทิศทางสวนกัน (Two Way) ก็ได้ โครงสร้ างของ LINK เป็ นถนนที่เชื่อม
ระหว่างสองทางแยก ซึ่งจะมียวดยานเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน จากแยกหนึ่งไปสู่อีกแยกหนึ่ง
โดยมีสญ
ั ญาณไฟจราจรบริ เวณทางแยกเป็ นตัวควบคุม ถนนในโครงข่ายดังกล่าวจะมีลกั ษณะทาง
กายภาพ (Physical Characteristic) ประกอบด้ วย ความยาว
(Length) ความกว้ าง (Width) จานวนช่องทางจราจร (Lane) ความจุเป็ นสเปช(Space)
และช่องทางเลี ้ยวความเร็วอิสระ (Free-Flow Speed)
ทางแยก (Intersection) หมายถึง บริ เวณร่วมที่มีถนนสองสายหรื อมากกว่าตัดกันหรื อพบ
กัน ซึง่ เมื่อถนนสองสายพบกันหรื อตัดกันย่อมเกิดปั ญหาความขัดแย้ งในการเคลื่อนที่ ลักษณะของ
ทางแยก แบ่งเป็ น 3 ลักษณะคือ
(1) ทางแยกลัก ษณะปกติ ไ ม่ มี ก ารก่ อ สร้ างเกาะกลางหรื อ เพิ่ ม เติม (Unchannelized)
รวมถึงทางแยกที่มีการขยายถนน (Flared Intersection) แต่ไม่มีสิ่งก่อสร้ างพิเศษอื่นๆ
(2) ทางแยกที่มีเกาะกลางถนน (Channelized) เป็ นแยกที่มีการสร้ างเกาะเพิ่มเติมทาให้
การจราจรเป็ นไปอย่างมีระเบียบมากขึ ้น
(3) ทางแยกยกระดับ (Interchange) เป็ นทางแยกที่เป็ นถนนยกระดับมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
หลี กเลี่ ยงปั ญ หาความขัดแย้ งในการเคลื่อนที่ ของยานพาหนะ ทาให้ การจราจรสะดวก รวดเร็ ว
ปลอดภัยมากขึ ้น

