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บทที่ 1 รายงานผลการออกแบบเครื่องมือ 
เพื่อตอบสนองความตองการของจังหวัด 

 
รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของระบบสารสนเทศดานอุบัติเหตุ
จราจร ภายใตแผนงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ โดยรายงานฉบับนี้นําเสนอผลการออกแบบเครื่องมือ
เพื่อตอบสนองความตองการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานอุบัติเหตุจราจรของจังหวัด   รวมไปถึงผลการศึกษา 
โอกาสและความเปนไปได และเงื่อนไขในการพัฒนาเครื่องมืออ่ืนๆเพื่อเพิ่มทั้งประสิทธิภาพในการใชและ
ศักยภาพในการนําไปใช รวมทั้งขอเสนอกลไกในการบริหารจัดการสารสนเทศระดับจังหวัดจากประสบการณ
ของจังหวัดนํารอง 
 
ในบทนี้นําเสนอ รายละเอียดผลการออกแบบเครื่องมือเพื่อตอบสนองความตองการของจังหวัด โดยเครื่องมือที่
ไดรับการพัฒนานี้เปนกลไกหลักที่สําคัญของระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด 
(Provincial Road Safety Management System; PRSS) ซ่ึงประกอบดวย 

1. เครื่องมือนําเขาและเชื่อมโยงขอมูลอุบัติเหตุจราจร 
2. เครื่องมือวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลอุบัติเหตุจราจร (Data mining) 
3. แผนที่จุดเสี่ยงอันตรายบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) พรอมการแสดงขอมูลระบบ

ผูเชี่ยวชาญ (Expert System) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support) 
 
1.1 เคร่ืองมือตอบสนองความตองการของจังหวัด 
 
เครื่องมือตอบสนองความตองการของจังหวัดที่ไดออกแบบและจัดทําขึ้นในโครงการนี้ ใชช่ือวา ระบบการ
บริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด (Provincial Road Safety Management System; PRSS) 
ระบบนี้ไดถูกพัฒนาขึ้น โดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากฐานขอมูลหลัก สองแหลง คือ ฐานขอมูล
การบาดเจ็บ จากโรงพยาบาล และฐานขอมูลอุบัติเหตุ จากกรมทางหลวง นอกจากนี้ ยังไดนําตัวอยางฐานขอมูล
อุบัติเหตุจากตํารวจ มาประกอบการออกแบบและจัดทําระบบดวย 
 
การออกแบบเครื่องมือตอบสนองความตองการของจังหวัดนี้ ไดอาศัยขอมูล สารสนเทศ ของจังหวัดขอนแกน 
เปนจังหวัดนํารอง เนื่องจากมีความพรอมในดานฐานขอมูล และแผนที่สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) รวมทั้ง
บุคลากรทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการมีความเขาใจในเรื่องขอมูลและสารสนเทศอุบัติเหตุจราจร
เปนอยางดีอีกดวย 
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1.1.1 หลักการออกแบบระบบ PRSS 
 
การออกแบบระบบ PRSS นี้ ไดคํานึงถึงการใชงานจริงในระบบคอมพิวเตอรของผูใช  ดังนั้นระบบจึงไดถูก
ออกแบบมาโดยคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

- การใชงานงาย (Friendly Graphical User Interface) 
- ตนทุนการผลิตและใชงานไมสูงนัก (Low cost) 
- เขากันได กับระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอรทั่วไป (Compatibility) 
- สามารถนําไปปรับใชไดกับจังหวัดอื่น ๆ (Repliability) 
- การพัฒนาระบบที่มีพื้นฐานมาจากการศึกษาวิจัย (Research-based development) 

 
(1) การใชงานงาย (Friendly Graphical User Interface) 
การออกแบบระบบ PRSS นี้ ไดคํานึงถึงผูใชงานเปนหลัก จึงไดออกแบบใหสามารถใชงานไดงาย มีลักษณะ
เหมือนการใชโปรแกรมพื้นฐานทั่วไปบนระบบปฏิบัติการ Windows และระบบนี้จะอยูในรูปแบบไฟลที่คลิกใช
งานไดทันทีบนหนาจอ (Desktop) 

 
(2) ตนทุนการผลิตและใชงานไมสูงนัก (Low cost) 
ในขั้นตอนการออกแบบนั้น ส่ิงสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือ ตนทุนการผลิต ซ่ึงจะตองมีราคาที่ต่ํา และตองคํานึงถึง
ความสะดวกในการนําระบบไปปรับปรุงแกไขตอไปในอนาคตซึ่งมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีและดานขอมูล
มากยิ่งขึ้น ระบบ PRSS จึงถูกออกแบบมาในลักษณะที่ใชคําสั่งในการเขียนโปรแกรมเพื่อดึงเอาขอมูลที่จํา
เปนมาทําการวิเคราะหซ่ึงมาจากพื้นฐานงานวิจัย ที่สามารถนําผลจากการวิเคราะหมาใชไดจริง  โดยผูออกแบบ
ระบบมีความเชี่ยวชาญทั้งทางดานการวิเคราะหดานอุบัติเหตุและการพัฒนาระบบงานวิเคราะหในคอมพิวเตอร
เปนอยางดี และไดพัฒนามาจากพื้นฐานของแหลงขอมูล Open Source จึงทําใหเปนขอดีของ PRSS ในดานนี้  
นอกจากนั้น เนื่องจากลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมีราคาคอนขางสูง  การพัฒนา
โปรแกรมในลักษณะ Open Source Software จะชวยลดคาใชจายในการติดตั้งชุดโปรแกรมที่ผูใชงานไดอยาง
มาก เปนการชวยลดตนทุนในการติดตั้งใชงานอีกดวย 
 
(3) เขากนัได กับระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอรทั่วไป (Compatibility) 
เนื่องจากระบบ PRSS ไดถูกออกแบบในลักษณะเปน Open Source ไมขึ้นกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร 
ซ่ึงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาจมีลักษณะแตกตางกันไปตามผูใชงาน รวมท้ังก็มีการปรับปรุงใหทันสมัย 
(update) หรือเปลี่ยนแปลงเวอรช่ันใหมอยูตลอดเวลา เปนตน  การออกแบบลักษณะนี้ทําใหเขากันไดกับทุก
ระบบปฏิบัติการ รวมทั้งถือเปน การทําระบบในลักษณะเปนแบบเปด ทําใหไมมีปญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์ใน
อนาคตอีกดวย 
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(4) สามารถนําไปปรับใชไดกับจังหวัดอื่น ๆ (Repliability) 
การออกแบบระบบ PRSS นี้ ยังไดคํานึงถึงขอจํากัดดานความแตกตางกันของการประยุกตใชระบบในแตละ
จังหวัดดวย ดังนั้น รูปแบบที่ออกแบบมาจึงสามารถนําไปปรับใชตามความเหมาะสม และตามขอมูลที่มีอยูของ
แตละจังหวัดไดงาย รวมทั้งระบบ PRSS ไดทําการปรับปรุงแกไขและคัดเลือกขอมูลที่เหมาะสมมากที่สุดใน
ฐานขอมูลของจังหวัด ซ่ึงรูปแบบการดําเนินการของระบบดังกลาวนี้ สามารถนําไปใชกับฐานขอมูลลักษณะ
เดียวกันของจังหวัดอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
(5) การพัฒนาระบบที่มีพื้นฐานมาจากการศึกษาวิจัย (Research-based development) 
การพัฒนาระบบ PRSS นี้ ไดเกิดขึ้นจากการทบทวนการพัฒนาและการดําเนินการที่ผานมาของระบบการ
บริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในตางประเทศ และนํามาประยุกตใชกับฐานขอมูลที่เปนอยูของประเทศ
ไทย โดยใชองคความรูจากงานวิจัยเร่ืองอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยในชวง 15 ปที่ผานมาประกอบการพัฒนา
ระบบ ตั้งแตขั้นการวางโครงรางของการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบที่นานาประเทศใชกัน และสวนเพิ่มเติมที่
จําเปนสําหรับประเทศไทย การนําไปใชประโยชนของหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานที่เปนผูเก็บ
รวบรวมขอมูล ตลอดจนถึงการนําสารสนเทศที่ไดจากระบบไปใชในการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาขอมูลดาน
อุบัติเหตุจราจรตอไปในอนาคต  ทั้งนี้ ระบบ PRSS จะมีสวนสําคัญตอการพัฒนาองคความรูดานอุบัติเหตุจราจร
ของประเทศไทยอยางตอเนื่อง และเปนการนํารองการพัฒนางานดานอุบัติเหตุโดยการบริหารจัดการองคความรู 
(Knowledge-based management) เพื่อผูบริหารระดับนโยบาย และผูปฏิบัติงานที่ตองอาศัยขอมูลไป
ประกอบการวิเคราะห และดําเนินงานจะมีสวนรวมตองานในทุกขั้นตอน ซ่ึงนับเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(Sustainable development) ตองานปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทย 
 
