
ชุดความรู
กองรอยจิตอาสาชุมชน
ชุดความรู
กองรอยจิตอาสาชุมชน







คำนำคำนำ
กว่าทศวรรษ ที่เห็นความพยายาม

ของหน่วยงานทุกภาคส่วนด้านความ

ปลอดภัยทางถนน รวมถึงภาคเีครอืข่าย

ทัว่ประเทศท่ีชว่ยกันคน้หาแนวทางและ

มาตรการสำาหรับป้องกันและจัดการ

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประเทศไทย

ได้มีความพยายามในการพัฒนาระบบ

ที่เอื้อต่อความปลอดภัยของผู้ขับข่ียาน

พาหนะและผูใ้ชท้างทุกประเภทมาอย่าง

ต่อเนื่อง และระบบนี้ได้รับความสำาคัญ

ย่ิงขึน้เมือ่รฐับาลไดม้นีโยบายขับเคลือ่น

การดำาเนินงานภายใต้โครงสร้างและ

บทบาทของศูนย์อำานวยการความ

ปลอดภัยทางถนน ซึง่ไดก้ระจายอำานาจ

การบริหารจัดการงานความปลอดภัย

ลงไปในระดับพ้ืนท่ีผ่านศูนย์ปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนอำาเภอ และ

ศนูย์ปฏิบตักิารความปลอดภัยทางถนน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการน้ี สำานักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็น
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คำนำคำนำ ความสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพคน

ทำางานในพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการดำาเนิน

งานภายใต้โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฯ

จึงสนับสนุนให้คณะทำางานสนับสนุน

การปอ้งกันอบัุตเิหตจุราจรระดบัจงัหวัด

(สอจร.) และตำารวจภูธรภาค 4 จัดทำา

โครงการลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน

แบบมสีว่นรว่ม ตำารวจภูธรภาค 4 ขึน้ ซึง่

ดำาเนินการสำาเร็จลุล่วงไปได้ดี

ภายใต้ภารกิจสำาคัญคือการเสริม

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ทำ า ง า น ข อ ง ที ม

สอบสวนอุบัติเหตุจราจรแบบสหสาขา

วิชาชีพ ตลอดจนการจัดตั้งกองร้อย

อาสาสมัครจราจรหญิงและกองร้อย

อาสาสมัครจราจรนักเรียน เพ่ือช่วย

สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีตำารวจในการดูแล

ความสงบเรยีบรอ้ยในชมุชน โดยเฉพาะ

ภารกิจเรื่องการดูแลการใช้รถใช้ถนน

ของคนในชุมชนให้ปลอดภัย เกิดการ

เรียนรู้ และองค์ความรู้ท่ีนับเป็นหัวใจ

สำาคัญของการสร้างความเป็นธรรมให้

กับผูต้กเปน็เหยือ่ของระบบทีไ่มส่มบรูณ์

เอกสารฉบับน้ีเป็นการสรุปกระบวน

การขับเคลื่อนงานที่เกิดจากการลงมือ

ปฏิบัติการจริง มาประมวลและพัฒนา

เป็นชุดความรู้  โดยคาดหวังว่าจะ

สามารถนำาไปขยายผลให้แก่ผู้ท่ีสนใจ

ในพ้ืนที่อื่น นำามาซึ่งผลลัพธ์ทางสุข

ภาวะทีด่ข้ึีนของคนไทย เพ่ิมประสทิธิผล

ของระบบความปลอดภัย และลดภาวะ

แทรกซ้อนอื่นๆ อันจะนำาไปสู่การลด

ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติเหตุทาง

ถนน สร้างความสุขและความมั่นในใน

การเดนิทางของคนไทยในอนาคตตอ่ไป

สุพัตรา สำาราญจิตร์ และ 

คำารณ นิ่มอนงค์

เมษายน 2563
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สารบัญสารบัญ กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ

01
03
04
05
09
19
37

คำนำ

สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ

บทเกริ่นนำ

ชุดความรูที่ 1
ทีมสอบสวน

ชุดความรูที่ 2
กองรอยน้ำหวาน

ชุดความรูที่ 3
กองรอยนักเรียน
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สารบัญสารบัญ กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ

01
03
04
05
09
19
37

คำนำ

สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ

บทเกริ่นนำ

ชุดความรูที่ 1
ทีมสอบสวน

ชุดความรูที่ 2
กองรอยน้ำหวาน

ชุดความรูที่ 3
กองรอยนักเรียน

การพัฒนาชุดความรู้น้ีสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เกิดข้ึนจากองค์ประกอบสำาคัญ

ทีส่ดุ น่ันคอื ข้อมลูกระบวนการขบัเคลือ่นงานทีเ่กิดจากการลงมอืปฏิบตักิารจริง ของ

คณะทำางานสอจร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำาโดย พล.ต.ต.อานนท์ นาม

ประเสริฐ, พ.ต.อ.อำานาจ ถนอมทรัพย์ และพี่เลี้ยง สอจร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ทีร่่วมกับตำารวจภธูรภาค 4 ในการพัฒนาเครอืขา่ยกองรอ้ยอาสาสมคัรจราจร

และทีมสอบสวนอุบัติเหตุแบบสหสาขาให้สามารถดำาเนินการป้องกันและแก้ไข

ปญัหาอบุตัเิหตทุางถนนในพ้ืนทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธิผลตามเจตนารมณ์ของนโยบาย

 โดยมีที่ปรึกษาจาก สสส. และคณะผู้บริหาร สอจร. ศวปถ. ช่วยชี้แนะและให้ข้อคิด

เห็นระหว่างดำาเนินการ ประกอบด้วย นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธาน

กรรมการกองทุน สสส. คุณรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำานวยการสำานักสนับสนุนการ

ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ผู้ช่วยผู้อำานวยการ และนักวิชาการสำานัก นพ.วิทยา 

ชาติบัญชาชัย นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร นพ.ธนะพงษ์ จินวงษ์

ดร.ดนัย เรืองสอน คุณศิริกุล กุลเลียบ หัวหน้าภาค รองหัวหน้าภาค นักวิชาการ ทีม

สื่อ สอจร. และคณะผู้ช่วยเลขานุการ สอจร. ทุกท่าน และงานชิ้นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้

หากไม่ได้รับความร่วมมือและแรงกาย/แรงใจของคณะทำางานป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีภูธรภาค 4 รวมถึงผู้บริหารของหน่วยงานในพ้ืนที่

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครพนม และจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สละเวลามาร่วมให้ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เขียนและคณะ 

และท้ายนี้ ขอขอบพระคุณสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ในฐานะแหล่งทนุของการพัฒนาชดุความรู ้และขอขอบพระคณุคณะผูบ้รหิาร

ของ สอจร. ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์เผยแพร่ มา ณ โอกาสนี้

สุพัตรา สำาราญจิตร์ และ คำารณ นิ่มอนงค์
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เกริ่นนำเกริ่นนำ
เปาหมายหลัก : 

ลดอุบัติเหตุทางถนนดวยการสอบสวนคดีอุบัติเหตุ

เปาหมายเชิงรุก :
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนดวยการบังคับใชกฎหมาย
แบบบูรณาการ

ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในส่วนของการขับเคลื่อนกิจกรรม ผู้เขียนอยากให้ทุกท่าน

ได้ทำาความเข้าใจถึงกรอบแนวคิดและรูปแบบการดำาเนินงาน จากบทเรียนการขับ

เคลื่อนงานของตำารวจภูธรภาค 4  ซึ่งให้ความสำาคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

ทางถนน เพ่ือลดความสูญเสยีชวีติและทรพัยส์นิของผูใ้ชร้ถใชถ้นนในทกุจงัหวดัของ

ตำารวจภูธรภาค 4  โดยมีเป้าหมายสำาคัญ คือ

เพ่ือค้นหาเหตุปัจจัยที่แท้จริงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิต โดยมุ่งเน้น

แนวทางการสอบสวนแบบสหวิชาชีพเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุให้

ครอบคลุมทุกมิติ แล้วใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์นั้นมากำาหนดแนวทางป้องกันและ

แก้ไขอย่างตรงประเด็น
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เกริ่นนำเกริ่นนำ
เปาหมายหลัก : 

ลดอุบัติเหตุทางถนนดวยการสอบสวนคดีอุบัติเหตุ

เปาหมายเชิงรุก :
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนดวยการบังคับใชกฎหมาย
แบบบูรณาการ

ภายใต้เป้าหมายท่ีถูกผลักดันให้เป็นนโยบายการดำาเนินงานร่วมกันของทุกจังหวัด 

ได้มีการจัดต้ังกลไกคณะทำางานภาค/ทีมพ่ีเล้ียงสนับสนุนลงไปติดตามให้เกิดรูป

ธรรมการทำางานในพ้ืนท่ี โดยแบ่งออกเป็น ทีมประเมินติดตามเสริมพลัง (ทีมกลาง) 

และทีมท่ีปรึกษารายกิจกรรม โดยชุดความรู้หลักท่ีใช้ในการหนุนเสริมการทำางานให้

แต่ละจังหวัดจะเน้นไปท่ีกระบวนการมีส่วนร่วม หลัก 5 ส 5 ช การค้นหาภาคีเครือข่าย 

ใหม่ (New Partnerships) ตลอดจนการสอบสวนอุบัติเหตุเพ่ือค้นหาสาเหตุเชิงลึก ซ่ึง

กิจกรรมท่ีทุกจังหวัดต้องดำาเนินการประกอบด้วย

โดยมุ่งเน้นเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะในชุมชนให้เกิดความ

ปลอดภยั นำาสมาชกิในชมุชน (กลุม่สตร)ี /นกัเรยีนเขา้มามสีว่นรว่มในการแกป้ญัหา 

เปน็อาสาจราจร ผู้ชว่ยเหลอืเจา้พนกังานจราจร จดัระบบการบังคบัใช้กฎหมายแบบ

บรูณาการ (กฎหมาย+วฒันธรรมชมุชน) จดัระเบียบการจราจรบนถนนในชมุชน เพ่ือ

เป็นการสร้างวินัย ปรับพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะของคนในชุมชนให้เกิดความ

ปลอดภัยมากขึ้น
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การขับเคลื่อนงานเพื่อสรางความปลอดภัยทางถนนกรอบคิด :

หนุนเสริมการทำงานเชิงรุก

เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพ
การทำงาน
สอบสวน

เพื่อเนนการสรางสำนึกใหกลุมเปาหมายอื่นๆ เปนการทำงานเชิงรุกหนุนเสริมงานหลัก

กองรอย
น้ำหวาน

กองรอย
นักเรียน

สอบสวนแบบ
สหวิชาชีพ

ลดอุบัติเหตุทางถนน
ดวยการสอบสวนอุบัติเหตุจราจร

ลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน
ดวยการบังคับใชกฏหมายแบบบูรณาการ

จังหวัดดำเนินการ

เครือขายการเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนในจังหวัด

เกิดความปลอดภัยของผูใชรถใชถนน

กลไกคณะทำงานภาค /
ทีมพี่เลี้ยงสนับสนุน

ทีมประเมินติดตาม
ทีมที่ปรึกษาสอบสวนฯ
ทีมที่ปรึกษากองรอยฯ

แนวคิด
และหลักการ

การมีสวนรวม
5 ส. 5 ช.
New Partnerships
กระบวนการสอบสวน
เชิงลึก

นโยบายการขับเคลื่อนงานของตำรวจภูธรภาค01.
การสอบสวน

อุบัติเหตุจราจร
แบบสหสาขาวิชาชีพ

03.
กองรอยนักเรียน
อาสาสมัครจราจร

02.
กองรอย

อาสาสมัครจราจร
(อสจร.) หญิง

“กองรอยน้ำหวาน”

ทั้ง 3 กิจกรรมท่ีกล่าวข้างต้น จะมี

กิจกรรมหลัก คือ การสอบสวนอุบัติเหตุ

จราจรแบบสหสาขาวิชาชีพเพ่ือเสริม

ประสิทธิภาพการทำางานสอบสวนให้

ครอบคลุม 3 ปัจจัย (คน รถ ถนน/สภาพ

แวดล้อม) และมีกองร้อย อสจร. หญิง

 หรือกองร้อยนำ้าหวาน/นักเรียนอาสา

สมัครจราจร เข้ามาเสริมเพ่ือเน้นการ

สร้างจิตสำานึกให้กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ

 เป็นการทำางานเชิงรุกหนุนการสร้าง

พฤติกรรมและจิตสำานึกระยะยาวให้กับ

คนในชุมชน ตลอดจนสร้างการมีส่วน

รว่มใหเ้กดิการบูรณาการทำางานร่วมกนั

ของทุกภาคส่วน 

นอกจากน้ียังประสานความร่วม

มือกับเครือข่ายการเคลื่อนงานความ

ปลอดภัยทางถนนในจังหวัด ประกอบ

ด้วย ศปถ.จังหวัด/อำาเภอ/ท้องถ่ิน, 

สอจร.จังหวัด/ภาค , ศูนย์วิชาการเพ่ือ

ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ซึ่ง

เป็นหน่วยงานภายใต้การสนับสนุน

จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีอื่น

 ๆ ในพ้ืนที่ ช่วยให้เกิดการหนุนเสริม

การทำางานร่วมกัน นำาไปสู่การยกระดับ

ประสิทธิภาพในการลดสถิติจำานวนครั้ง

ของการเกิดอุบัติเหตุ จำานวนผู้บาดเจ็บ

และเสียชีวิตต่อไป ดังภาพ

07



การขับเคลื่อนงานเพื่อสรางความปลอดภัยทางถนนกรอบคิด :

หนุนเสริมการทำงานเชิงรุก

เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพ
การทำงาน
สอบสวน

เพื่อเนนการสรางสำนึกใหกลุมเปาหมายอื่นๆ เปนการทำงานเชิงรุกหนุนเสริมงานหลัก

กองรอย
น้ำหวาน

กองรอย
นักเรียน

สอบสวนแบบ
สหวิชาชีพ

ลดอุบัติเหตุทางถนน
ดวยการสอบสวนอุบัติเหตุจราจร

ลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน
ดวยการบังคับใชกฏหมายแบบบูรณาการ

จังหวัดดำเนินการ

เครือขายการเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนในจังหวัด

เกิดความปลอดภัยของผูใชรถใชถนน

กลไกคณะทำงานภาค /
ทีมพี่เลี้ยงสนับสนุน

ทีมประเมินติดตาม
ทีมที่ปรึกษาสอบสวนฯ
ทีมที่ปรึกษากองรอยฯ

แนวคิด
และหลักการ

การมีสวนรวม
5 ส. 5 ช.
New Partnerships
กระบวนการสอบสวน
เชิงลึก

นโยบายการขับเคลื่อนงานของตำรวจภูธรภาค01.
การสอบสวน

อุบัติเหตุจราจร
แบบสหสาขาวิชาชีพ

03.
กองรอยนักเรียน
อาสาสมัครจราจร

02.
กองรอย

อาสาสมัครจราจร
(อสจร.) หญิง

“กองรอยน้ำหวาน”
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11ชุดความรูท
ี่

ชุด
คว

าม
รูท

ี่

ทีมสอบสวน
คูมือการสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

แบบสหวิชาชีพ

เปาหมายการสอบสวนแบบสหวิชาชีพสวนที่ 1:

สรางทีมงาน
สอบสวนแบบ
สหวิชาชีพ

(เสริมการดำเนิน
งานตำรวจ)

สรางกระบวน
การสอบสวน
แบบสหวิชาชีพ

พัฒนาระบบการ
สอบสวนคดี

อุบัติเหตุจราจร
อยางรอบดาน

1

นำผลการวิเคราะห
ขอมูลจากการสอบ
สวนคดีอุบัติเหตุ

จราจรมาออกแบบ
แนวทางปองกัน

แกไขปญหา

4
ลดการบาดเจ็บ

เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ

จราจร

5

2 3

01 การสรางทีมสอบสวน
แบบสหวิชาชีพ 02 การสรางกระบวนการ

สอบสวนแบบสหวิชาชีพ

คูม่อืกระบวนการสอบสวนสาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตุ

แบบสหวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ที่ทำางานเก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อบุตัเิหตทุางถนน มเีจา้หนา้ท่ีตำารวจ (เฉพาะพนกังาน

สอบสวนท่ีรับผิดชอบคดีจราจร ซึ่งเป็นผู้มีอำานาจ

สอบสวนคดอีบุตัเิหตจุราจร) เปน็เจา้ภาพหลกั ทำาหนา้

ที่บูรณาการการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนนนัน้ จะเน้นไปท่ีการถอดความรูเ้รือ่ง “กระบวนการ

และรูปแบบการดำาเนินกิจกรรมการสอบสวนแบบ

สหวิชาชีพ” ซึ่งเป็นการนำาข้อมูลจากการสอบสวนใน

สถานท่ีเกิดเหตุมาวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลในการ

กำาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุ

ทางถนนร่วมกัน ซึ่งในบทความน้ีจะประกอบไปด้วย

 4 ส่วนสำาคัญ คือ

1) เป้าหมายของการสอบสวนแบบสหวิชาชีพ

2) ขั้นตอนการดำาเนินงานภาพรวม

3) รูปแบบเวทีประชุมเพื่อสืบสวนสอบสวนร่วม 

    แบบสหสาขาวิชาชีพ

4) หลักการสำาคัญของการทำางาน

ใ น อ ดี ต  เ มื่ อ เ กิ ด

อุบัติเหตุจราจร เจ้าหน้าที่

ตำารวจจะมบีทบาทสำาคญั

โ ด ย เ ฉ พ า ะ พ นั ก ง า น

ส อ บ ส ว น ท่ี ต้ อ ง ล ง ไ ป

สอบสวนสาเหตุ ซึ่งผล

การสอบสวนและการ

บันทึกข้อมูลท่ีเจ้าหน้าท่ี

ตำารวจทำานั้นจะสิ้นสุดอยู่

ที่กระบวนการนำาข้อมูล

เข้าสู่กระบวนการศาล

ซึ่งไม่มีการนำาข้อมูลไป

สู่ ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ก้ ไ ข /

ป้องกัน หลายครั้งที่จุด

เกิดเหตุมักจะเกิดบริเวณ

เดิมซำ้าๆ นอกจากน้ี การ

ท่ีเจ้าหน้าท่ีตำารวจเป็นผู้

สอบสวนเพียงฝ่่ายเดียว

ก็ อาจจะไม่ ได้ รั บการ

ยอมรับจากคู่กรณีท่ีเกิด

การพิพาท ด้วยเหตุนี้

กระบวนสอบสวนแบบ

ส ห วิ ช า ชี พ จึ ง เ กิ ด ขึ้ น
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11ชุดความรูท
ี่