ภาพ 4 แผนที่แสดงข้ อมูลถนน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
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2.3 สาเหตุการเกิดอุบัตเิ หตุจราจร
ประกอบด้ วยปั จจัยพืน้ ฐาน 4 ประการ ที่ มีความสัมพันธ์ กันอย่างมาก หากเกิ ด
ความบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใด ย่อมก่อให้ เกิดอุบตั เิ หตุจราจรได้ ดงั นี ้ คือ สภาพถนน ยานพาหนะ
ผู้ใช้ ทาง และสภาพแวดล้ อม
1. สภาพถนน (Road Way) คุณลักษณะของถนน ซึ่งควรพิจารณาเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุบน
ถนนจาแนกได้ 7 ประเภท
1.1 จ านวนช่องถนน (Lane) ถนนที่ มี 3 ช่องทางจะเกิดอุบัติเหตุได้ ง่าย เพราะ
เมื่อมีรถวิ่งตามช่องกลาง โอกาสที่จะเกิดอุบตั ิเหตุที่รุนแรงและมีผ้ บู าดเจ็บเสียชีวิตเป็ นจานวนมาก
ถนนที่ มี 4 ช่อ งทาง จะมี อันตราการเกิ ด อุบัติเหตุสูงกว่าถนนที่ มี 2 ช่อ งทาง เนื่ อ งจากปริ ม าณ
การจราจรมากและมีถนนอื่นมาเชื่อมต่อ
1.2 ความกว้ างของช่องถนน (Lane Width) อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุมีความสัมพันธ์
กับความกว้ างของช่องถนนเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ช่องถนนที่มีความกว้ าง 18 ฟุต และขอบถนนจะมี
ความปลอดภัยกว่าช่องถนนที่กว้ าง 22 ฟุต แต่ไม่มีขอบถนน
1.3 แนวกั น้ กลางถนน (Medians) ใช้ กั น้ ถนนที่ มี ก ารจราจร 2 ช่ อ งทาง โดย
คานึงถึงความปลอดภัยเป็ นอันดับแรก เมื่อรถวิ่งสวนทางกัน และมีแนวกันกลางถนน
้
1.4 ไหล่ถนน (Shoulders) เป็ นพื น้ ที่ ต่อจากขอบทางออกไปทางด้ านข้ าง ซึ่งยัง
มิได้ จดั ทาเป็ นทางเท้ า ไหล่ถนนมีอิทธิพลมากต่อความปลอดภัยในการจราจร
1.5 สิ่ ง กั น้ ข้ างถนน (Roadside Obstruction) จะช่ ว ยป้ องกั น มิ ใ ห้ รถที่ เ กิ ด
อุบตั เิ หตุวิ่งออกนอกถนนไปทาลายสิ่งของอื่นบริเวณข้ างทางได้
1.6 พืน้ ผิวถนน (Road Surface) ได้ แก่ ความโค้ งของถนน ผิวลาดของถนนและ
ระยะสายตา มีอิทธิพลอย่างมากต่อความปลอดภัยในการจราจร
1.7 ความสว่าง (Lighting) ถนนที่มีความสว่างจะปลอดภัยกว่าถนนที่มืด
2. ยานพาหนะ (Vehicle) ยานพาหนะที่มีสภาพชารุด ขาดการตรวจสอบและบารุงรักษา
ที่ดีก่อนการใช้ งาน ซึ่งยานพาหนะที่มีสภาพชารุด ได้ แก่ สภาพของยาง ยางไม่มีดอก ไม่เกาะถนน
ระบบห้ ามล้ อซึ่งอาจะทาให้ เบรกแตก กระจกมองหลัง มองข้ างชารุด ทาให้ มองเห็นรถที่วิ่งตามมา
ไม่ชดั เจน ตลอดจนยวดยานพาหนะที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน นับเป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
จราจรได้ ทงสิ
ั ้ ้น
3. ผู้ ใช้ ถนน (Road User) ผู้ใช้ ถนนในที่ นี ้ หมายถึง ผู้ขับขี่ และผู้เดินทางเท้ าที่ ใช้ ถนน
สัญจรไปมา ผู้ใช้ ทางที่มีสว่ นสาคัญต่อการเกิดอุบตั เิ หตุมาก มีดงั นี ้
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3.1 ผู้ขับขี่ (Driver) เป็ นผู้ก่อให้ เกิดอุบัติเหตุโดยตรง การขับขี่ที่ไม่ชานาญ ไม่
ปฏิ บัติ ต ามกฎจราจร การขับ ขี่ รถที่ ข าดความระมัด ระวัง ย่อ มก่ อ ให้ เกิ ด อุบัติเหตุไ ด้ การจะมี
ใบอนุญ าตขับ ขี่ ก็ มิ ใช่รั บ รองว่า ขับ รถโดยปลอดภั ย ผู้ขับ ขี่ ที่ ดี จ ะต้ อ งรอบรู้ กฎหมายเกี่ ย วกับ
การจราจรทางบก คาสัง่ เครื่ องหมาย และสัญญาณจราจร ตลอดจนวิธีขบั รถที่ถกู ต้ อง และมีความ
ชานาญในการขับขี่เป็ นอย่างดี ทังยั
้ งต้ องรู้จกั หาวิธีเพิ่มพูนความรู้ในการขับขี่รถให้ ดียิ่งขึ ้น มีความรู้
ในการทางานของเครื่ องยนต์พอสมควร องค์ประกอบที่ทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ฝ่าฝื นการจราจรจนเป็ นเหตุให้
เกิดอุบตั เิ หตุการจราจร มีดงั นี ้
3.1.1 อายุ ผู้มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ สามารถทาใบขับขี่รถจักรยานยนต์
แต่ถ้าเป็ นผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ชวั่ คราว สาหรับรถจักรยานยนต์ความจุของกระบอก
สูบขนาดไม่เกิน 90 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปี บริ บูรณ์ ผู้ขบั ขี่ที่ก่ออุบตั ิเหตุ
จากการจราจรทัง้ ในประเทศพัฒ นาและประเทศกาลังพัฒ นา คือช่วงอายุ 15 – 24 ปี ซึ่งสาเหตุ
เนื่องมาจากอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่มีความคึกคะนอง ชอบความสนุกสนานตื่นเต้ น จึงมักจะขับรถด้ วย
ความเร็วสูง และมีความระมัดระวังไม่เพียงพอ อีกทังยั
้ งเป็ นผู้ที่เริ่มฝึ กหัดขับขี่ยวดยานพาหนะจึงยัง
ไม่มีความชานาญในการควบคุมบังคับ และตัดสินใจเหตุการณ์ เฉพาะหน้ าไม่ดีพอ ผู้ขบั ขี่ที่มีอายุ
ระหว่าง 20 – 24 ปี มักจะเกี่ยวข้ องกับอุบตั เิ หตุที่รุนแรง
3.1.2 เพศ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้ องกับอุบตั ิเหตุ จากสถิติการเกิ ดอุบตั ิเหตุจราจร
เพศชายสูงกว่าเพศหญิ ง เพราะเพศชายขับขี่ยานพาหนะมากกว่าเพศหญิ ง แต่ถ้าหากชายและ
หญิงขับรถด้ วยปริ มาณที่เท่า ๆ กันแล้ ว จานวนอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นกับผู้หญิงจะสูงกว่าอุบตั เิ หตุที่เกิด
ขึ ้นกับผู้ชาย ทังนี
้ ้เนื่องจากความสามารถในการตัดสินใจไม่แน่นอน ปฏิกิริยาตอบสนองช้ า และไม่มี
ความชานาญในการใช้ เครื่ องอุปกรณ์ประจารถ
3.1.3 ความชานาญ ผู้ขบั ขี่จาเป็ นต้ องมีความชานาญในการขับขี่รถเป็ นอย่างมาก
อีกทังควรที
้
่จะรู้จกั เส้ นทาง รู้จกั กฎข้ อบังคับของเจ้ าพนักงานจราจรเป็ นอย่างดี
3.1.4 สภาพร่างกาย ผู้ขบั ขี่ที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์จากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ า
หรื อโรคต่าง ๆ อาจก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้ เช่น ยากระตุ้นไม่ให้ ง่วง ยาระงับประสาท ยานอนหลับ
ตลอดจนยาเสพติดทุกชนิด เป็ นอันตรายต่อการขับขี่ยวดยานพาหนะได้ ทงนั
ั ้ น้
3.1.5 แอลกอฮอล์ มี ค วามส าคัญ และเกี่ ย วข้ อ งกับ อุ บัติ เหตุ เพ ราะฤทธิ์ ข อง
แอลกอฮอล์จะทาลายความสามารถในการขับขี่ การตัดสินใจ และการบังคับยวดยานพาหนะ ซึ่งมี
ผลทาให้ ความระมัดระวังลดลง การตัดสินใจผิดพลาด และก่อให้ เกิดอุบตั เิ หตุ
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3.1.6 การขับ ขี่ ด้ ว ยความเร็ ว สู ง มี ผ ลทาให้ เกิ ด อุ บัติ เหตุไ ด้ ง่ า ย เนื่ อ งจากไม่
สามารถหยุดรถได้ อย่างกะทันหัน ทาให้ เกิดการบาดเจ็บรุนแรงและเป็ นอันตรายถึงชีวิตได้
3.2 ผู้เดินเท้ า (Pedestrian) ผู้เดินเท้ าอาจเป็ นสาเหตุของการเกิ ดอุบัติเหตุจ าก
การจราจร เพราะการใช้ ถนนร่วมกับยานพาหนะอื่น ๆ ย่อมจะเป็ นสาเหตุทาให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้ ทังนี
้ ้
เพราะสาเหตุตา่ ง ๆ ดังต่อไปนี ้ - ผู้เดินเท้ าไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร - ผู้เดินเท้ ามีนิสยั ไม่ยอมรับ
รู้ และปฏิ บัติต นตามนิ สัย ของตนเอง เอาความสะดวกของตนเป็ นใหญ่ – ผู้เดิน เท้ าไม่มี ค วาม
ชานาญและไม่ร้ ูหลักในการข้ ามถนน - ผู้เดินเท้ าไม่มีมารยาท และไม่เห็นใจผู้ขบั ขี่ยวดยานอื่น นึ ก
จะเดินหรื อข้ ามถนนที่ใดก็ทาตามใจชอบ - การแต่งกายของผู้เดินเท้ า เป็ นสาเหตุให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้
เช่น การสวมเสื ้อผ้ าที่มีสีมืดคล้ า ทาให้ ผ้ ขู บั ขี่มองไม่เห็น และทาให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้ ง่าย - เพศ วัย
และความบกพร่องทางกายของผู้เดินเท้ า เป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ เกิดอุบตั เิ หตุ
4. สภาพแวดล้ อม (Environment) หมายถึ ง สิ่ ง แวดล้ อม สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม
กฎหมาย การศึกษา การแพทย์ และนโยบาย
4.1 สิ่งแวดล้ อมประกอบด้ วยสภาพผังเมือง สภาพทางภูมิศาสตร์ และดิน ฟ้ า
อากาศ มลพิษ การจัดสภาพผังเมือง ควรคานึงถึงการใช้ สอยของสิ่งก่อสร้ างต่าง ๆ ให้ ถกู ต้ อง
4.2 กฎหมาย และการบังคับใช้ ในปั จจุบนั มีกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ รถใช้ ถนน ซึ่ง
มีลกั ษณะซ ้าซ้ อนบางส่วนขัดแย้ งกันและมีมากหลายฉบับ ทาให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิเกิดความสับสน
และยุง่ ยาก การปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายจึงไม่คอ่ ยรัดกุม และไม่มีประสิทธิภาพ เป็ นผลให้ ผ้ ใู ช้
ถนนบางส่วนไม่ปฏิบตั ติ าม
4.3 การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ ถนน ส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู้ความสามารถในการใช้
ถนน กล่าวคือ การให้ การศึกษา แก่ นักเรี ยน นักศึกษา ยังไม่เพียงพอ และไม่ตอ่ เนื่อง
4.4 การแพทย์ การบริ การผู้บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุยงั ไม่เพียงพอ ขาดเจ้ าหน้ าที่ที่มี
ความรู้ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถกู ต้ อง
4.5 นโยบายหลัก ในการควบคุม อุบัติเหตุจ ากการจราจร ยังขาดแผนหลักและ
นโยบายที่ต่อเนื่อง การมีแผนหลักจะทาให้ ไม่ว่าจะเป็ นผู้บริ หารชุดไหนที่เข้ ามาบริ หารต้ องดาเนิน
ต่อไปตามแผนนันจนเสร็
้
จสิ ้น
2.4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.4.1 Tessa K. Anderson (2009) 359–364 การระบุจุดเกิดอุบตั ิเหตุมีบทบาทสาคัญใน
การกาหนดกลยุทธ์ ที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพส าหรับการลดลงของ พื น้ ที่ ความหนาแน่นสูง ของการเกิ ด
อุบตั ิเหตุ บทความนีน้ าเสนอ (1) วิธีการที่ใช้ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ( GIS ) และและการประเมิน
ความหนาแน่ น ของกลุ่ม อุบัติ เหตุ เพื่ อ ศึก ษารู ป แบบทางพื น้ ที่ ของการบาดเจ็ บ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
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อุบัติ เหตุบ นถนน ในกรุ ง ลอนดอน สหราชอาณาจัก ร (2) วิ ธี ก ารจัด กลุ่ ม โดยใช้ ข้ อมู ล ด้ า น
สิ่งแวดล้ อมและ และผลลัพธ์ จากส่วนแรก เพื่อสร้ างหมวดหมู่ของจุดอุบตั ิเหตุถนนการใช้ วิธีการนี ้
จะแสดงการใช้ พื ้นที่ลอนดอน สหราชอาณาจักร ข้ อมูลอุบตั ิเหตุถนนเก็บรวบรวม โดยตารวจนคร
บาลจากใช้ ปี 1999-2003 แผนที่การประมาณค่าความหนาแน่นถูกสร้ างขึ ้นและผนวกข้ อมูลด้ าน
สิ่งแวดล้ อมจากนัน้ ก็เพิ่ม ไปยังตารางจุดเกิ ดอุบัติเหตุ และใช้ k-means clustering ผลของจุดที่
คล้ ายกันแบ่งได้ 5 กลุ่มกลุม่ เหล่านี ้จะกล่าวถึง และประเมินผลตามความแข็งแกร่งและศักยภาพใช้
ในการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้ องถนนอุบตั ิเหตุบนท้ องถนนเกิดขึ ้นจากการที่ประชากรนมีการ
เดินทางกันเพิ่มขึ ้น ผลกระทบของการเกิดอุบตั ิเหตุบนท้ องถนนส่งผลให้ มีการบาดเจ็บและเสียชีวิต
ของประชาชล ด้ านความปลอดภัยบนท้ องถนนรัฐบาลของอังกฤษมีความกังวลมากจึงเน้ นเรื่ อง
ความปลอดภัยบนท้ องถนนเป็ นพิเศษ ทุกปี ประมาณ 3,500 คน ต้ องเสี ยชี วิตบนท้ องถนนใน
อังกฤษและได้ รับบาดเจ็บ 40,000 คน องค์การอนามัยโลกเผยว่าประมาณ 1.18 ล้ านคน เสียชีวิต
จากอุบตั ิเหตุบนท้ องถนน ในปี 2002 ซึง่ คิดเป็ น 21% ของการเสียชีวิตทัว่ โลก ประชากรที่เสียชีวิต
มากที่ สุ ด อยู่ ใ นช่ ว งอายุ 10-24 ปี ระบุ จุ ด เกิ ด อุ บัติ เหตุ แ ละเชื่ อ ต่ อ กั บ ค่ า ของข้ อมู ล ที่ ก าลั ง
ประมวลผล สาหรับการปรับปรุงความปลอดภัย โดยระบุจดุ ที่เกิดอุบตั เิ หตุบนท้ องถนนโดยใช้ ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็ นเทคโนโลยีสาหรั บการจัดการและการประมวลผล
ที่ตงและข้
ั้
อมูลที่เกี่ยวข้ อง การใช้ GIS เป็ น รู ปแบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพการวิเคราะห์และ
แสดงภาพของข้ อมูลเชิงพื ้นที่
เนื ้อหาโดยรวมของบทความนี ้ ( 1 ) เพื่อเสนอวิธีการ กาหนดโซนอุบตั ิเหตุความหนาแน่น
สูงโดยใช้ ระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์ ( 2 ) การเพิ่ ม ข้ อมูลของโซนอุบัติเหตุ ( 3 ) เพื่ อระบุโซนที่
คล้ า ยกัน โดยใช้ ขัน้ ตอนวิธี ก ารจัด กลุ่ม k-means เกี่ ย วกับ คุณ ลัก ษณะและข้ อ มูล เปรี ย บเที ย บ
วิธีการและเทคนิคที่ใช้ ในการจัดกลุ่ม 5 ปี ข้ อมูลอุบตั ิเหตุทางถนนสาหรับพื ้นที่เมืองหลวงของกรุง
ลอนดอน เป็ นการศึกษาภูมิภาค มีความหลากหลายของเครื่ องมือที่พัฒ นาขึ ้นมาเพื่อช่วยให้ เรา
เข้ าใจในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ รูปแบบ จุด เครื่ องมือเหล่านี ้ใช้ ประเมินค่า kernel density
มีประโยชน์ มากตรงข้ ามกับจุดทางสถิติ และเทคนิคระบบ K-meansวิธีการในการพิจ ารณาการ
แพร่กระจายของความเสี่ยงของการเกิดอุบตั ิเหตุ การแพร่กระจายของความเสี่ยงที่สามารถกาหนด
เป็ นบริเวณโดยรอบเป็ นกลุ่มที่มีโอกาศ เกิดอุบตั ิเหตุมากที่สดุ ประการที่สองการวิเคราะห์ด้วยความ
หนาแน่นกาหนดจุดแล้ ววิเคราะห์พื ้นที่แล้ วนามาเปรี ยบเทียบเพื่อแบ่งประเภท
การประมาณค่าความหนาแน่นเกี่ยวข้ องกับการวางพื ้นผิวสมมาตรในแต่ละจุดแล้ วทาการ
ประเมินระยะทางจากจุดไปยังสถานที่อ้างอิงตามการคานวณแล้ วรวมค่าพื ้นที่ทงหมดส
ั้
าหรับที่ตงั ้
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อ้ างอิงแล้ วทาขัน้ ตอนนี ซ้ า้ ในทุกจุดบนพื น้ ที่ วิธี นีช้ ่วยให้ เราสามารถรวมกลุ่ม ของจุดอุบัติเหตุที่
กระจายตัว แล้ วนามาคานวณหาความหนาแน่นได้
บทความนีน้ าเสนอความหนาแน่นของจุดเกิดอุบตั ิเหตุและสร้ างเทคนิคการจัดกลุ่มด้ วย
ตัวชี ้วัดที่ง่ายๆดังนันในการเปรี
้
ยบเทียบเรื่ องเวลาและพื ้นที่ด้วยเครื่ องมือประเมินความหนาแน่นใน
การสร้ างภาพ ที่ครอบคลุมและการจัดการของจุดเกิดอุบตั ิเหตุขึ ้นอยู่กบั ความหนาแน่นที่ใช้ ในการ
สร้ างฐานข้ อมูลพื ้นที่ การเชื่อมโยงของจุดเกิดอุบตั ิ เหตุ วิธีการ การจัดประเภทของจุดอุบตั ิเหตุบน
ถนนยังคงเน้ นความปลอดภัยเป็ นสาคัญสะท้ อนให้ เห็นถึงนโยบายของรัฐบาลในท้ องถิ่นโดยเจาะลง
ไปที่กลุ่มอุบตั ิเหตุ เฉพาะในพื ้นที่ ช่วยให้ เข้ าใจในการมีส่วนร่ วมของประชาชนผู้ใช้ ถนนที่มีความ
เสี่ยง
2.4.2 V. Prasannakumar, H. Vijitha, R. Charuthaa, N. Geethaa (2011) 317–325
อุบัติเหตุบนท้ องถนนมีเพิ่ม มากขึน้ ทั่วโลกส่วนใหญ่ เป็ นเพราะการพัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานการ
ขนส่ง ล้ มเหลวเพื่อให้ ทันกับภาคอุตสาหกรรม อสังหาริ มทรัพย์ และอื่น ๆที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
ดังนัน้ อุบัติเหตุจราจรจึงเป็ นสาเหตุ การเสียชีวิตของมนุษย์หรื อบาดเจ็บทั่วโลก [1] ในอินเดีย มี
รายงานอุบตั ิเหตุทุกปี เกือบ 85,000 คนเสียชีวิต และ 300,000 มีการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุบน
ถนน [2] อุบัติเหตุเหล่านี เ้ กิ ด จากความผิ ด พลาดของมนุษ ย์ ส่วนใหญ่ เป็ นความประมาทของ
คนขับรถหรื อคนเดินเท้ า ดังนัน้ โอกาสเกิดอุบตั ิเหตุ และความรุนแรง จะสามารถลดลงได้ โดยการ
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ ของเหตุการณ์สถานการณ์และพยายามแก้ ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
อุปกรณ์ ควบคุมการจราจร ที่ เหมาะสม และมี ประสิทธิ ภ าพ การวิเคราะห์ ที่มี ประสิทธิ ภ าพการ
อธิบายภาพแสดงรู ปแบบเชิงพืน้ ที่และเวลาของการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรซึ่งสามารถทาได้ โดยการ
ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศ การคิด เชิ ง พื น้ ที่ ช่วย ระบุรูป แบบและให้ เหตุผ ลส าหรั บ
ลักษณะของจุดเกิดอุบตั ิเหตุ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือที่นิยมสาหรับการสร้ างภาพ
จากข้ อมูลอุบตั ิเหตุและการวิเคราะห์จุดเกิดอุบตั ิเหตุด้วยเหตุนี ้จึงถูกนาไปใช้ โดยหลายหน่วยงาน
เทศบาลเมือง Thiruvananthapuram เป็ นหนึ่ง ในเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภาคใต้ ของอินเดียที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการใช้ ที่ดิน ปริ มาณรถเพิ่มมากขึ ้นแต่สภาพถนนยังคงเหมือนเดิม
ส่งผลให้ การเกิดอุบตั ิเหตุมีจานวนเพิ่มมากขึ ้น บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินและเป็ นตัว
ระบุจุดเกิ ดอุบัติเหตุในเมื อง Thiruvananthapuram โดยการสร้ างแบบจ าลองข้ อมูลสถานที่ เกิ ด
อุบตั ิเหตุในการร่วมกับคุณลักษณะเชิงพื ้นที่ตา่ ง ๆ โดยใช้ สถิตเิ ชิงพื ้นที่ในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางภูมิ ศาสตร์ นอกจากนีย้ ังจะช่วยในการวิเคราะห์ ส่วนถนนที่ปลอดภัยซึ่งจะสามารถนามาใช้
อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพเป็ นรู ปแบบในการพัฒ นาถนนที่ ป ลอดภัย ข้ อมูลที่ ใช้ ในการศึกษาได้ จ าก
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กองบัญชาการตารวจจราจร ของเมือง Thiruvananthapuram และนาเสนอในรูปแบบตารางข้ อมูล
สถานที่เกิดอุบตั ิเหตุเหล่านี ้ถูกนามาประกอบกับข้ อมูลอื่นๆเช่นสถานที่, เดือน, วันที่, เวลา, ประเภท
ของยานพาหนะเหตุผ ลการเสี ยชี วิต นอกจากนี ข้ อบเขตพื น้ ที่ ก็ได้ แปลงเป็ นข้ อมูลดิจิ ต อลเพื่ อ
นามาใช้ ในการสร้ างเครื อข่ายถนน การทาแผนที่ทางสถิตเิ ชิงพื ้นที่เป็ นกุญแจสาคัญในการทาความ
เข้ าใจการเกิ ดอุบัติเ หตุในพื น้ ที่ และเวลาของการเกิ ดอุบัติเหตุการวิเคราะห์ ได้ ดาเนินการโดยใช้
ArcGIS 9.3 และเครื่ องมือเชิงสถิต
ผลของงานวิจยั พบว่ามีการเกิดอุบตั ิเหตุทงหมด
ั้
1,468 ครัง้ แบ่งเป็ นสองช่วงคือฤดูมรสุม
702 ครัง้ และฤดูไม่มีมรสุม 766 ครัง้ ผลที่ได้ สามารถใช้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการ การจราจร
และลดลงของการเกิดอุบตั เิ หตุสามารถเพิ่มเติมข้ อมูลเกี่ยวกับขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ประชากร รายละเอียดรถและลักษณะถนน
2.4.3 ทับทิม วิเศษสุมน (2556) ในปั จจุบนั นี ้การเพิ่มขึ ้นของปริมาณรถยนต์บนท้ องถนนมี
จ านวนมากขึ น้ ส่ ง ผลให้ การจราจรบนท้ องถนนนั น้ ติ ด ขัด อย่ า งมากโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใน
กรุงเทพมหานครของเรา นอกจากนี ้การเพิ่มขึ ้นของรถยนต์บนท้ องถนนยังส่งผลให้ ตวั เลขของการ
เกิดอุบตั ิเหตุทางจราจรเพิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดดทัว่ ทุกมุมโลกดังจะเห็นได้ จากตัวเลขจากองค์กร
อนามั ย โลก (World Health Organization : WHO) ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า ในทุ ก ปี มี ผ้ ู เสี ย ชี วิ ต จาก
อุบัติ เหตุจ ราจรจ านวน 1.18 ล้ า นคน หรื อ เฉลี่ ย วัน ละ 3,242 คน ซึ่ง นับ ว่ามี จ านวนมากกว่า
ผู้เสียชีวิตในสงครามทุกครัง้ รวมกัน จากข้ อมูลสถิติพบว่าจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุบนท้ อง
ถนนนัน้ พุ่ง สูง จนติด อัน ดับ หนึ่ง ในห้ าจากสาเหตุทัง้ หมดทั่วโลกซึ่งเป็ นสาเหตุข องการเสี ยชี วิต
รองลงมาจากการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้ เจ็บ
สาหรับประเทศไทย ปั ญหาอุบตั ิเหตุทางจราจร เป็ นปั ญหาวาระแห่งชาติเช่นกัน โดยในปี
2558 - 2563 ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นด าเนิ น โครงการทศวรรษความปลอดภั ย ทางถนน ส าหรั บ
กรุงเทพมหานครมี การบันทึกสถิติตงแต่
ั ้ ต้นปี 2556 ว่ามีรายงานการเกิดอุบตั ิเหตุถึงเดือนตุลาคม
แล้ วถึง 19,094 คดี โดยในส่วนของพื ้นที่สน.ประชาชื่นได้ มีรายงานสถิตกิ ารเกิดอุบตั ิเหตุตงแต่
ั ้ ต้นปี
ถึงเดือนตุล าคมกว่า 547 คดี ดังนัน้ จึงสนใจเรื่ องจุดหรื อบริ เวณที่ เกิดอุบัติเหตุจ านวนมากและ
ช่วงเวลาที่ เสี่ ยงต่อการเกิ ดอุบัติเหตุทางจราจรในพื น้ ที่ รับผิดชอบของสน.ประชาชื่ นซึ่งมี สภาพ
การจราจรค่อนข้ างติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนเนื่องจากมีจานวนรถยนต์มากและด้ วยความที่สภาพ
ของถนนมีทางแยก ทางยกระดับ และจุดตัดระหว่างซอยกับถนนหลักค่อนข้ างมาก โดยจะนาข้ อมูล
มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ กับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่าง GIS เพื่อเป็ นแนวทางแก้ ไขปั ญหา
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และการบริ หารจัดการทางจราจรเพื่อลดจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นซึ่งจะช่วย
ให้ ผ้ ใู ช้ รถใช้ ถนนสามารถขับขี่และสัญจรในพื ้นที่ได้ อย่างปลอดภัย
จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องเหล่านี ้ คณะผู้วิจัยจึงได้ จดั ทาโครงการวิจยั เรื่ องการ
วิเคราะห์พื ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ โดยการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศกึ ษา
พื ้นที่ อาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้ านต่างๆที่ส่งผลให้ เกิดอุบตั ิเหตุ และเพื่อ
เปรี ยบเที ยบปั จจัย ที่ ทาให้ เกิ ดอุบัติเหตุ โดยใช้ โปรแกรม ArcGIS และเลื อกใช้ เครื่ องมื อที่ ชื่ อว่า
Kernel Density เพื่อทาการหาบริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุบ่อย (Hot Spot) ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
และจัดทาแผนที่แสดงพื ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ ในอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
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บทที่ 3
วิธีดำเนินงำนวิจัย
การศึกษาลักษณะการกระจายตัวของอุบัติเหตุ ในพื น้ ที่ อาเภอเมื องพิษ ณุ โลก โดยการ
ประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใช้ วิธีการศึกษาโดยการรวบรวมข้ อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุใน
พื ้นที่อาเภอเมืองพิษณุโลก และนาข้ อมูลมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ กับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
อย่าง (Geographic Information Systems: GIS) ซึ่งใช้ โปรแกรม ArcGIS และเลือกใช้ เครื่ องมือที่
ชื่อว่า Kernel Density เพื่อทาการหาลักษณะการกระจายตัวของอุบตั ิเหตุและเป็ นแนวทางแก้ ไข
ปั ญหาเพื่อการบริ หารจัดการทางจราจรและลดจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ ้นซึง่ จะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ รถใช้ ถนนสามารถขับขี่และสัญจรในพื ้นที่ได้ อย่างปลอดภัย

