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พื้นที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 

 การระบุต าแหน่งหรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการปัญหา 
การศึกษานี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นของจุดเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
พื้นที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร มีวิธีการศึกษาโดยรวบรวมต าแหน่งการเกิด
อุบัติเหตุจราจร จัดท าช้ันข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และวิเคราะห์ความหนาแน่นของต าแหน่งเกิด ด้วย
วิธีการประมาณค่าความหนาแน่นเชิงพื้นท่ีแบบเคอร์เนล (Kernel Density Estimation: KDE) ผลการศึกษา พบว่า 
สามารถรวบรวมต าแหน่งเกิดได้ 246 จุด สร้างเป็นแผนที่การเกิด และแผนที่ความหนาแน่นโดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ได้ โดยบริเวณที่มีการเกิดอุบัติเหตุจราจรหนาแน่นมาก ได้แก่ วงเวียนต้นโพธ์ิ สะพานนครชุม แยกศาลเจ้า
พ่อเสือติดกับตลาดไนท์บาซาร์ สี่แยกโรบินสัน สี่แยกบิ๊กซี และสี่แยกตลาดศูนย์การค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจุดตัดหรือ
แยก และอยู่บนถนนสายหลัก การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุของจุดดังกล่าว พบว่า สาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจาก
การขับรถแซงกัน การเบียดซ้อนคัน การฝ่าไฟแดง ความไม่ระมัดระวังในการขับขี่ และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
ของผู้ใช้รถใช้ถนน  
ค าส าคัญ: อุบัติเหตุจราจร / การวิเคราะห์ความหนาแน่น / ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