ชุด
คว

าม
รูท

ี่

ทีมสอบสวน
คูมือการสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

แบบสหวิชาชีพ

เปาหมายการสอบสวนแบบสหวิชาชีพสวนที่ 1:

สรางทีมงาน
สอบสวนแบบ
สหวิชาชีพ

(เสริมการดำเนิน
งานตำรวจ)

สรางกระบวน
การสอบสวน
แบบสหวิชาชีพ

พัฒนาระบบการ
สอบสวนคดี

อุบัติเหตุจราจร
อยางรอบดาน

1

นำผลการวิเคราะห
ขอมูลจากการสอบ
สวนคดีอุบัติเหตุ

จราจรมาออกแบบ
แนวทางปองกัน

แกไขปญหา

4
ลดการบาดเจ็บ

เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ

จราจร

5

2 3

01 การสรางทีมสอบสวน
แบบสหวิชาชีพ 02 การสรางกระบวนการ

สอบสวนแบบสหวิชาชีพ

เพ่ือให้เกิดแนวทางป้องกันภายใต้คณะทำางานสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ

มาร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ โดยพนักงานสอบสวนทำาหน้าท่ีเสนอข้อมูลให้เห็น

ภาพรวม ก่อนชวนทีมสหสาขาชีพร่วมกัน เก็บข้อมูล นำาข้อมูลมาวิเคราะห์ เชิญ

สหวิชาชีพมาประชุมประจำาเดือน ก่อนจะนำาเสนอข้อมูลให้แก่ ศปถ.จังหวัด ที่นำาไป

สู่การมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบนำาไปแก้ไข ส่งผลให้คดีอุบัติเหตุใน

พื้นที่ลดลง ซึ่งเป้าหมายสำาคัญในการดำาเนินงานประกอบด้วย

เพื่อเสริมการดำาเนินงานตำารวจ โดย

มุ่งเน้นไปท่ีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ / ผู้

สนใจท่ีมีความชำานาญในแต่ละศาสตร์

ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุจราจรเข้าร่วมเป็นทีม

 โดยมีเป้าหมายและแผนปฏิบัติการใน

การดำาเนินงานร่วมกัน

ที่ให้ความสำาคัญกับ “การมีส่วน

ร่วม รับฟัังข้อมูลและข้อเสนอแนะจาก

สหสาขาวิชาชีพ เน้นการออกแบบ

กระบวนการท่ีมุ่งไปสู่การได้ข้อมูลท่ี

รอบด้าน ครอบคลุมทุกเหตุปัจจัย และ

ผา่นกระบวนการตรวจสอบยนืยนัความ

ถูกต้องของข้อมูลข้ามระหว่างหน่วย

งาน สามารถนำาไปใช้กำาหนดแนวทาง

มาตรการในการแก้ไขปัญหาได้จริง

10



ระยะที่

04
การติดตามประเมิน
ผลและประชาสัมพันธ

ระยะที่

01
ขั้นเตรียมการ

03 พัฒนาระบบการสอบสวน

คดีอุบัติเหตุจราจรอยาง

รอบดาน

04 เกิดแผนปฏิบัติการรวม

05 ลดการบาดเจ็บเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุจราจรทางถนน

ขั้นตอนดำเนินงานสวนที่ 2:

ระยะที่

02
การพัฒนาคณะทำงาน

ระยะที่

03
การปฏิบัติการ

2

3

1

2

ระยะที่ 2: การพัฒนาคณะทำงาน

การประชุมคณะทำงาน

1

ระยะที่ 1: ขั้นเตรียมการ

การจัดตั้งทีมคณะทำงานสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน
ให้ความสำาคัญกับการเก็บรวบรวม

ข้อมูล (คน/รถ/ถนน/สภาพแวดล้อม) 

การนำาข้อมูลมานำาเสนอตลอดจนการ

ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีมุมมองรอบ

ด้านครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือวางแผนการ
แก้ไขได้อย่างถูกต้อง

โดยนำาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

การสอบสวนคดีอุบัติเหตุจราจร มา

ออกแบบแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา

และจะต้องมีการผลักดันข้อมูลให้กับ

เวทีประชุมในระดับอำาเภอ/จังหวัด เพ่ือ

นำาไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

อันเป็นผลมาจากการนำาแผนปฏิบัติ

การที่นำาข้อมูลท่ีวิเคราะห์ร่วมกันไปสู่

การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

กระบวนสอบสวนแบบสหวชิาชพีนัน้

จะแบ่งการทำากิจกรรมออกเป็น 4 ระยะ

ดว้ยกัน ซึง่จะเริม่ตัง้แต่การเตรียมทีมไป

จนถงึการตดิตามผลการดำาเนนิงานเพ่ือ

ขยายผลของความรู้ต่อ โดยภาพรวมทั้ง

 4 ระยะมีดังนี้

จัดตั้งทีมคณะทำางานสอบสวน

อุบัติเหตุทางถนน

ประชุมคณะทำางาน

พัฒนาประสิทธิภาพของคณะ

ทำางาน

จัดระบบการสอบสวนอุบัติเหตุ

จราจรทางถนนแบบสหสาขา

วิชาชีพ
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02
การพัฒนาคณะทำงาน

ระยะที่

03
การปฏิบัติการ

2

3

1

2

ระยะที่ 2: การพัฒนาคณะทำงาน

การประชุมคณะทำงาน

1

ระยะที่ 1: ขั้นเตรียมการ

การจัดตั้งทีมคณะทำงานสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน

ติดตามผลการ

ดำาเนินงานจาก

รายงานผล

จัดเวทีสัมมนาแลก

เปลี่ยนเรียนรู้

คืนข้อมูลที่ผ่าน

ระบบการวิเคราะห์

การวิเคราะห์

ประเมินผล

จัดเวทีประชุมเพ่ือค้นหาและเชิญชวนต้นทุน

บุคคล/หน่วยงานท่ีมีประสบการณ์ในการดำาเนิน

งานเรือ่งความปลอดภัยทางถนนในจงัหวดัใหเ้ขา้

มาร่วมเป็นทีมคณะทำางาน

คน้หาภาคีเครือข่ายใหม่ (New Partnerships) ทีม่ี

ความสนใจ ผา่นการจดัประชมุอยา่งต่อเน่ืองและ

เข้าร่วมวงประชุมที่แต่ละหน่วยงานจัดจนทำาให้

เหน็ตวับคุคล/หนว่ยงานท่ีมคีวามสนใจเขา้มารว่ม

เปน็ทีม โดยเฉพาะหน่วยงานทีม่คีวามสมัพนัธก์บั

การแก้ไขปัญหา

มีคำาสั่งแต่งต้ังและมอบหมายบทบาทหน้าท่ีใน

การเป็นทีมคณะทำางานร่วมกันอย่างชัดเจน

จัดเวทีประชุมแนวราบเน้นไปที่การสร้างความ

สัมพันธ์ / การกินข้าวเล่าเรื่อง อย่างน้อยเดือนละ 

1 ครั้ง ที่ทำาให้ทีมคณะทำางานมีความสัมพันธ์ที่ดี

ต่อกัน สามารถพูดคุยกันได้อย่างตรงไปตรงมา 

“วางบทบาทหน้าที่” แต่คุยกันแบบเพื่อน

จดัเวทปีระชมุประจำาเดอืนอย่างน้อย 2 เดอืน/คร้ัง

เพ่ือรว่มกนัวเิคราะห์ขอ้มลูสอบสวนเคส และการ

ติดตามผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหา
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2

1

พัฒนาประสิทธิภาพของคณะทำงาน

1

ระยะที่ 3: การปฏิบัติการ

การสรางเครือขาย

การจัดระบบการสอบสวนอุบัติเหตุ

จราจรทางถนนแบบสหสาขาวิชาชีพ

ตำรวจ
จัดเวทีประชุม
ประจำเดือน
วิเคราะหเคส นำขอมูล

การวิเคราะห
เขาสูชวงสอบสวน

สหวิชาชีพ

สรุปผลลัพธ
การแกไขปญหา

ติดตามผลการ
ดำเนินงาน

ลงพื้นที่วิเคราะห
สถานที่จริง
(บางเคส)

คืนขอมูล
แนวทางการ
แกไขสูวง

ศปถ.จังหวัด

กำหนดแผนการ
แกไขรวม

Feedback

ผูกำกับ
หัวหนาสวนราชการ

ผลักดันนโยบาย
เชื่อมหัวหนาสวนราชการ
เติมความรู
สบับสนุนงบประมาณ

ผูบริหาร (ตำรวจ) เชื่อม / สรางเครือขาย พี่เลี้ยง สอจร.จังหวัด-ภาค / สสส.

อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร โ ด ย

ทีมกลไกภาค ในเรื่ องของ

กระบวนการสอนสวนโดยใช้

หลักการ Haddon Matrix

ส่ ง ทีมคณะทำางาน เข้ า ร่ วม

กิจกรรม / กระบวนการอบรม

เชิงปฏิบัติการที่ สอจร./ศวปถ./

สสส. หรือภาคีเครือข่ายจัดเพื่อ

เสริมศักยภาพและเติมหลักคิด

และองค์ความรู้ในการทำางาน

การสร้างเครือขา่ยระดบัผู้บริหาร

ส่วนราชการและเชื่อมโยงการ

สนับสนุนจากภาคีเครือข่ายท้ัง

ภายในและภายนอกจังหวัด โดย

จะเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจ

ให้กับระดับผู้บริหารหน่วยงาน

ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ/มีอำานาจ

ตดัสนิใจใหเ้ขา้มารว่มดำาเนนิการ

ซึ่งนอกจากทีมเจ้าหน้าท่ีตำารวจ

จะทำาหน้าท่ีประสานงาน ยังมี

ทมีพ่ีเล้ียง สอจร.จงัหวดั/ภาค มา

ช่วยเป็นฟัันเฟัืองสำาคัญในการ

เชือ่มรอ้ยคนทำางานจากในหลาย

ภาคส่วนให้มาปฏิบัติการร่วมกัน

กิิจกิรรมท่่ี่ 1 เจ้าหน้าที่ตำารวจจัดเวที

ประชุมประจำาเดือนเพ่ือวิเคราะห์เคส 

พนักงานสอบสวนท่ีเป็นเจ้าของคดีจาก

ที่ สภ. (ทุกอำาเภอ) ต้องนำาข้อมูลเคสท่ี

ผ่านการวิเคราะห์โดยใช้หลัก Haddon 

Matrix มานำาเสนอ

กิิจกิรรมท่่ี่ 2 การนำาข้อมูลท่ีผ่านการ

วิเคราะห์โดยเจ้าหน้าท่ีตำารวจ เข้าสู่วง

สอบสวนสหวิชาชีพเพ่ือรับทราบข้อมูล

และร่วมกันสอบสวน

กิิจกิรรมท่่ี่ 3 ลงพ้ืนท่ีวิเคราะห์สถานท่ี

จรงิ ในกรณท่ีีขอ้มลูจากการนำาเสนอของ

พนักงานสอบสวนไม่ชัดเจน หรือข้อมูล

ยังไม่รอบด้าน/เป็นกรณีอุบัติท่ีรุนแรง 

ทีมคณะทำางานสหสาขาวิชาชีพจะ

ลงพื้นที่ไปร่วมกันสอบสวนเชิงลึกต่อไป

กิิจกิรรมที่่่ 4 การกำาหนดแผนการแก้ไข

รว่มกนั ภายหลงัจากท่ีไดว้เิคราะหข์อ้มลู

และลงพ้ืนที่จริงในการสอบสวน เมื่อ

ขอ้มลูมคีวามสมบรูณ ์จะมกีารนำาข้อมลู

ที่ผ่านการวิเคราะห์มาสู่การกำาหนด

แผนการแกไ้ขปญัหา เกดิเปน็เปา้หมาย

รว่มทีต้่องจัดการร่วมกัน โดยแบ่งหน้าท่ี

ความรับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละ

หน่วยงานท่ีมีอำานาจในการจัดการ

ปัญหาที่วิเคราะห์ร่วมกันนั้น
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ผูบริหาร (ตำรวจ) เชื่อม / สรางเครือขาย พี่เลี้ยง สอจร.จังหวัด-ภาค / สสส.

กิิจกิรรมท่ี่่ 5 การคืนข้อมูลแนวทางการแก้ไขสู่วงประชุมของศปถ./อปถ.จังหวัด 

โดยเฉพาะในบางกรณทีีต่อ้งใหร้ะดบัผูบ้รหิารหนว่ยงานตดัสนิใจ / ชงขอ้มลูเพ่ือแกไ้ข

ปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว

กิิจกิรรมท่่ี่ 6 ติดตามผลการดำาเนินงานโดยเน้นไปท่ีการติดตามความคืบหน้าใน

การแก้ไขปัญหาตามแผนปฏิบัติการท่ีออกแบบร่วมกัน แต่ไม่ใช่การไปใช้อำานาจ

ขม่ขู ่หากแตเ่ปน็การสอบถามถงึความคบืหนา้ / ขอ้จำากดั หรอืสิง่ทีอ่ยากใหท้มีคณะ

ทำางานร่วมสนับสนุน 

กิิจกิรรมที่่่ 7 การสรุปผลลัพธ์การแก้ไขปัญหา จะมีการนำาบทเรียนการแก้ไขปัญหา

มาพูดคยุและสรปุผลรว่มกนัทัง้ปญัหาทีไ่ดร้บัการแก้ไข งบประมาณทีไ่ดร้บัสนบัสนนุ 

ตลอดจนข้อจำากัดหรือข้อติดขัดท่ียังแก้ไขไม่ได้ต้องนำากลับมาออกแบบร่วมกันอีกคร้ัง
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ระยะที่ 4: การติดตาม

ประเมินผลและประชาสัมพันธ

ติดตามผลการดำเนินงานจากรายงานผล

รูปแบบเวทีประชุมเพื่อสืบสวน

สอบสวนรวมแบบสหสาขาวิชาชีพ

สวนที่ 3:

การชี้แจงเปาหมายของ
การประชุมโดย

ทีมเจาหนาที่ตำรวจ

1

เจาหนาที่ตำรวจสรุป
ภาพรวมและคืนขอมูล

“สถิติการเกิดอุบัติเหตุ”
ในแตละอำเภอ

2

นำเคสกรณีการ
เกิดอุบัติเหตุมาวิเคราะห

รวมกัน โดยเจาหนาที่
ตำรวจ (พนักงาน

สอบสวนที่เปนเจาของเคส)
เปนคนนำเสนอดวยตนเอง

3

กอนชน ระหวางชน หลังชน

คน

รถและ
อุปกรณ

ถนนและ
สิ่งแวด
ลอม

ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ลดการ
บาดเจ็บ

การเปดพื้นที่ใหกับทีม
สหสาขาวิชาชีพ
รวมวิเคราะห

4

ขั้นตอนการประมวล
สรุปความคิดเห็น

5

นัดหมายการติดตาม
และสรุปผลแผนการ
แกไขปญหารวมกัน

6

ในกิจกรรมการติดตามผลการดำาเนิน

งานภาพรวม (นอกจากการติดตามผล

รายเคส) จะมีการจัดเวทีสัมมนาเพ่ือ

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้วมทัง้มกีารจดัเวทคีนื

ขอ้มลูทีผ่่านระบบการวิเคราะห์และการ

ประเมนิผลเพ่ือใหเ้กดิการสือ่สารความรู้

สูส่าธารณะและทำาใหผู้ใ้ช้รถใช้ถนนเกดิ

ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

รู ป แ บ บ ก า ร จั ด เ ว ที ป ร ะ ชุ ม ใ น

กระบวนการสอบสวนแบบสหวิชาชีพ

แต่ละคร้ังน้ัน ให้ความสำาคัญกับการมี

ส่วนร่วมและการค้นหาคำาตอบท่ีนำาไปสู่

การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรอบด้านครอบคลุม

ทุกมิติ ดังน้ันรูปแบบการประชุมจึงเน้น

ไปท่ีการแลกเปล่ียนซักถามและพยายาม

ค้นหาคำาตอบร่วมกันมากกว่าจะมุ่ง

ไปท่ีการหาหน่วยงานรับผิดชอบ คณะ

ทำางานทุกคนต่างมีความเช่ียวชาญและ

รู้ข้อมูล รวมท้ังใช้ข้อมูลในชุดเดียวกัน

ประกอบการตดัสนิใจและออกแบบการ

แก้ไขปัญหา ทำาให้ถึงแม้จะมีหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบหลักแต่ทุกหน่วยงานท่ีเป็น

ทมีตา่งกพ็รอ้มเขา้ไปชว่ยและสนบัสนนุ

การทำากิจกรรมให้สำาเร็จตามแผนที่

ออกแบบไว้ร่วมกัน โดยรูปแบบการจัด

ประชุมจะเริ่มต้นจาก

การสอบสวน (กระบวนการสอน

สวนใช้หลักการ Haddon Matrix) มีการ

วิเคราะห์ก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ

พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
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รวมกัน โดยเจาหนาที่
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สอบสวนที่เปนเจาของเคส)
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3

กอนชน ระหวางชน หลังชน

คน

รถและ
อุปกรณ

ถนนและ
สิ่งแวด
ลอม

ลดการเกิด
อุบัติเหตุ
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บาดเจ็บ

การเปดพื้นที่ใหกับทีม
สหสาขาวิชาชีพ
รวมวิเคราะห

4

ขั้นตอนการประมวล
สรุปความคิดเห็น

5

นัดหมายการติดตาม
และสรุปผลแผนการ
แกไขปญหารวมกัน

6เน้นการตั้งคำาถามเพ่ิมเติมเพ่ือ

ทำาความเข้าใจรายละเอียดเพิ่ม

แตล่ะหนว่ยงานนำาเสนอข้อมูลของ

ตนเองที่มี / ความรู้ /ความเชี่ยวชาญ 

มาร่วมอธิบายประกอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละด้าน

นำาเสนอข้อมูลร่วม

ทบทวนแผน/แนวทางแก้ไขท่ีมีอยู่

เดิมในจุดที่เกิดเหตุ

การออกแบบและวางแผนการ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน

สรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจาก

มุมมองของผู้เชี่ยวชาญแต่ละหน่วย

งาน

กำาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วม

กันทั้งในระยะเร่งด่วนและในระยะ

ยาว

กำาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ในการแก้ไขปัญหา

สรุปองค์ความรู้ ที่ ได้ จากการ

วิเคราะห์เคสร่วม

การนำาเสนอจะอธิบายข้อมูล คือ

เหตุคดี / สถานท่ีเกิดเหตุ / ข้อมูลผู้

เกิดเหตุ / สาเหตุการเกิดเหตุ / แผนที่

จดุเกดิเหตุ / ปจัจยัและเง่ือนไขทีน่ำาไป

สู่การเกิดเหตุ / แนวทางแก้ไขปัญหา

เบือ้งตน้ (แนวทางท่ีเสนอสามารถปรับ

แก้ไข ลด-เพิ่มเติม ได้ตามข้อสรุปของ

วงประชุม)