1.1.2  สวนประกอบของระบบ PRSS 
 
สวนประกอบที่สําคัญของระบบ PRSS ไดแก 

- สวนนําเขาและเชื่อมโยงฐานขอมูล  
- สวนวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 
- สวนแสดงผลขอมูล 

 
(1) สวนนําเขาและเชื่อมโยงฐานขอมูล 
ในสวนนี้จะเปนสวนของการนําไฟลฐานขอมูลจากหนวยงาน เขามาในระบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพขอมูล โดย
คัดเลือกขอมูลที่มีลักษณะขอมูลไมถูกตอง หรือขอมูลผิดพลาด พรอมทั้งทําการปรับสภาพฐานขอมูล ใหพรอม
ที่จะใชในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลในขั้นตอไป รวมท้ังทําการปรับฐานขอมูลเพื่อเตรียมเช่ือมโยงกัน  
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โดยในสวนนี้จะเปนการกําหนดคาเริ่มตนของการวิเคราะหในขั้นตอไปดวย เชน การกําหนดชวงระยะเวลา การ
กําหนดไฟลที่ตองการทําการวิเคราะห เปนตน 
 
(2) สวนวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 
สวนนี้จะเปนสวนการนําขอมูลที่ผานมาปรับสภาพแลวมาทําการวิเคราะหและสังเคราะห (Data mining) เพื่อหา
ผลลัพธของฐานขอมูลที่กําหนดใหทําการวิเคราะห ภายในชวงระยะเวลาที่ระบุไว หัวขอการวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลไดถูกออกแบบ ตามความตองการของจังหวัด โดยไดผานการประชุม ปรึกษา หารือกับ
บุคลากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดลักษณะการวิเคราะหที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตอไป 
 
(3) สวนแสดงผลขอมูล 
สวนแสดงผลขอมูลนี้ มีหลายรูปแบบดวยกัน กลาวคือ การแสดงผลการวเิคราะหและสังเคราะหขอมูล สามารถ
แสดงไดเปนลักษณะ ตาราง แผนภูมิแทง แผนภูมิวงกลม กราฟเสน ที่สามารถสื่อสารใหเขาใจไดงาย รวมทั้ง
สามารถแสดงผลบนแผนที่ดจิิตอลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) เปนตน โดยผลขอมูลที่วิเคราะหได
สามารถบันทึก และจดัพิมพเพื่อทํารายงานไดอยางสะดวก  
 
1.1.3 ฐานขอมูลที่ใชในระบบ 
 
ฐานขอมูลที่ใชในระบบนี้แบงเปน 2 รูปแบบ 
(1) ฐานขอมูลอุบัติเหตุที่มีอยูแลวของประเทศ ไดแก ฐานขอมูลการบาดเจ็บ จากโรงพยาบาล  และฐานขอมูล

อุบัติเหตุ จากกรมทางหลวง 
(2) ฐานขอมูลที่ไดนํารองพัฒนา ไดแก ฐานขอมูลอุบัติเหตุสําหรับตํารวจ 
 
1.1.4 ฮารดแวร ซอฟตแวร และเครื่องมือในการพัฒนาเครื่องมอื  
 
ในการพัฒนาระบบ PRSS จําเปนตองมฮีารดแวร ซอฟตแวร และเครื่องมือในการพัฒนาระบบในสวนตาง ๆ 
สรุปไดดังรูปที่ 1.1 

บทที่ 1 รายงานผลการออกแบบเครื่องมือเพื่อตอบสนองความตองการของจังหวัด      
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Development Platform and toolsDevelopment Platform and tools

••Windows ServerWindows Server

••MS SQL ServerMS SQL Server

••MS Visual BasicMS Visual Basic

••Windows OSWindows OS

••MS AccessMS Access

••MS Visual BasicMS Visual Basic

DesktopDesktop
ServerServer

••PHPPHP

••Apache + Map ServerApache + Map Server

••PostgresqlPostgresql

••Jscript & HTMLJscript & HTML

••AJAXAJAX  
รูปท่ี 1.1 ฮารดแวร ซอฟตแวร และเครื่องมือในการพัฒนาระบบ PRSS 
 
1.2 ภาพรวมการออกแบบเครื่องมือ 
 
ในสวนนี้นําเสนอ ภาพรวมการออกแบบเครื่องมือตนแบบ (Prototype) สารสนเทศอุบัติเหตุจราจร ภายใตช่ือ 
“ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด (Provincial Road Safety Management 
System; PRSS)” เพื่อตอบสนองความตองการในการพัฒนาระบบสารสนเทศของจังหวัด ซ่ึงประกอบดวย 
ระบบการนําเขา การวิเคราะห และการนําไปใช  แนวคิดการออกแบบระบบในภาพรวม  และภาพรวมการ
ทํางานของเครื่องมือบนคอมพิวเตอร ดังแสดงในรูปที่ 1.2, 1.3 และ 1.4 
 
 

บทที่ 1 รายงานผลการออกแบบเครื่องมือเพื่อตอบสนองความตองการของจังหวัด      



รายงานความกาวหนา (ครั้งท่ี 3) 
 

1-6

IS DOH Police

PHYSICAL FRAME WORK FOR EACH PROVINCEPHYSICAL FRAME WORK FOR EACH PROVINCE

Provincial Server: 
Data Extraction & 
Data Linking
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รูปท่ี 1.2 ระบบการนําเขา การวิเคราะห และการนําไปใช 
 

Collection of DataCollection of Data

Import DataImport Data

Data CleaningData Cleaning

Data LinkingData Linking

Converting the  Converting the  
Databases for RDBMS Databases for RDBMS 
ConceptConcept

Export Data for the GIS Export Data for the GIS 
and Data Mining Purposeand Data Mining Purpose

PRSS PRSS DevelopmentDevelopment

Data Mining ReportsData Mining Reports

GIS Based Decision GIS Based Decision 
Support SystemSupport System

Centralized ManagementCentralized Management Distributed ManagementDistributed Management

 
รูปท่ี 1.3 แนวคิดการออกแบบระบบในภาพรวม 

บทที่ 1 รายงานผลการออกแบบเครื่องมือเพื่อตอบสนองความตองการของจังหวัด   
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Desktop Computing