3.1 ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
ข้ อ มู ล เชิ งบรรยำย รวบรวมข้ อมูลที่ ได้ ม าจาก บริ ษัท กลางช่วยเหลื อผู้ป ระสบภัยทาง
รถยนต์ โดยสิ่งที่ได้ มานันเป็
้ นข้ อมูล คดีอบุ ตั ิเหตุการจราจร ซึ่งข้ อมูลที่จะนามาใช้ ในการวิเคราะห์
คือ ข้ อมูลของตาแหน่งการเกิดอุบตั ิเหตุ เวลาในการเกิดอุบตั ิเหตุ วัน/เดือน/ปี และลักษณะของการ
เกิดอุบตั เิ หตุ
ข้ อ มู ล เชิ งพื น้ ที่ รวบรวมข้ อมูลที่ ได้ ม าบริ ษั ท กราฟเมติกซ์ ซึ่งอยู่ในรู ป shapefile เพื่ อ
จัด ท าเป็ นข้ อมูล พื น้ ฐานของพื น้ ที่ ศึก ษาคื อ เทศบาลนครพิ ษ ณุ โลก องค์ ป ระกอบของข้ อมูล ที่
นามาใช้ อาทิเช่น ถนนสายหลัก ถนนสายรอง เส้ นทางน ้า เป็ นต้ น
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3.2 กำรนำเข้ ำข้ อมูล
3.2.1 กำรนำเข้ ำข้ อมูลจำก Excel
ท าการรวบรวมข้ อ มูล จากคดี อุบัติ เหตุท างจราจรของ ของพื น้ ที่ ศึก ษา เทศบาลนคร
พิษณุโลก หกเดือนตัง่ แต่ วันที่1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็ นข้ องมูลใน
รูปแบบของ Microsoft Word