Abstract 
 Identifying the locations or traffic accidents risk areas is critical for problem management. 
This study aimed to analyze traffic accident point density using GIS. Nai Mueang Subdistrict, Mueang 
Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet Province.  The study method is compiling the location 
of traffic accidents, create a GIS data, and analyze the density of traffic accident using the Kernel 
Density Estimation (KDE) method, the results showed that 246 traffic accident points could be 
collected and create traffic accident point maps. Then analysis of traffic accident density maps 
using GIS. The areas that have had heavy traffic accidents are: Tonpho Roundabout, Nakhon Chum 
Bridge, San Chaopho Suea Junction and Night Bazaar, Robinson intersection, Big C intersection and 
shopping center market intersection. Which is mostly intersection or junction, and on the main 
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road. The analysis of the cause of the accident found that the main cause was due to overtaking 
driving, crashing cars, going through red lights, carelessness in driving, and non-compliance with 
traffic rules of road users. 
Keywords: traffic accidents / density analysis / Geographic information system: GIS 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัญหาอุบัติเหตุจราจรเป็นปัญหาส าคัญที่ทุกประเทศก าลังเผชิญอยู่ และแนวโน้มมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
สูงขึ้น โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าทุกปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรประมาณ 1.3 ล้านคน มีผู้บาดเจ็บหรือ
พิการประมาณ 50 ล้านคน อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการตายอันดับแรกในกลุ่มอายุ ระหว่าง 15-29 ปี และเป็น
สาเหตุการตายอันดับสองในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5-14 ปี นอกเหนือจากนั้น มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนเป็นกลุ่มคนเดินเท้า ผู้ใช้รถจักรยาน และผู้ขับข่ี รถจักรยานยนต์ หากไม่มีการวางแผนป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในประเทศที่ยากจนถึงปานกลางจะสูงขึ้นเป็นสองเท่าในปี 
ค.ศ. 2020 (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายเลขานุการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน, 2554) 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่เกิดการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรมากที่สุดในโลกตามสถิติขององค์กรอนามัยโลก 
(ยุทธนา วรุณปิติกุล, 2548) โดยประมาณการณ์ว่าในทุก ๆ ช่ัวโมง จะมีผู้เสียชีวิต 2 ราย และอีกหลายรายได้รับ
บาดเจ็บถึงขั้นทุพพลภาพ (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2550) แต่ละปีจะมีผู้ไดร้ับบาดเจ็บจากอุบัติเหตจุราจรเฉลีย่
กว่า 600,000 ราย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกว่า 2,000,000 ราย และเสียชีวิตกว่า 25,000 ราย อีกทั้งแนวโน้มผู้พิการ
ยังเพิ่มขึ้นปีละกว่า 100,000 ราย ซึ่งความสูญเสียดังกล่าวนับเป็นปัญหาที่รุนแรงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประเทศก าลัง
พัฒนาที่ต้องการทรัพยากรบุคคลและเงินไปใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ (วิทยา ชาติบัญชาชัย, 2544; ยุทธนา วรุณ 
ปิติกุล, 2548; สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2550) 
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) คือ เครื่องมือและฐานข้อมูล
ที่ใช้ในการเก็บบันทึก แก้ไข ปรับปรุง จัดการ วิเคราะห์ แสดงผล และรายงานผลข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยเครื่องมือ
คอมพิวเตอร์ และยังเป็นตัวเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการ วางแผน 
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งนี้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีจุดเด่นมากในการวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะในรูปแบบของแผนที่และถูกน ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย (ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2546) โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ในการจัดท าฐานข้อมูลและวิเคราะห์ต าแหน่งเกิดอุบัติเหตุจราจรนั้นมีการศึกษากันมาก เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าว
เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงในการจัดเก็บ ปรับปรุง และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ อีกทั้งผลลัพธ์ยังมี
ความน่าเช่ือถือ เนื่องจากถูกควบคุมไว้ด้วยข้อมูล เง่ือนไขและเกณฑ์การวิเคราะห์ โดยการศึกษาของชนิดา ฆังคะ
จิตร (2545) ที่ได้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลอุบัติเหตุจราจร จัดเก็บข้อมูลจุดอันตรายหรือจุด
เสี่ยงอุบัติเหตุจราจร และวิเคราะห์ข้อมูลดงักล่าวด้วยคา่ดัชนีความรนุแรง (Severity Index: SI) เพื่อแบ่งระดับความ
เสี่ยงของจุดอันตรายแต่ละระดับ การศึกษาของภูริต มีพร้อม (2550) ที่ได้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์จุด
อันตราย โดยใช้ปัจจัยทางกายภาพของถนนและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ลักษณะของถนน ไฟฟ้าและแสงสว่าง 
สัญญาณไฟจราจร จ านวนช่องทาง เครื่องหมายและป้ายจราจร เกาะกลางถนน และไหล่ทาง และการศึกษาของ 
สุภาสพงษ์ รู้ท านอง (2554) ที่ได้ท าการรวบรวมและวิเคราะห์จุดอันตรายในอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยค่าดัชนีความรุนแรง ได้แก่ จ านวนครั้งที่
เกิดอุบัติเหตุจราจร (number of traffic accidents) จ านวนผู้เสียชีวิต (number of dead) จ านวนผู้บาดเจ็บสาหสั 
(number of seriously injured) จ านวนผู้บาดเจ็บโดยทั่วไป (number of normal injured) และค่าปัจจัยด้าน
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ถนนและสิ่งแวดล้อม (road and surrounding factor) ประกอบด้วย ข้อมูลลักษณะของถนน (road type) พื้นผิว
ถนน (road surface) ความกว้างของถนน (lane width) ไฟฟ้าและแสงสว่าง (lighting) และการใช้ที่ดินโดยรอบ 
(land use) นับได้ว่าเป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์จุดอันตรายด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อน าไปสู่แนวทาง
ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ 
  การวิจัยนี้ เป็นการจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการอุบัติเหตุจราจร พื้นที่
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่มีการจราจรหนาแน่นมากท่ีสุดของจังหวัด
ก าแพงเพชร รวมทั้ง ยังไม่มีการรวบรวมต าแหน่งเสี่ยงและจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระดับต าบล 
จากนั้น ท าการวิเคราะห์ความหนาแน่นของการเกิดอุบัติเหตุจราจรเพื่อประเมินบริเวณเสี่ยงของพื้นที่ ผลของการ
วิจัยจะน าไปสู่การระบุต าแหน่งหรือบริเวณเสี่ยง เพื่อน าไปสู่การเตือนภัย เฝ้าระวัง บริหารจัดการ แก้ปัญหา และลด
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากอุบัติเหตุจราจรในแต่ละบริเวณเสี่ยง ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต าแหน่งเกิดอุบัติเหตุจราจร พื้นที่ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

2. เพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นของการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. ช้ันข้อมูลขอบเขตพื้นที่ศึกษา เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์แบบ
ช้ันข้อมูล shape file มาตราส่วน 1: 50,000 จัดท าโดยกรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม 

 2. ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม จัดท าโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 3. ข้อมูลเส้นทางน้ า จัดท าโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 4. ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า จัดท าโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 5. ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจร จากงานจราจร สถานีต ารวจภูธรเมืองก าแพงเพชร ปี 2562 (งาน

จราจร สถานตี ารวจภูธรเมืองก าแพงเพชร, 2562) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือ และอุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการวิจัย 
 1. ชุดคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  

 2. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 3. โปรแกรมสเปรดชีต (spreadsheet) 
 4. ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (Global Positioning System: GPS หรือ เครื่อง GPS) 
 5. แบบส ารวจการเกิดอุบัติเหตุจราจรภาคสนาม 
 6. กล้องถ่ายรูป 
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ขั้นตอนการวิจัย 
 1. รวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจร จากงานจราจร สภ.เมืองก าแพงเพชร ซึ่งเป็นฝ่ายการดูแล
และจัดการงานจราจรทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ซึ่งข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ KML ดาวโหลดผ่าน
เว็บไซต์ ประกอบด้วยข้อมูลส าคัญ เช่น จุดเกิดอุบัติเหตุ ภาพการเกิดอุบัติเหตุ ชนิดยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ และ
จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต  
 2 จัดท าข้อมูลในรูปแบบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information 
System: MIS) โดยใช้โปรแกรมสเปรดชีต 

 3. ลงส ารวจพื้นที่จริงตามต าแหน่งการเกิดอุบัติเหตุจราจร บันทึกข้อมูลลงในแบบส ารวจการเกิด
อุบัติเหตุจราจรภาคสนาม ส ารวจคุณลักษณะของจุดเกิดอุบัติเหตุจราจรเพิ่มเติม บันทึกภาพ และเก็บค่าพิกัด
ต าแหน่งด้วยเครื่อง GPS 

 4. ใส่ค่าพิกัด Easting: X และ Northing: Y จากข้อมูลการส ารวจ ให้ตรงกับข้อมูลอุบัติเหตุจราจรใน
โปรแกรมสเปรดชีตแต่ละต าแหน่ง แสดงได้ดังภาพที่ 1 

 5. น าเข้าข้อมูลการส ารวจและค่าพิกัดด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จัดท าเป็นช้ันข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต าแหน่งการเกิดอุบัติเหตุจราจร แบบข้อมูล Shape file แบบจุด (point) พร้อมจัดท า
พจนานุกรมข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS data dictionary) 
 6. น าเข้าข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ขอบเขตพื้นที่ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง เส้นทางน้ า และ
แหล่งน้ า จากนั้นจัดท าแผนที่ต าแหน่งเกิดอุบัติเหตุจราจร  
 7. ประมาณความหนาแน่นเชิงพื้นที่แบบเคอร์เนล (Kernel Density Estimation: KDE) ของ
ต าแหน่งเกิดอุบัติเหตุจราจร ทั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์  KDE สองรูปแบบ คือ Kernel Density Estimation (KDE) เป็น
การวิเคราะห์พื้นที่จากจุดศูนย์กลาง และ Network Kernel Density Estimation (NKDE) เป็นการวิเคราะห์พื้นที่
ตามแนวโครงข่าย  
 8. จ าแนกค่าความหนาแน่นการเกิดอุบัติเหตุจราจร แบ่งเป็นทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ มาก ปานกลาง 
และน้อย พร้อมจัดท าแผนที่ความหนาแน่นของการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ 
 9. บันทึก สังเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย 

  

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลเชิงบรรยาย การเกิดอุบัติเหตุจราจร 
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สรุปผลการวิจัย 
ต าบลในเมือง ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร อยู่ตรงกลางของจังหวัด ฝั่งตะวันออก 