การลงเกบ็ขอ้มลูจะดำาเนนิการโดย

พนักงานสอบสวน คู่กับกองพิสูจน์

หลักฐาน
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คนนำเสนอ

องคประกอบในการประชุม

ผูชวยคนนำคุย

คนนำคุย

ทีมสหเลขา

เคส

องคประกอบในการ
ประชุมที่ตองมี คือ

พนักงานสอบสวนที่เปนเจาของเคส
ขอมูลเคสที่จะตองนำมาวิเคราะห
รวมกัน
คนนำคุยทำหนาที่เปน Facilitator
ทีมสอบสวนสหสาขาวิชาชีพ
ที่มีความรู / ขอมูล ที่เชี่ยวชาญ
ในแตละดาน
คนประมวลสรุป (ผูชวยคนนำคุย)

หลักการสำคัญของการทำงาน

สวนที่ 4:

01

02 06

07

08

09

03

04

05

ตดิเชือ้ แตกฉาน ทำางานรว่มกนั

ดึงต้นทุนเดิมในพ้ืนท่ีมาเชื่อม

โยงเครือข่ายคนทำางาน
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คนนำเสนอ

องคประกอบในการประชุม

ผูชวยคนนำคุย

คนนำคุย

ทีมสหเลขา

เคส

องคประกอบในการ
ประชุมที่ตองมี คือ

พนักงานสอบสวนที่เปนเจาของเคส
ขอมูลเคสที่จะตองนำมาวิเคราะห
รวมกัน
คนนำคุยทำหนาที่เปน Facilitator
ทีมสอบสวนสหสาขาวิชาชีพ
ที่มีความรู / ขอมูล ที่เชี่ยวชาญ
ในแตละดาน
คนประมวลสรุป (ผูชวยคนนำคุย)

หลักการสำคัญของการทำงาน

สวนที่ 4:

01

02 06

07

08

09

03

04

05

มีการกำาหนดเ ป้าหมาย

ร่วมการมุ่งไปสู่การลดสถิติ

การเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง

ลดจำานวนผู้บาดเจ็บและ

จำา น ว น ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จ า ก

อุบัติเหตุทางถนน

บุคลากร เจ้าหน้าท่ีและทีม

คณะทำางานที่มาเข้าร่วม

ตอ้งมอีำานาจในการตดัสนิใจ

ในการทำากิจกรรม หากเป็น

ตัวแทนต้องมีการนำาเสนอ

ให้ผู้บริหารองค์กรตนเองรับ

ทราบและนำาไปสู่การแก้ไข

ปัญหา

เน้นการเชื่อมโยงและดึง

ภาคเีครอืขา่ยคนทำางานดา้น

ความปลอดภัยทางถนนท่ีมี

อยู่เดิมทั้งในวง ศปถ. / อปท. 

มาร่วมเป็นทีมทำางาน

บุคลากรที่ เข้าร่วมต้องมี

บทบาทในการขับเคลื่อน

งานดา้นความปลอดภยัทาง

ถนนโดยตรง แต่ก็ไม่ปิด

ก้ันคนที่สนใจอยากเข้าร่วม

เป็นทีม

ใช้ ข้ อมู ลจากฐานเ ดียว กัน

 - มีความรู้และความเข้าใจใน

ข้อมูลชุดเดียวกัน

การหลอมรวมภารกจิของแตล่ะ

องค์กรให้มีทิศทางการทำางาน

ร่วม / การนำาเสนอบทบาท

หน้าที่และภารกิจของแต่ละ

หน่วยงานให้รับรู้ร่วมกัน

การนำาเทคโนโลยีและองค์ความ

รู้สมัยใหม่มาใช้ในการดำาเนิน

งานให้เหมาะสมกับพื้นที่

“สร้างระบบความสัมพันธ์ ” 

ทำาให้กล้าสื่อสารกันอย่างตรง

ไปตรงมา ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญ

ของการดำาเนินงานให้ประสบ

ความสำาเร็จ
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22ชุดความรูท
ี่

ชุด
คว

าม
รูท

ี่

กองรอยน้ำหวาน

ชุดความรูในการพัฒนา
กองรอยอาสาสมัครจราจร (อสจร.) หญิง

บทนำ

01

02

03

04

05

06

07

08

นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ

กองรอยอาสาสมัคร
จราจร (อสจร.) หญิง
หรือ “กองรอยน้ำหวาน”

1

ครูพี่เลี้ยงประจำพื้นที่2

ครูฝก3

01
02
03

เปาหมายในการพัฒนา

กองรอยน้ำหวาน

สวนที่ 1:

งานเขียนชิ้นนี้มุ่งเน้นการถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการพัฒนากองร้อยอาสา

สมัครจราจร (อสจร.) หญิง หรือ “กองร้อยนำ้าหวาน” ที่ทำาหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้า

พนกังานจราจร เขา้ไปชว่ยกวดขนัพฤตกิรรมการขบัขี/่วนิยัจราจร และทำาใหช้มุชนมี

การวางกฎกติกาในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน นำาชุมชนมามีส่วนร่วม ทำาให้เจ้าหน้าที่

ตำารวจไม่ตอ้งเผชิญหนา้กบัชุมชน ใช้กลไกความสัมพันธใ์นชมุชนเอือ้ใหช้มุชนพดูคยุ

กันเอง ซึ่งบทความนี้จะอธิบายให้เห็นถึงหลักคิดเบื้องหลังในการดำาเนินงาน ตลอด

จนองค์ความรู้ที่ใช้ในการสร้างกลุ่มสตรีในชุมชนให้มีสมรรถนะในการจัดการและ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่แพ้เพศชาย และมีความรู้ความสามารถในการเข้ามาทำา

หน้าที่เป็นกองร้อยนำ้าหวาน โดยประกอบไปด้วย 8 ส่วนสำาคัญ ดังนี้

 เป้าหมายในการพัฒนากองร้อยนำ้าหวาน

 การเตรยีมความพรอ้มก่อนการเขา้สูข่ัน้ตอนการพัฒนากองรอ้ยนำ้าหวาน

 องค์ประกอบในการพัฒนากองร้อยนำ้าหวาน

 กลไกการขับเคลื่อนงานกองร้อยนำ้าหวาน

 ฐานคิดเบื้องหลังในการออกแบบกระบวนการฝ่ึก

 กระบวนการในการฝ่ึกกองร้อยนำ้าหวาน

 บทบาทหน้าที่ของกองร้อยนำ้าหวาน

 แนวทางการขยายผลกองร้อยนำ้าหวาน
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22ชุดความรูท
ี่

ชุด
คว

าม
รูท

ี่

กองรอยน้ำหวาน

ชุดความรูในการพัฒนา
กองรอยอาสาสมัครจราจร (อสจร.) หญิง

บทนำ

01

02

03

04

05

06

07

08

นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ

กองรอยอาสาสมัคร
จราจร (อสจร.) หญิง
หรือ “กองรอยน้ำหวาน”

1

ครูพี่เลี้ยงประจำพื้นที่2

ครูฝก3

01
02
03

เปาหมายในการพัฒนา

กองรอยน้ำหวาน

สวนที่ 1:

หมายถึง สตรีตัวแทน

ชุมชน/แกนนำาชุมชน

 ท่ีทำาหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

จราจร เข้าไปช่วยกวดขันพฤติกรรมการ

ขับข่ี/วินัยจราจรและทำาให้ชุมชนมีการ

วางกฎกติกาในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

 นำาชุมชนมามีส่วนร่วม ทำาให้เจ้าหน้าท่ี

ตำารวจไม่ต้องเผชิญหน้ากับชุมชน ใช้

กลไกความสัมพันธ์ในชุมชนเอ้ือให้ชุมชน

พูดคุยกันเอง เน้นการขับเคล่ือนกิจกรรม

กับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยในชุมชน

หมายถึง เจ้าหน้าที่

ตำารวจที่ทำาหน้าที่เป็น

พ่ีเลี้ยงให้กับกองร้อย

นำ้าหวานประจำาแต่ละชุมชนทั้ ง ใน

ระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการและ

การลงปฏิบัติหน้าที่จริงในชุมชน

หมายถึง เจ้าหน้าท่ี

ตำา รวจจาก ทีมภ าค

และทีม จังห วัด ท่ีทำา

หน้าท่ีเป็นครูฝึ่กในช่วงระหว่างท่ีกองร้อย

นำา้หวานเข้ารับการฝึ่กอบรมเชิงปฏิบัติการ

มุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ

และพฤติกรรมเสี่ยง ของกลุ่มสตรีท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม/คนในชุมชนทุกช่วงวัย

ในเรื่องการใช้รถใช้ถนน รวมท้ังเสริม

ทัศนคติและความเข้าใจเชิงบวกที่มีต่อ

เจ้าหน้าที่ตำารวจ

สรา้งสตรีกลุม่เปา้หมายให้มคีวามรู ้และ

สมรรถนะ ท่ีเหมาะสมในการเป็นอาสา

จราจร เป็นผู้มีวินัย แบบทหาร-ตำารวจ

 สามารถนำาระเบียบวินัยน้ีไปใช้ในการ

ทำากิจกรรมต่างๆ ในครอบครัวชุมชน

และการดำาเนินชีวิต สามารถปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่าง

ขับเคลื่อนการทำางานเชิงรุก ไปสู่การ

ป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ในบริเวณชมุชนและถนนสายรอง โดยมี

กองร้อยนำ้าหวานทำาหน้าท่ีเป็นกระบอก

เสียง ผู้สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ความ

เข้าใจและขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับ

คนในชุมชน โดยมีเจ้าหน้าท่ีตำารวจทำา

หน้าที่พี่เลี้ยง
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04 05
แผนภาพเปาหมายในการพัฒนากองรอยน้ำหวาน

ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและ

พฤติกรรมของ
สตรีกลุม
เปาหมาย

สรางสตรี
กลุมเปาหมายเปน
อาสาจราจร เปน

ผูมีวินัย แบบ
ทหาร ตำรวจ

ปองกัน
แกไขปญหา
อุบัติเหตุ
ทางถนน

ขยายภาคี
เครือขายงาน
ปองกันแกไข

ปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน

ลดปญหา
เกี่ยวกับการ

บาดเจ็บ เสียชีวิต
บนถนนในชุมชน

การเตรียมความพรอมกอน

การเขาสูขั้นตอนการพัฒนา

กองรอยน้ำหวาน

สวนที่ 2:

การวิเคราะหนโยบายผูบริหารพื้นที่
1 ขั้นตอนการวิเคราะหพื้นที่

การวิเคราะหตนทุนพื้นที่

การวิเคราะหสถานการณอุบัติเหตุ /
ความเสี่ยง

การวิเคราะหความสัมพันธตอ
ครูพี่เลี้ยง

2 การวิเคราะหกลุมเปาหมาย

การวิเคราะหบทบาทและ
สถานภาพทางสังคม

มุ่งให้เกิดการกำาหนดมาตรการ “การ

จัดการจราจร” ในชุมชนและถนนสาย

รองท่ีตัดผ่านชุมชน นำาไปสู่การลด

จำานวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุ จำานวน

ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในพ้ืนท่ี โดยเช่ือมร้อย

การดำาเนินงานกับกลุ่มองค์กรท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชนท่ีมีอยู่ในชุมชน

ขยายภาคี-เครือข่ายงานป้องกันแก้ไข

ปญัหาอบุตัเิหตทุางถนน ไปสูช่มุชนเพ่ือ

ให้เกิดกลไกการทำางานร่วมกัน มุ่งเน้น

ให้เกิดการวางเป้าหมายร่วมในการทำา

กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและผลัก

ดนัใหเ้ปน็ขอ้กำาหนดหรอืแนวปฏบิตัขิอง

ชมุชน ทีเ่ปน็ขอ้ตกลงทีม่าจากการมสีว่น

ร่วมอันนำาไปสู่การยอมรับร่วมกัน

ก่อนท่ีจะเริ่มการพัฒนากองร้อยนำ้า

หวาน ทมีคณะทำางาน / ครูพ่ีเลีย้งประจำา

พ้ืนท่ี / เครือข่ายคณะทำางาน ศปถ. / 

สอจร. ฯลฯ ตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้ม

กอ่นทีจ่ะนำาสตรแีกนนำาชุมชนเขา้มาฝ่กึ 

โดยมี 3 ขั้นตอนหลัก คือ

เพ่ือทำาให้เห็นแนวโน้มในการสนับสนุน

และเอื้อต่อการทำากิจกรรมเพ่ือสร้าง

ความปลอดภัยทางถนนให้กับคนใน

ชุมชน / วิ เคราะห์โอกาสท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจะบรรจุเรื่องกอง

ร้อยนำ้าหวานไว้ในแผนพัฒนาพ้ืนท่ี / 

รวมไปถึงการวิเคราะห์แผนพัฒนาพ้ืน

ท่ีๆ สอดคล้องกับเรื่องความปลอดภัย

ทางถนน
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04 05
แผนภาพเปาหมายในการพัฒนากองรอยน้ำหวาน
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พฤติกรรมของ
สตรีกลุม
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สรางสตรี
กลุมเปาหมายเปน
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แกไขปญหา
อุบัติเหตุ
ทางถนน

ขยายภาคี
เครือขายงาน
ปองกันแกไข

ปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน

ลดปญหา
เกี่ยวกับการ

บาดเจ็บ เสียชีวิต
บนถนนในชุมชน

การเตรียมความพรอมกอน

การเขาสูขั้นตอนการพัฒนา

กองรอยน้ำหวาน

สวนที่ 2:

การวิเคราะหนโยบายผูบริหารพื้นที่
1 ขั้นตอนการวิเคราะหพื้นที่

การวิเคราะหตนทุนพื้นที่

การวิเคราะหสถานการณอุบัติเหตุ /
ความเสี่ยง

การวิเคราะหความสัมพันธตอ
ครูพี่เลี้ยง

2 การวิเคราะหกลุมเปาหมาย

การวิเคราะหบทบาทและ
สถานภาพทางสังคม

วเิคราะหว์า่ในระยะเวลาทีผ่า่นมาชมุชน

/ท้องถ่ิน มีการขับเคลื่อน ศปถ.ท้องถ่ิน

หรือไม่ เพ่ือจะดึงมาเป็นต้นทุนในการ

ดำาเนินงาน รวมท้ังสำารวจว่าเคยมีการ

ทำากิจกรรมที่เก่ียวกับการสร้างความ

ปลอดภัยทางถนนหรือไม่ อะไรท่ีทำา

แล้วสำาเร็จ อะไรท่ีสามารถต่อยอดให้

มีประสิทธิภาพมากข้ึน / ความสัมพันธ์

ของชมุชนกับหน่วยงานทีขั่บเคลือ่นเรือ่ง

ความปลอดภัยทางถนน และความร่วม

มือที่มีต่อกัน / ศักยภาพของชุมชนใน

การท่ีจะกำาหนดมาตรการ/ข้อบังคับที่

เปน็แนวปฏิบตัริว่มกันของชมุชนในเรือ่ง

ความปลอดภัยทางถนน

ของชุมชน โดยให้ตำารวจ

ชุมชนสัมพันธ์สำารวจสถิติและเก็บ

ข้อมูลจำานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 

จำานวนผู้บาดเจบ็และเสยีชวีติของคนใน

ชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ตลอดจน

การประเมินความเสี่ยงและสภาพการ

จราจรของชุมชนเพ่ือนำาไปใช้ออกแบบ

กระบวนการฝึ่ก และตั้งเป้าหมายร่วม

ในการลดสถิต ิและการกำาหนดแนวทาง

หรือมาตรการในการจัดการจราจรร่วม

กัน

โดยจะมกีารวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์อง

ครูพ่ีเลี้ยงพ้ืนท่ีกับกลุ่มเป้าหมายว่ามี

ความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใด มีการ

ยอมรับระหว่างกันหรือไม่ เพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการท่ีจะต้องทำากิจกรรม

ร่วมกัน

เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้า

หมาย ท้ังสมรรถนะ บทบาททางสังคม 

ตลอดจนถึงการรับรู้และความสามารถ

ในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง

ทัศนคติ มุมมอง ที่มีต่อการขับเคลื่อน

งานความปลอดภัยทางถนน / ยาเสพ

ติด การวิเคราะห์สถานะทางสังคมของ

กลุ่มเป้าหมายช่วยให้เห็นระบบความ

สัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมายกับชุมชน 

พลงัอำานาจในการตอ่รองและพดูคยุกบั

คนในชุมชน ที่ช่วยเอื้อต่อการออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการขับ

เคลื่อนกิจกรรมในพ้ืนท่ีอย่างเข้มข้น

 (ใชห้ลกัจติวทิยา/มานษุยวทิยา มาชว่ย

โดยเฉพาะพลังอำานาจของผู้หญิงท่ีมี

อิทธิพลต่อสังคม)
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การประเมินเพื่อออกแบบกระบวนการ
3 การออกแบบกระบวนการ

การเตรียมพรอมกอนการพัฒนา“กองรอยน้ำหวาน”

การวิเคราะหพื้นที่

สถานการณปญหา
ตนทุนพื้นที่
นโยบายพื้นที่

พฤติกรรม / สมรรถนะ
ชวงวัย / เพศ
การรับรู / เรียนรู
มุมมองและทัศนคติ

ความสัมพันธตอครู
พี่เลี้ยง

ศักยภาพ / บทบาท
ทางสังคม

การวิเคราะหกลุมเปาหมาย การออกแบบกระบวนการ

องคประกอบในการพัฒนา

กองรอยน้ำหวาน

สวนที่ 3:

