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ค�าน�า

	 เป็นเวลาล่วงเลยมากว่าทศวรรษ	 อุบัติเหตุจราจรยังคงเป็นปัญหา
สขุภาพทีม่คีวามรนุแรงสงู	แต่การให้ความส�าคญัของสังคมเพ่ือค้นหามาตรการ
ป้องกันอุบัติเหตุยังคงมีอยู ่อย่างจ�ากัด	 ด้วยหลากหลายสาเหตุและปัจจัย	 
เช่น	อุบัติเหตุยังเป็นเรื่องไกลตัว	และเป็นเรื่องของโชคชะตา
	 บทเรยีนการด�าเนนิงานในระดบัพืน้ทีเ่ล่มนีจ้ะช่วยให้ผูเ้กีย่วข้องได้เกดิ
ความเข้าใจและน�าไปสู่การก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ในพื้นที่ตนเองได้อย่างเหมาะสม	 ซึ่งเป็นความพยายามของคณะท�างาน
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด	 (สอจร.)	 
โดยมุ่งหวงัให้ผูท้ีส่นใจได้ใช้เป็นสือ่ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัปัจจยัเสีย่ง
และแนวทางการป้องกันในระดับพื้นที่
	 แต่ด้วยข้อจ�ากัดของการสร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้สู ่
การปฏิบัติในหนังสือเล่มนี้ยังเป็นความรู ้ที่เหมาะสมอยู่ในบางบริบทพื้นที	่ 
ผู้อ่านจึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังในการน�าไปปรับใช้และปฏิบัติในพ้ืนท่ี
ของตนเอง

   คณะท�างานสนับสนุนการป้องกัน
      และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด
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บทน�า

 .....ทุกชั่วโมง มีคนไทยตายจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 3 คน  

ทุก 20 นาทีมีคนตาย 1 คน ป่วยหนัก 200 คน และทุกชั่วโมง มีคนไทย 

6 คน ต้องกลายเป็นผู้พิการ น่าจะบ่งชี้ว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤต 

ในปัญหาดังกล่าวอย่างแท้จริง.....

    ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยยังคงต้องการแนวทาง 

มาตรการที่สามารถจัดการกับปัญหานั้นด้วยความหวังที่ไม่เคยมอดดับ

	 สาเหตุแห ่งป ัญหา	 ยั งคงเป ็นเรื่ อง เดิมๆ	 ที่ 	 ศ .นพ.ไพบูลย ์	 

สุริยะวงศ์ไพศาล	คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ได้กล่าวไว้ในต�ารา

ระบาดวิทยาอุบัติเหตุจราจรว่า	ปัญหานี้ในประเทศไทยแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่

	 1)	 Proximal	 determinants	 พบว่าคนมีพฤติกรรมเสี่ยง	 รถไม่ได้

มาตรฐาน	ถนนมีปัญหาทางกายภาพและสภาพแวดล้อม	

	 2)	 Distal	 determinants	 การจัดการกับปัญหานี้ของประเทศไทย	

ในแง่การจัดท�าแผน	 งบประมาณ	 การจัดการกับปัญหาระดับประเทศยังไม่ได้

ถูกจัดการอย่างจริงจัง

	 และยังคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีจุดจัดการแบ่งออกเป็น	 

2	 ระดับ	 คือ	 ภาพใหญ่ระดับประเทศและการขับเคลื่อนงานแนวราบใน

พื้นที่ชุมชน	 ท้องถิ่น	 ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับปัญหา....วัตถุประสงค์ของการรวบรวม 

บทเรียนดีๆ	 ที่ได้จากการด�าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

ทางถนนระดับจังหวัด	 ของคณะท�างานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง

ถนนระดับจังหวัด	 (สอจร.)	 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงาน
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กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	เล่มนีจ้งึบงัเกดิขึน้มาด้วยเจตนา

+อารมณ์	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 Model	 การท�างานในพ้ืนท่ีภายใต้โครงการ