Data Mining ModuleData Mining Module GIS and DSS ModuleGIS and DSS Module

Linked Data Linked Data 
from Serverfrom Server

User DesktopUser Desktop

 
รูปท่ี 1.4 ภาพรวมการทํางานของเครื่องมอืบนคอมพิวเตอร 
 
1.3 รายละเอียดการทํางานของเครื่องมือ 
 
ในสวนนี้นําเสนอรายละเอยีดของแตละสวนของเครื่องมือ พรอมภาพแสดงการทํางานเปนลําดับขัน้ตอน เพื่อให
เขาใจไดงาย ดงันี้ 
 
1.3.1 การเขาสูระบบ 
(1) การใชงานระบบ PRSS นี้ เร่ิมตนจากการคลิกที่ภาพไอคอน PRSS บน desktop ดังรูปที่ 1.5 
 

บทที่ 1 รายงานผลการออกแบบเครื่องมือเพื่อตอบสนองความตองการของจังหวัด   
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รูปท่ี 1.5 ภาพไอคอน PRSS บน desktop 

 
1.3.2 การนําเขาขอมลู 
หลังจากเขาสูระบบ PRSS แลว จะปรากฏหนาจอใหปอนขอมูลยืนยันเพื่อเขาสูระบบ ไดแก Username, 
Password  เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลว จะสามารถเลือกใชเมนูตาง ๆ บนหนาจอของระบบได  ในที่นี้แสดงตัวอยาง
การนําเขาขอมูล (Import Data) ซ่ึงสามารถระบุชวงวันที่ที่จะนาํเขาขอมูล สถานที่ และแหลงที่มาของขอมูล เมื่อ
เสร็จเรียบรอยแลว คลิกปุม Import ดังแสดงในรูปที่ 1.6 

บทที่ 1 รายงานผลการออกแบบเครื่องมือเพื่อตอบสนองความตองการของจังหวัด   
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Server Side Interface….
 

รูปท่ี 1.6 การนําเขาขอมูล 
 
หลังจากคลิกปุม Import แลว หนาจอขึ้นใหเลือกชื่อไฟลที่ตองการนําเขาสูระบบ ดังรูปที่ 1.7 

 
รูปท่ี 1.7 การเลือกชื่อไฟลนาํเขาสูระบบ 
 
1.3.3 การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล (Elementary Data Mining Tool) 
บทที่ 1 รายงานผลการออกแบบเครื่องมือเพื่อตอบสนองความตองการของจังหวัด   
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หลังจากทําการนําเขาขอมูลมาสูระบบแลว ระบบจะสามารถวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลได ผานทาง Data 
mining module ซ่ึงถูกเขียนโปรแกรมใหทําการวิเคราะหโดยการเลือกผานเมนู ซ่ึงจะทําใหผูใชเลือกการ
วิเคราะหขอมูลไดโดยงาย เพียงแคคลิกเลอืกหัวขอ และหัวขอยอยที่ตองการ ระบบจะทําการวิเคราะหขอมูลโดย
อัตโนมัติ  ตัวอยางดังรูปที่ 1.8 แสดงหัวขอการวิเคราะหเพื่อดูรายงานสําหรับโรงพยาบาล (Hospital Reports) 
และรายงานสาํหรับกรมทางหลวง (DOH Reports) 

 
รูปท่ี 1.8 หัวขอการวิเคราะหตาง ๆ ในระบบ PRSS 
 
สําหรับการวิเคราะหขอมูลการบาดเจ็บของโรงพยาบาล (IS Data) ระบบไดจัดเตรียมการวิเคราะหในหัวขอ 
ตาง ๆ  เชน การวิเคราะหขอมูลทางการแพทย (Medical Data Mining) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคนเดินเทา 
(Pedestrian Data Mining) การวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรม (Engineering Data Mining) เปนตน ดังแสดง 
ในรูปที่ 1.9  

IS DataIS Data

 
รูปท่ี 1.9 การวิเคราะหขอมูลการบาดเจ็บของโรงพยาบาล 
บทที่ 1 รายงานผลการออกแบบเครื่องมือเพื่อตอบสนองความตองการของจังหวัด   
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สําหรับการวิเคราะหขอมูลอุบัติเหตุของกรมทางหลวง (DOH Data) ระบบไดจัดเตรียมการวิเคราะหในหวัขอ
ตาง ๆ เชน การวิเคราะหความรุนแรง ชนิด ยานพาหนะ ตําแหนง ทางหลวง ชวงเวลา สภาพอากาศ ของอุบัติเหตุ
บนทางหลวง เปนตน ดังแสดงในรูปที่ 1.10  

DOH DataDOH Data

 
รูปท่ี 1.10 การวิเคราะหขอมูลอุบัติเหตุของกรมทางหลวง 
 
1.3.4 การแสดงผลการวิเคราะห 
การแสดงผลการวิเคราะหขอมูล สามารถแสดงออกมาไดเปนตาราง แผนภูมแิทง แผนภูมวิงกลม กราฟเสน  
ตัวอยางการแสดงผลการวิเคราะหขอมูล ดังรูปที่ 1.11  

บทที่ 1 รายงานผลการออกแบบเครื่องมือเพื่อตอบสนองความตองการของจังหวัด   
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ReportsReports

 
รูปท่ี 1.11 ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหขอมูล 
 
1.3.5 การแสดงผลการวิเคราะหบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) พรอมการแสดงขอมูลระบบ

ผูเชี่ยวชาญ (Expert System) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support) 
นอกจากการแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบขอความ ตาราง แผนภูมิแทง แผนภูมิวงกลม และกราฟเสน 
แลว เครื่องมือสารสนเทศที่ออกแบบนี้ยังสามารถแสดงใหเห็นในรูปแบบของแผนที่ดิจิตอล ซ่ึงเปนขอมูลเชิง
ภูมิศาสตร ของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ซ่ึงสามารถแสดงผลใหเห็นไดชัดเจนบนแผนที่ดิจิตอล 
ดังตัวอยางการแสดงผลในรูปที่ 1.12 และ 1.13 

บทที่ 1 รายงานผลการออกแบบเครื่องมือเพื่อตอบสนองความตองการของจังหวัด   
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รูปท่ี 1.12 ตัวอยางแผนที่และขอมูลจุดเกิดอุบัติเหตุบน GIS 
 

 
รูปท่ี 1.13 ขอมูลสถานที่สําคัญเพื่อการอางอิงและวิเคราะหบน GIS 

บทที่ 1 รายงานผลการออกแบบเครื่องมือเพื่อตอบสนองความตองการของจังหวัด   
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1.3.6 การนําเสนอขอมูลระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support)  
และสนับสนุนการวางแผนควบคุมอุบัติเหตุจราจรระดับพื้นที่ 

นอกจากการแสดงผลขอมูลจุดอันตรายบนแผนที่ GIS แลว เครื่องมือสารสนเทศนี้ ไดออกแบบนํารองการ
นําเสนอขอมูลระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support) โดยไดทํา
ตัวอยางของ การวิเคราะหโดยการสรางขอบเขต (buffering) เพื่อเปนสารสนเทศชวยสนับสนุนการวางแผน 
(เชน จัดกําลังหรือใหความสําคัญกับบริเวณตาง ๆ) นอกจากนี้ไดสรางระบบใหสามารถจัดลําดับความสําคัญ
ของบริเวณอันตราย (Ranking) บนแผนที่ เปนตน ดังแสดงในรูปที่ 1.14 