03

01

04

02

สำาหรับกลุ่มสตรีท่ีจะเข้ามาพัฒนาเป็น

กองร้อยนำ้าหวาน จะให้ความสำาคัญกับ

เร่ืองของการดู สมรรถนะ การรับรู้ตาม

ช่วงวัย ตลอดจนความสามารถในการ

รับการฝึ่กของกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึง

มุมมองและทัศนคติของผู้เข้ารับการฝ่ึก

ว่ามีความพร้อมในการเรียนรู้มากน้อย

เพยีงใด ซึง่กระบวนการจะตอ้งออกแบบ

มาเพ่ือทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด

และพฤติกรรมของกลุ่มสตรี ซึ่งต้องมี

ความละเมยีดละไม เขม้งวดแตส่ามารถ

ยืดหยุ่นได้ ใช้ศักยภาพของสตรีที่นุ่ม

นวลและพูดคุยกับคนได้ทุกกลุ่มมาเป็น

จดุแขง็ในการจดักจิกรรมเพ่ือนำาไปปรบั

ใช้จริงกับชุมชน

การจะพัฒนากองร้อยนำ้าหวานให้เกิดรูป

ธรรมการทำางานที่มีประสิทธิภาพได้น้ัน

มีองค์ประกอบสำาคัญ 6 องค์ประกอบ

หลัก คือ
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การประเมินเพื่อออกแบบกระบวนการ
3 การออกแบบกระบวนการ

การเตรียมพรอมกอนการพัฒนา“กองรอยน้ำหวาน”

การวิเคราะหพื้นที่

สถานการณปญหา
ตนทุนพื้นที่
นโยบายพื้นที่

พฤติกรรม / สมรรถนะ
ชวงวัย / เพศ
การรับรู / เรียนรู
มุมมองและทัศนคติ

ความสัมพันธตอครู
พี่เลี้ยง

ศักยภาพ / บทบาท
ทางสังคม

การวิเคราะหกลุมเปาหมาย การออกแบบกระบวนการ

องคประกอบในการพัฒนา

กองรอยน้ำหวาน

สวนที่ 3:

03

01

04

02

กิระบวนกิาร  ต้องเป็นการเรียนรู้แบบเติมเนื้อหาจากการบรรยายใน

ช่วงแรก เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาคปฏิบัติแบบ 

On the job training การเรียนรู้จากการลงมือทำาจริงแบบเข้มงวดและ

จริงจัง แต่ก็ยืดหยุ่นในบางโอกาสแต่ก็อยู่ในระเบียบกติกา (สตรีที่ฝ่ึก

เป็นกองร้อยนำ้าหวานเป็นชว่งวัยท่ีสามารถรับฟัังเน้ือหายาวๆได้ แต่ไม่

ชอบการปฏบิตัมิากนกัดว้ยขอ้จำากดัเรือ่งสขุภาพ แตก่เ็ปน็โอกาสใหเ้กดิ

การช่วยเหลือกันในหมู่ของตนเอง)

สถานที่่่ฝึึกิ ต้องเป็นสถานที่ฝ่ึกส่วนกลางที่สร้างความภาคภูมิใจ เช่น

สถานีตำารวจภูธรจงัหวัด/อำาเภอ โดยมีผู้บงัคบัการตำารวจภูธรจงัหวัดมา

เป็นประธานหรือมอบชุด พร้อมทั้งกล่าวโอวาท จะช่วยทำาให้ผู้เข้าร่วม

อบรมมีกำาลังใจ และรู้สึกถึงความสำาคัญของบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ

ชุุดเคร่่องแบบกิองร้อยนำ�าหวาน (Road Safety Volunteer’s Lady 

Army Uniform)  เป็นสิง่ท่ีชาวบ้านรูสึ้กถงึความมีศกัดิ�ศรี ความมีเกยีรติ

ตลอดจนทำาให้รู้สึกว่าตนเองมีบทบาทหน้าที่ๆ ต้องรับผิดชอบ เป็นชุด

ยูนิฟัอร์มที่มากกว่าเสื้อผ้าทั่วไป เพราะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้สวมใส่

และปฏบิตัหินา้ท่ีในฐานะตวัแทนของชมุชนในการทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูช้ว่ย

เหลือเจ้าพนักงานตำารวจ เป็นชุดทีแ่สดงสัญลักษณ์ท่ีทำาให้บทบาทของ

ผู้หญงิในฐานะคนควบคุมดแูลความเรยีบรอ้ยในชมุชนมีความเด่นชดั

มากขึน้ สามารถเปลีย่นพฤตกิรรมของคนทีส่วมใส่และผา่นการฝึ่กใหม้ี

ระเบียบวินัย เป็นชุดที่ไม่ได้มีไว้แต่งเพื่อออกงานสังคม แต่มีความรับ

ผิดชอบท่ีต้องปฏิบัติเมื่อสวมใส่เครื่องแบบน้ี ซึ่งกองร้อยนำ้าหวานจะ

ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

ครูพ่่เล่�ยงประจำาพ่�นท่ี่่ จะเป็นตำารวจชุมชนสัมพันธ์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ร่วมกับชุมชนเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์และมีความ

สามารถในการถ่ายทอดความรู้ ร่วมทั้งสามารถติดตามหนุนเสริมกอง
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06

05
ของการพัฒนา

กองรอยน้ำหวาน

องคประกอบ

กระบวนการ

สถานที่ฝก

ชุดเครื่องแบบ
กองรอยน้ำหวาน

องคประกอบ

ครูพี่เลี้ยง
ประจำพื้นที่

บทบาทหนาที่

พื้นที่ปฏิบัติการ

กลไกการขับเคลื่อนงานกองรอยน้ำหวาน

สวนที่ 4:

รอ้ยนำ้าหวานจากการทำากจิกรรมด่านชุมชน/จุดเพ่ิมวินยัจราจรในชุมชน

ได ้/ มเีวลาในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือดูความแม่นยำาและถูกต้องในการปฏิบตัิ

หน้าที่ของกองร้อยนำ้าหวาน (รายละเอียดจะอยู่ในส่วนถัดไป)

บที่บาที่หนา้ท่ี่ ่กองร้อยนำ้าหวานมบีทบาทหนา้ท่ีในการดำาเนนิงานเชงิ

รกุ เพ่ือส่งเสริมใหค้นในชมุชนเกดิความปลอดภัยในการใช้รถใชถ้นน /

ยาเสพตดิ รวมไปถงึทำาหน้าทีเ่ปน็คนสือ่สารการทำางานของเจา้หนา้ท่ีให้

ชาวบา้นไดร้บัทราบอยา่งทัว่ถงึ นอกจากน้ียังเปน็ตวัแทนในการปฏิบตัิ

งานของเจ้าหน้าที่ตำารวจซึ่งทำาให้การกำาหนดบทบาทหน้าท่ีของกอง

ร้อยนำ้าหวานมีความสำาคัญอย่างมาก เพ่ือให้เห็นความแตกต่างจาก

บทบาท ที่เคยได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอื่นๆ

พ่�นที่่่ปฏิิบัติกิาร ภายหลังการฝ่ึกอบรมกองร้อยนำ้าหวาน จำาเป็นต้อง

มีพ้ืนที่ในการปฏิบัติการในชุมชนโดยมีครูพ่ีเล้ียงพ้ืนที่ทำาหน้าท่ีในการ

ควบคมุดแูลและใหค้วามรูเ้พ่ิมเตมิ โดยเฉพาะในชว่งของการจดัตัง้ดา่น

ตรวจจราจรบนถนนสายรอง ทีก่ารปฏิบตังิานของกองร้อยนำ้าหวานช่วย

ใหค้นในชุมชนยอมรับและปฏิบตัติามกฎข้อตกลงของชุมชน นอกจาก

กองร้อยนำ้าหวานจะมีความชำานาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น คนใน

ชุมชนก็ยิ่งปลอดภัยมากขึ้น ไม่เฉพาะในเรื่องความปลอดภัยทางถนน

แตยั่งรวมไปถงึประเดน็ปญัหาอืน่ๆ ในชมุชนท่ีกองรอ้ยนำ้าหวานเขา้ไป

ช่วยดูแลป้องกันด้วย
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06

05
ของการพัฒนา

กองรอยน้ำหวาน

องคประกอบ

กระบวนการ

สถานที่ฝก

ชุดเครื่องแบบ
กองรอยน้ำหวาน

องคประกอบ

ครูพี่เลี้ยง
ประจำพื้นที่

บทบาทหนาที่

พื้นที่ปฏิบัติการ

กลไกการขับเคลื่อนงานกองรอยน้ำหวาน

สวนที่ 4:

กลไกการขับเคลื่อนงานกองร้อยนำ้า

หวาน และกองร้อยนักเรียนจะมีความ

คล้ายคลึงกัน โดยในท่ีนี้จะเน้นไปที่ 

“การพัฒนาทักษะ” ของสตรีที่เข้ามา

ฝ่ึกการเป็นอาสาจราจร ให้สามารถทำา

หน้าที่ได้อย่างเต็มสมรรถนะ ซึ่งกลไก

สำาคัญประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ครู

ฝ่ึกภาค ครูฝ่ึกพ่ีเลี้ยงพ้ืนที่ และตัวของ

สตรีกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต่างก็มีหน้าที่

ของตนเองซึ่งมีความเชื่อมร้อยสัมพันธ์

กัน ดังภาพ
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กลไกการเคลื่อนงานกองรอยน้ำหวาน

- ประสานนโยบาย
- ครูฝก
- เสริมกำลังใจ
- สื่อสารขยายผล

- ประสานพื้นที่
- ติดตามหนุนเสริม
- ประจำดานรวม
- ครูฝก

- เรียนรูและพัฒนาศักยภาพ
- ดำเนินตามบทบาทหนาที่

ครูฝกภาค ครูพี่เลี้ยงพื้นที่ กองรอยน้ำหวาน

สอจร.ภาค สสส.
ตำรวจภูธรภาค ฯลฯ

ปจจัยสนับสนุน สอจร.จังหวัด
ศปถ.จังหวัด / อำเภอ

ปจจัยเสริมระดับพื้นที่
นโยบายทองถิ่น ศปถ.ตำบล

ครูฝกภาค/ทีมสวนกลาง1

ครูพี่เลี้ยงพื้นที่2

กองรอยน้ำหวาน3

• ประสานเชิงนโยบายทั้งในระดับหน่วยงาน / ระดับจังหวัด / ระดับ

ท้องถิ่น เพื่อประสานงบประมาณและอุปกรณ์สนับสนุน

• เปน็ครฝึู่กและออกแบบกระบวนการ คดัเลือกครพ่ีูเลีย้งพ้ืนที ่เปน็ทมี

ที่ทำาหน้าท่ีควบคุมการฝึ่กและออกแบบภาพรวมของการฝึ่กให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย / แผนกิจกรรมที่ออกแบบไว้

• เสริมกำาลังใจ/เติมพลัง กระตุ้นให้กองร้อยนำ้าหวานเห็นคุณค่าของ

กิจกรรมที่ทำา / เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในระดับต่างๆ มาให้กำาลังใจหรือเข้า

ร่วมในการให้โอวาทในระหว่างฝ่ึก ทำาให้ผู้เรียนรู้สึกถึงคุณค่าที่มีของ

การมาทำาหน้าที่อาสาจราจร/เสริมพลังการทำากิจกรรมให้กับกองร้อย

นำ้าหวานในระหว่างทำากิจกรรม 

• ส่ือสารขยายผล มีการสรุปบทเรียนและความรู้จากการดำาเนินงาน

และนำาเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานสู่สาธารณะ การพาไปนำาเสนอผล

งานและพาไปเป็นต้นแบบในพื้นที่อื่น ๆ

• ประสานพ้ืนท่ี/ชุมชน/ผู้บริหารท้องถ่ิน ลงไปพูดคุยเพ่ือเชิญชวนและสร้าง

ความเข้าใจให้กลุ่มสตรีและแกนนำาสตรีของชุมชนเข้าร่วมดำาเนินงาน

• ติดตามหนุนเสริม การทำากิจกรรมของกองร้อยนำ้าหวานทั้งก่อนฝ่ึก / 
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กลไกการเคลื่อนงานกองรอยน้ำหวาน

- ประสานนโยบาย
- ครูฝก
- เสริมกำลังใจ
- สื่อสารขยายผล

- ประสานพื้นที่
- ติดตามหนุนเสริม
- ประจำดานรวม
- ครูฝก

- เรียนรูและพัฒนาศักยภาพ
- ดำเนินตามบทบาทหนาที่

ครูฝกภาค ครูพี่เลี้ยงพื้นที่ กองรอยน้ำหวาน

สอจร.ภาค สสส.
ตำรวจภูธรภาค ฯลฯ

ปจจัยสนับสนุน สอจร.จังหวัด
ศปถ.จังหวัด / อำเภอ

ปจจัยเสริมระดับพื้นที่
นโยบายทองถิ่น ศปถ.ตำบล

ครูฝกภาค/ทีมสวนกลาง1

ครูพี่เลี้ยงพื้นที่2

กองรอยน้ำหวาน3

ระหว่างฝ่ึก / หลังการฝ่ึกและกลับมาปฏิบัติหน้าที่จริงในชุมชน

• ทำากิจกรรมร่วมกับกองร้อยนำา้หวาน รวมท้ังทำากิจกรรมท่ีชุมชนจัดข้ึน

ในเร่ืองความปลอดภัยทางถนนและประเด็นอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับการร้องขอ

• ครูฝ่ึกใน/นอกเวลา เป็นพ่ีเลี้ยงที่คอยให้คำาแนะนำาไม่เฉพาะเวลา

ทำางาน แต่นอกเหนอืเวลางาน โดยมุง่เนน้ให้กองรอ้ยนำ้าหวานสามารถ

ดำาเนินการได้จริง สามารถนำาไปปรับใช้กับทุกๆ กิจกรรมในตำาบล รวม

ไปถึงการอำานวยความสะดวกตามกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 

• สร้างความเชื่อมั่นให้กับกองร้อยนำ้าหวาน โดยเฉพาะในช่วงปฏิบัติ

การจริงในพ้ืนท่ี ถงึแม้วา่กองร้อยนำ้าหวานจะสามารถพูดคุยและทำาให้

คนในชุมชนยอมรับ แต่หลายครัง้การมีเจา้หน้าทีต่ำารวจ/ครูพ่ีเลีย้งพ้ืนท่ี

อยู่ด้วย ทำาให้กองร้อยนำ้าหวานมีความมั่นใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของตนเอง

• เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพภายใต้หลักสูตรที่ทางครูฝ่ึกได้จัดเตรียม

ไว้ให้

• ดำาเนินตามบทบาทหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ภายหลังจากการฝ่ึก

อบรมได้มีการกลับมาออกแบบการจัดกิจกรรมและปฏิบัติการจริงใน

ชุมชน

• จัดทำากิจกรรมในชุมชนท้ังจุดตรวจจราจรในชุมชน / การจัดการจุด

เสี่ยง / การทำากิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงาน

พ้ืนท่ี / การทำากิจกรรมร่วมกับผู้นำาท้องถ่ิน ท้องท่ี โดยเฉพาะเร่ืองยาเสพติด

 ตลอดจนการทำากิจกรรมอาสาในชุมชนต่างๆ 

• การปฏิบัติตัวให้เป็นต้นแบบในเรื่องของพฤติกรรมความปลอดภัย

ทางถนนและประเด็นอืน่ๆ โดยเฉพาะกับครอบครัวและคนในชุมชน ซึง่

ทำาใหค้นในชุมชนให้ความเคารพและเป็นทีพ่ึ่ง/ช่วยคลีค่ลายปัญหาให้

กบัคนในชุมชนได้ในหลายๆ เรือ่ง เช่น การทะเลาะววิาท การป้องปราม

เด็กและเยาวชน เป็นต้น
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ฐานคิดเบื้องหลังในการ

ออกแบบกระบวนการฝก

สวนที่ 5:

1
ขั้นตอน

การวิเคราะหพฤติกรรมผูเขารวม

2
ขั้นตอน

เติมความรูความเขาใจ

3
ขั้นตอน

การฝกเทคนิค/พัฒนาทักษะ

4
ขั้นตอน

การปฏิบัติจริง

5
ขั้นตอน

ขั้นตอนการเปลี่ยนทัศนคติ
และจิตสำนึก

6
ขั้นตอน

ขั้นตอนการเปลี่ยนพฤติกรรม

ฐานคิดเบื้องหลังในการออกแบบ

กระบวนการฝึ่กอบรมเพ่ือสร้างกอง

ร้อยนำ้าหวานและกองรอ้ยนกัเรยีนนั้น 

มีหลักการเดียวกัน เน้นการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ โดยผู้เข้าร่วมกระบวนการ

ต้องได้ทั้ง ความรู้ ทักษะสำาหรับการ

เปน็อาสาจราจร การปรับทัศนคติตลอด

จนพฤติกรรมของตนเองโดยมีฐานคิด

สำาคัญในการออกแบบ 6 ขั้น

ทัง้ในเรือ่งของอายุ ชว่ง

วัยพฤติกรรมการเรียนรู้

ตลอดจนความสนใจในประเด็นต่างๆ

โดยในส่วนของกองร้อยนำ้าหวานนั้นใน

ชว่งแรกจะเนน้ไปท่ีรปูแบบการบรรยาย

และเตมิความรูท้างทฤษฎเีป็นหลัก ดว้ย

ช่วงวัยที่สามารถเรียนรู้การบรรยายได้

ในระยะเวลานานๆ กอ่นทีจ่ะพาไปเรยีน

รู้ผ่านรูปแบบ Active Learning คือ การ

เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (ช่วงแรกๆ

 กองร้อยนำ้าหวานจะไม่ชอบเนื่องจาก

สุขภาพและสรีระที่ไม่เอื้ออำานวย แต่

สามารถฝ่ึกและเสริมสมรรถนะได้)

โดยความรู้ท่ีเติมให้กับ

ก ลุ่ม เ ป้าหมาย  จะ เ ป็น

ความรูท้ีจ่ำาเปน็ท่ีอาสาจราจรจำาเปน็ตอ้ง

รู้ หากแต่ความยากง่ายของเน้ือหาใน

การเติมความรู้น้ันขึ้นอยู่กับพฤติกรรม

ของผู้เรียน สำาหรับกองร้อยนำ้าหวาน

นั้น ความรู้ที่เติมเต็มจะมีหลากหลาย

ประเด็นซึ่งหลายเรื่องมีความรู้อยู่แล้ว

ทำาให้ในระหว่างเรียนเกิดการทำาความ

เข้าใจได้ไว และพร้อมท่ีจะฝึ่กปฏิบตักิาร

 เม่ือผู้เข้าร่วมพอจะมี

ความรู้พ้ืนฐาน การฝึ่กฐาน

กายมีความจำาเป็นอย่างมาก ในการ

ทำาให้ผู้เข้าร่วมมีวินัย ดังน้ันจึงมีการฝ่ึก

อย่างเข้มงวด จริงจังเพ่ือเสริมทักษะ

ที่ผู้ เรียนต้องมี แต่ก็มียืดหยุ่นตาม

พฤติกรรมของสตรีแต่ต้องอยู่ใน

ระเบียบและเน้ือหาท่ีกำาหนดไว้ซึ่ง

การฝ่ึกปฏิบัตินั้นจะเป็นฐานที่ ให้

เวลาในกระบวนการค่อนข้างมาก 

เพราะมีความจำาเป็นอย่าง ย่ิงต่อ

การลงไปปฏิบัติการจริงในพ้ืนท่ี
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ฐานคิดเบื้องหลังในการ