นวัตกรรมและพัฒนาทั้ง	 65	 โครงการที่ได้รับทุนและด�าเนินงานช่วงระหว่างปี	 

2558–	 2559	 ซึ่งแต่ละโครงการอาจจะมีเทคนิควิธีทั้งที่คล้ายคลึงหรือแตก

ต่างกัน	 น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปปรับใช้กับจังหวัดอื่นๆ	 ในอนาคต	 

โดยคณะท�างานมุ่งหวงัให้คนท�างานจะสร้างปีตสิขุจากสิง่ทีด่งีามทีร่่วมกนัท�าใน

การช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นบุญที่ประเสริฐที่สุด

	 เรื่องราวดีๆ	 ของท้ัง	 21	 โครงการ	 ผู้เขียนจะขอจัดกลุ่มตามกิจกรรม

และเป้าประสงค์ของโครงการที่ได้ด�าเนินงานไปแล้ว	สรุปดังตารางที่	1

กลุ่มโครงการ จังหวัด

ศปถ.จังหวัด/อ�าเภอ / ศปถ. อปท.

1.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	
อ�าเภอน�้าพอง

ขอนแก่น

2.	โครงการพัฒนาความร่วมมือสู่ความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

3.	โครงการขยายความร่วมมือด้านการด�าเนินงานป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนของภาคีเครือข่ายสู่การขับเคลื่อน
งานระดับชุมชนจังหวัดมหาสารคาม	ประจ�าปี	2558

มหาสารคาม

4.	โครงการเสริมศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพโดยสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของกลไกศูนย์ป้องกันความปลอดภัย
ทางถนนระดับอ�าเภอ	จังหวัดสุรินทร์

สุรินทร์



Best Practice 7

5. โครงการการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้ภาคีเครือข่าย
ระดับอ�าเภอมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

นครศรีธรรมราช

6. โครงการนวตกรรมชุมชนเข้มแข็งป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จราจรในพื้นที่อ�าเภอท่าหลวง

ลพบุรี

7.	โครงการพระแสงสัญจรปลอดภัย	ร่วมใจลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

สุราษฎร์ธานี

8.	โครงการชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้
รถจักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	
(ปัตตานี	นราธิวาส)

ปัตตานี	นราธิวาส

การผลิตและการใช้สื่อ 

9.	โครงการจังหวัดยโสธรร่วมใจสร้างความปลอดภัย
ทางถนนบ้านตาดทอง

ยโสธร

10.	โครงการนวตกรรมรังสรรค์สื่อสารแนวราบ อุตรดิตถ์

มาตรการองค์กร หมวกนิรภัย 100%

11.	โครงการองค์กรต้นแบบหมวกนิรภัย	100%	
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ล�าปาง

12.	โครงการนครปลอดภัย	ทุกวัน	ทุกวัย	สวมหมวกนิรภัย	
100%	ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์	
ต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

13.	โครงการสร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย	100%	ต�าบลเหนือเมือง

ร้อยเอ็ด
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สถานศึกษา/เยาวชน/กู้ชีพ กู้ภัย

14.	โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนของเยาวชน

สมุทรสงคราม

15.	โครงการปลุกพลัง	สร้างเครือ	การป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน

ประจวบคีรีขันธ์

16.	โครงการเด็กเวียงแหงร่วมลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ เชียงใหม่

17.	โครงการเยาวชนอาสาจราจร อุดรธานี

อาสาสมัครจราจร

18.	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาจราจรในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

บึงกาฬ

Technology/CCTV

19.	โครงการบังคับใช้กฎหมายโดยกล้อง	CCTV ขอนแก่น

ชุมชน

20.	โครงการถนนต้นแบบปลอดอุบัติเหตุด้วยพลังชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

21.	โครงการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเพื่อ
สร้างชุมชนปลอดภัยทางถนน	53	หมู่บ้าน

อุตรดิตถ์
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รายละเอียดแยกตามกลุ่มโครงการ

กลุ่มโครงการ ศปถ.จังหวัด/อ�ำเภอ/ศปถ. อปท.
 1. บทเรียน การจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนน อ�าเภอ
น�้าพอง” จังหวัดขอนแก่น