ภาพ 5 ภาพแสดงข้ อมูลจากคดีอบุ ตั เิ หตุทางจราจรของ ของพื ้นที่ศกึ ษา

จากนัน้ จึง น าข้ อมูล มาลงในโปรแกรม Microsoft Excel โดยลงข้ อ มูล ต าแหน่ง การเกิ ด
อุบตั เิ หตุ วัน/เดือน/ปี และเวลาในการเกิดอุบตั เิ หตุ และลักษณะของอุบตั เิ หตุ

ภาพ 6 ภาพแสดงข้ อมูลที่นามาลงใน Microsoft Excel
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หลังจากนัน่ ทาการเซฟMicrosoft Excel เป็ นรุ่น 2003 เพราะเนื่องจากโปรแกรม ArcGIS
ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี ้เป็ นรุ่น 10.0 ไม่สามารถรองรับ Microsoft Excel 2010 ได้
เมื่ อทาการบันทึกข้ อมูล ใน Microsoft Excel เสร็ จ เรี ยบร้ อยแล้ วจึงทาการเปิ ดโปรแกรม
ArcGIS ขึน้ มา ขัน้ ตอนต่อ ไปคื อ เราจะท าการสร้ าง Point ของข้ อ มูล อุบัติ เหตุ แต่ล ะข้ อ มูล ซึ่ ง
แบ่งเป็ นหกเดือนแยกกัน
วิธีกำรสร้ ำง Point
3.2.1.1 ดูข้อมูลสถานที่เกิดเหตุจากข้ อมูลที่ได้ มา