ออกแบบกระบวนการฝก

สวนที่ 5:

1
ขั้นตอน

การวิเคราะหพฤติกรรมผูเขารวม

2
ขั้นตอน

เติมความรูความเขาใจ

3
ขั้นตอน

การฝกเทคนิค/พัฒนาทักษะ

4
ขั้นตอน

การปฏิบัติจริง

5
ขั้นตอน

ขั้นตอนการเปลี่ยนทัศนคติ
และจิตสำนึก

6
ขั้นตอน

ขั้นตอนการเปลี่ยนพฤติกรรม

กระบวนการในข้ันนี้

จะจัดขึ้นภายหลังจาก

การฝ่ึกอบรมแล้ว เป็น

ขั้นตอนสำาคัญที่ทำาให้กองร้อยนำ้าหวาน

ได้นำาความรู้และทกัษะจากการฝ่กึมาใช้

จริง เกิดเป็นความรู้จริงซึ่งจำาเป็นที่ต้อง

มีครูพ่ีเล้ียงพ้ืนที่คอยติดตามหนุนเสริม

อย่างใกล้ชิด ไม่ใช่ฝ่ึกเสร็จแล้วปล่อย

ให้ชาวบ้านลงไปปฏิบัติการโดยลำาพัง 

ต้องมีครูพ่ีเลี้ยงพ้ืนท่ีลงไปกระตุ้นหนุน

เสริมและกำาชับเรื่องความถูกต้องของ

เนื้อหาความรู้และสัญญาณมือต่างๆ

ภายหลงัจากท่ีกองรอ้ย

นำ้าหวานได้กลับไปปฏิบัติ

การจริง การทอดเวลาให้ตกผลึกและ

ทำากิจกรรมต่อเ น่ือง ทำาให้มุมมอง

และทัศนคติของเขาเปลี่ยนไป ทั้ ง

มุมมองและทัศนคติที่มีต่อเจ้าหน้าท่ี

ตำารวจ มองว่าเจ้าหน้าท่ีตำารวจ คือ 

คนท่ีคอยช่วยเหลือและปกป้องชาว

บ้าน พร้อมทั้งมีมุมมองเชิงป้องกัน

ต่อประเด็นความปลอดภัยทางถนน 

เพราะได้ทำาหน้าที่และปฏิบัติการจริง

ด้วยตนเอง เปรียบเสมือน ตัวแทน

ของเจ้าหน้า ท่ีตำารวจ ทำาใ ห้ วิ ธีคิด

และทัศนคติเปล่ียน และพร้อมท่ีจะทำา

หน้าที่อาสาจราจรโดยมองว่าเป็นสิ่งท่ี

ภาคภูมใิจครัง้หน่ึงในชีวติ ท่ีสำาคญัทำาให้

คนในครอบครัวภูมิใจไปด้วย คนใน

ชุมชนก็อยากมาปฏิบัติหน้าท่ีร่วมด้วย 

(ปัจจุบันมีคนมาลงชื่อเพ่ือฝึ่กเป็นอาสา

จราจร/กองร้อยนำ้าหวานจำานวนมาก)

การเรียนรู้ของกองร้อย

นำ้า ห ว า น  น อ ก จ า ก จ ะ

ปรบัมมุมองตอ่การมองเจา้หนา้ท่ีตำารวจ

 ยังปรับพฤติกรรมของกองร้อยนำ้าหวาน

ใหรู้ส้กึรกัและอยากปฏิบตัหินา้ท่ีในการ

ดูแลชุมชนให้มีความปลอดภัยมากย่ิง

ขึน้ ชดุเครือ่งแบบทีส่วมใส ่คอื หนา้ที่ๆ  ได้

รบัมอบหมาย ไม่เฉพาะแต่ในเรือ่งความ

ปลอดภัยทางถนน แต่เป็นความเดือด

ร้อนของชุมชนในทุกๆ เรื่อง การเปลี่ยน

พฤติกรรมจนกลายเป็นบุคลิกภาพ

ที่ติดเน้ือติดตัวของกองร้อยนำ้าหวาน 

นอกจากจะช่วยให้ตัวกองร้อยนำ้าหวาน

เองที่มีสมรรถนะที่ดีมากขึ้น ยังช่วยให้

สภาพแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัยดี

ขึ้น ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องอาศัยเวลาและการ

ทำากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยมีการมา

พดูคยุและสรุปผลลพัธร์ว่มกนัเปน็ระยะ
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ฐานคิดการจัดการเรียนรูสูกิจกรรม 4 ชวง

การปรับพฤติกรรม

ทัศนคติ / จิตสำนึก

การปฏิบัติงานจริง

ฝกเทคนิค / สมรรถนะ

เติมความรูความเขาใจ

การวิเคราะหพฤติกรรม

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการจริง
ในพื้นที่มี

พี่เลี้ยงหนุน

เติมความรู
เพิ่มเติม / ทำ
กิจกรรมรวม

สรุปบทเรียน /
สื่อสาร

สาธารณะ

กระบวนการในการฝกกองรอยน้ำหวาน

สวนที่ 6:

กระบวนการในการฝ่ึกกองร้อยนำ้า

หวานดงัทีก่ลา่วขา้งตน้ วา่มรีปูแบบการ

ฝ่ึกปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติ ดังน้ัน การจัดกระบวนการจึง

จำาเป็นต้องมีการยืดหยุ่น ให้เหมาะสม

กับกลุ่มเป้าหมายและช่วงเวลาแต่ก็ยัง

คงเน้ือหาไว้อย่างครบถ้วน  โดยระยะ

เวลาในการฝ่ึกที่จัด คือ 2 วัน ดังตาราง

กระบวนการฝ่ึก

ถึงแม้ว่ากระบวนการฝ่ึกอบรม 2 วัน จะ

ดูมีความเข้มข้นและจริงจัง ไม่เหมาะ

กับสตรี หากแต่ตัวกองร้อยนำ้าหวานเอง

กลับสนุกกับกระบวนการฝ่ึก โดยที่คน

ที่อยู่อบรมไม่ครบต้องมาอบรมใหม่อีก

ครั้ง จึงจะได้รับมอบเครื่องแบบ ซึ่งทุก

คนถงึแม้จะเหนือ่ยในชว่งการฝึ่ก แต่ตา่ง

ก็สื่อสารว่า เวลาท่ีเหมาะสมในการฝึ่ก

ควรอยู่ท่ี 5 วัน ซึ่งหัวใจสำาคัญท่ีทำาให้
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ฐานคิดการจัดการเรียนรูสูกิจกรรม 4 ชวง

การปรับพฤติกรรม

ทัศนคติ / จิตสำนึก

การปฏิบัติงานจริง

ฝกเทคนิค / สมรรถนะ

เติมความรูความเขาใจ

การวิเคราะหพฤติกรรม

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการจริง
ในพื้นที่มี

พี่เลี้ยงหนุน

เติมความรู
เพิ่มเติม / ทำ
กิจกรรมรวม

สรุปบทเรียน /
สื่อสาร

สาธารณะ

กระบวนการในการฝกกองรอยน้ำหวาน

สวนที่ 6:

กองร้อยนำ้าหวานจริงจังกับการฝ่ึก

และอยากฝ่กึอยา่งตอ่เนือ่ง คอื การมคีรู

ฝ่กึทีดี่และเหมาะสมกับการจดัการเรยีน

รู้ซึ่งคุณลักษณะของครูฝ่ึกที่กองร้อยนำ้า

หวานปรารถนา คือ

1) มมีนษุยสั์มพนัธ์กบัผูเ้รียน มคีวาม

เป็นกันเอง ไม่ถือตัวว่ามียศตำาแหน่งสูง

2) รู้หน้าที่ รู้บทบาทของตนเอง รู้ว่า

ช่วงเวลาไหนสามารถเล่นได้ ช่วงเวลา

ไหน ต้องจริงจังในการฝ่ึก 

3) ใส่ใจในการฝ่ึกและผู้เรียน โดย

เฉพาะกับคนท่ีเรียนรู้ได้ช้า ไม่ปล่อย

ปละละเลย

4) จริงจังกับการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ กล้าท่ีจะสอนจะตักเตือนเมื่อผู้

เรียนทำาผิด

5) ปฏิบัติตัวเป็นผู้นำา ถ้าผู้เรียนร้อน

ครฝู่กึกต็อ้งรอ้นไปดว้ย มคีวามเทา่เทยีม

เสมอภาคกัน

6) ยดืหยุ่นแต่ไม่หละหลวม ด้วยช่วง

วัยและสรีระของผู้เรียนอาจจะไม่เอื้อ

ในการปฏิบัติมากนักในช่วงแรกจำาเป็น

ท่ีต้องมีการยืดหยุ่นให้กับผู้เรียน แต่ก็

ไม่ใช่หละหลวมแล้วไม่มีกติกาบังคับ

7) ติดตามไม่ปล่อยทิ้ง ภายหลังจาก

การฝึ่กเสร็จสิ้นต้องมีการติดตามการ

ทำางานของกองร้อยนำ้าหวานอย่างต่อ

เน่ือง ทำาให้เห็นความสำาคัญของกอง

ร้อยนำ้าหวาน 

 

8) มีความรู้จริง สามารถสอนและ

ตอบข้อสงสัยของผู้เรียนในข้อติดขัด

ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
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ตามโครงการขยายผลลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนตำรวจภูธรภาค 4

ตารางการฝกอบรมกองรอยอาสาจราจรหญิง (กองรอยน้ำหวาน)
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12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

กลับที่พัก

ครูพี่เลี้ยงที่พึงปรารถนา

คุณสมบัติของครูฝก 

มีความรูจริง

ติดตาม
ไมปลอยทิ้ง

ยืดหยุน
แตไมหละหลวม

ปฏิบัติตัว
เปนผูนำ

จริงจังกับการ
จัดกระบวนการ

เรียนรู

ใสใจในการฝก

มีสนุษยสัมพันธ รูหนาที่
รูบทบาท

บทบาทหนาที่ของกองรอยน้ำหวาน

สวนที่ 7:

ดานการควบคุม
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ตามโครงการขยายผลลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนตำรวจภูธรภาค 4

ตารางการฝกอบรมกองรอยอาสาจราจรหญิง (กองรอยน้ำหวาน)
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12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

กลับที่พัก

ครูพี่เลี้ยงที่พึงปรารถนา

คุณสมบัติของครูฝก 

มีความรูจริง

ติดตาม
ไมปลอยทิ้ง
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จริงจังกับการ
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เรียนรู

ใสใจในการฝก

มีสนุษยสัมพันธ รูหนาที่
รูบทบาท

บทบาทหนาที่ของกองรอยน้ำหวาน

สวนที่ 7:

ดานการควบคุม

บทบาทหน้าท่ีของกองร้อยนำ้าหวาน ภายหลังจากการฝึ่กอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ผูเ้ขา้รบัการฝ่กึจะไดร้บัใบประกาศนยีบตัร เพ่ือรบัรองการปฏิบตัหินา้ทีโ่ดยชอบธรรม

ทำาให้มีสิทธิในการทำากิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจได้อย่างเต็มท่ี โดยท่ีบุคคล

/หน่วยงานใดจะขอการสนับสนุนจากกองร้อยนำ้าหวาน ต้องมีหนังสือแจ้งไปยังครู

ฝ่กึพ่ีเล้ียงอย่างเป็นทางการเพ่ือทีจ่ะได้มกีารลงไปร่วมดแูลความเรียบรอ้ยในการจัด

กิจกรรม โดยหน้าที่หลักๆ ของกองร้อยนำ้าหวานจะประกอบไปด้วย

• จัดตั้งด่านชุมชน

• จัดระเบียบการจราจรบนถนนสายรอง ถนนในชุมชน

• ดำาเนินงานตามมาตรการที่ชุมชนร่วมกำาหนด

• ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร ในการป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน
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ดานการสงเสริม (เชิงรุก)

ดานการบริการ

แนวทางการขยายผลกองรอยน้ำหวาน

สวนที่ 8:

0401

ทิศทางกองรอยน้ำหวาน

การเชื่อมประสานงานเพื่อขับเคลื่อน

กลไกเชิงพื้นที่
ทองถิ่น ผลักดัน
เปนเทศบัญญัติ
แผนทองถิ่น

กลไกเชิง
นโยบายเหนือ

พื้นที่

กองรอยน้ำหวาน

ทีมครู
ฝกภาค

ทีมครู
ฝกภาค

องคกรภาคี
เชิงประเด็น

กลไก
ภาคีจังหวัด
สนับสนุนเชิง

ประเด็น

02

03

• การสือ่สารมมุมองเชงิบวกตอ่เจา้หนา้ทีโ่ดยเฉพาะกบัคนในชมุชนท่ีไมป่ฏบิตัิ

ตามระเบียบในทุกๆ เรื่อง

• การอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนน / ยาเสพติด /ฯลฯ โดยมี

กระเปา๋ความรูท้ีพ่กตดิตวัเสมอ ซึง่ประกอบไปดว้ยเน้ือหาในการสรา้งจติสำานึก 

บ่งชี้ความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ

• จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ท้ังในเวลาปกติและในช่วง

เทศกาลโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดยาวในเรื่องของการเฝ่้าระวังไม่ให้เกิด

อุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะและใช้ทางร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีความหนาแน่น

ของการ จราจรมากกว่าช่วงเวลาปกติ 

 •  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับคนในครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะการมี

วินัย การเคารพกฎหมาย ตลอดจนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน รวมท้ังประเด็นอ่ืนๆ

• อำานวยความสะดวกในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน

• เข้าร่วมกิจกรรมตามที่มีการร้องขอทั้งในตำาบลและต่างตำาบล

•  ทำางานรว่มกนักบัเครอืขา่ยในชมุชนในดา้นตา่งๆ ท้ังยาเสพตดิ สขุภาพ รวม

ทั้งกิจกรรมตามสถานศึกษาและหน่วยงานในและนอกพื้นที่

การขยายผลกอง ร้อยนำ้าหวาน

 ปัจจุบันได้รับงบประมาณสนับสนุนท้ัง

จาก สสส. / นโยบายของตำารวจภธูรภาค

 / องค์การบริหารส่วนจังหวัด และภาคี

อื่นๆ รวมถึง ภาคีเครือข่าย สอจร. ศปถ

.จังหวัด/อำาเภอ หากแต่ในอนาคตต้อง

ผลกัดนัใหเ้กดิการขบัเคลือ่นงานตอ่ โดย

มีทิศทางการขับเคลื่อนต่อ คือ
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พื้นที่

กองรอยน้ำหวาน

ทีมครู
ฝกภาค

ทีมครู
ฝกภาค

องคกรภาคี
เชิงประเด็น

กลไก
ภาคีจังหวัด
สนับสนุนเชิง

ประเด็น

02

03

 ค้นหาแหล่งทุนภายใน

จังหวัดโดยเฉพาะในภาคท้องถ่ินและ

ภาคเอกชน ซึ่งจำาเป็นต้องมีการวิเคราะห์

ประเด็นและนโยบายการขับเคลื่อน

กิจกรรมของแหล่งทุน และเชื่อมโยง

บทบาทของกองร้อยนำ้าหวานที่มีต่อ

การสร้างผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์แหล่งทุน

สนับสนุน

แ ห ล่ ง ทุ น ภ า ย น อ ก

จังหวัดต้องประสานงานดึงองค์กร ท่ี

สนับสนุนงบประมาณจากนอกพ้ืนท่ีให้

เข้ามาสนับสนุน และผลักดันการดำาเนิน

งานให้ขยายผลไปในพ้ืนที่อื่นๆ เพ่ือทำาให้

เห็นผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการสร้างกอง

ร้อยนำ้าหวาน

เชือ่มกลไกเชงินโยบาย

เหนือพื้นที่ เชื่อมร้อย หน่วยงานภาครัฐใน

จังหวัด / ศปถ.จังหวัด / อำาเภอ เข้ามา

สนบัสนนุการจดักจิกรรม โดยดึงภาคีหนว่ย

งานในจังหวัดให้เข้ามาเห็นผลลัพธ์ท่ีเกิด

ขึ้นแล้วเข้ามาร่วมสนับสนุน

ขับเคลื่อนให้เกิดกลไก

เชิงพ้ืนท่ีเชื่อมโยง อปท./อบจ. ผลักดัน

กองร้อยนำ้าหวานให้เป็นกิจกรรมหนึ่งของ

ท้องถ่ินเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน / 

เทศบัญญัติท้องถ่ิน เพ่ือให้มีงบประมาณ

และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพ

สตรีในพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างความปลอดภัยใน

ประเด็นต่างๆ
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33ชุดความรูท
ี่

ชุด
คว

าม
รูท

ี่

กองรอยนักเรียน

ชุดความรูในการพัฒนา
กองรอยนักเรียนอาสาสมัครจราจร

01

02

03

04

05

06

07

08

นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ
1. กองรอยนักเรียน
อาสาสมัครจราจร

2. ครูที่รับผิดชอบ

3. ครูฝกพี่เลี้ยง
ประจำโรงเรียน

4. ครูฝก

เปาหมายในการพัฒนากองรอยนักเรียน

สวนที่ 1:

01 02

งานเขยีนชิน้น้ีมุง่เน้นการถอดบทเรียนองคค์วามรูใ้นการพฒันากองร้อยนักเรียน

อาสาสมัครจราจร ที่แสดงให้เห็นหลักคิดเบื้องหลังในการดำาเนินงาน ตลอดจนองค์

ความรู้ที่ใช้ในการสร้างเยาวชนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

จราจรเพ่ือป้องกันและลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณสถานศึกษา และให้มี