 ปัญหาอบุตัเิหตทุางถนนในสงัคมไทย	เป็นปัญหาวกิฤตทีไ่ด้รบัผลกระทบ	
ในสังคมวงกว้าง	 ครอบคลุมท้ังสังคมเมืองและ	 “สังคมชนบท”ตัวเลขความ 
สูญเสียอย่างต่อเนื่องด้วยสาเหตุข้างต้นพาไทยติดอันดับ	 2	 ของโลก	 อย่างไม ่
ยากเย็น	 ...แต่มากกว่า	 30	 ปี	 กับการผลักดันมาตรการและภายใต้ภาวการณ์
น�าของ	 นพ.วิทยา	 ชาติบัญชาชัย	 และคณะท�างานป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น	 ชี้ให้เห็นความส�าเร็จของ	Unit	 ย่อยระดับ
จังหวัดตัวอย่างความส�าเร็จหลายแง่มุมได้แก่การรณรงค์บังคับใช้กฎหมาย 
สวมหมวกนิรภัยและการพัฒนาบริการดูแลผู้บาดเจ็บทางถนนที่อ�าเภอเมือง
จงัหวดัขอนแก่นในช่วง	2530-2545	จนได้รบัการยกย่องจากองค์การอนามยัโลก
และไจก้าภายใต้ภาพใหญ่ระดับประเทศ	 ที่ดูยังคงห่างไกลกับการลดอัตราการ
เสยีชวีติของการเกดิอบุตัเิหตทุางถนนตามมาตรฐานสากลให้เหลอืครึง่หนึง่	หรอื
ปีละ	14.15	คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนตามค�าประกาศเจตนารมณป์ฏิญญา 
มอสโก	 (2554	 –	 2563)	 เพราะความซับซ้อนของระบบและองค์ประกอบที่ 
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตท่ีผันแปรไปตามเหตุและปัจจัยในปัจจุบัน	
เช่น	 ความน�าสมัยของเทคโนโลยียานยนต์	 กายภาพถนนที่สะดวกและเหมาะ
แก่การใช้ความเร็ว	
	 วิกฤตการณ์ภาพใหญ่ระดับประเทศที่ยังปรากฏชัด	 เป็นจุดเริ่มต้น
ให้ภาคีเครือข่ายงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับประเทศ	
ประกอบด้วย	 ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	
องค์กรต่างๆ	สสส.	สอจร.	ศวปถ.	ฯลฯ	ร่วมกันค้นหา	ยุทธวิธี	และมาตรการที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เคลื่อนภูเขาลูกใหญ่	หนึ่งในนั้นคือ	การขยับจุดจัดการ 
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หรือจุดคานงัด	 โดยใช้ความรู้และปัญญาในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
ไปใกล้ที่เกิดเหตุให้มากที่สุด	ลดหลั่นจากระดับประเทศ	จังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล	 
ไปสิ้นสุดที่ท้องถิ่น	(The	Last	Unit)	สร้างพลังท้องถิ่นในการจัดการปัญหาของ
ตนเองโดยอาศัยทรัพยากร	 องค์ความรู้	 ท้ังจากทุนเดิมของตนและจากองค์กร
ภายนอก	สอดคล้องกับหลักคิดทางกลศาสตร์ของ	อาร์คีมินิส	ที่ว่า	“หากหาจุด
ที่เหมาะสม	หาจุดคานงัดที่ถูกจุด งานยกก้อนหินก็ไม่ใช่เรื่องยาก และเขาจะ
งัดโลกให้ด”ู.....เราลองมาดบูทเรยีนเลก็ๆ	ท่ีชาวอ�าเภอน�า้พองได้พยายามหาไม้
มาท�าเป็นคานงดั..เพือ่สอดเข้าไปใต้ก้อนหนิ...ก่อนทีจ่ะหาอะไรมารองใต้คานให้
เป็นจดุคานงัด...แล้วใช้แรงเพยีงเบาๆ	เพือ่กดคาน	ให้ก้อนหนินัน้...เคลือ่นไหวกนั
 ภาวะวกิฤตปัญหาอบุตัเิหตจุราจรทางถนนของชมุชนชนบทในสงัคม