ภาพ 7 ภาพแสดงสถานที่เกิดอุบตั เิ หตุ
3.2.1.2 ดูตาแหน่งจาก GoogleMap และพิกดั X,Y (ดูเลขพิกดั ในกรอบสีแดง)

ภาพ 8 ภาพแสดงการหาพิกดั จาก GoogleMap
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3.2.1.3 นาพิกดั ไปเทียบกับข้ อมูลพื ้นฐานใน ArcGIS แล้ วทาการกาหนดจุดลงไป โดยแบ่งเป็ นสี
ตามลักษณะอุบตั เิ หตุ

ภาพ 9 ภาพการว่างจุดลงบนชันข้
้ อมูลในArcGIS

3.2.2 กำรนำเข้ ำข้ อมูลพืน้ ฐำน
หลังจากได้ ข้อมูล ตาแหน่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละข้ อมูลมาแล้ ว จะทาการสร้ างขอบเขต
พืน้ ที่รับผิดชอบ คือเทศบาลนครพิษณุโลก ขึน้ โดยใช้ ฐานข้ อมูลจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้ วย
ขอบเขตเทศบาล ถนน ทางรถไฟ โซนการปกครองในชุม ชน มาประกอบกัน เพื่ อ ท าการสร้ าง
shapefile ของพื น้ ที่รับผิดชอบขึน้ มาใหม่ จากนัน้ ทาการ Clip ข้ อมูลพืน้ ฐานต่างๆ เพื่ อใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลภายในพื ้นที่ศกึ ษา

ภาพ 10 ภาพการ Clip ข้ อมูลพื ้นที่ศกึ ษา
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3.2.3 กำรนำข้ อมูลจำก Microsoft Excel มำเชื่อมกับ ArcGIS
3.2.3.1 เพิ่มตารางข้ อมูลใน Excel ตังชื
้ ่อว่า ID ให้ ตรงกับ id ใน ArcGIS เลขของข้ อมูลใน
แต่ละช่องต้ องตรงกับเลขจุดที่เราทาการจิม้ ลงใน ArcGIS ถึงจะนาข้ อมูลมารวมกันได้ (ต้ องเซฟ
Microsoft Excel เป็ นรุ่น 2003 เพราะเนื่องจากโปรแกรม ArcGIS ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี ้เป็ น
รุ่น 10.0 ไม่สามารถรองรับ Microsoft Excel 2010 ได้ )

ภาพ 11 การนาข้ อมูลจาก Microsoft Excel มาเชื่อมกับ ArcGIS
3.2.3.2 ทาการรวมข้ อมูลโดยเข้ า ArcGIS > Layers > คลิกขวาที่ จุดที่เราสร้ าง > Joins
and Relates > Joins

ภาพ 12 การรวมข้ อมูล Microsoft Excel มาเชื่อมกับ ArcGIS
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3.2.3.3 ช่องแรกให้ เลือก ID > ช่องสอง ให้ เลือกไฟล์ Microsoft Excel 2003 ที่เราเซฟไว้ >
ช่องที่สามให้ เลือก ID (ช่องที่ 1 และ 3 ต้ องเลือกให้ ตรงกัน)

ภาพ 13 การรวมข้ อมูล Microsoft Excel มาเชื่อมกับ ArcGIS
3.2.3.4 แล้ ว ข้ อ มูล ใน Microsoft Excel จะมารวมอยู่ในArcGIS โดยที่ เราไม่ ต้ อ งพิ ม พ์
หลายรอบ

ภาพ 14 การรวมข้ อมูล Microsoft Excel มาเชื่อมกับ ArcGIS

ภาพ 15 แผนที่แสดงจุดเกิดอุบตั เิ หตุรถคว่าในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
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ภาพ 16 แผนที่แสดงจุดเกิดอุบตั เิ หตุชนกับรถอื่นในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
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ภาพ 17 แผนที่แสดงจุดเกิดอุบตั เิ หตุชนทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่รถในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
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ภาพ 18 แผนที่แสดงจุดเกิดอุบตั เิ หตุชนบุคคลภายนอกในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
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ษณุโลก
ั้
ภาพ 19 แผนที่แสดงจุดเกิดอุบตั เิ หตุทงหมดในเขตเทศบาลนครพิ
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3.3 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาบริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุจานวนมากหรื อบริ เวณที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบตั ิเหตุ (Hot Spot) นันสามารถท
้
าได้ หลายวิธี โดยขันตอนวิ
้
เคราะห์เพื่อหาจุดเสี่ยงที่ง่ายที่สดุ นัน้
คือ การใช้ Kernel Density เพื่อหาจุดเสี่ยงในพื ้นที่ศกึ ษา
Kernel Density นันเป็
้ นหนึ่งในวิธีการวัดการกระจายตัวของจุด (point pattern analysis)
ซึง่ เป็ นเทคนิคในการการประมาณค่าความหนาแน่นเชิงพื ้นที่แบบ Kernel ในการวิเคราะห์ข้อมูลอุบ
ติเหตุในพื น้ ที่ของ เทศบาลนครพิษณุโลก นัน้ จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ นทางด้ านพืน้ ที่ เพื่อหา
บริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุจานวนมากหรื อว่าบริ เวณที่มีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุ (จุดเสี่ยง) ซึ่ งนอกจากจะ
วิเคราะห์แยกเป็ นรายเดือน แล้ วยังสามารถแยกวิเคราะห์เป็ นช่วงต่างๆกันได้ อีกด้ วย นอกจากการ
วิเคราะห์ทางพืน้ ที่แล้ วยังสามารถแยกวิเคราะห์ทางด้ านเวลาเพื่อหาช่วงเวลาและจุดเสี่ยงในการ
เกิดอุบตั ิเหตุหรื อมีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุในอนาคต โดยผลลัพธ์ที่ได้ นนจะแสดงออกมาในรู
ั้
ปแบบของ
Raster ซึ่งจะทาการคานวณหาความหนาแน่นและการกระจายของข้ อมูล โดยหากบริ เวณไหนมี
การเกาะกลุ่ม ของข้ อมูล มากจะเป็ นพื น้ ที่ เสี่ ยงต่อการเกิ ด อุบัติเหตุห รื อเป็ นพื น้ ที่ ที่ เกิ ดอุบัติเหตุ
จานวนมาก

ภาพ 20 เครื่ องมือ Kernel Density
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บทที่ 4

ผลการดาเนินการ
ในการศึกษาการวิเคราะห์ลกั ษณะของการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร โดยการประยุกต์ใช้ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณี ศึกษาพืน้ ที่ เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีการนาปั จจัย
ต่างๆ มาวิเคราะห์ ผลจากการด าเนิ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล การเกิ ด อุบัติเหตุท างจราจรในพื น้ ที่
รับผิดชอบในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยใช้ เทคนิคการประมาณค่าความหนาแน่นเชิงพื ้นที่แบบ
Kernel หากวิเคราะห์บริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุโดยแบ่งเป็ นหกเดือนและแบ่งเป็ นลักษณะของการเกิด
อุบตั ิเหตุจะพบว่า ในแต่ละเดือนนันบริ
้ เวณที่เป็ นจุดเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุอยู่บริ เวณถนนสาย
หลักของพื ้นที่ศกึ ษา โดยบริ เวณเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุคือบริ เวณจุดตัด ทางแยก และทางขึ ้นลง
สะพาน การวิเคราะห์จะแบ่งเป็ น 2 กรณี คือ 1.การวิเคราะห์อุบตั ิเหตุรวมหกเดือน ,2 .วิเคราะห์
ตามลักษณะการเกิดอุบตั ิเหตุซึ่งแบ่งเป็ น 4 ลักษณะของการเกิดอุบตั ิเหตุ ดังนี ้ 1.รถคว่า ,2. ชน
ทรัพ ย์ สิ น อื่ น ที่ ไ ม่ใช่รถ ,3. ชนบุค คลภายนอก และ 4. ชนกับ รถอื่ น ซึ่ง ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการ
วิเคราะห์มีดงั นี ้
กรณีท่ ี 1.การวิเคราะห์ อุบัตเิ หตุรวมหกเดือน
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีการเกิดขึ น้ กระจายตัวตามจุดต่างๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่มักจะ เกิดบริ เวณที่เป็ นจุดตัดและทางแยกต่างๆ ทัง้ จุดตัดจากซอยและจุดตัดทางหลัก
เกิดบริเวณทางขึ ้นลงสะพานข้ ามแยกหรื อทางยกระดับต่างๆ ทัง้ สะพานนเรศวร สะพานเอกาทศรฐ
สะพานสุพรรนกัลยา สะพานข้ ามทางรถไฟหน้ าท๊ อปแลนด์ เป็ นต้ น ซึ่งสาเหตุนนก็
ั ้ มาจากการแซง
กัน การเบียดซ้ อนคัน ความประมาท ความไม่ระมัดระวังในการขับขี่ และการไม่ปฏิ บตั ิตามกฎ
จราจร ของผู้ใช้ รถใช้ ถนน จนก่อนให้ เกิดอุบตั ิเหตุขึ ้น โดยเฉพาะบริ เวณที่มีจดุ ตัดและช่องทางถนน
ทังหลายและช่
้
องทาง จุดเกิดอุบตั ิเหตุบอ่ ยบนถนนเส้ นนี ้มีอยู่หลายจุด เช่น สี่แยกบ้ านคลอง แยก
วัดคูหาสวรรค์ ยูเทินหน้ าศาลากลางจังหวัด ทางขึน้ ลงสะพานนเรศวร สี่แยกขนส่งเก่า และแยก
หน้ าเรื อนแพ ลักษณะอุบตั เิ หตุทงสี
ั ้ ่แบบชนิดที่เกิดมากที่สดุ ในรอบหกเดือนนันคื
้ อ อุบตั เิ หตุรถชน
กับรถอื่ นมากที่ สุด 156 ครัง้ รองลงมา คือ รถคว่า 79 ครัง้ ชนบุคคลภายนอก 42 ครัง้ และ ชน
ทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่รถ 34 ครัง้