ความรู้ความสามารถในการทำาหน้าที่เป็นกองร้อยนักเรียน โดยประกอบไปด้วย 8 

ส่วนสำาคัญ ดังนี้

 เป้าหมายในการพัฒนากองร้อยนักเรียนฯ

 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนากองร้อยนักเรียนฯ

 องค์ประกอบในการพัฒนากองร้อยนักเรียนฯ

 กลไกการขับเคลื่อนงานกองร้อยนักเรียนฯ

 ฐานคิดเบื้องหลังในการออกแบบกระบวนการฝ่ึก

 กระบวนการในการฝ่ึกกองร้อยนักเรียนฯ

 บทบาทหน้าที่ของกองร้อยนักเรียนฯ

 แนวทางการขยายผลกองร้อยนักเรียน

37



33ชุดความรูท
ี่

ชุด
คว

าม
รูท

ี่

กองรอยนักเรียน

ชุดความรูในการพัฒนา
กองรอยนักเรียนอาสาสมัครจราจร

01

02

03

04

05

06

07

08

นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ
1. กองรอยนักเรียน
อาสาสมัครจราจร

2. ครูที่รับผิดชอบ

3. ครูฝกพี่เลี้ยง
ประจำโรงเรียน

4. ครูฝก

เปาหมายในการพัฒนากองรอยนักเรียน

สวนที่ 1:

01 02

หมายถึง นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีทำาหน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า

พนักงานจราจร เข้าไปช่วยกวดขันพฤติกรรมการขับขี่/วินัย

จราจรของนักเรียนและคนในชุมชน และทำาให้โรงเรียนมีการ

วางกฎกติกาในการใช้รถใชถ้นนร่วมกนั เน้นการขับเคลือ่นงาน

เชิงรุกสำาหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน

หมายถงึ บคุลากร / คร ูประจำาโรงเรียนท่ีมหีนา้ท่ีรบัผดิชอบใน

การดูแลการทำากิจกรรมของกองร้อยนักเรียน

หมายถึง เจ้าหน้าท่ีตำารวจท่ีทำาหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงให้กับกอง

ร้อยนักเรียนประจำาแต่ละโรงเรียนทั้งในระหว่างการอบรมเชิง

ปฏิบัติการและการลงปฏิบัติหน้าที่จริงในสถานศึกษาและ

ชุมชนใกล้เคียง

หมายถึง เจ้าหน้าท่ีตำารวจจากทีมภาคและทีมจังหวัดท่ีทำา

หน้าท่ีเป็นครูฝ่ึกในช่วงระหว่างท่ีกองร้อยนักเรียนเข้ารับการ

ฝ่ึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

มุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ

และพฤติกรรมเสี่ยง ของนักเรียนกลุ่ม

เป้าหมายในเรื่องการใช้รถใช้ถนน รวม

ทัง้เสรมิทัศนคตแิละความเขา้ใจเชงิบวก

ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ

สร้างนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้มีความ

รู้ และสมรรถนะ ที่เหมาะสมในการเป็น

อาสาจราจร และเป็นผูมี้วนิยั แบบทหาร

-ตำารวจ สามารถนำาระเบียบวินัยนี้ไปใช้

ในการเรยีนและการดำาเนนิชวีติ สามารถ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
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03 05
04

แผนภาพเปาหมายในการพัฒนากองรอยนักเรียน

ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและ

พฤติกรรมของ
นักเรียนกลุม
เปาหมาย

สรางนักเรียน
กลุมเปาหมายเปน
อาสาจราจร เปน

ผูมีวินัย แบบ
ทหาร ตำรวจ

ปองกัน
ความเสี่ยง
ที่จะกอใหเกิด

อุบัติเหตุทางถนน
โดยเฉพาะบริเวณ
หนาโรงเรียน

ขยายภาคี
เครือขาย

คณะทำงานปองกัน
แกไขปญหา

อุบัติเหตุทางถนน

ลดปญหาการ
เกิดอุบัติเหต

ุการบาดเจ็บ เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน

ทั้งในโรงเรียน
และชุมชน

การเตรียมความพรอมกอนการเขาสูขั้นตอน

การพัฒนากองรอยนักเรียนฯ

สวนที่ 2:

1 ขั้นตอนการวิเคราะหพื้นที่
ขับเคลื่อนการทำางานเชิงรุก ไปสู่การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง

ถนนทัง้ในบรเิวณสถานศกึษาและชมุชน

ใกล้เคียง โดยมีกองร้อยนักเรียนทำา

หน้าท่ีเป็นผู้สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้

ความเข้าใจและขับเคลื่อนกิจกรรมร่วม

กับคนในชุมชน โดยมีเจ้าหน้าท่ีตำารวจ

ทำาหน้าที่พี่เลี้ยง

ขยายภาคี-เครือข่ายคนทำางานป้องกัน

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ไปสู่

สถานศึกษาและชุมชนใกล้เคยีง มุง่เน้น

ให้เกิดการวางเป้าหมายและเกิดกลไก

การทำางานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง และ

ผลักดันให้เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ

ของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนให้เกิดการ

ส่งต่อการสร้างวินัยความปลอดภัยไป

ยังนักเรียนจากรุ่นต่อรุ่น

มุง่ใหเ้กดิมาตรการ “การจดัการจราจร

” ทีป่ลอดภัย ท้ังในบริเวณสถานศึกษา

และชุมชนใกล้เคียง นำาไปสู่การลด

จำานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำานวนผู้

บาดเจ็บและเสียชีวติจากอุบตัเิหตุทาง

ถนน โดยเชื่อมร้อยการดำาเนินงานร่วม

กับกองร้อยนำ้าหวานซึ่งกระจายตัวอยู่

ในหลายชุมชน
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03 05
04

แผนภาพเปาหมายในการพัฒนากองรอยนักเรียน

ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและ

พฤติกรรมของ
นักเรียนกลุม
เปาหมาย

สรางนักเรียน
กลุมเปาหมายเปน
อาสาจราจร เปน

ผูมีวินัย แบบ
ทหาร ตำรวจ

ปองกัน
ความเสี่ยง
ที่จะกอใหเกิด

อุบัติเหตุทางถนน
โดยเฉพาะบริเวณ
หนาโรงเรียน

ขยายภาคี
เครือขาย

คณะทำงานปองกัน
แกไขปญหา

อุบัติเหตุทางถนน

ลดปญหาการ
เกิดอุบัติเหต

ุการบาดเจ็บ เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน

ทั้งในโรงเรียน
และชุมชน

การเตรียมความพรอมกอนการเขาสูขั้นตอน

การพัฒนากองรอยนักเรียนฯ

สวนที่ 2:

1 ขั้นตอนการวิเคราะหพื้นที่

ก่อนที่จะเริ่มดำาเนินการพัฒนากอง

ร้อยนักเรียนฯ คณะทำางาน / ครูพี่เลี้ยง

ประจำาพ้ืนท่ี / เครือข่ายคณะทำางาน

 ศปถ. / สอจร. ฯลฯ ต้องมีการเตรียม

ความพรอ้มกอ่นนำานกัเรยีนมาฝ่กึอบรม 

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักดังนี้

กิารวิ เคราะห์ขนาดโรงเร่ยน

เพ่ือให้เห็นศักยภาพของโรงเรียนและ

ความพร้อมของโรงเรียนต่อการดำาเนิน

โครงการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

โรงเรยีนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง

 และโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้อง

กบัขนาดและลกัษณะทางกายภาพของ

ชุมชน อีกทั้งยังวิเคราะห์ไปถึงความ

สัมพันธ์ท่ีโรงเรียนมีกับชุมชนซึ่งจะช่วย

เอื้อให้นักเรียนที่ได้รับการฝึ่กเป็นกอง

รอ้ยนกัเรียน มชีมุชนทีเ่อือ้ต่อการปฏิบตัิ

การจริง (รวมไปถึงความสัมพันธ์ต่อผู้

ปกครอง)

กิารวิเคราะห์นโยบายผูู้้บริหาร

โรงเร่ยน เพ่ือทำาให้เห็นแนวโน้มใน

ในการสนับสนุนและเอื้อต่อการทำา

กิจกรรมเพ่ือสร้างความปลอดภัยทาง

ถนนให้กับเด็กนักเรียนและคนในชุมชน

บริเวณโดยรอบ / วิเคราะห์โอกาสใน

การผลักดันให้กองร้อยนักเรียนกลาย

เป็นแผนงานระยะยาวของโรงเรียน / 

การมองความย่ังยืนและความเป็นไป

ได้ของการทำากิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจะ

สนับสนุนและเปิดพ้ืนท่ีให้นักเรียนได้

ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่

กิารวิเคราะห์ต้นทีุ่นกิิจกิรรมใน

โรงเร่ยน วิเคราะห์ว่าในระยะเวลาที่

ผ่านมาโรงเรียนเคยมีการทำากิจกรรมที่

เก่ียวกับการสร้างความปลอดภัยทาง

ถนนหรือไม่ อะไรท่ีทำาแล้วสำาเร็จ อะไร

ทีส่ามารถตอ่ยอดใหม้ปีระสทิธภิาพมาก

ขึน้ / ความสัมพนัธท่ี์โรงเรยีนมตีอ่ชมุชน

และความร่วมมือท่ีมีต่อกัน / ศักยภาพ

ของโรงเรียนในการกำาหนดมาตรการ/

ข้อบังคับท่ีเป็นแนวปฏิบัติของนักเรียน

ในเรื่องความปลอดภัยทางถนน

กิารวเิคราะหส์ถานกิารณอุ์บติัเหตุ

/ความเส่่ยง ของโรงเรียน โดยมีการ
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2 การวิเคราะหกลุมเปาหมาย

3 การประเมินภาพรวมเพื่อ
ออกแบบกระบวนการ

สำารวจสถิติและเก็บข้อมูลจำานวนครั้ง

การเกิดอุบัติเหตุ จำานวนการบาดเจ็บ

และเสียชีวิตของนักเรียน ตลอดจนการ

ประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดจาก 3 ปัจจัย

ได้แก่ 1) พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กในการ

ใช้ยานพาหนะ (เมา หมวก เร็ว ย้อนศร 

ฝ่า่ด่าน)/การมใีบอนญุาตขบัข่ีและพรบ. 

2) ยานพาหนะเสีย่ง (การดัดแปลงสภาพ

รถจักรยานยนต์) 3) สภาพแวดล้อม

เสี่ยง และสภาพการจราจรบริเวณด้าน

หน้าโรงเรียนเพ่ือนำาไปใช้ออกแบบ

กระบวนการฝึ่ก ตลอดจนการตั้งเป้า

หมายร่วมในการลดสถิติการบาดเจ็บ/

เสียชีวิต และการกำาหนดแนวทางหรือ

มาตรการในการจัดการจราจรร่วมกัน

กิารวิเคราะหก์ิลุ�มนักิเร่ยนที่่เ่ขา้

ร�วม โดยจะมกีารวเิคราะหพ์ฤตกิรรม

 ความสนใจ ในการเรยีนรู้ ตลอดจนมี

การวเิคราะหถ์งึทศันคตแิละพฤตกิรรม

การใชร้ถใชถ้นน ผ่านการสื่อสารกับ

ครูที่รับผดิชอบ การมีปฏสิัมพันธ์กับ

ครพูีเ่ลีย้งพืน้ที่  ตลอดจนบทบาทและ

สถาน ภาพในโรงเ รียนของนักเ รียน

กลุ่มเปา้หมาย เช่น สภานักเรยีน / 

นกัเรยีน รด. / กลุม่จติอาสาในโรงเรยีน

 / นกัเรยีนกจิกรรม ฯลฯ ซึง่ทัง้หมดมผีล

ต่อการออกแบบกระบวนการเรยีนรู้

กิารวิเคราะห์ครูผูู้้รับผิู้ดชุอบ ท่ีเข้า

ร่วม ทั้งความเอาใจใส่ การมีบทบาท

หน้าที่ในการดูแลเรื่องความปลอดภัย

ทางถนน / กิจกรรมนักเรียน และหาก

เป็นครูท่ีมีต้นทุนในการทำากิจกรรมใน

ดา้นความปลอดภยัของนกัเรยีน จะชว่ย

เปดิโอกาสและเอือ้ให้กองร้อยนกัเรยีนมี

ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานมากข้ึน

กิารวิเคราะห์ชุุมชุนและสภาพ

แวดลอ้ม เปน็การวางแผนในระยะยาว 

เพ่ือมองโอกาสในการจดัพ้ืนท่ีการปฏบิตัิ

การให้กับกองร้อยนักเรียน โดยมอง

ท้ังความร่วมมือของชุมชน ต้นทุนของ

ชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนที่มีกองร้อย

นำ้าหวาน จะชว่ยให้นกัเรยีนและชมุชนมี

โอกาสในการทำากจิกรรมเพ่ือสรา้งความ

ปลอดภัยทางถนนร่วมกันมากย่ิงข้ึน

การประเมินพฤติกรรม/สมรรถนะ

ของนักเรียน โดยเฉพาะพฤติกรรมการ

เรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย การ

ออกแบบที่สอดคล้องกับช่วงวัยทำาให้

การรับรู้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เช่น

กลุ่มช่วงวัยรุ่น ต้องเป็นกิจกรรมท่ีมี

ความท้าทาย เป็นการเรียนรู้ฐานกายท่ี

เน้นการลงมือปฏิบัติ โดยการเติมความ
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2 การวิเคราะหกลุมเปาหมาย

3 การประเมินภาพรวมเพื่อ
ออกแบบกระบวนการ

รู้จะเป็น On the job training เป็น

หลัก คือ ให้เกิดคำาถามจากการลงมือ

ทำาแล้วจึงค่อยเติมความรู้ตามความ

ต้องการ (รายละเอียดจะอยู่ในส่วน

ของฐานคิดการออกแบบกระบวนการ)

กิารประเมินความสามารถใน

กิารรับรู้/เร่ยนรู้ โดยจะประเมินจาก

การพูดคุย การวิเคราะห์ต้นทุนนักเรียน

เป้าหมาย การสอบถามจากครูที่รับผิด

ชอบ เพ่ือให้เลือกกิจกรรมที่เหมาะสม

กับการรับรู้และความสามารถในการ

เรียนรู้ของเด็ก เน้ือหารายละเอียดเชิง

ลึกจะถูกย่อยเพ่ือให้นักเรียนทุกกลุ่ม

 / ทุกโรงเรียนท่ีมีความรู้ที่แตกต่างกัน

 สามารถเข้าใจได้ง่ายและเหมาะกับ

กลุม่เปา้หมายในทกุระดบัชัน้ เนน้ความ

รู้ที่มีรูปธรรมจริง และมีสื่อเทคโนโลยีที่

เข้ามาช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้น

กิารประเมินครูฝึึกิพ่่เล่�ยงประจำา

โรงเร่ยน โดยจะเน้นเจ้าหน้าที่ตำารวจที่

มีความสัมพันธ์และทำากิจกรรมร่วมกับ

โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ี ต้อง

มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องงาน

ความปลอดภัยทางถนน และเรื่องอื่นๆ

 ท่ีเก่ียวข้อง ที่จะสามารถหนุนเสริม

ความรู้ระหว่างปฏิบัติการให้กับกอง

ร้อยนักเรียนฯ ที่สำาคัญต้องมีจิตอาสาที่

สามารถทำางานได้ในทุกช่วงเวลา

นอกเหนือจากการเตรียมความ

พร้อมก่อนที่จะพัฒนากองร้อยนักเรียน

 กลยุทธ์สำาคัญท่ีทีมคณะทำางานต้อง

คำานงึถึง คอื การประสานโรงเรียนขนาด

ใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กเข้าร่วม

 ต้องทำาให้เกิดความหลากหลาย ยก

ตัวอย่างในกรณีท่ีมีโรงเรียนเป้าหมาย

 จำานวน 10 โรงเรียนเข้าร่วม การกระ

จายให้ขนาดของโรงเรียนมีความหลาก

หลายน้ัน จะช่วยให้เกิดความต่อเน่ือง

ในการทำากิจกรรม ท่ีจะมีผลต่อขนาด

ของชุมชนซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการดำาเนิน

กิจกรรมให้ประสบความสำาเร็จ ดังภาพ
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การเตรียมพรอมกอนการพัฒนา “กองรอยนักเรียน”

การเตรียมพรอมกอนการพัฒนา “กองรอยนักเรียน”

1. สรางพื้นที่และโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
2. พัฒนาองคความรูในการขับเคลื่อน
ระหวางโรงเรียน - ชุมชน
3. เปนการกระตุนใหเกิดการ
ทำกิจกรรมอยางตอเนื่อง
(พฤติกรรมเด็กมักชอบแขงขัน)
4. การมองโอกาสในการขยายผล /
ความคาดหวังในการสนับสนุนใหเกิด
ความตอเนื่องจากนโยบายของโรงเรียน
5. สรางความเสมอภาคและการเขาถึงโอกาส
ในทุกระดับ

การวิเคราะหพื้นที่

การคัดเลือกโรงเรียน
นโยบายผูบริหารโรงเรียน
ตนทุนกิจกรรมในโรงเรียน
สถานการณอุบัติเหตุ /
ความเสี่ยงของโรงเรียน

การวิเคราะหกลุมเปาหมาย การออกแบบกระบวนการ

กลุมนักเรียนที่เขารวมใน
โรงเรียนขนาดใหญ กลาง เล็ก
บทบาทและสถานภาพใน
โรงเรียน
ครูผูรับผิดชอบที่เขารวม
เอาใจใส

พฤติกรรม / สมรรถนะของ
นักเรียนแตละโรงเรียน
ความสามารถในการรับรู /
เรียนรู
ครูฝกพี่เลี้ยงประจำโรงเรียน

โรงเรียน
ขนาดใหญ

โรงเรียน
ขนาดกลาง

โรงเรียน
ขนาดเล็ก

ขอดีของการวางกลยุทธในการคัดเลือกโรงเรียน
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การเตรียมพรอมกอนการพัฒนา “กองรอยนักเรียน”

การเตรียมพรอมกอนการพัฒนา “กองรอยนักเรียน”

1. สรางพื้นที่และโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
2. พัฒนาองคความรูในการขับเคลื่อน
ระหวางโรงเรียน - ชุมชน
3. เปนการกระตุนใหเกิดการ
ทำกิจกรรมอยางตอเนื่อง
(พฤติกรรมเด็กมักชอบแขงขัน)
4. การมองโอกาสในการขยายผล /
ความคาดหวังในการสนับสนุนใหเกิด
ความตอเนื่องจากนโยบายของโรงเรียน
5. สรางความเสมอภาคและการเขาถึงโอกาส
ในทุกระดับ

การวิเคราะหพื้นที่

การคัดเลือกโรงเรียน
นโยบายผูบริหารโรงเรียน
ตนทุนกิจกรรมในโรงเรียน
สถานการณอุบัติเหตุ /
ความเสี่ยงของโรงเรียน