หรือฝั่งซ้ายของแม่น้ าปิงที่ไหลผ่านกลางจังหวัดก าแพงเพชร ตรงข้ามกับต าบลในเมือง จะเป็นต าบลนครชุม ซึ่งเป็น
ต าบลที่มีความส าคัญอีกต าบลหนึ่งของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับ 7 ต าบล ในจังหวัด มีพื้นที่ 14.90 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 9,313 ไร่ มีจ านวนประชากรทั้งหมดรวม 29,374 คน ดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 ขอบเขตต าบลในเมืองก าแพงเพชร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
 

การรวบรวมต าแหน่งการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ต าบลในเมือง พบว่า สามารถรวบรวมต าแหน่งการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรได้ 246 จุด สร้างเป็นช้ันข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต าแหน่งการเกิดอุบัติเหตุจราจร         
มีข้อมูลเชิงบรรยาย (attribute data) ประกอบด้วย วันท่ี เดือน เวลา คู่กรณี 1 คู่กรณี 2 คู่กรณี 3 ลักษณะการเกิด
เหตุ ลักษณะเส้นทาง จุดเกิดเหตุ ถนนท่ีเกิดเหตุ การบาดเจ็บ การตาย มูลค่าความเสียหาย และค่าพิกัดต าแหน่งเกิด
อุบัติเหตุจราจร ดังภาพท่ี 3 

การวิเคราะห์ข้อมูลจุดเกิดอุบัติเหตุทางจราจรในปี 2562 โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยวิธีการ 
KDE และ NKDE พบว่า สามารถสร้างแผนที่ความหนาแน่นของการเกิดอุบัติเหตุจราจร ได้ดังภาพที่ 4 โดยบริเวณที่
มีความหนาแน่นต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรระดับมาก ประกอบด้วย วงเวียนต้นโพธ์ิ สะพานนครชุม แยกศาลเจ้าพ่อ
เสือติดกับตลาดไนท์บาซาร์ สี่แยกโรบินสัน สี่แยกบิ๊กซี และสี่แยกตลาดศูนย์การค้า ดังภาพท่ี 5 

วงเวียนต้นโพธิ์ เป็นวงเวียนใจกลางเมืองทั้งขาเข้าและขาออกตัวเมืองก าแพงเพชร ในช่วงเช้าและเย็นจะ
เป็นช่วงที่มีการจราจรติดขัด เนื่องจากเป็นเส้นทางไปโรงเรียน เช่น โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม หรือ
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร รวมทั้งเป็นสถานที่ท างานในตัวเมือง บริเวณโดยรอบวงเวียนนั้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง สาเหตุหลักเนื่องจากการขับรถชนท้าย การเบียดของรถเข้าสู่วงเวียน และการขับรถไม่ให้ทาง  

สะพานนครชุม เป็นเส้นทางจากถนนสายเอเซียเข้าสู่ตัวเมืองก าแพงเพชร อุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นการชน
ท้ายของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เนื่องจากช่องทางจราจรมีความกว้าง จึงท าให้มีการแซงกันเกิดขึ้นบ่อย           
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โดยไม่ระวังรถจากด้านหลัง ซึ่งเส้นทางนี้มีการจราจราหนาแน่นเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นเส้นทางเข้าไปสู่พื้นท่ีเมือง
ของ จังหวัด 

 

 
 

ภาพที ่3 แผนที่แสดงข้อมูลระบบสารสนเทศภมูิศาสตรต์ าแหน่งเกิดอุบัติเหตุจราจร พ.ศ. 2562 
 

 
 

ภาพที่ 4 แผนที่แสดงความหนาแน่นการเกิดอุบัตเิหตจุราจร พ.ศ. 2562 
 
แยกศาลเจ้าพ่อเสือติดกับตลาดไนท์บาซาร์ เป็นสามแยกที่มียานพาหนะทุกรูปแบบ เนื่องจากอยู่ใกล้

สวนสาธารณะ สถานที่ออกก าลังกาย ตลาดอาหาร และตลาดขายสินค้าต่าง ๆ ในช่วงตอนเย็นจะมีการจราจรอย่าง
หนาแน่น และบริเวณทางแยกจะมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากไม่มีป้ายเตือนอุบัติเหตุจราจรและสัญญาณไฟจราจร  