ไทย : สถานการณ์โดยรวมของอ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น
	 ด้วยอ�าเภอน�้าพอง	 จังหวัดขอนแก่น	 เป็นอ�าเภอขนาดใหญ่	 แบ่งเขต 
การปกครองออกเป็น	 12	ต�าบล	168	หมู่บ้าน	 มีประชากร	 114,588	 คน	
(ทะเบียนราษฎร์	2558)	เป็นอ�าเภอทีม่ทีางหลวงมติรภาพ	และทางหลวงชนบท
หลายสายส�าคัญที่มีไว้ส�าหรับใช้ในการสัญจรไปยังจังหวัดใกล้เคียงแถบภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ปัจจบุนัอ�าเภอน�า้พอง	เป็นแหล่งท่ีต้ังโรงงานอตุสาหกรรม
ขนาดใหญ่	ได้แก่	โรงงานผลิตไฟฟ้า	โรงงาน	SCG	ผลิตกระดาษ	AAA	โรงงาน
ขนส่งแก๊ส	NGV	โรงงานน�้าตาล	ฯลฯ	การที่มีแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ชุมชน	
ท�าให้มีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมาก	 และก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตชุมชน
บ่อยครั้ง	 โดยร้อยละ	 97.33	 เกิดกับคนในชุมชน	 บนถนนของชุมชนร้อยละ	
2.67	เกิดจากคนนอกพื้นที่	และมักจะเสียชีวิตบนทางสายหลัก	(ถนนมิตรภาพ)
รายละเอียดจ�านวนผูบ้าดเจบ็และเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน	อ�าเภอน�า้พอง	
ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2555	–	2557	ดังตารางที่ 1
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	 ถึงแม้จ�านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ	 ในช่วง	 2	 –	 3	 ปี	
ที่ผ่านมา	 มีแนวโน้มลดลง	 แต่ความรุนแรงของการบาดเจ็บกลับเพิ่มสูงขึ้น	
โดยกลุ่มอาการที่พบบ่อยและรุนแรงคือ	 การบาดเจ็บท่ีศีรษะ	 (SevierHead	 
Injury)	 ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตนอกโรงพยาบาลอันดับ	 1	 และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น	(อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์	ร้อยละ	88.43	และในจ�านวนผู้เสียชีวิต
ทั้งหมดเป็นรถจักรยานยนต์	ถึงร้อยละ	95)		
	 องค์ประกอบที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ	 พบว่าเกิดจากดื่มสุราขณะ
ขับขี่	ร้อยละ	29.38และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ	ที่เกิดจากการไม่เคารพกฎจราจร
กายภาพถนนไม่ปลอดภัย	 ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรง	 พบว่า	 ไม่สวม
หมวกนิรภัย	ถึงร้อยละ	57.8	
 การสร้างการรบัรูอ้ย่างเข้าใจ … ปัญหา  เป้าหมาย และความต้องการ
ของชุมชน
	 ความรนุแรงของวิกฤตการบาดเจบ็และเสยีชวีติในความรบัรูข้องหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องข้างต้น	สสอ.	และรพ.	ในฐานะผู้ถือข้อมูลและเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธกิจงานป้องกัน	เริ่มต้นจาก...	