การวิเคราะหกลุมเปาหมาย การออกแบบกระบวนการ

กลุมนักเรียนที่เขารวมใน
โรงเรียนขนาดใหญ กลาง เล็ก
บทบาทและสถานภาพใน
โรงเรียน
ครูผูรับผิดชอบที่เขารวม
เอาใจใส

พฤติกรรม / สมรรถนะของ
นักเรียนแตละโรงเรียน
ความสามารถในการรับรู /
เรียนรู
ครูฝกพี่เลี้ยงประจำโรงเรียน

โรงเรียน
ขนาดใหญ

โรงเรียน
ขนาดกลาง

โรงเรียน
ขนาดเล็ก

ขอดีของการวางกลยุทธในการคัดเลือกโรงเรียน
1. สร้างให้เกิดพ้ืนที่และโอกาสใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนใน

หลากหลายบริบท ก่อให้เกิดชุดความ

รู้ในการทำางานภายใต้สภาพพ้ืนที่ๆ / 

ทรัพยากร / ต้นทุน / ความร่วมมือ ที่มี

ความแตกต่างหลากหลาย

2. เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใน

การขับเคล่ือนกิจกรรมระหว่างโรงเรียน

 – ชุมชนในแต่ละระดับ ทำาให้เห็นช่อง

ทางและ จังหวะในการเข้าไปขับเคลื่อน

กิจกรรม

3. เป็นการกระตุ้นให้เกิดการทำา

กิจกรรมต่อเนื่อง (พฤติกรรมเด็กมัก

ชอบแข่งขัน) การที่มีนักเรียนจากหลาย

โรงเรียนมาทำากิจกรรมในลักษณะ

เดียวกัน และมีช่องทางท่ีต้องสื่อสาร

การทำากิจกรรมระหวา่งกนั ชว่ยใหแ้ตล่ะ

โรงเรียนเกิดการติดตามความก้าวหน้า

ของกันและกัน ซึ่งโดยพฤติกรรมของ

นักเรียนผู้ที่ชื่นชอบ การเป็นผู้นำาการ

เปลี่ ยนแปลงมักจะมีอุปนิสัยชอบ

การแข่งขันและไม่ชอบความพ่ายแพ้  

ทำาให้เกิดการทำากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

เป็นการแข่งขัน กันทำาความดี เพื่อสร้าง

ความปลอดภัยทางถนนให้เกิดข้ึนกับ

เพื่อนและคนในชุมชน

4. ช่วยให้ทีมคณะทำางานมองเห็น

โอกาสในการขยายผล / ความคาด

หวังในการสนับสนุนให้เกิดความต่อ

เนือ่งจากนโยบายของโรงเรยีน “โรงเรยีน

ขนาดเล็กใช่ว่าจะสามารถจัดการได้

เบ็ดเสร็จ โรงเรียนขนาดใหญ่ก็ใช่ว่าจะ

มีศักยภาพในการทำากิจกรรมได้เต็มท่ี” 

ทำาใหเ้กดิบทเรยีนและเหน็ศกัยภาพของ

โรงเรยีนทีจ่ะสามารถตอ่ยอดกจิกรรมให้

เกิดความต่อเนื่อง

5. สร้างความเสมอภาคและการเข้า

ถงึโอกาสในทกุระดบั ไมไ่ดจ้ำากดัเฉพาะ

ในโรงเรยีนขนาดใหญ ่หากแตส่นับสนุน

และสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู ้

สมรรถนะ และความปลอดภัยทางถนน

ในทุกพื้นที่ ทำาให้ถนนในชุมชนนอกเขต

เมืองก็ได้รับการดูแล เช่นเดียวกับถนน

ที่เป็นเส้นทางจราจรในเขตเมืองของ

โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่
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องคประกอบในการพัฒนา

กองรอยนักเรียน

สวนที่ 3:

บทบาท
หนาที่

ครูพี่เลี้ยง
ประจำพื้นที่

ครูที่
รับผิดชอบ

พื้นที่
ปฏิบัติการ สถานที่ฝก

ชุดฟอรม

กระบวนการ

องคประกอบ

01
02

03

04 06

05

การจะพัฒนาให้กองร้อยนักเรียน

เกิดรปูธรรมการทำางานทีม่ปีระสทิธภิาพ

ได้น้ัน มีองค์ประกอบสำาคัญ 7 องค์

ประกอบหลัก คือ

กิระบวนกิาร  ต้องเป็นการเรียน

รู้แบบ On the job training เน้นการ

เรยีนรูจ้ากการลงมอืทำาจรงิ ไมใ่สเ่น้ือหา

มากจนเกินไป (รายละเอียดอยู่ในส่วน

กระบวนการ)

สถานท่ี่่ฝึึกิ ต้องเป็นสถานที่ฝ่ึก

ส่วนกลางที่สร้างความภาคภูมิใจ เช่น

สถานีตำารวจภูธรจังหวัด/อำาเภอ โดยมี

ผู้บงัคับการตำารวจภูธรจังหวัดมาเป็น

ประธานหรือมอบชุด พร้อมท้ังกล่าว

โอวาท จะช่วยทำาให้ผู้เข้าร่วมอบรมมี

กำาลังใจ และรู้สึกถึงความ สำาคัญของ

บทบาทหน้าที่ๆ ได้รับ

ชุุดเคร่่องแบบกิองร้อยนักิเร่ยน

อาสาสมัครจราจร (Road Safety 

Volunteer’s Army School Uniform) 

เป็นสิ่งที่นักเรียนรู้สึกถึงความมีศักดิ�ศรี

ความมีเกียรติ ตลอดจนทำาให้รู้สึกว่า

ตนเองมีบทบาทหน้าที่ๆ ต้องรับผิดชอบ
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องคประกอบในการพัฒนา

กองรอยนักเรียน

สวนที่ 3:

บทบาท
หนาที่

ครูพี่เลี้ยง
ประจำพื้นที่

ครูที่
รับผิดชอบ

พื้นที่
ปฏิบัติการ สถานที่ฝก

ชุดฟอรม

กระบวนการ

องคประกอบ

01
02

03

04 06

05

 เป็นชดุยนูฟิัอรม์ทีม่ากกว่าเสือ้ผา้ทัว่ไป 

แตเ่ปน็ชดุทีแ่สดงใหเ้หน็ถึงความสำาคัญ

และหน้าที่ๆ ผู้ใส่ได้แบกไว้และต้อง

ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองอย่างเต็มกำาลัง

และความสามารถ โดยชุดยูนิฟัอร์มน้ี

ไม่สามารถส่งต่อกันได้ เป็นชุดที่ต้อง

ผ่านการฝึ่กฝ่น การลงมือปฏิบัติงาน

เพ่ือสังคมเป็นเกียรติภูมิของกองร้อย

นักเรียนท่ีได้รับซึ่งแสดงถึงคุณค่าของ

ผู้สวมใส่

ครูพ่่ เล่�ยงประจำาพ่�นท่ี่่  จะเป็น

ตำารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับโรงเรียน

เป้าหมายอยา่งตอ่เนือ่ง มคีวามสมัพันธ์

และมีความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ ร่วมทั้งสามารถติดตามหนุน

เสริมกองร้อยนักเรียนได้ / มีเวลาในการ

ลงพ้ืนที่เพ่ือดูความแม่นยำาและถูกต้อง

ในการปฏบัิตหินา้ทีข่องกองรอ้ยนกัเรยีน 

(รายละเอียดจะอยู่ในส่วนถัดไป)

ครูท่ี่่รับผู้ิดชุอบ เป็นครูที่มีบทบาท

หน้าที่หลักของโรงเรียนในการดูแลและ

ทำากิจกรรมที่เ ก่ียวข้องกับงานความ

ปลอดภัยโดยเฉพาะงานความปลอดภัย

ทางถนน ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน

เรือ่งกองรอ้ยนกัเรยีนฯดว้ย ซึง่การทีค่รมูี

ทัศนคติต่องานความปลอดภัยเชิงบวก

รับผิดชอบเอาจริงเอาจัง และเป็นธุระ

ในการทำากิจกรรม สนับสนุนและเอื้อ

ให้นักเรียนสามารถทำากิจกรรมได้ตาม

อิสระ ภายใต้กรอบท่ีกำาหนดร่วมกัน

 ช่วยให้กองร้อยนักเรียนมีความต่อ

เนื่องในการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังช่วย

ลดแรงกระทบ/แรงต้านจากนักเรียน

ด้วยกันหรือจากผู้ปกครองท่ีสัญจรไป

มาบริเวณหน้าโรงเรียนท่ียังขาดความ

เขา้ใจมาตรการหรอืการจดัการทีเ่กดิขึน้

ของกองร้อยนักเรียน

บที่บาที่หน้าที่่่ กองร้อยนักเรียน

จะไม่แตกต่างจากกิจกรรมของสภา

นกัเรยีนหากไมม่กีารมอบหมายบทบาท

หน้าท่ี ซึ่งในความเป็นจริงนั้น บทบาท

หน้าที่ของกองร้อยนักเรียน มีท้ังใน

โรงเรียนและในการทำากิจกรรมร่วม

กับชุมชน การกำาหนดบทบาทหน้าท่ีๆ

ชัดเจนของกองร้อยนักเรียน จะช่วย

ให้การทำากิจกรรมในการสร้างความ

ปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะกับเพ่ือน

นักเรียน มีโอกาสในการประสบความ

สำาเร็จ เน่ืองจากว่าเป็นหน้าท่ีๆ มีการ

ยอมรับและได้รับการรับรองจากเจ้า

หน้าที่ตำารวจทำาให้เพ่ือนนักเรียนให้การ

ยอมรบัและเคารพในการปฏิบตัหิน้าทีน้ี่ 

(รายละเอียดอยู่ในส่วนของบทบาทหน้าท่ี)
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07

กลไกการขับเคลื่อนงานกองรอยนักเรียน 

สวนที่ 4:

- ประสานนโยบาย
- ครูฝก
- เสริมกำลังใจ
- สื่อสารขยายผล

- ประสานพื้นที่
- ติดตามหนุนเสริม
- ประจำหนาโรงเรียน
- ครูฝกใน / นอกเวลา
- สรางความเชื่อมั่น

- เรียนรูและพัฒนาศักยภาพ
- ดำเนินตามบทบาทหนาที่
- จัดทำกิจกรรมชมรม / 
  ตามสนใจ

ครูฝกภาค ครูพี่เลี้ยงพื้นที่ กองรอยนักเรียน

สอจร.ภาค สสส.
ตำรวจภูธรภาค

ฯลฯ

ปจจัยสนับสนุน สอจร.จังหวัด
ศปถ.จังหวัด / อำเภอ

ปจจัยเสริมระดับพื้นที่
นโยบายทองถิ่น

ศปถ.ตำบล

ครูฝกภาค/ทีมสวนกลาง1

ครูพี่เลี้ยงพื้นที่2

พ่�นที่่ป่ฏิบิตักิิาร ภายหลงัการฝ่กึอบรมกองรอ้ยนกัเรยีนจำาเปน็ตอ้งมพ้ืีนทีใ่นการ

ปฏบิตักิารไมว่า่จะเปน็โรงเรยีนหรอืในชมุชน โดยมคีรผููร้บัผดิชอบและครพ่ีูเลีย้งพ้ืนที่

ทำาหนา้ท่ีในการควบคมุดแูลและใหค้วามรูเ้พ่ิมเตมิ ซึง่ชว่ยใหเ้กดิความปลอดภยัและ

กองรอ้ยนกัเรยีนเองกจ็ะมคีวามม่ันใจและเกดิความเชีย่วชาญในการปฏบิตังิานมาก

ย่ิงขึน้ ซึง่สำาหรบักองรอ้ยนกัเรยีนน้ัน จะไม่ใช่ดำาเนนิการเพยีงการจัดการจราจรเพยีง

 อย่างเดียว แต่จะจัดพ้ืนที่สร้างสรรค์ในโรงเรียนในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือสร้าง

ความปลอดภัยทางถนนร่วมด้วย เช่น การจัดตั้งชมรมอาสาจราจร การจัดการจุด

เสี่ยงในโรงเรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อนนักเรียน เป็นต้น

กลไกการขบัเคลือ่นงานกองรอ้ยนกัเรยีนในท่ีนีจ้ะเนน้ไปที ่“การพฒันาทักษะ” 

ของนกัเรยีนให้สามารถทำาหนา้ทีใ่นการเปน็อาสาจราจร ซึง่กลไกสำาคัญประกอบ

ไปด้วย 3 สว่น คอื ครฝึู่กภาค ครูฝ่กึพ่ีเลีย้งพ้ืนท่ี และตัวของนักเรียนกลุม่เป้าหมาย 

ซึ่งต่างก็มีหน้าที่ของตนเองซึ่งมีความเชื่อมร้อยสัมพันธ์กัน ดังภาพ
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07

กลไกการขับเคลื่อนงานกองรอยนักเรียน 

สวนที่ 4:

- ประสานนโยบาย
- ครูฝก
- เสริมกำลังใจ
- สื่อสารขยายผล

- ประสานพื้นที่
- ติดตามหนุนเสริม
- ประจำหนาโรงเรียน
- ครูฝกใน / นอกเวลา
- สรางความเชื่อมั่น

- เรียนรูและพัฒนาศักยภาพ
- ดำเนินตามบทบาทหนาที่
- จัดทำกิจกรรมชมรม / 
  ตามสนใจ

ครูฝกภาค ครูพี่เลี้ยงพื้นที่ กองรอยนักเรียน

สอจร.ภาค สสส.
ตำรวจภูธรภาค

ฯลฯ

ปจจัยสนับสนุน สอจร.จังหวัด
ศปถ.จังหวัด / อำเภอ

ปจจัยเสริมระดับพื้นที่
นโยบายทองถิ่น

ศปถ.ตำบล

ครูฝกภาค/ทีมสวนกลาง1

ครูพี่เลี้ยงพื้นที่2

• ประสานเชิงนโยบายทัง้ในระดับหน่วยงาน / ระดับจงัหวัด / ระดับทอ้ง

ถิ่น เพื่อประสานงบประมาณและอุปกรณ์สนับสนุน

• เป็นครูฝ่ึกและออกแบบกระบวนการ, คัดเลือกครูพ่ีเล้ียงพ้ืนท่ี, 

ควบคุมการฝ่ึกและออกแบบภาพรวมของการฝ่ึกให้เป็นไปตามเป้า

หมาย / แผนกิจกรรมที่ออกแบบไว้

• เสริมกำาลังใจ/เติมพลัง กระตุ้นให้กองร้อยนักเรียนเห็นคุณค่าของ

กิจกรรมที่ทำา / เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ มาให้กำาลังใจหรือเข้า

รว่มในการให้โอวาทในระหว่างฝ่กึ ทำาใหนั้กเรียนรู้สกึถงึคณุคา่ท่ีมขีอง

การมาทำาหน้าที่อาสาจราจร/เสริมพลังการทำากิจกรรมให้กับกองร้อย

นักเรียนในระหว่างทำากิจกรรม 

• ส่ือสารขยายผล มีการสรุปบทเรียนและความรู้จากการดำาเนินงาน

และนำาเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานสู่สาธารณะ การพาไปนำาเสนอผล

งานและพาไปเป็นต้นแบบในพื้นที่อื่น ๆ

• ประสานพ้ืนท่ี/โรงเรียน ลงไปพูดคุยเพ่ือเชิญชวนและสร้างความ

เข้าใจให้โรงเรียนสนับสนุนนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม 

• ติดตามหนุนเสริม การทำากิจกรรมของนักเรียนทั้งก่อนฝ่ึก / ระหว่าง

ฝ่ึก / หลังการฝ่ึกและกลับมาปฏิบัติหน้าที่จริงในโรงเรียน

• ประจำาหน้าโรงเรียน ทำากิจกรรมร่วมกับกองร้อยนักเรียน รวมทั้งทำา

กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนในเรื่องความปลอดภัยทางถนนและประเด็น

อื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ

• ครูฝ่ึกใน/นอกเวลา เป็นพ่ีเลี้ยงที่คอยให้คำาแนะนำาไม่เฉพาะเวลา

ทำางาน แต่นอกเหนือเวลางาน โดยมุ่งเน้นให้กองร้อยนักเรียนสามารถ

ดำาเนินการได้จริง และมีความชำานาญโดยเฉพาะการให้สัญญาณมือ 

• สร้างความเชื่อมั่น โดยทำาหน้าที่ในการสร้างความมั่นใจให้กับกอง

ร้อยนักเรียนโดยเฉพาะในช่วงปฏิบัติการจริงในพื้นที่ เช่น การสอนวิธี

การระมดัระวงัตนเอง การปรบัปรงุการใหส้ญัญาณมอืของอาสาจราจร
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กองรอยนักเรียน3

“ครูฝกพื้นที่” อีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการหนุนเสริม

การเรียนรูหลักการฝกอบรม

หลักการเลือกครูพี่เลี้ยงในโรงเรียน

หลักการเลือก
ครูฝก

เปนตำรวจที่
ทำกิจกรรม
กับโรงเรียน

มีจิตอาสา

มีความรู

ไดรับการ
ยอมรับ

จากครู / พื้นที่

มีทักษะและ
สมรรถนะที่

พรอม

รวมกิจกรรม
กับโรงเรียน

อยางตอเนื่อง

มีความ
สัมพันธ

กับพื้นที่ / ครู

ให้ถูกต้อง เป็นต้น

• เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพภายใต้หลักสูตรที่ทางครูฝ่ึกได้จัดเตรียม

ไว้ให้

• ดำาเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภายหลังจาก

การฝึ่กอบรมได้มีการกลับมาออกแบบการจัดกิจกรรมและปฏิบัติการ

จริงในพื้นที่ ทั้งในโรงเรียนและลงไปทำากิจกรรมร่วมกับชุมชน

• จัดทำากิจกรรมชมรม/กิจกรรมตามสนใจ เป็นกิจกรรมท่ีนอกเหนือ

จากการอบรมจากครูพ่ีเลี้ยง แต่กระบวนการที่หล่อหลอมให้กอง

ร้อยนักเรียนได้ลุกขึ้นมาทำากิจกรรมอาสาจราจร ได้ปรับวิธีคิดและ

พฤตกิรรมของนกัเรยีนท่ีมตีอ่เรือ่งความปลอดภยัทางถนน นำาไปสูก่าร

ทำากิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียนเพิ่มเติม

• การปฏิบตัติวัให้เปน็ตน้แบบแก่เพ่ือนนักเรียนและทำาให้คนในชุมชน

รวมทั้งผู้ปกครองเห็นถึงความสำาคัญของการขับเคลื่อนกิจกรรมความ

ปลอดภัยทางถนน

นอกจากครูฝ่ึกจากส่วนกลาง (ภาค) ครูฝ่ึกพ้ืนท่ีหรือครูพ่ีเลี้ยงพ้ืนท่ี คือ กลไก

สำาคัญที่ทำาให้กองร้อยนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 

เพราะจะมีการติดตามและสอนความรู้เพิ่มเติมจากการปฏิบัติจริงในพื้นที่เป็นระยะ

 นอกจากนี้ยังช่วยเสริมทักษะท่ีจำาเป็นทำาให้กองร้อยนักเรียนมีความปลอดภัยใน

การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้ง ดังนั้นการเลือกครูฝ่ึก/พี่เลี้ยงพ้ืนที่ๆ มีความพร้อมจึง