ภาพ 21 แผนที่แสดงการเกิดอุบตั เิ หตุรวม

33

34
เส้ นทางที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุมากที่สดุ คือ ถนนสิงหวัฒน์ หรื อถนนหมายเลข 12 ซึ่งเป็ นถนนที่
ตัดผ่านเทศบาลนครพิ ษ ณุ โลกเป็ นถนนสี่ เลนจึ งทาให้ รถที่ วิ่ งใช้ ความเร็ วสูงจึง อาจเป็ นอี กหนึ่ ง
สาเหตุที่ทาให้ เกิดอุบตั เิ หตุบอ่ ยบนถนนเส้ นนี ้
ภาพถนนสิงหวัฒน์ที่ตดั ผ่านตัวเมืองเทศบาลนครพิษณุโลก

ภาพถนนสิหวัฒน์ จากชันข้
้ อมูลArcGIS

ภาพ 22 ภาพจากGoogleMap
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สี่แยกบ้ านคลอง เป็ นแยกแรกก่อนเข้ าตัวเมืองพิษณุโลกมีจานวนรถเยอะในช่วงวันหยุด
จะมารถติดยาว ถ้ าไปทาทิศตะวันตกจะวิ่งเข้ าสูจ่ งั หวัดสุโขทัย ทางทิศตะวันออกจะเข้ าเมือง
พิษณุโลก และทางทิศใต้ จะวิ่งไปจังหวัดพิจิตรและเข้ าสู่ภาคกลาง สี่แยกบ้ านคลองถึงจะมีสญ
ั ญา
จารจรแต่อบุ ตั เิ หตุก็ยงั คงเกิดอยูม่ าก สาเหตุเกิดจากวินยั จารจรของผู้ใช้ รถใช้ ถนน และการไม่
ระมัดระวัง ช่วงเวลากลางคนรถค่อนข้ างน้ อยจึงมีการฝ่ าสัญญาไฟจารจรเป็ นส่วนใหญ่

ภาพ 23 สี่แยกบ้ านคลอง

36
แยกวัดคูหาสวรรค์ เป็ นแยกที่สองก่อนจะเข้ าเมืองพิษณุโลก เนื่องจากมีจานวนรถใช้ งาน
สี่แยกนี ้มากทาให้ มกั เกิดอุบตั เิ หตุชนกันบ่อยในบริเวณสี่แยกนี ้ นอกจากนี ้จะสังเกตได้ ในรอบหก
เดือนนันหากแยกดู
้
เป็ นรายเดือนจะพบว่าช่วงเดือนที่สองจะมีการเพิ่มขึ ้นของอุบตั เิ หตุจานวนมาก

ภาพ 24 แยกวัดคูหาสวรรค์

37
ยูเทินหน้ าศาลากลางจั งหวัด บริ เวณนี ้ของถนนไม่มีสญ
ั ญาไฟจราจร เพราะไม่ได้ เป็ น
แยกใหญ่แต่ยูเทินนี ้เป็ นยูเทินที่มีคนใช้ กันมากเพื่อที่จะข้ ามไปศาลากลางและวัดใหญ่ ส่วนรถที่วิ่ง
ทางตรงก็ใช้ ความเร็ วค่อนข้ างสูง ส่วนบริ เวณทางแยกนี ้ก็ไม่มีสญ
ั ญาณไฟจราจรทาให้ ขาดความ
เป็ นระเบียบในการขับรถและขึน้ อยู่กับการตัด สินใจในการขับขี่ ของผู้ใช้ พ าหนะทาให้ เกิดความ
ผิดพลาดในการตัดสินใจซึง่ ส่งผลให้ เกิดอุบตั เิ หตุในบริเวณนี ้นัน่ เอง

ภาพ 25 ยูเทินหน้ าศาลากลางจังหวัด
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แยกขนส่ งเก่ า เป็ นสี่แยกใหญ่ที่มีปริ มาณรถมาก มีเกาะกลางถนนทังขาเข้
้
าและขาออก
ทางฝั่ งขนส่งมีซอยหลายซอย ทาให้ ผ้ ูที่ใช้ รถประมาทในการตัดสินใจ ประกอบกับจานวนรถที่ใช้
และผ่านบริ เวณสี่แยกนีม้ ีปริ มาณค่อนข้ างมากทาให้ โอกาสเกิดอุบตั ิเหตุในถนนเส้ นนี ้และบริ เวณ
สี่แยกมีมาก

ภาพ 26 สี่แยกขนส่งเก่า
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แยกเรื อนแพ เป็ นแยกยูเทินที่ มีจานวนรถมากเพราะ รถที่จะเข้ าไปถนนพระองค์ขาวส่วน
ใหญ่จะใช้ แยกนี ้ ช่วงบริ เวณแถบหน้ าปั๊ มนันก็
้ พบว่ามีจานวนการเกิดอุบตั เิ หตุมากเช่นกันเนื่องจาก
มักเกิดการตัดหน้ าระหว่างรถจากทางหลักและรถจากทางย่อย

ภาพ 27 สี่แยกเรื อนแพ
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กรณี2 วิเคราะห์ ตามลักษณะการเกิดอุบัตเิ หตุ
แบ่งเป็ น 4 ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งอ้ างอิงการแบ่ง ลักษณะอุบตั ิเหตุจากบริ ษัท กลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ดังนี ้ 1.รถคว่า 2. ชนทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่รถ 3. ชนบุคคลภายนอก
และ 4. ชนกับรถ
รถคว่ า อุบัติเหตุรถค่าในที่นีห้ มายถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึน้ คนเดียว โดยที่ ไม่มี คู่กรณี หาก
วิเคราะห์บริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุบ่อย ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก นันส่
้ วนใหญ่จะเกิดบนถนนที่มี
ลักษณะตรง และแยกใหญ่ๆ เพราะผู้ขบั ขี่ส่วนใหญ่จะใช้ ความเร็ วสูงอาจทาให้ เสียการควบคุมจน
รถพลิ ก คว่ า อุบัติเหตุรถคว่ า จะเกิ ด แบบกระจาย โดยไม่เกาะกัน เป็ นกลุ่ม จะพบว่าถนนที่ เกิ ด
อุบตั ิเหตุบอ่ ย คือ ถนนสิงห์วฒ
ั น์ ถนนบรมไตรโลกนารถ ถนนพระองค์ดา เป็ นถนนที่มีอุบตั ิเหตุรถ
คว่ามากที่สดุ ตามลาดับ
ชนทรัพย์ สินอื่นที่ไม่ ใช่ รถ หมายถึง อุบตั ิเหตุรถชนอาจจะเป็ นสิ่งของ ขอบทาง อุบตั ิเหตุ
ชนิดนีเ้ กิดแบบกระจายตัวไม่ได้ เกาะกลุ่ม สาวนใหญ่ มักจะเกิดตามถนนที่มีพืน้ ผิวทางชารุ ดหรื อ
บริ เวณที่กาลังมีการก่อสร้ าง อาจจะมีสิ่งของตังขวางทางรถผู
้
้ ใช้ รถมองไม่เห็นจนทาให้ เกิดอุบตั ิเหตุ
ได้ จะพบว่าถนนที่เกิดอุบตั ิเหตุบ่อย คือ ถนนสิงห์วัฒ น์ ถนนพระองค์ดา ถนนบรมไตรโลกนารถ
เป็ นถนนที่มีอบุ ตั เิ หตุมากที่สดุ
ชนบุคคลภายนอก หมายถึง อุบตั ิเหตุรถชนคนเดินเท้ าหรื อชนคนที่ไม่ได้ ขบั ขี่รถอุบตั ิเหตุ
ชนิดนี ้มักจะเกิดตามจุดที่มีผ้ คู นเยอะ เช่น ตลาดนัด หน้ าโรงเรี ยน ตามซอยต่างๆ ซึ่งสาเหตุอาจจะ
เกิ ด จากการประมาทของผู้ ขั บ ขี่ ห รื อ ไม่ ก็ บุ ค คลที่ ก าลั ง จะข้ ามถนน จุ ด ที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ช น
บุคคลภายนอกเยอะที่สดุ คือ ถนนหน้ าวัดใหญ่ ถนนพระองค์ดาหน้ าโรงแรมราชพฤษ หน้ าโรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ชนกั บ รถอื่ น หมายถึง อุบัติเหตุที่คู่กรณี ทัง้ สองฝ่ ายขับรถเหมื อนกัน เป็ นอุบัติเหตุที่มี
ความรุนแรงมากที่สดุ ในสี่ลกั ษณะ อุบตั ิเหตุชนกับรถอื่น มีหลายกรณี ชนประสานงานอย่างรุนแรง
การเฉี่ ยวชนกัน ทาให้ เกิดความเสียหาย จุดที่เกิดอุบัติเหตุรถชนกับรถอื่นมาก คือ คือ ถนนสิงห์
วัฒน์ ถนนบรมไตรโลกนารถ ถนนพระองค์ดา และ ถนนพระองค์ขาว