สี่แยกโรบินสันก าแพงเพชร เป็นแยกจุดตัดของถนนเลี่ยงเมือง ซึง่ถนนเลี่ยงเมืองทางทิศเหนือเป็นเส้นทาง
ไปจังหวัดสุโขทัย ส่วนถนนเลี่ยงเมืองทิศใต้เป็นเส้นทางไปถนนพหลโยธิน ถนนเส้นทิศตะวันออกเป็นเส้นทางไป
จังหวัดพิจิตร ส่วนทางทิศตะวันตกจะเป็นเส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองก าแพงเพชร สี่แยกโรบินสันเกิดอุบัติเหตุจราจร
บ่อยครั้งเนื่องจากเป็นสี่แยกใหญ่ ท าให้เกิดมีรถขับอย่างรวดเร็วและฝ่าไฟแดงอยู่บ่อยครั้ง 
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สี่แยกบิ๊กซีก าแพงเพชร เป็นสี่แยกอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง และใกล้กับสถานศึกษาหลายแห่ง 
เช่น โรงเรียนเทศบาล1 โรงเรียนวัชรวิทยา และโรงเรียนพณิชยการก าแพงเพชร สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ
ส่วนใหญ่เกิดจากการฝ่าไฟแดง การขาดทัศนวิสัยการขับขี ่และการขับขี่ด้วยความเร็วสูง 

สี่แยกตลาดศูนย์การค้าก าแพงเพชร หรือท่ีคนในพ้ืนท่ีเรียกกันว่าแยกกิตติ เพราะมรี้านกิตติโภชนาอยูมุ่ม
สี่แยกนี้ แยกกิตติเป็นสี่แยกทางเช่ือมระหว่าง 2 ตลาด คือ ตลาดศูนย์การค้า เป็นตลาดขายของสดที่ใหญ่ที่สุดใน
ต าบลในเมือง และตลาดเทศบาล เป็นตลาดขายวัตถุดิบส าเร็จรูปที่ส าคัญ สี่แยกกิตติเป็นแยกไฟแดงที่รถจะออกตัว
พร้อมกันทีละ 2 ฝั่ง คือ ฝั่งทิศเหนือไปพร้อมกับฝั่งทิศใต้ และฝั่งทิศตะวันออกไปพร้อมกับฝั่งทิศตะวันตก ซึ่งคนใน
พื้นที่จะคุ้นเคยและระมัดระวังได้ดี แต่คนต่างพ้ืนท่ีที่ไม่รู้จักแยกไฟแดงนี้ จะไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามไฟเขียวพร้อมกับฝั่งตน 
จึงส่งผลในเกิดอุบัติเหตุกลางแยกอยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้ บริเวณแยกแห่งน้ียังไม่มีป้ายเตือนอุบัติเหตุจราจร 

 

 

 

วงเวียนต้นโพธ์ิ สะพานนครชุม 

  
แยกศาลเจ้าพ่อเสือตดิกับตลาดไนท์บาซาร ์ สี่แยกโรบินสัน 

  
สี่แยกบิ๊กซ ี สี่แยกตลาดศูนย์การค้าก าแพงเพชร 
ภาพที่ 5 บริเวณที่มีความหนาแนน่ของการเกิดอุบัติเหตุจราจรมาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางพื้นที่จากการส ารวจภาคสนามเพิ่มเติม สรุปได้ว่าการเกิดอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ต าบลในเมืองก าแพงเพชรนั้น ส่วนใหญ่เกิดในบริเวณจุดตัดหรือแยก และถนนสายหลัก โดยจุดตัดหรือแยก
ได้แก่ แยกศาลเจ้าพ่อเสือถนนสิริจิตร แยกพานิชย์ถนนราษฎร์ร่วมใจ แยกสปอร์ทไพศาลถนนราษฎร์ร่วมใจ แยกบิ๊ก
ซีถนนเจริญสุข วงเวียนต้นโพธ์ิ แยกวัดบางถนนราชด าเนิน แยกตลาดศูนย์ถนนบ ารุงราษฎร์ แยกโรบินสันถนนสาย
เลี่ยงเมือง รวมทั้งจุดตัดจากซอยและจุดตัดทางหลักอื่น ๆ และถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนก าแพงเพชร ถนนสิริจิตร 
ถนนเทศา1 ถนนราชด าเนิน1 ถนนเทศา2 ถนนชากังราว ถนนตัดใหม่เส้น 6070 และถนนเจริญสุข 

สาเหตุหลักของอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่เกิดจากการขับแซงกัน การเบียดซ้อนคัน ความประมาท การฝ่าไฟ
แดง ความไม่ระมัดระวังในการขับขี่ และไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ส่วนปัจจัยส่งเสริมท าให้เกิดอุบัติเหตุนั้น คือการ
ออกแบบทางวิศวกรรม ทั้งการออกแบบถนน สภาพถนน จ านวนช่องทางสัญจร ทางแยกท่ีก่อให้เกิดจุดตัดกระแสรถ
ต่าง ๆ เช่น บริเวณทางแยกข้ึนลงสะพาน หรือทางแยกบริเวณแยกใหญ่ เป็นต้น อีกทั้ง สภาพแวดล้อมก็เป็นปัจจัยที่
ที่ส าคัญ โดยเฉพาะด้านการไม่มีสัญญาณไฟจราจร ลักษณะพื้นถนนไม่ราบเรียบ การถูกบดบังทัศนวิสัย รวมถึงปัจจัย
ภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การก่อสร้าง หรือการท าถนน เป็นต้น ทั้งนี้ การเกิดอุบัติเหตุจราจรในเขตเมือง 
จะมีสาเหตุเนื่องจากการขับขี่ในชีวิตประจ าวัน ความหนาแน่นของการจราจร ซึ่งจะแตกต่างจากพื้นที่นอกเขตเมือง 
ซึ่งมักเกิดจากการขับข่ีอย่างรวดเร็วในเส้นทางหลัก หรือปัญหาเมาแล้วขับ เป็นต้น 

การศึกษานี้ ให้ผลสอดคล้องกับการศึกษาของปุณยนุช รุธิรโก และคณะ (2559) ที่ได้ประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการระบุต าแหน่งจุดการเกิดอุบัติเหตุ ในเทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา การศึกษาของสุภาสพงษ์ รู้ท านอง (2554) ที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์จุดอันตรายในอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร การศึกษาของชนิดา ฆังคะจิตร (2544) ที่ได้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนา
ฐานข้อมูลอุบัติเหตุจราจรของอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภูริต มีพร้อม (2550). ที่ได้ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวทางลดปัญหาอุบัติเหตุจราจร ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และ
การศึกษาของชัยวุฒิ กาญจนะสันติสุข (2552) ที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์เพื่อระบุจุดเสี่ยงอันตรายโดยวิธีการมีส่วน
ร่วมของประชาชนร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้สรุปว่า ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมในการน าใช้ในการรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุจราจร และข้อมูลที่ได้รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าใช้ในการวางแผน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจราจรได้ต่อไปในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ เช่น สถานี ต ารวจภูธรจังหวัด
ก าแพงเพชร แขวงทางหลวงก าแพงเพชร ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองก าแพงเพชร และ
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร สามารถใช้ข้อมูลจากการวิจัยนี้ เพื่อสนับสนุนในการจัดการอุบัติเหตุจราจรเชิงพื้นที่และ
ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจราจรได้ 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้แผนที่ความ
หนาแน่นของการเกิดอุบัติเหตุจราจรในการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรและสนบัสนุนการขับขี่
อย่างปลอดภัยในพื้นที่ได้ 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ครั้งที่ 1 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่การเกิดอุบัติเหตุจราจรอย่างต่อเนื่อง และน าผลที่ได้มา

วิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การหาสาเหตุ เตือนภัย เฝ้าระวัง และป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุจราจร และลดความเสี่ยงได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการศึกษาในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุจราจรนอกเขตเมือง เพื่อระบุต าแหน่งเสี่ยง และ
เปรียบเทียบถึงคุณลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เพื่อน าไปสู่การจัดการอุบัติเหตุจราจรทั้งในและนอกเขตเมือง 
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