 
รูปท่ี 1.14 ตัวอยางการแสดงผลขอมูลระบบผูเชี่ยวชาญในระดับสนับสนุนการตดัสนิใจ 
 
นอกจากนี้ ในสวนของขอมูลระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support) 
และเพื่อสนับสนุนการวางแผนควบคุมอุบัติเหตุจราจรระดับพื้นที่ ที่ไดพัฒนาขึ้นนี้ไดออกแบบใหสามารถ
เชื่อมโยงเขากับฐานขอมูลการสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Investigation) ซ่ึงอยูระหวางการพัฒนา
ของศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย  โดยในสวนนี้จะชวยใหสามารถคนหาและแสดงรายละเอียดของขอมูล
การสืบคนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดนํารอง คือ ขอนแกน มาประกอบกับเครื่องมือที่พัฒนาในโครงการนี้
ดวย ซ่ึงเปนการออกแบบสารสนเทศไวรองรับองคความรูทางดานการวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก 
อันจะเปนสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการหาแนวทางปองกันและลดอุบัติเหตุตอไปในอนาคต 
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1.4 ความเห็นเบื้องตน (Feed back) ตอเคร่ืองมือสารสนเทศที่พัฒนาขึน้ 
 
ในชวงแรกของการพัฒนาเครื่องมือระบบสารสนเทศดานอุบัติเหตุจราจรนี้ ซ่ึงไดเร่ิมพัฒนาสําหรับจังหวัด
ขอนแกนเปนจังหวัดนํารองแหงแรก  นับเปนโอกาสอันดีที่ ศาสตราจารยนายแพทย ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล 
หัวหนาสํานักงานศูนยเวชศาสตรชุมชน ในฐานะผูใหทุน ไดแจงใหผูรับทุนโครงการฯ นําเครื่องมือที่พัฒนาใน
เบื้องตนมาแสดงในการสัมมนา “ไอทีเพื่อถนนปลอดภัย” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ณ หองประชุม 
โรงแรมบุศราคัม จังหวัดขอนแกน ซ่ึงที่ประชุม อันประกอบดวย ผูบริหารระดับสูงจากกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ผูแทนหนวยงานระดับนโยบายและปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับขอมูลอุบัติเหตุจราจร ทั้งจาก แขวงการ
ทาง กรมทางหลวง ตํารวจทางหลวง โรงพยาบาลขอนแกน มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ตลอดจน สถานีวิทยุเพื่อ
ชุมชนรวมดวยชวยกัน และจส. 100 โดยวัตถุประสงคหลัก ของการประชุม เพื่อใหที่ประชุมรวมปรึกษา หารือ 
และเสนอแนะขอคิดเห็นที่จะเปนประโยชนตอการเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่
เกี่ยวของกับอุบัติเหตุจราจร เพื่อการปรับปรุงใหถนนปลอดภัยยิ่งขึ้น ซ่ึงที่ประชุมไดทดลองใชระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้นนี้ ในการวิเคราะหขอมูลอุบัติเหตุจราจรที่นาสนใจ และไดหารือถึงการใชสารสนเทศที่ไดจาก
เครื่องมือนี้ในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการยกระดับความปลอดภัยทางถนนของ
ประเทศตอไป 
 
การประชุมครั้งนี้ จึงนับเปนนิมิตรหมายอันดีที่ผูบริหารระดับสูงของประเทศ และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ไดมี
เห็นความสําคัญรวมกัน และแสดงจุดยืนที่จะชวยผลักดันใหมีการนําเครื่องมือสารสนเทศของโครงการไปใช
ขยายผลตอไปในอนาคต 
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บทที่ 2 ผลการศึกษาโอกาส ความเปนไปได 
และเงื่อนไขในการพัฒนาเครื่องมืออ่ืน ๆ 

 
บทนี้นําเสนอ ผลการศึกษาโอกาส ความเปนไปได และเงื่อนไขในการพัฒนาเครื่องมืออ่ืน ๆ ตอไปใน
อนาคต ซ่ึงมีเนื้อหา ประกอบดวย ปญหาของระบบสารสนเทศ  เครื่องมืออ่ืน ๆ ที่ควรไดรับการพัฒนา  
โอกาส  ความเปนไปไดในการพัฒนาเครื่องมือ  รวมทั้งเงื่อนไขในการพัฒนาเครื่องมืออ่ืน ๆ และ
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
2.1  ปญหาของระบบสารสนเทศ 
 
จากการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศดานอุบัติเหตุจราจรในโครงการนี้ ที่ผานมา ไดประสบกับปญหา 
เกี่ยวกับขอมูลอุบัติเหตุจราจรทั้งในดานความสมบูรณและความถูกตองของขอมูล นอกจากนี้ยังพบปญหาที่
เกี่ยวของกับงานดานเทคนิคในการพัฒนาระบบสารสนเทศดานอุบัติเหตุจราจร ซึ่งสามารถสรุปเปนภาพรวม
ไดดังนี้ 
 
2.1.1 ปญหาการขาดแคลนโปรแกรมจัดเก็บฐานขอมูล หรือขอมูลตาง  ๆ ที่ทันสมัยเขากันไดกับ

คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการในปจจุบันรวมถึงระบบปฏิบัติการในอนาคต 
2.1.2   ปญหาขอมูลในระบบฐานขอมูลไมสมบูรณ ไมถูกตอง ผิดพลาด และไมสมเหตุสมผล ซ่ึงสืบเนื่องจาก

ปญหาทางเทคนิคของโปรแกรมเก็บบันทกึขอมูลที่ใชงานอยูในปจจุบนั โดยพบปญหาในเรื่องระบบ
ตรวจทานความถูกตองของขอมูล และระบบชวยเหลือผูบันทึกขอมูล ซ่ึงภาวะดังกลาวไมเอื้อตอการ
พัฒนาคุณภาพขอมูลในอนาคต 

2.1.3   ขอมูลในแตละปมีโครงสรางที่ไมแนนอน เนื่องจากอยูในระหวางขั้นตอนการพัฒนาฐานขอมูล ทํา
ใหตองปรับขอมูลกอนทําการวิเคราะห อยางไรก็ตาม ในอนาคตคาดวาปญหานี้จะลดนอยลง  

2.1.4   ปญหาการขาดแคลนระบบสารสนเทศที่สามารถแสดงใหเห็นเปนภาพที่งายตอการเขาใจ เชน ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)  ระบบสารสนเทศเพื่อการนําเสนอขอมูลในลักษณะทันตอ
เหตุการณ (Real time)  และสารสนเทศแสดงแผนภาพแสดงการชน (Collision diagram) เพื่อ
ประกอบการวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยสารสนเทศเหลานี้ตองมี
มาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่ เปนตน 
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2.2  เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีควรไดรับการพัฒนา 
 
เครื่องมือตนแบบ (Prototype) สารสนเทศดานอุบัติเหตุจราจร ที่ไดพัฒนาขึ้นในโครงการนี้ นับเปนกาวแรก
ในการนําขอมูลดิบที่อยูในรูปของฐานขอมูลจากแหลงเก็บขอมูลหลักมาใชใหเกิดประโยชนในการ
ดําเนินงานปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุจราจรของจังหวัด ซ่ึงผลจากการพัฒนาเครื่องมือในเบื้องตนนี้ 
ประกอบกับเพื่อเปนการบรรเทาปญหาตาง ๆ ของระบบสารสนเทศที่เปนอยูในขอ 2.1 จึงขอเสนอแนว
ทางการพัฒนาเครื่องมือเพื่อที่จะนําระบบสารสนเทศดานอุบัติเหตุจราจรมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต ดังนี้ 
 