ภาพ 28 แผนที่แสดงการเกิดอุบตั เิ หตุรถคว่า
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ภาพ 29 แผนที่แสดงการเกิดอุบตั เิ หตุชนบุคคลภายนอก
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ภาพ 30 แผนที่แสดงการเกิดอุบตั เิ หตุชนกับทรัพย์สินอื่น
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ภาพ 31 แผนที่แสดงการเกิดอุบตั เิ หตุชนกับรถอื่น
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ด้ านเวลา
หากวิเคราะห์ บ ริ เวณที่ เกิ ดอุบัติเหตุจ านวนมากทางด้ านเวลานัน้ สามารถแบ่งได้ เป็ นช่วงเวลา
ออกเป็ นทัง้ หมดช่วงเวลาด้ วยกันคือ ช่วงยามวิกาล 00.01-04.00 นาฬิ กา ช่วงเช้ า 04.01-08.00
นาฬิ ก า ช่ ว งสาย 08.01-12.00 นาฬิ ก า ช่ ว งบ่ า ย 12.01-16.00 นาฬิ ก า ช่ ว งเย็ น 16.01-20.00
นาฬิ กา และช่วงดึก 20.01-20.00 นาฬิ กา โดยเมื่ อนาช่วงเวลาแต่ละช่วงมาวิเคราะห์ หาบริ เวณ
ที่เกิดอุบตั ิเหตุจานวนมากนันพบว่
้
าช่วงเวลาเสี่ยงต่อการเกิดอุบติเหตุที่สุดคือ ช่วงยามวิกาลเวลา
09.01-02.00 นาฬิกา รองลงมาคือ ช่วงสาย ช่วงเย็น ช่วงบ่าย ช่วงดึก และเช้ า ตามลาดับ

ภาพ 32 ภาพแสดงการแบ่งช่วงเวลา
หากมาแยกวิเคราะห์ตามช่วงเวลาแล้ วจะพบว่าช่วงเวลายามวิกาลที่เกิดอุบตั ิเหตุมากที่สดุ
นันอยู
้ ่ในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีสองมากที่สดุ บริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุจานวนมากในช่วงยามวิกาลนัน้
จะพบอยูส่ องบริเวณคือบริ เวณ ถนนสิงหวัฒน์ หรื อถนนหมายเลข 12 ซึง่ เป็ นถนนที่ตดั ผ่านเทศบาล
นครพิษณุโลกเป็ นถนนสี่เลนจึงทาให้ รถที่วิ่งใช้ ความเร็ วสูง จากการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุที่ทาให้
เกิดอุบตั ิเหตุจานวนมากในช่วงยามวิกาลเวลาเที่ยงคืนถึงตีสองเนื่องจากเป็ นเวลาที่ร้านเหล้ าและ
สถานบันเทิงปิ ด ดังนัน้ จากที่เห็นให้ แผนที่จะพบว่าบริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุนั น้ จะเป็ นบริ เวณที่มีร้า
จาหน่ายสุราตังอยู
้ ่โดยเฉพาะบริ เวณถนนแถว ห้ างท๊ อปแลนด์ เนื่องจากมีสถานบันเทิงมาดังนันจึ
้ ง

46
เป็ นเส้ นทางที่ผ้ ใู ช้ บริการสถานบันเทิงใช้ เป็ นเส้ นทางหลักในการกลับบ้ านนัน่ เองซึง่ ส่วนสาเหตุจาก
การเกิดอุบตั เิ หตุคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากการเมาแล้ วขับหลังจากกลับจากสถานบันเทิงนัน่ เอง

ภาพ 33 ภาพแสดงเปอร์ เซ็นการเกิดอุบตั เิ หตุ
ถ้ าหากวิเคราะห์ ช่วงเวลาเร่ งด่วนนัน้ จะแบ่ง ได้ ดัง นี ้ ช่วงเวลาเร่ ง ด่วนเช้ า 07.00-09.00
นาฬิ กา และช่วงเวลาเร่ งด่วนเย็ น 16.00-19.00 นาฬิ กา จากการวิเคราะห์บริ เวณที่ เกิ ดอุบัติเหตุ
จานวนมากของช่วงเวลาเร่ งด่วนเช้ านันส่
้ วนใหญ่พบว่าจะเกิดตามจุดตัดของซอยในถนนบรมไตร
โลกนาถ จุด ตัด ทางแยกต่างๆ ทางขัน้ ลงสะพานและถนนเส้ น ที่ มี โรงเรี ยนเพราะรถที่ ผ่านหน้ า
โรงเรี ยนแต่ละจุดมีจานวนมากและอุบตั เิ หตุส่วนใหญ่จะเป็ นรถชนคนเดินเท้ าและผู้ประสบอุบตั เิ หตุ
ส่วนมาจะเป็ นนักเรี ยน และตามสี่แยกใหญ่ ๆ โดยเฉพาะบ้ านคลอง แยกวุ่นวายก่อนถึงแยกบ้ าน
คลอง ส่วนช่วงเร่ งด่วนเย็นจะพบว่าเกิดอุบตั ิเหตุในบริ เวณหน้ าโรงเรี ยนและหน้ าวิทยาลัยต่างๆ
เนื่ องจากเป็ นเวลาที่ นักศึกษาเลิกเรี ยนและ เกิ ดมากบริ เวณสี่แยกใหญ่ และตามจุดตัดระหว่าง
ภายในซอยต่างๆ
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บทที่ 5