สำาคัญอย่างมาก มีหลักการในการเลือกครูฝ่ึก คือ

1) เป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ทำากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและชุมชนเป้าหมายมา

อย่างต่อเนื่อง

2) มคีวามสัมพันธก์บัคนในพ้ืนทีแ่ละบคุลากรของโรงเรยีน ซึง่ชว่ยเอือ้ตอ่การ

ทำากิจกรรม
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กองรอยนักเรียน3

“ครูฝกพื้นที่” อีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการหนุนเสริม

การเรียนรูหลักการฝกอบรม

หลักการเลือกครูพี่เลี้ยงในโรงเรียน

หลักการเลือก
ครูฝก

เปนตำรวจที่
ทำกิจกรรม
กับโรงเรียน

มีจิตอาสา

มีความรู

ไดรับการ
ยอมรับ

จากครู / พื้นที่

มีทักษะและ
สมรรถนะที่

พรอม

รวมกิจกรรม
กับโรงเรียน

อยางตอเนื่อง

มีความ
สัมพันธ

กับพื้นที่ / ครู

3) มีการดำาเนินโครงการและร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนตามโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ

4) มีทักษะและสมรรถนะที่พร้อมในการฝ่ึกและถ่ายทอดองค์ความรู้

5) มีความรู้และความเข้าใจในหลักการที่จำาเป็นของกองร้อยนักเรียน ตลอด

จนเข้าใจในพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

6) ไดรั้บการยอมรบัจากคนในพ้ืนทีแ่ละบคุลากรในโรงเรยีน มคีวามเปน็เครอื

ข่ายในการทำากิจกรรมร่วมกันในทุกๆ โอกาส

7) มีจิตอาสาและเสียสละในการลงมาหนุนเสริมและติดตามการทำากิจกรรม

ของกองร้อยนักเรียน
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ฐานคิดเบื้องหลังในการออกแบบกระบวนการฝก

ฐานคิดการจัดการเรียนรูสูกิจกรรม 4 ชวง

สวนที่ 5:

การปรับพฤติกรรม

ทัศนคติ / จิตสำนึก

การปฏิบัติการจริง

ฝกเทคนิค / สมรรถนะ

เติมความรูความเขาใจ

การวิเคราะหพฤติกรรม

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการจริง
ในพื้นที่มี

พี่เลี้ยงหนุน

เติมความรู
เพิ่มเติม / ทำ
กิจกรรมรวม

สรุปบทเรียน /
สื่อสาร

สาธารณะ

ฐานคิดเบื้องหลังในการออกแบบ

กระบวนการฝึ่กอบรมเพ่ือสร้างกอง

ร้อยนักเรียนและกองร้อยนำ้าหวานนั้น

มีหลักการเดียวกัน เน้นการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ โดยผู้เข้าร่วมกระบวนการ

ต้องได้ทั้ง ความรู้ ทักษะสำาหรับการ

เปน็อาสาจราจร การปรับทัศนคติตลอด

จนพฤติกรรมของตนเอง โดยมีฐานคิด

สำาคัญในการออกแบบ 6 ขั้น

ขั�นที่่่  1 การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้เข้าร่วม ท้ังในเร่ืองของอายุ ช่วงวัย

 พฤติกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนความ

สนใจในประเด็นต่างๆ โดยในส่วน

ของกองร้อยนักเรียนจะเน้นไปทีรู่ปแบบ 

Active Learning คอื การเรยีนรู้ผา่นการ

ลงมือปฏิบัติ

ขั�นที่่่ 2 เติมความรู้ความเข้าใจ โดย

ความรู้ที่เติมให้กับกลุ่มเป้าหมาย จะ
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ฐานคิดเบื้องหลังในการออกแบบกระบวนการฝก

ฐานคิดการจัดการเรียนรูสูกิจกรรม 4 ชวง

สวนที่ 5:

การปรับพฤติกรรม

ทัศนคติ / จิตสำนึก

การปฏิบัติการจริง

ฝกเทคนิค / สมรรถนะ

เติมความรูความเขาใจ

การวิเคราะหพฤติกรรม

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการจริง
ในพื้นที่มี

พี่เลี้ยงหนุน

เติมความรู
เพิ่มเติม / ทำ
กิจกรรมรวม

สรุปบทเรียน /
สื่อสาร

สาธารณะ

เ ป็นความรู้ ท่ีจำา เป็นที่อาสาจราจร

จำาเป็นต้องรู้  หากแต่ความยากง่าย

ของเนื้อหาในการเติมความรู้น้ันขึ้นอยู่

กับพฤติกรรมของผู้เรียน สำาหรับกอง

ร้อยนักเรียนน้ัน ความรู้ที่เติมจะอยู่ใน

กระบวนการช่วงแรกในระยะเวลาไม่

นานนัก จากนั้นจะเป็นการเติมความรู้

ระหว่างลงมือปฎิบัติเป็นหลัก

ขั�นที่่ ่3 การฝึ่กเทคนิค/พฒันาทกัษะ 

เมือ่ผูเ้ขา้ร่วมพอจะมคีวามรูพ้ื้นฐาน การ

ฝ่ึกฐานกายมีความจำาเป็นอย่างมาก

 ในการทำาให้ผู้เข้าร่วมมีวินัย ดังนั้นจึง

มีการฝ่ึกอย่างเข้มงวด จริงจัง เพื่อเสริม

ทักษะท่ีผู้เรียนต้องมี เป็นฐานท่ีให้เวลา

ในกระบวนการค่อนข้างมาก เพราะมี

ความจำาเปน็อย่างย่ิงตอ่การลงไปปฏบิตัิ

การจริงในพื้นที่

ขั�นที่่่ 4 การปฏิบัติจริง กระบวนการ

ในข้ันนี้จะจัดขึ้นภายหลังจากการฝ่ึก

อบรมแล้ว เป็นขั้นตอนสำาคัญท่ีทำาให้

กองรอ้ยนกัเรียนไดน้ำาความรูแ้ละทักษะ

จากการฝ่กึมาใชจ้รงิ เกดิเปน็ความรูจ้รงิ

ที่ ซึ่งจำาเป็นที่ต้องมีครูพ่ีเลี้ยงพ้ืนที่คอย

ติดตามหนุนเสริมอย่างใกล้ชิด

ขั�นที่่่ 5 ขั้นตอนการเปลี่ยนทัศนคติ

และจิตสำานึก ภายหลังจากที่กองร้อย

นักเรียนได้กลับไปปฏิบัติการจริง การ

ทอดเวลาให้ตกผลึกและทำากิจกรรม

ต่อเน่ือง ทำาให้มุมมองและทัศนคติ

ของนักเรียนเปลี่ยนไป ทั้งมุมมอง

และทัศนคติท่ีมีต่อเจ้าหน้าท่ีตำารวจ

ต่อประเด็นความปลอดภัยทางถนน

เพราะเขาได้ทำาหน้าที่และปฏิบัติการ

จริงด้วยตนเอง เปรียบเสมือนตัวแทน

ของเจ้าหน้าท่ีตำารวจ ทำาให้วิธีคิดและ

ทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปและพร้อมที่

จะทำาหน้าท่ีอาสาจราจรโดยมองว่า

เป็นเกียรติภูมิ และสิ่งที่ภาคภูมิใจครั้ง

หนึ่งในชีวิต

ขั� นที่่่  6  ขั้ นตอนการ เปลี่ ยน

พฤติกรรม การจัดฝ่ึกอบรมหลาย

ครั้ง เมื่อจบหลักสูตรความรู้ที่ได้รับ

ก็มักจะติดตัวคน และถ้าไม่ได้ใช้

อย่างสมำ่าเสมอ หลายคร้ังผู้เรียนก็

จะกลับไปอยู่ในจุดเดิมท่ีตนเองเป็น

แต่กระบวนการของกองร้อยนักเรียน 

พาให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ค่อยๆ

ไต่ระดับของความรู้มาสู่การเปลี่ยน

ทศันคติทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นพฤติกรรม

ให้กลายเป็นบุคลิก เป็นวิถีชีวิตท่ี

ปฏิบัติ ซึ่งทำาให้กองร้อยนักเรียนมี

วินัยติดตัว มีความห่วงใยต่อเรื่อง

ความปลอดภัยทางถนน และเลือกทีจ่ะ

ทำาตัวเองเปน็ตน้แบบ ในขณะเดยีวกนั

ก็ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะอาสาจราจร

โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะใส่ชุดยูนิฟัอร์ม
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กระบวนการในการฝกกองรอยนักเรียน

สวนที่ 6:

วัน
ที่
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.0
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12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

กลับที่พัก

อยู่หรอืไม่ ดงันัน้ ชดุยูนฟิัอรม์จึงเปน็เครือ่งมือในการสร้างให้นักเรยีนปฏิบตัหินา้ท่ีใน

ชว่งแรก แต่การติดตามและทำากิจกรรมในระยะยาวทำาให้หนา้ทีจ่ราจรอาสานีก้ลาย

เป็นสิ่งที่ติดเนื้อติดตัวไปตลอดชีวิต

53



กระบวนการในการฝกกองรอยนักเรียน

สวนที่ 6:

วัน
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12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

กลับที่พัก

กระบวนการในการฝึ่กกองร้อยนักเรียนดังท่ีกล่าวในหัวข้อข้างต้น วา่มีรปูแบบการ

ฝ่กึปฏบัิตกิารทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิดงัน้ันการจดักระบวนการจงึจำาเปน็ตอ้ง

มีการยืดหยุ่น ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและช่วงเวลาแต่ก็ยังคงเนื้อหาไว้อย่าง

ครบถ้วน โดยระยะเวลาในการฝ่ึกที่จัด คือ 2 คืน 3 วัน ดังตารางกระบวนการฝ่ึก

ถึงแม้ว่ากระบวนการฝ่ึกอบรม 2 คืน 3 วัน จะดูมีความเข้มข้นและจริงจัง หาก

แต่นักเรียนที่เข้ารับการฝ่ึกเป็นกองร้อยนักเรียน/อาสาจราจรน้ัน ต่างพูดเป็นเสียง

เดยีวกนัวา่ระยะเวลาในการฝ่กึนอ้ยเกนิไป เวลาทีเ่หมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 5-10 วนั 

และเสนอใหม้กีารจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกองรอ้ยนกัเรยีนตา่งโรงเรยีนเกดิ

ขึ้นอีกหลังจากได้แยกย้ายไปปฏิบัติงานจริง เพ่ือเป็นการกระตุ้นและสร้างความต่อ

เนื่องในการขับเคลื่อนกองร้อยฯ

บทบาทหน้าท่ีของกองร้อยนักเรียนอาสาจราจร ภายหลังจากการฝึ่กอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ผู้เข้ารับการฝึ่กจะได้รับใบประกาศนียบัตร เพ่ือรับรองการปฏิบัติหน้าท่ี

โดยชอบธรรม ทำาให้มีสิทธิในการทำากิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจได้อย่างเต็ม

ที่ โดยที่บุคคล/หน่วยงานใดจะขอการสนับสนุนจากกองร้อยนักเรียนอาสาจราจร

 ต้องมีหนังสือแจ้งไปยังครูฝ่ึกพ่ีเลี้ยงอย่างเป็นทางการเพ่ือท่ีจะได้มีการลงไปร่วม

ดูแลความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรม โดยหน้าที่หลักๆ ของกองร้อยนักเรียนอาสา

จราจรจะประกอบไปด้วย
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บทบาทหนาที่ของกองรอยนักเรียน

สวนที่ 7:

ดานการ
ควบคุม

ดานการ
สรางความ
ปลอดภัย

ดานการ
สงเสริม
(เชิงรุก)

ครูผูรับผิดชอบ / ผูบริหาร / ครูพี่เลี้ยง ตองดูแลอยางใกลชิดคูขนานไปกับการทำกิจกรรมรวม
กองรอยนักเรียน

หนาที่ของ

กลไกเชิงพื้นที่
เชื่อมโยง อปท./

สภาเด็กฯ

แนวทางการขยายผลกองรอยนักเรียน

สวนที่ 8:

กลไกเชิง
นโยบายเหนือ

พื้นที่

กองรอยนักเรียน

ทีมครู
พี่เลี้ยง

ทีม
ครูฝก
ภาค

องคกรภาคี
เชิงประเด็น

ผลักดันใหเปน
นโยบาย
โรงเรียน

- จัดระเบียบการจราจรหนาโรงเรียน
- ผูชวยเจาพนักงานจราจรในการ
  ปองกันอุบัติเหตุในชุมชน /
  บริเวณหนาโรงเรียน
- การกำหนดมาตรการสรางความ
  ปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน

- การสื่อสารมุมมองเชิงบวกตอ
  เจาหนาที่
- การอบรมใหความรูเรื่องความ  
  ปลอดภัยทางถนน / ยาเสพติด / 
  ฯลฯ
- กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ
- การปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
- การดำเนินการชมรมความ
  ปลอดภัยในโรงเรียน
- แลกเปลี่ยนความรูขามโรงเรียน
- การรวมกิจกรรมเพื่อสรางความ    
  ปลอดภัยทางถนนรวมกับ
  กองรอยน้ำหวาน/คนในชุมชน

- การจัดการจุดเสี่ยงภาย
  ในโรงเรียน
- การตรวจสอบสภาพรถ
  จักรยานยนตใหมีความพรอม
- การอำนวยความสะดวกใหกับ
  นักเรียนในการสัญจรชวง
  เชา-เย็น

ในส่วนของการขยายผลกองรอ้ยนกัเรยีน จะไมใ่ชก่ารรอเพยีงการหางบประมาณ

จากเจ้าหน้าที่ตำารวจ / ครูฝ่ึกทุกระดับ หรือภาคีเครือข่าย สอจร. ศปถ.จังหวัด/

อำาเภอ เท่าน้ัน แต่ต้องผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนงานต่อ โดยอาศัยครูฝึ่กภาค (

ทีมส่วนกลาง) ทีมครูพี่เลี้ยงและเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาสนับสนุน ควบคู่ไปกับการ

สนับสนุนของโรงเรียน ที่ต้องบรรจุเรื่องกองร้อยนักเรียนเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของ

กิจกรรมโรงเรียน โดยที่มีทิศทางและข้อเสนอต่อการดำาเนินงานกองร้อยนักเรียนให้

เกิดความต่อเนื่อง ดังนี้
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บทบาทหนาที่ของกองรอยนักเรียน

สวนที่ 7:

ดานการ
ควบคุม

ดานการ
สรางความ
ปลอดภัย

ดานการ
สงเสริม
(เชิงรุก)

ครูผูรับผิดชอบ / ผูบริหาร / ครูพี่เลี้ยง ตองดูแลอยางใกลชิดคูขนานไปกับการทำกิจกรรมรวม
กองรอยนักเรียน

หนาที่ของ

กลไกเชิงพื้นที่
เชื่อมโยง อปท./

สภาเด็กฯ

แนวทางการขยายผลกองรอยนักเรียน

สวนที่ 8:

กลไกเชิง
นโยบายเหนือ

พื้นที่

กองรอยนักเรียน

ทีมครู
พี่เลี้ยง

ทีม
ครูฝก
ภาค

องคกรภาคี
เชิงประเด็น

ผลักดันใหเปน
นโยบาย
โรงเรียน

- จัดระเบียบการจราจรหนาโรงเรียน
- ผูชวยเจาพนักงานจราจรในการ
  ปองกันอุบัติเหตุในชุมชน /
  บริเวณหนาโรงเรียน
- การกำหนดมาตรการสรางความ
  ปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน

- การสื่อสารมุมมองเชิงบวกตอ
  เจาหนาที่
- การอบรมใหความรูเรื่องความ  
  ปลอดภัยทางถนน / ยาเสพติด / 
  ฯลฯ
- กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ
- การปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
- การดำเนินการชมรมความ
  ปลอดภัยในโรงเรียน
- แลกเปลี่ยนความรูขามโรงเรียน
- การรวมกิจกรรมเพื่อสรางความ    
  ปลอดภัยทางถนนรวมกับ
  กองรอยน้ำหวาน/คนในชุมชน

- การจัดการจุดเสี่ยงภาย
  ในโรงเรียน
- การตรวจสอบสภาพรถ
  จักรยานยนตใหมีความพรอม
- การอำนวยความสะดวกใหกับ
  นักเรียนในการสัญจรชวง
  เชา-เย็น

1) กลไกเชิงนโยบายเหนือพื้นท่ี เชื่อมร้อย ศปถ.จังหวัด / อำาเภอ เข้ามาสนับสนุน

การจัดกิจกรรม โดยดึงภาคีหน่วยงานในจังหวัดให้เข้ามาเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

เข้ามาร่วมสนับสนุน 

2) ผลักดันให้เป็นนโยบายโรงเรียน โดยโรงเรียนทำาหน้าท่ีในการสนับสนุนงบ

ประมาณ และเอื้อให้นักเรียนได้ทำากิจกรรม โดยสามารถขอความร่วมมือจากครูพ่ี

เลี้ยงพื้นที่/ครูฝ่ึกภาค มาช่วยสอนนักเรียนในแต่ละรุ่น

3) กลไกเชิงพ้ืนที่เชื่อมโยง อปท./สภาเด็กฯ ผลักดันกองร้อยนักเรียนให้เป็น

กิจกรรมหน่ึงของท้องถ่ิน เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน / เทศบัญญัติท้องถ่ิน

 / กลไกสภาเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีงบประมาณและอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา

ศกัยภาพเด็กนกัเรียนในพ้ืนทีเ่พ่ือสร้างความปลอดภัยในประเด็นตา่งๆ ท่ีเปน็นโยบาย

ของท้องถิ่น

56



POLICE

POLICE POLICE



POLICE

POLICE POLICE