ปี ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต

2555 902 26

2556 901 19

2557	(ต.ค	56–ก.ย	57) 1,045 23
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2546 2554 2556

ง า น ร ะ บ บ
ก า ร แ พ ท ย ์
ฉุกเฉิน	 (EMS)	
รวบรวมข้อมูล
การบาด เ จ็บ	
และวิเคราะห์
ป ัญหาที่ เ กิ ด	
แต่ยังขาดการ
แก ้ ไ ข เชิ ง ลึ ก
เป็นเพียงการ
สะท้อนข้อมูล
ใ น เ ว ที ก า ร
ประชมุราชการ

เ รี ย น รู ้ แ น ว ท า ง
การแก้ไขโดยการม ี
ส่วนร่วม	 จากต�าบล
กุดน�้าใส	 ซึ่งเทศบาล
ได้ท�าแผนอุบัติเหตุ
ไ ป พ ร ้ อ ม กั บ ง า น	
EMS	มนีวตักรรมการ 
แก้ไขฯเป็นภมูปัิญญา
ในชุมชน		ซึ่งสามารถ
ลดอุบัติเหตุในชุมชน
ได้เป็นอย่างดจีงึเริม่มี
งานป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนรวมอยู ่ใน
งานระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

จั งหวัดขอนแก ่นได ้ 
จดัอ�าเภอน�าร่องในการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ	
โดยทีมประกอบด้วย	
รพ.	 ต�ารวจ	 หมวดการ
ทาง	อปท.	ปลัดอ�าเภอ	
โดยใช ้กระบวนการ	
TEACH	 V IP 	 สอน
การเป็นพี่เลี้ยงโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม
ในระดับอ�าเภอ

น�าเสนอข้อมูลจาก
ระบบการจั ด เก็ บ
ของรพ.น�้าพอง	 +	
วิ เ ค ร า ะห ์ ป ั ญห า
อุบัติ เหตุ ในชุมชน	
เสนอต ่อผู ้บริหาร	
อปท . 	 เ ริ่ มชุ มชน
น�าร่อง	โดยการแก้ไข
จุดเส่ียง	 ใน	 ต�าบล
น�้าพอง	 2	 แห่งคือ	
ชุมชนตลาดน�้าพอง
และหมู ่บ ้านหนอง
หญ ้ า รั ง ก า 	 ( เ กิ ด
ม า ต ร ก า ร ชุ ม ช น
ที่ ใ ช ้ ทุ น เ ดิ ม ด ้ า น
วัฒนธรรมของพื้นที่
ได ้แก ่	 การห้ามรถ
เข ้ า ออกหมู ่ บ ้ า น 
ในวันพระ

	 ยุทธวิธีเริ่มต้นโดยการเปรียบเปรยปัญหาที่ถาโถมเข้ามาเสมือน 
หินก้อนใหญ่	 (ปัญหาใหญ่)	และโยนเข้าสู่ชุมชนให้รับรู้	 โดยการน�าเสนอข้อมูล
ผ่านเวทีชุมชนในต�าบล/เวทีประชาคม	 เพื่อให้พื้นที่มีส่วนร่วมในการค้นหา 
จุดคานงัดที่เหมาะสม	 ร่วมแรงร่วมใจ	 โดยใช้องค์ความรู ้	 แก้ปัญหาและ 
เรียนรู้โดยการลงมือท�า	 (Learning	 by	 doing)	 เพื่อให้ปัญหาถูกแก้ไขตรงจุด	
โดยเป้าหมายแบ่งเป็น	2	ระดับ	ได้แก่	เป้าหมายในภาพรวม	และเป้าหมายภาพ 
ย่อยเฉพาะจุด	รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ือ่ค
ดัเ

ลอื
กแ

กน
น�า

ชมุ
ชน

ใน
แต่

ละ
ต�า

บล
	ต
�าบ

ลล
ะ	
6	
คน

	ป
ระ

กอ
บด้

วย
 

ผู้อ
�าน

วย
กา

ร	
รพ

.ส
ต	

ปล
ัดง

าน
ป้อ

งก
ันบ

รร
เท

าส
าธ

าร
ณ
ภัย

	อ
ปท

.	
ก�า

นัน
	ผ

ู้ให
ญ
่บ้า

น	
กร

รม
กา

รห
มู่บ

้าน
	 

แล
ะ	

อส
.ต
ร

			
2)
		ว

ิธีก
าร

เล
ือก

พื้น
ที่จ

ุดเ
สี่ย

งโ
ดย

แก
นน

�าช
ุมช

น	
12

	ต
�าบ

ล
2.