2.2.1  การออกแบบระบบจัดเก็บขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ (โรงพยาบาล) ระบบจัดเก็บขอมูลอุบัติเหตุ 

(กรมทางหลวง และตํารวจ) ที่ลดการเก็บขอมูลซํ้าซอนกัน สามารถเชื่อมโยงกันได และเขากันไดกับ
คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการในปจจุบันรวมถึงระบบปฏิบัติการในอนาคต 

 
โดยระบบจัดเก็บขอมูลนี้ควรออกแบบใหเปนลักษณะเอื้อตอระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรที่มี่ความ
แตกตางกัน เชน Microsoft Windows, Linux เปนตน ซ่ึงเรียกกันโดยทั่วไปวา การออกแบบในลักษณะ 
Open-source โดยไมขึ้นกับระบบปฏิบัติการที่ผูใชงานเลือกใช และสะดวกตอการพัฒนาระบบตอไปใน
อนาคตอีกดวย เนื่องจากการพัฒนาจากพื้นฐาน Open-source ใหเสรีภาพแกผูพัฒนาหรือใชในการสราง, 
แกไขปรับปรุง และเผยแพร อีกทั้งยังมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเนื่องจากมีราคาถูก  นอกจากนี้ จาก
ประสบการณที่ผานมา การจะนําขอมูลอุบัติเหตุจราจรมาใชในการวิเคราะหใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงควร
เสนอใหตองบันทึกขอมูลสวนบุคคลที่สําคัญ คือ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน (National ID Number) 
ดวย ในทุกฐานขอมูล เพื่อใหการอางอิงถึงกระทําไดโดยงายและเปนการชวยสนับสนุนงานพัฒนาขอมูลและ
ใชขอมูลรวมกันกับระบบฐานขอมูลอ่ืน ๆ ตอไปในอนาคต เชน ระบบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ระบบฐานขอมูลการประกันสังคม และระบบขอมูลสุขภาพอื่น ๆ 
ของกระทรวงสาธารณสุข เปนตน 
 
ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดทําฐานขอมูลกลางสามารถสะทอนภาพรวมของการเกิดอุบัติเหตุ ในระยะแรกจึงเสนอให
แตละหนวยงานเก็บขอมูลตามลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ และความเชี่ยวชาญของแตละหนวยงานตามที่
เคยปฏิบัติมา โดยที่อยางนอยตองครอบคลุมประเด็นหลัก ดังนี้ 
 
(1)  โรงพยาบาล - ขอมูลการบาดเจ็บของผูเขารับการรักษา 
(2)  กรมทางหลวง - ขอมูลลักษณะทางกายภาพของถนน และสิ่งแวดลอม บริเวณที่เกิดเหตุ 
(3)  ตํารวจ - วันเวลาที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ และขอมูลการกระทําผิดกฎจราจร 
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ขอมูลขางตน จะถูกนํามาเชื่อมโยงกัน เพื่อสรางฐานขอมูลกลางที่แตละหนวยงาน สามารถใชรวมกันได โดย
สามารถตั้งคาการเขาถึงขอมูลในระดับตาง ๆ กัน  ตามลักษณะหนาที่ ความยินยอมพรอมใจ และความ
ตองการใชขอมูล เพื่อสรางแรงจูงใจในการจัดตั้งและเพิ่มความปลอดภัยใหกับระบบขอมูลกลาง ทั้งนี้ ทั้ง
สามหนวยงานตองจัดเก็บขอมูลหมายเลขประจําตัวประชาชนของผูประสบเหตุทุกคน เพื่อใหการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลทั้งหมดเขาดวยกันมีประสิทธิภาพ 
 
หากสามารถพัฒนาฐานขอมูลกลางจากการเชื่อมโยงขอมูลของแตละหนวยงานขึ้นได ในระยะตอไป แตละ
หนวยงานจะสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลกลางรวมกัน ซ่ึงจะชวยลดความซ้ําซอนและภาระในการ
เก็บขอมูลของแตละหนวยงาน โดยแตละหนวยงานจะสามารถมุงเนนเก็บขอมูลเฉพาะทางภายในขอบเขต
ความรับผิดชอบของตนเอง และสามารถใชประโยชนจากขอมูลทั่วไปจากหนวยงานอื่นได และสงผลใหเกิด
ขอมูลที่มีความเปนเอกภาพในอนาคต 
 
2.2.2 การสรางระบบตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอุบัติเหตุขณะบนัทึกเขาคอมพิวเตอร 
 
เนื่องจากคุณภาพขอมูลเปนปจจัยที่มีความสําคัญยิ่งในระบบสารสนเทศ ดังนั้น การออกแบบระบบจัดเก็บ
ขอมูลในอนาคต จะตองคํานึงถึงการออกแบบในสวนของระบบที่สามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
เชน กรณีการบันทึกวันที่ก็ควรมีระบบที่ตรวจสอบใหบันทึกตัวเลขตั้งแต 1 ถึง วันที่สุดทายของเดือนเทานั้น 
(28, 29, 30, 31) ไมสามารถบันทึกตัวเลขหรือตัวอักษรอื่น ๆ ได  หรือ กรณีการออกแบบใหเลือกขอมูลจาก 
List box ที่กําหนดไวเทานั้น เชน ใหเลือกชื่อสถานที่ เพศ อายุ จาก List box ที่กําหนดไวเทานั้น ซ่ึงจะชวย
ใหการกรอกขอมูลมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น เปนตน  นอกจากนี้จากประสบการณการบันทึกขอมูลอุบัติเหตุ
ที่ผานมา สามารถนํามาเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมใหระบบคอมพิวเตอรชวยตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
อุบัติเหตุ และชวยใหการกรอกขอมูลมีความถูกตองและแมนยํามากขึ้น เชน กรณีเกิดเหตุรถจักรยานยนตชน
กับคนเดินเทา ระบบควรถูกออกแบบใหมีการกรอกขอมูลเฉพาะในสวนของรถจักรยานยนตและคนเดินเทา
เทานั้น การกรอกขอมูลจึงควรถูกจํากัดไมใหสามารถกรอกขอมูลเกี่ยวกับยานพาหนะประเภทอื่น ๆ ไดอีก 
เปนตน 
 
2.2.3 อุปกรณเก็บขอมูลภาคสนาม 
 
เทคโนโลยีของโทรศัพทเคลื่อนที่ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เปนที่นิยมใชอยางแพรหลาย  และมีวางขาย
ทั่วไปในทองตลาด โดยในปจจุบัน เครื่องมือดังกลาวไดผนวก คอมพิวเตอรพกพา (PDA)  และกลอง
ถายภาพเขาไวในเครื่องเดียวกัน ภายใตช่ือ PDA Phone หรือ Smart Phone และในบางรุน ไดผนวกเครื่องรับ
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สัญญาณ GPS (Global Positioning System Device) เขาไวดวย โดยมีแนวโนมวาในอนาคต GPS จะเปน
อุปกรณมาตรฐานที่ติดตั้งมาพรอมเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่เหมือนระบบ Bluetooth และ WiFi ที่ติดตั้งอยูใน
ปจจุบัน 
 