บทสรุป
การศึกษาวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์พื ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ โดยการประยุกต์ใช้ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณี ศึกษาพื น้ ที่ จังหวัดพิษณุโลก ในการศึกษาครัง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อ
วิเคราะห์ปัจจัยของสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุในแต่ละพื ้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก และเพื่อเปรี ยบเทียบ
ปั จจัยที่ทาให้ อบุ ตั ิเหตุโดยประยุกต์ใช้ วิธีกระบวนการวิเคราะห์โดยใช้ เครื่ องมือ Kernel Density คือ
เครื่ องมือใน ArcGIS ซึ่งเป็ นเทคนิคในการการคาดประมาณความหนาแน่น เชิงพื ้นที่ซึ่งเป็ นวิธีการ
หนึ่งของการวัดการกระจายตัวของจุด และจัดทาแผนที่แสดงพื น้ ที่ เสี่ยงต่อการเกิ ดอุบัติเหตุใน
จัง หวัด พิ ษ ณุ โลก มี ข อบเขตการศึก ษา คื อ พื น้ ที่ ในเขตเทศบาลเมื อ งนครพิ ษ ณุ โลก จัง หวัด
พิษณุโลก และขอบเขตด้ านข้ อมูลทางสถิติในแต่ละประเภทของอุบตั ิเหตุที่เกิดในพืน้ ที่ แบ่งเป็ น
4 ลักษณะ คือ 1.รถคว่า 2. ชนทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่รถ 3. ชนบุคคลภายนอก และ 4. ชนกับรถ
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์พื ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ โดยการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรณี ศึกษาพืน้ ที่จังหวัดพิษณุโลก เป็ นการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ร่วมกับวิธีกระบวนการวิเคราะห์ ด้วยเครื่ องมือ Kernel Density เพื่อวิเคราะห์พื ้นที่เสี่ยงของการเกิด
อุบตั เิ หตุในจังหวัดพิษณุโลก สรุปผลการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1.ลักษณะที่ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดมากที่ สุดในรอบหกเดือนนัน้ อุบตั ิเหตุรถชนกับรถอื่นมาก
ที่สุดคือ 156 ครัง้ รองลงมา คือ รถคว่า 79 ครัง้ ชนบุคคลภายนอก 42 ครัง้ และ ชนทรัพย์สินอื่นที่
ไม่ใช่รถ 34 ครัง้
2.ถนนเส้ นที่เกิดอุบตั ิเหตุสูงสุด ซึ่งได้ แก่ ถนนสิงหวัฒน์ หรื อถนนหมายเลข 12 ถนนบรม
ไตรโลกนาถ ถนนพระองค์ดา ถนนพระร่วง ถนนเอกาทศรฐ ถนนพระองค์ขาว ถนนพิชยั สงคราม
ถนนนเรศวร
3.ช่วงเวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุแบ่งเป็ น 6 ช่วง คือ ยามวิกาล เช้ า สาย บ่าย เย็น ดึก และพบว่า
ยามวิ ก าลเป็ นช่ว งเวลาที่ มี อุบัติ เหตุเกิ ด ขึน้ สูง สุด และสาเหตุค าดว่า เกิ ด จากการเมาแล้ ว ขับ
เนื่องจากเป็ นเวลาที่สถานบันเทิงเริ่ มปิ ดให้ บริ การ และถนนที่เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยจะสังเกตได้ ว่าเป็ น
ถนนที่มีร้านจาหน่ายสุราขาย
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การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลอุบตั ิเหตุทางพื ้นที่และเวลานันท
้ าให้ สรุ ปได้ ว่าการเกิดอุบตั ิเหตุใน
พื ้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกนันส่
้ วนใหญ่เกิดขึ ้นบริ เวณถนนสายหลัก ซึ่งได้ แก่ ถนนสิงหวัฒน์ หรื อ
ถนนหมายเลข 12 ถนนบรมไตรโลกนาถ ถนนพระองค์ด า ถนนพระร่ วง ถนนเอกาทศรฐ ถนน
พระองค์ขาว ถนนพิชยั สงคราม ถนนนเรศวรตามลาดับ เกิดบริ เวณที่เป็ นจุดตัดและทางแยกต่างๆ
ทังจุ
้ ดตัดจากซอยและจุดตัดทางหลัก เกิดบริเวณทางขึ ้นลงสะพานข้ ามแยกหรื อทางยกระดับต่างๆ
ทังสะพานนเรศวร
้
สะพานเอกาทศรฐ สะพานสุพรรนกัลยา สะพานข้ ามทางรถไฟหน้ าท๊ อปแลนด์
เป็ นต้ นซึ่งสาเหตุนนก็
ั ้ มาจากการแซงกัน การเบียดซ้ อนคัน ความประมาท ความไม่ระมัดระวังใน
การขับขี่และการไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจรของผู้ใช้ รถใช้ ถนนจนก่อนให้ เกิดอุบตั ิเหตุขึ ้นโดยเฉพาะ
บริ เวณที่มีจดุ ตัดและช่องทางถนนทังหลายช่
้
องทางและช่องทางแคบๆ นอกจากนี ้สาเหตุ อีกอย่างที่
เป็ นปั จจัยส่งเสริ มทาให้ เกิดอุบตั ิเหตุนนก็
ั ้ คือการออกแบบทางวิศวกรรมจราจรหรื อที่ เรี ยกว่า การ
ออกแบบทางเรขาคณิ ต ทัง้ การออกแบบถนน สภาพถนน จ านวนช่ อ งทางสัญ จร ทางแยกที่
ก่อให้ เกิดจุดตัดกระแสรถต่างๆ เช่น บริ เวณทางแยกขึ ้นลงสะพาน ทางแยกบริ เวณแยกใหญ่ ทาง
ยกระดับ เป็ นต้ น อีกทังยั
้ ง อาจเกิดการสภาพแวดล้ อมของบริ เวณนันๆทั
้ งจากการไม่
้
มีสญ
ั ญาณไฟ
จราจร ลักษณะพื ้นถนนที่ไม่ราบเรี ยบ การถูกบดบังทัศนวิสยั เช่น แสงสว่างตามท้ องถนนหรื อทาง
แยก ฯลฯ เป็ นต้ น รวมถึงปั จจัยภายนอกซึง่ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การก่อสร้ าง การขุดเจาะ หรื อ
ทาถนน รวมถึงการก่อสร้ างขนาดใหญ่ที่ทาบริเวณเส้ นทางถนน เช่น การก่อสร้ างสถานีรถไฟไฟฟ้า
ซึ่งเป็ นการก่อสร้ างบริ เวณถนนหลักทาให้ การคมนาคมในถนนบริ เวณนัน้ เกิ ดการสะดุดและไม่
สามารถสัญจรได้ ตามปกติ ซึ่งสิ่ งต่างๆเหล่านีเ้ องที่เป็ นตัวที่ทาให้ การเกิดอุบตั ิเหตุบนท้ องถนนมี
เพิ่ม ขึน้ ส่วนในเรื่ องของการวิเคราะห์ ข้อมูลทางด้ านเวลานัน้ พบว่า นอกจากจะเกิดอุบัติเหตุใน
ช่วงเวลากลางวันและตอนเย็นตามสมมติฐานที่ได้ ตงไว้
ั ้ แล้ วนันยั
้ งพบข้ อมูลที่น่าสนใจเพิ่มขึน้ อีก
ด้ วย คือ ช่วงเวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุมากที่สุดในพืน้ ที่คือช่วงเวลายามวิกาลหรื อประมาณเที่ยงคืนถึง
ตีสอง บริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุมากในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีสองนัน่ คือ บริ เวณถนนในย่านที่มีร้านที่
จาหน่ายสุราและบริ เวณถนนสายหลักซึ่งเป็ นรอยต่อเข้ าสู่ถนนสายรองต่างๆ ซึ่งผู้ใช้ บริ การสถาน
บันเทิงมักนิยมใช้ เป็ นทางผ่าน
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ข้ อเสนอแนะ
จากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และจัด ท าแผนที่ ก ารเกิ ด อุบัติ เหตุในพื น้ ที่ ข องเทศบาลนคร
พิษณุโลกนันท
้ าให้ เห็นภาพรวมของการเกิดอุบตั ิเหตุในรอบปี และช่วงเวลาต่างๆ ว่ามีบริเวณหรื อ
ถนนสายใดบ้ างที่มกั จะเกิดอุบตั เิ หตุและมักเกิดในช่วงเวลาใด และยังสามารถนาไปวางแผนเพื่อหา
ตาแหน่งที่ตงที
ั ้ ่เหมาะสมในการตังด่
้ านตรวจเมาแล้ วขับบริ เวณถนนสายหลัก การเพิ่มสัญญาณ
จราจรบริ เวณทางแยก หรื อแม้ แต่ปรับเส้ นทางการจราจรในบริ เวณที่มกั เกิดอุบตั ิเหตุบอ่ ย สาหรับผู้
ที่เกี่ยวข้ องในการวางแผน ออกแบบและก่อสร้ างถนนนันสามารถน
้
าไปดูบริเวณที่เกิดอุบตั ิเหตุมาก
ได้ เช่นกันเพื่อศึกษาและทาการแก้ ไขการออกแบบทางวิศวกรรมทางจราจรต่อไปเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ รถใช้
ถนนสามารถสัญ จรได้ อย่างปลอดภัย อีกทัง้ หากศึกษาจากบริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครัง้ นัน้ ยัง
สามารถไปดูสภาพพื ้นที่จริ งได้ อีกด้ วยว่านอกจากเกิดจากการออกแบบถนนแล้ วนันยั
้ งอาจจะเกิ ด
จากตามถนนสายรองหรื อจุดตัดต่างๆนันมี
้ สภาพแวดล้ อมที่ไม่เอื ้ออานวยหรื อเป็ นการลดทอนทัศน
วิสยั ในการขับขี่ยานพาหนะ เช่น อาจเกิดจากมีแสงสว่างไม่เพียงพอซึ่งสามารถนาไปวางแผนเพื่อ
เพิ่มจานวนเสาไฟฟ้าในพื ้นที่ได้ เพราะส่วนใหญ่แสงสว่างจากเสาไฟฟ้านันจะเน้
้
นบริ เวณถนนสาย
หลักเท่านัน้ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ถ้ าหากผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายนาไปศึกษาต่อยอดย่อมต้ องเกิดประโยชน์และ
ช่วยลดจานวนอุบตั เิ หตุที่เกิดขึ ้นภายในพื ้นที่ได้ อย่างแน่นอน
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