1)
 ก

าร
เต

รีย
มข

้อม
ูล	

ปร
ะก

อบ
ด้ว

ย
			

1.
		ข

้อม
ูลอ

ุบัต
ิเห

ตุใ
นแ

ต่ล
ะต

�าบ
ล	

(ข
้อม

ูลพ
ื้นฐ

าน
จา

กโ
รง

พย
าบ

าล
น�้า

พอ
ง)

			
2.
		แ

ผน
ที่ช

ุมช
นใ

นแ
ต่ล

ะต
�าบ

ล
		

3.
	ข

้อม
ูลอ

ุบัต
ิเห

ตุใ
นต

�าบ
ล	

(ข
้อม

ูลจ
าก

แก
นน

�าช
ุมช

น	
/ร

พ.
สต

	แ
ละ

	อ
ปท

.ที่
มีก

าร
เก

็บข
้อม

ูลอ
ุบัต

ิเห
ต ุ

ทา
งถ

นน
ที่เ

กิด
ขึ้น

ใน
พื้น

ที่ต
นเ

อง
	)
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กิจ
กร

รม
รา

ยล
ะเ

อีย
ด

2.
2)

 ว
ิธีท

ี่ใช
้ใน

กา
รก

�าห
นด

จุด
เส

ี่ยง
		1

.		
วิเ
คร

าะ
ห์จ

ุดเ
สี่ย

งใ
นภ

าพ
รว

ม	
(จ
�าน

วน
จุด

)
		2

.		
แบ

่งร
ะด

ับค
วา

มร
ุนแ

รง
โด

ยใ
ช้แ

ถบ
สี	

			
			

•		
สีแ

ดง
	ม

ีคน
ตา

ยเ
ริ่ม

จา
ก	

1	
คน

	
			

			
•		

สีเ
หล

ือง
	เก

ิดอ
ุบัต

ิเห
ตุบ

่อย
	ม

ีกา
รบ

าด
เจ

็บไ
ม่ถ

ึงต
าย

แต
่เข

้าร
ับก

าร
รัก

ษา
ที่โ

รง
พย

าบ
าล

	
			

			
•		

สีเ
ขีย

ว	
เก

ิดบ
่อย

แต
่ไม

่ตา
ย	

แล
ะอ

าจ
ไม

่บา
ดเ

จ็บ
ซึ่ง

อา
จไ

ม่จ
�าเ
ป็น

ต้อ
งม

าโ
รง

พย
าบ

าล
)	ก

่อน
ให

้แต
่ละ

อ�า
เภ

อน
�าข

้อม
ูลไ

ปป
ระ

ชุม
ระ

ดม
สม

อง
ร่ว

มก
ับช

ุมช
น

		3
.		

ล�า
ดับ

คว
าม

ส�า
คัญ

	แ
ละ

เล
ือก

แก
้ไข

เฉ
พา

ะจ
ุดเ

สี่ย
งล

�าด
ับท

ี่	1
	แ

ละ
	2

2.
3)

 ว
ิเค

รา
ะห

์แบ
บแ

ผน
กา

รช
นผ

่าน
เว
ทีป

ระ
ชุม

/ป
ระ

ชา
คม

	แ
ยก

เว
ที	

12
	ค

รั้ง
	1

2	
ต�า

บล
	ม

ี	ร
พ.

น�้า
พอ

งเ
ป็น

พี่เ
ลี้ย

ง	
ผู้แ

ทน
แต

่ละ
ต�า

บล
ปร

ะก
อบ

ด้ว
ย	

หัว
หน

้าร
พ.