ดังนั้น อุปกรณดังกลาวสามารถนํามาประยุกตใชในการเก็บขอมูลสําหรับบุคลากรที่ตองทํางานในภาคสนาม 
เชน หนวยพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) ตํารวจ เจาหนาที่ประกันภัย โดยสามารถใชบันทึกขอมูล รวมทั้งภาพถาย
ที่เกิดเหตุลงในโปรแกรมที่พัฒนาและติดตั้งในคอมพิวเตอรพกพา (PDA) และบันทึกพิกัด(X,Y) ของจุดเกิด
เหตุดวยเครื่อง GPS โดยสามารถใชงานรวมกับโปรแกรม Google Earth ซ่ึงแสดงภาพถายทางอากาศของ
บริเวณที่เกิดเหตุได ซ่ึงจะทําใหสามารถลดภาระและคาใชจายในเรื่องลิขสิทธิ์โปรแกรมและการจัดทําแผนที่ 
GIS (Geographic Information System) ลงไดเปนอยางมาก   
 
2.2.4  การจัดใหมีสารสนเทศที่เห็นเปนภาพและงายตอการทําความเขาใจ เปนการทั่วไปในทุกพื้นที่ และ

กําหนดระบบใหมีมาตรฐานเดียวกันดวย ไดแก 
 
(1)  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) สําหรับชั้นขอมูล (layer) ตาง ๆ ที่มีการปรับปรุงใหทันสมัย 

(update) อยูเสมอ เชน ถนน อาคาร รวมไปถึงสถานที่สําคัญเพื่อการอางอิง 
 
ในเรื่องของ GIS นี้ ถือไดวา เปนสารสนเทศสําคัญที่จังหวัดจะตองพยายามจัดใหมีการจัดทําและปรับปรุง
ช้ันขอมูลตาง ๆ อยางสม่ําเสมอไดแก ถนนที่มีอยูและที่ปรับปรุงหรือสรางใหม สถานที่ราชการหรือจุด
สังเกตที่เดนชัด หรือบริเวณอื่น ๆ ที่ใชเปนจุดอางอิงทางภูมิศาสตรบนแผนที่ได เนื่องจากเปนขอมูลพื้นฐาน
เพื่อใชอางอิงและนําไปใชเปนฐานเพื่อการวิเคราะหดานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน และชวย
ประกอบการตัดสินใจในดานการบังคับใชกฎหมายตอไป เชน จํานวนจุดอันตรายภายในรัศมีวงกลมที่
กําหนด การระบุบริเวณอันตราย การกําหนดบริเวณดานตรวจตราการกระทําผิดกฎจราจร เปนตน 
 
ปจจุบัน พบวา แตละหนวยงานไดพัฒนาแผนที่ GIS ขึ้น เพื่อใชเฉพาะงานในหนวยงาน เชน แผนที่ภาษีของ
องคการปกครองสวนทองถ่ิน แผนที่ผังเมืองรวม และแผนที่ส่ิงแวดลอมระดับจังหวัด เปนตน ดังนั้น หากมี
การใชประโยชนแผนที่เหลานี้รวมกัน จะทําใหสามารถไดแผนที่ที่มีคุณภาพสูง และลดคาใชจายในการ
จัดทําแผนที่รวมถึงการปรับปรุงแผนที่ และยังถือเปนการสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรรวมกันระหวาง
หนวยงานอีกดวย 
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(2)  ระบบสารสนเทศเพื่อการนําเสนอขอมูลในลักษณะทนัตอเหตกุารณ (Real time) 
 
ในสวนของระบบสารสนเทศเพื่อการนําเสนอขอมูลในลักษณะ Real time นั้น  ควรจะไดพิจารณาความ
เหมาะสมของการใชงานเปนหลัก ยกตัวอยางงาย ๆ เชน อาจทําการระบุจุดที่ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 
(Closed Circuit TeleVision; CCTV) ซ่ึงติดตั้งตามบริเวณตาง ๆ ในจังหวัด และระบุลงในแผนที่ GIS เปน
ตน ซ่ึงเมื่อเกิดอุบัติเหตุบริเวณใกลเคียงกับกลอง CCTV นี้ จะสามารถแสดงภาพบริเวณเกิดเหตุไดทันตอ
เหตุการณ และชวยใหสามารถบริหารจัดการสถานการณไดอยางทันทวงที เชน การแจงรถพยาบาลฉุกเฉิน
ใหวิ่งไปยังบริเวณเกิดเหตุใหเร็วที่สุด เปนตน 
 
(3)  แผนภาพแสดงการชน (Collision diagram) เพื่อประกอบการวิเคราะหดานวิศวกรรมความปลอดภัยทาง

ถนน 
 
จากประสบการณงานดานวิศวกรรมขนสงและความปลอดภัยทางถนนในหลายประเทศ พบวา การจะทาํการ
วิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุไดอยางละเอียดนั้น จําเปนตองเริ่มตนที่การรางแผนภาพแสดงการชน (Collision 
diagram) เปนลําดับแรก  เนื่องจากแผนภาพ (ตัวอยางดังแสดงในรูปที่ 2.1) สามารถอธิบายลักษณะการชน
ในรูปแบบตาง ๆ ไดชัดเจน และแสดงใหเห็นไดวา รูปแบบการชนลักษณะใดบางควรไดรับการพิจารณาเพื่อ
นําไปสูแนวทางการปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุในลักษณะนั้นอีก อันไดแก การปรับปรุงทัศนวิสัยในการมอง 
การปรับปรุงปายจราจร สัญญาณไฟ สัญญาณจราจรบนพื้นทาง เปนตน 
 
ดังนั้น เพื่อใหการวิเคราะหอุบัติเหตุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควรใหมีการจัดเก็บขอมูลดังกลาวโดย
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ตํารวจ และควรพัฒนาเครื่องมือในการเก็บขอมูลที่สามารถอํานวยความสะดวก
ตอการปฏิบัติงานในภาคสนาม ดังที่ไดกลาวถึงในขอ 2.2.3  
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รูปท่ี 2.1 ตัวอยางแผนภาพแสดงการชน (Collision diagram) 
ท่ีมา: http://www.jmwengineering.com/Modules/CollisionDiagramModule.htm
 
(4)   แผนภาพแสดงลักษณะการบาดเจ็บ (Injuries coding system) 
 
ในสวนของการบันทึกขอมูลผูเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล การระบุตําแหนงที่ไดรับบาดเจ็บ พรอมดวย
สเกลหรือความรุนแรงของบาดแผล (Injury scale) ตามบริเวณตาง ๆ ของรางกาย (Body region) นับเปน
ส่ิงจําเปนและเปนมาตรฐานการกรอกขอมูลของสถานพยาบาลอยูแลว ดังนั้น เพื่อใหการบันทึกขอมูล
สามารถทําไดอยางสะดวกและถูกตองมากยิ่งขึ้น จึงควรพัฒนาโปรแกรมการบันทึกขอมูลนี้ลงบนรูปภาพ 
เชน ตัวอยางการบันทึกขอมูลการบาดเจ็บในโปรแกรมภายใตโครงการ STRADA (Swedish TRaffic 
Accident Data Acquisition) ของประเทศสวีเดน ดังแสดงในรูปที่ 2.2 
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รูปท่ี 2.2 ตัวอยางหนาจอนําเขาขอมูลสําหรับโรงพยาบาลในโครงการ STRADA 
ท่ีมา: ไดรับความอนุเคราะหภาพจาก Swedish National Road Administration, 2549. 
 
2.3 โอกาส ความเปนไปไดในการพัฒนาเครื่องมือ 
 
ในสวนของโอกาส และความเปนไปไดในการพัฒนาเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่นําเสนอขางตนนั้น ส่ิงสําคัญขึ้นอยู
กับการเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารระดับนโยบาย ตลอดจน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ 
 
ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด หรือ ระบบ PRSS ที่ไดพัฒนาขึ้นนี้ ไดสะทอนให
เห็นถึงความสําคัญของขั้นตอนตาง ๆ ตั้งแตการไดมาซึ่งขอมูลของอุบัติเหตุ การวิเคราะหและตีความ จนถึง
การนําสารสนเทศที่ได ไปประกอบการตัดสินใจวางแผนเพื่อบรรเทาปญหาอุบัติเหตุ ซ่ึงการพัฒนาเครื่องมือ
อ่ืน ๆ ดังกลาวขางตนนี้ เปนแนวความคิดขณะที่อยูระหวางการดําเนินการพัฒนาระบบ PRSS และหัน
กลับไปมองถึงความสําคัญของแตละขั้นตอนของการดําเนินการกับขอมูลอุบัติเหตุจราจร  นอกจากนี้ โอกาส 
และความเปนไปไดในการพัฒนาเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่นําเสนอนี้ ยังไดเกิดขึ้นจากการประชุม ปรึกษา หารือ 
ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของกับขอมูลอุบัติเหตุของประเทศในจังหวัดนํารอง ซ่ึงสามารถ
สรุปไดดังนี้ 
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2.3.1  โอกาส 
 
ในชวงเวลาปจจุบัน นับเปนโอกาสอันดีที่จะการพัฒนาเครื่องมือสารสนเทศดานอุบัติเหตุจราจรตาง ๆ 
เนื่องจากมีความสอดคลองกับทั้งยุทธศาสตรเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศ (ยุทธศาสตร
ดานระบบสารสนเทศและการประเมินผล) และแผนปฏิบัติการดานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย 
พ.ศ. 2547 – 2551  ซ่ึงตางก็ใหความสําคัญกับการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุจราจร 
 
นอกจากนี้ หากนํามาพิจารณาประกอบกับระบบ PRSS ซ่ึงไดถูกออกแบบโดยคํานึงถึงเครื่องมือที่จะพัฒนา
ตอไปในอนาคตไวตั้งแตตน ซ่ึงระบบ PRSS นี้ เมื่อทํางานรวมกับเครื่องมือสารสนเทศอื่น ๆ จะชวยให
สามารถนําขอมูล และสารสนเทศดานอุบัติเหตุจราจรที่มีอยูในประเทศไทยมาใชใหเกิดประโยชนไดสูงสุด
และมีทําใหระบบสารสนเทศมีความยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถปอนกลับผลจากการวิเคราะหขอมูลของระบบ
สารสนเทศกลับไปเปนองคความรูใหกับการศึกษาวิจัยดานอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทยไดอยางครบ
วงจรของการทํางาน 
 
2.3.2  ความเปนไปได 
 
ปจจุบัน เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรไดรับการปรับปรุงใหมีความสามารถ และสมรรถนะในการรองรับ
ระบบตาง ๆ ไดดีขึ้นกวาเมื่อสิบกวาปกอน ซ่ึงเปนชวงเร่ิมตนของการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานขอมูลเฝาระวัง
การบาดเจ็บของประเทศไทย  รวมท้ังความเขาใจและเห็นประโยชนในดานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ของผูปฏิบัติงานในปจจุบันมีมากขึ้น  ดังนั้นหากสามารถออกแบบเครื่องมือตาง ๆ ใหสามารถใชงานไดงาย 
รวมทั้งมีการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนไดรับการผลักดันจากผูบริหารระดับนโยบายแลว เชื่อวา 
บุคลากรที่เกี่ยวของจะสามารถยอมรับและทําความคุนเคยกับเครื่องมือใหม ๆ เหลานี้มาประกอบการ
ปฏิบัติงานดานอุบัติเหตุจราจรตอไปในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2.4  เงื่อนไขในการพัฒนาเครื่องมืออ่ืน ๆ และขอเสนอแนะ 
 
ตามที่ไดกลาวไวขางตนในเรื่องของโอกาส และความเปนไปไดในการพัฒนาเครื่องมือสารสนเทศอุบัติเหตุ
จราจรอื่น ๆ  เงื่อนไขสําคัญตอการพัฒนาเครื่องมือเหลานี้รวมทั้งขอเสนอแนะ จึงประกอบดวย 
 
2.4.1 การตระหนักหรือเล็งเห็นความสําคัญของการมีระบบจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพไวใชใน

หนวยงานของผูบริหารหนวยงาน 
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2.4.2 การจัดสรรงบประมาณประจําเพื่อการปรับปรุงระบบ รวมทั้งการบํารุงรักษาระบบจัดเก็บอยาง
สม่ําเสมอ 

 
2.4.3 การฝกอบรมบุคลากร ไดแก 
(1) การฝกอบรมผูบันทึกขอมูลใหมีความรูและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ 
(2) การฝกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานอุบัติเหตุจราจรใหมีความรูเกี่ยวกับการประยุกตใชเครื่องมือ

สารสนเทศตาง ๆ เพื่อบุคลากรเหลานี้จะไดมีแนวคิดพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนงานอื่น ๆ ตอไปใน
อนาคต 

 
2.4.4 การนําระบบสารสนเทศที่พัฒนาไปใชงานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ผูใชจะสามารถทราบถึงความตองการที่

เพิ่มขึ้น รวมไปถึงปญหาขอบกพรอง เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงระบบใหดียิ่งขึ้นตอไป 
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บทที่ 3 ขอเสนอกลไกในการบริหารจัดการ  
สารสนเทศระดับจังหวัด 

จากประสบการณในจังหวัดนํารอง 
 

บทนี้นําเสนอ ขอเสนอกลไกในการบริหารจัดการสารสนเทศระดับจังหวัด จากประสบการณในจังหวัดนํา
รอง คือ จังหวัดขอนแกน ซ่ึงไดดําเนินการเปนแหงแรกในประเทศไทย โดยขอเสนอตอไปนี้เปนขอเสนอ
เบื้องตน ที่ไดรวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและจากการจัดประชุมผูมีสวนเกี่ยวของใน
พื้นที่ ซ่ึงมีผูเขารวมสัมมนาประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องอุบัติเหตุ
จราจรของจังหวัด โดยสามารถประมวลขอเสนอกลไกในการบริหารจัดการสารสนเทศระดับจังหวัด ใน
หัวขอตาง ๆ ไดดังนี้ 
 
3.1 หนวยงานในการจัดการระบบสารสนเทศอุบัติเหตุจราจรของจังหวัด 
 
3.1.1 หนวยงานหลักของจังหวัด 
 
เนื่องจากการดําเนินงานเพื่อประสานขอมูลใหเกิดความเปนเอกภาพ จําเปนตองมีเจาภาพหรือผูรับผิดชอบ
หลักในการดําเนินงาน โดยเจาภาพหลักจะตองมีความพรอมทั้งในดานบุคลากรและความสามารถในการ
จัดการและประสานงานกับเครือขาย ซ่ึงจากประสบการณในพื้นที่นํารองพบวา มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ดานอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดขึ้น ภายใตช่ือคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยประจําจังหวัด โดยมีผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธาน และมีหนวยงานดานสาธารณสุข ซ่ึงมีความพรอมมากที่สุดในการดําเนินงานเรื่องการ
ปองกันอุบัติเหตุเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการ ซ่ึงปญหาประการหนึ่งที่พบคือ  ประเด็นเรื่องการโยกยาย
บุคลากรภายในหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอการทํางานของเครือขาย ทําใหไมสามารถ
ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง  ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรใหสราง
กลไก ดังนี้ 