สต
.	ป

ลัด
ป้อ

งก
ัน	

ซึ่ง
มีง

บป
ระ

มา
ณ
	แ

ละ
ต�า

รว
จ	

(ส
อ.
ตร

.)	
อา

สา
ต�า

รว
จบ

้าน
	ก

�าน
ัน	

ซึ่ง
เป

็นผ
ู้มีจ

ิตอ
าส

า/
มีใ

จ
			

			
•		

ลัก
ษณ

ะก
าร

ชน
เป

็นแ
บบ

ไห
น	

ช่ว
งเ
วล

าใ
ดโ

ดย
ใช

้	c
ol

lis
io
n	

di
ag

ra
m

	+
	H

iy
ar
i	H

at
to

	(เ
รีย

นร
ู้กับ

	
ดร

.ว
ิชุด

า	
มห

าว
ิทย

าล
ัยข

อน
แก

่น)
			

			
•		

ก�า
หน

ดแ
นว

ทา
งก

าร
แก

้ไข
ร่ว

มก
ัน	

แล
ะใ

ห้ช
ุมช

นเ
ป็น

ผู้น
�าข

้อม
ูลส

ะท
้อน

ตร
งไ
ปย

ังน
าย

กฯ
	เอ

งก
่อน

พา
นา

ยก
ฯ	

ลง
พื้น

ที่น
ั้น	

+	
ท�า

ปร
ะช

าค
ม	

จัด
ท�า

แผ
น	

ใน
	อ

ปท
.เพ

ื่อข
อร

ับจ
ัดส

รร
งบ

ปร
ะม

าณ
	ร
อง

รับ
กา

รแ
ก้ไ

ขพ
ื้นท

ี่
จุด

เส
ี่ยง

ล�า
ดับ

ถัด
มา
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กิจ

กร
รม

รา
ยล

ะเ
อีย

ด

   
 ต

ัวอ
ย่า

งแ
นว

ทา
งก

าร
แก

้ไข
	ป

ัญ
หา

รถ
ขน

อ้อ
ยโ

รง
งา

น	
KS

L	
จอ

ดพ
ักร

ิมท
าง

			
	-	

	จ
าก

กา
รส

�าร
วจ

ข้อ
มูล

แล
ะก

าร
ลง

พื้น
ที่จ

ริง
	พ

บป
ัญ
หา

ที่เ
กิด

จา
กก

าร
จร

าจ
ร	
ฝุ่น

	ย
าเ
สพ

ติด
	ผ

ู้หญ
ิงบ

ริก
าร

	
ผู้บ

ริห
าร

ตั้ง
เป

้าแ
ก้ไ

ขภ
าย

ใน
	2

	ป
ี

			
	-	

	น
าย

กฯ
	ข

อข
้อม

ูลช
นท

้าย
จา

กร
พ.

+เ
ทศ

บา
ล-

	น
�าเ
สน

อน
าย

อ�า
เภ

อ	
-	เ

ข้า
หา

รือ
ตล

าด
หล

ักท
รัพ

ย์	
			

	-	
	ใช

้อ�า
นา

จท
้อง

ถิ่น
สั่ง

ปิด
	3

0	
วัน

			
	-	

	ป
ัญ
หา

คล
ี่คล

าย
เพ

รา
ะร

ง.เ
ปล

ี่ยน
ผู้บ

ริห
าร

ให
ม่	

(ร
ุ่นล

ูก)
	เช

ิญ
ผู้บ

ริห
าร

รง
.ม
าป

ระ
ชุม

ที่เ
ทศ

บา
ล	

ได
้รับ

คว
าม

ร่ว
มม

ือ	
1)
	โร

งง
าน

ซื้อ
พื้น

ที่แ
ก้ม

ลิง
ท�า

จุด
พัก

รถ
ขอ

งร
ง.	