- พิจารณาหนวยงานที่มีความพรอมทั้งในดานบุคลากรและความสามารถในการจัดการเครือขายเปน
หนวยงานหลักในการดําเนินงาน ซ่ึงไมจําเปนจะตองเหมือนกันในแตละจังหวัด 

- พิจารณาสรางกลไกรองรับปญหาที่เกิดจากการโยกยายบุคลากร เพื่อชวยหนวยงานหลักในการ
ประสานงาน  
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3.1.2 หนวยงานสนบัสนุน 
 
นอกจากหนวยงานสาธารณสุข และหนวยงานทาง หนวยงานอื่น ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่มีศักยภาพ
ในดานขอมูลอุบัติเหตุ หนวยงานอื่น ๆ ที่ควรนําขอมูลมาใชอยางเต็มประสิทธิภาพในอนาคต มีดังนี้ 

- ขอมูลจากสถานีตํารวจ โดยเมื่อระบบ POLIS ดําเนินการไดอยางเต็มรูปแบบ และหากสามารถ
เปดเผยขอมูลที่เหมาะสม และไมเปนภัยตอความมั่นคงตอสาธารณชนไดแลว ขอมูลจากระบบ
ดังกลาวจะมีความสําคัญอยางยิ่งในงานปองกันอุบัติเหตุในอนาคต เนื่องจากเปนขอมูลที่มีขอ
ไดเปรียบในดานตาง ๆ เชนในดานเครือขายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เปนตน 

- ขอมูลจากหนวยงานประกันภัย ซ่ึงเปนหนวยงานเอกชน ที่มีศักยภาพทั้งในดานการเก็บรวบรวมและ
จัดการขอมูล ซ่ึงมีขอมูลสําคัญคือขอมูลมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ซ่ึงไมถูกบันทึกในฐานขอมูล
ของหนวยงานรัฐบาล 

- ขอมูลจากวิทยุชุมชน เชน สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน ซ่ึงไดมีการดําเนินงานในดานอุบัติเหตุจราจร
อยางตอเนื่อง และมีอัตราการขยายเครือขายสูง โดยปจจุบันครอบคลุมสถานีเครือขาย 21 จังหวัดทั่ว
ประเทศ (http://www.rd1677.com/map/mapnetwork.html) ซ่ึงหากสามารถสรางระบบการ
จัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพใหหนวยงานดังกลาวได นอกจากจะไดขอมูลที่เปนประโยชน ยังจะ
ไดผลทางดานประชาสัมพันธและเปนการปลูกฝงการมีสวนรวมของชุมชนในการเฝาระวังเรื่องความ
ปลอดภัยในชุมชนอีกดวย 

นอกจากนั้น ขอมูลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขอมูลอุบัติเหตุ ซ่ึงสามารถนํามาใชประกอบการวิเคราะหอุบัติเหตุ ที่
ถูกจัดเก็บไวโดยแตละหนวยงาน ควรถูกนํามาใชรวมดวยเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน ขอมูลยานพาหนะ
จากหนวยงานขนสง และ ขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรทางหลวง ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการ
จัดทําโดยกรมทางหลวง เปนตน 
 
3.2 การจัดทํารายงานสรปุยอดอบุัติเหต ุ
 
3.2.1 หนวยงานหลัก 
 
เพื่อลดปญหาการเก็บขอมูลซํ้าซอน จึงขอเสนอใหมีเจาภาพซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ และมีขอมูลในปจจุบันที่
นาเชื่อถือไดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรอยางเปนระบบ ดังนี้ 

(1) หนวยงานสาธารณสุข (ขอมูลทั่วไปและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ) 
(2) หนวยงานทาง (ขอมูลลักษณะถนนและสิ่งแวดลอม) 
(3) หนวยงานขนสง (ขอมูลยานพาหนะ) 
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3.2.2 วงรอบการทํางานเกีย่วกับขอมูลอุบัติเหตุ  
 
อุปสรรคสําคัญประการหนึ่งในเรื่องฐานขอมูลคือการที่ผูเก็บขอมูลไมสามารถใชประโยชนจากขอมูลได
อยางเต็มที่และทันเวลา ดังนั้น เพื่อขจัดปญหาดังกลาว ในเบื้องตน จึงขอเสนอชวงเวลาดังนี้ 

(1) การรวบรวมขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร ควรใชเวลาไมเกิน 1 เดือน เพื่อรวบรวมขอมูล ณ 
ปลายเดือนทีแ่ลว และสงไปยังหนวยงานกลาง 

(2) การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ควรใชเวลาไมเกนิ 2 สัปดาห เพื่อสรุปผลการวิเคราะหที่สําคัญ 
(3) การสงกลับขอมูลไปยังหนวยงานตาง ๆ ควรใชเวลาไมเกิน 1 สัปดาห เพื่อใชบริหารจัดการแตละ

หนวยงานตอไป (กรณีเปนการสงขอมูลทางไปรษณยี) 
โดยสรุปแลว วงรอบตั้งแตเร่ิมบันทึกขอมูลจนสงขอมูลกลับไปใชประโยชน รวมถึงการเผยแพรตอ
สาธารณะ ไมควรเกินหนึ่งไตรมาส หรือ 3 เดือน 
 
3.3 การนําผลการวิเคราะหขอมูลไปใชประโยชน 
 
การนําผลการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลไปใชประโยชน เห็นควรดําเนินการตามยุทธศาสตรเพื่อ
ยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย (5 E) ดังนี้ 
 
3.3.1 ยุทธศาสตรดานวิศวกรรม (Engineering) ไดแก การปรับปรุงสภาพถนน ส่ิงแวดลอม และยานพาหนะ 

(เจาภาพ คือ หนวยงานทางและขนสงของจังหวัด) 
 
3.3.2 ยุทธศาสตรดานการบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) ไดแก การปองกนัการกระทําผิดกฏหมาย และ

กฎหมายจราจร เชน การเลอืกตั้งจุดตรวจสกัดการกระทาํผิดกฏจราจร (เจาภาพ คือ หนวยงานบังคับ
ใชกฎหมายประจําจังหวดั) 

 
3.3.3 ยุทธศาสตรดานการใหความรู ประชาสัมพันธ (Education)  ไดแก การเผยแพรขอมลูตางๆที่วิเคราห

และจัดทํารายงานขึ้น เชน สารสนเทศจุดอันตราย (เจาภาพ คือ สถานศึกษา และประชาสัมพันธ
ประจําจังหวดั) โดยขอมูลที่วิเคราะหและจัดทํารายงานขึ้น นอกจากการประชาสัมพันธโดยตรงจาก
หนวยงานภาครัฐ เห็นควรใหเผยแพรตอภาคเอกชน เชน สถานีวทิยุและสื่อตางๆ เพื่อเปนการ
สนับสนุนการดําเนินงานของภาคเอกชนและใหเกิดผลทางดานการรณรงคประชาสัมพันธดาน
อุบัติเหตุภายในพื้นที่อยางตอเนื่อง 
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3.3.4 ยุทธศาสตรดานการบริการการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical Service) ไดแก คน (เจาภาพ คือ 
หนวยงานสาธารณสุข) 

 
3.3.5 ยุทธศาสตรดานสารสนเทศและการประเมนิผล (Evaluation) ไดแก ขอมูล สารสนเทศ การตดิตาม

และประเมนิผลการปองกันและลดอุบัติเหตจุราจร (เจาภาพ คือ คณะกรรมการดานอุบัติเหตุจราจร
ของจังหวดั) 

 

บทที่ 3 ขอเสนอกลไกในการบริหารจัดการสารสนเทศระดับจังหวัดจากประสบการณในจังหวัดนํารอง 3-4 