2)
	ท

�าม
าต

รก
าร

อง
ค์ก

รก
ับช

าว
ไร
่เร
ื่อง

กา
รบ

รร
ทุก

	
เปิ

ดห
บี	

ท�า
สา

ยร
ดัอ้

อย
เพ

ือ่ค
วา

มป
ลอ

ดภ
ยั	
3)
	ห
ยดุ

หบี
ช่ว

งเ
ทศ

กา
ลปี

ให
ม่แ

ละ
สง

กร
าน

ต์	
แก้

ไข
ปัญ

หา
กา

รบ
รร

ทกุ
อ้อ

ยเ
กิน

	ต
กเ

กล
ื่อน

กล
าด

ถน
น	

กา
รจ

ัดเ
ก็บ

ไม
่เป

็นร
ะเ
บีย

บ	
		
	-
		
จ�า

นว
นอ

ุบัต
ิเห

ตุล
ดล

ง	
คว

าม
รุน

แร
งห

าย
ไป

	แ
ต่ป

ัญ
หา

ชน
ท้า

ยย
ังค

งอ
ยู่บ

้าง
	เพ

รา
ะเ
หต

ุจ�า
เป

็นอ
ย่า

งห
ลีก

เล
ี่ยง

ไม
่ได

้	เช
่น	

รถ
ขน

อ้อ
ยเ

สีย
แล

ะต
้อง

จอ
ดข

้าง
ทา

ง
			

	-	
	ท

�า	
Pr

ev
en

tio
n	

เร
ื่อง

กา
รเ
ผา

อ้อ
ย	

1)
	เน

้นก
าร

ลุก
ขึ้น

มา
ท�า

เอ
งข

อง
ชุม

ชน
	(ต

้นท
าง

)	2
)	ส

ร้า
งจ

ิตส
�าน

ึก	
3)
	ต
้นท

าง
จา

กต
ัวบ

ุคค
ลเ

พื่อ
ไม

่ต้อ
งแ

ก้ป
ัญ
หา

ที่ป
ลา

ยเ
หต

ุ	4
)	เ
น้น

คว
าม

ต่อ
เน

ื่อง
ผน

วก
เข

้าไ
ปใ

นง
าน

ปก
ติ	
ไม

่เน
้น

เฉ
พา

ะช
่วง

เท
ศก

าล
	แ

ละ
ใช

้งบ
ทศ

.ไม
่มา

กใ
นก

าร
แก

้ไข
	แ

ต่เ
น้น

ดึง
ภา

คเ
อก

ชน
เข

้าร
่วม

2.
2 

สร
้าง

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
ใน

ชุม
ชน

 +
 ส

ร้า
งเ

คร
ือข

่าย
 +

 ม
ติข

้อต
กล

ง 
กฎ

ชุม
ชน

รา
ยล

ะเ
อีย

ดแ
ละ

ขั้น
ตอ

น
กร

ะบ
วน

กา
รด

�าเ
นิน

งา
น	

ปร
ะก

อบ
ด้ว

ย
				

	1
.		ป

ระ
ชุม

แก
นน

�าต
�าบ

ล	
คัด

เล
ือก

	1
	ห

มู่บ
้าน

เข
้าร

่วม
โค

รง
กา

ร	โ
ดย

ใช
้กฎ

ชุม
ชน

	ช
ี้แจ

งว
ัตถ

ุปร
ะส

งค
์โค

รง
กา

ร
แล

ะส
ะท

้อน
ปัญ

หา
อุบ

ัติเ
หต

ุทา
งถ

นน
สู่ช

ุมช
น
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กร
รม

รา
ยล

ะเ
อีย

ด

		
2.
	จ

ัดก
ลุ่ม

ตา
มห

มู่บ
้าน

	ห
าข

้อม
ูลอ

ุบัต
ิเห

ตุท
าง

ถน
นแ

ละ
วิเ
คร

าะ
ห์ป

ัญ
หา

	ส
าเ
หต

ุ	ข
อง

กา
รเ
กิด

อุบ
ัติเ

หต
ุทา

ง
ถน

นใ
นห

มู่บ
้าน

โด
ยแ

กน
น�า

ชุม
ชน

			
	3
.	พ

ี่เล
ี้ยง

แล
ะแ

กน
น�า

	ส
ะท

้อน
ข้อ

มูล
โด

ยก
าร

ท�า
ปร

ะช
าค

มใ
นห

มู่บ
้าน

	เพ
ื่อช

ุมช
นร

่วม
กัน

หา
ทา

งแ
ก้ไ

ขป
ัญ
หา

แล
ะข

้อต
กล

งใ
นก

าร
ป้อ

งก
ันอ

ุบัต
ิเห

ตุท
าง

ถน
น

			
4.
	จ

ัดท
�าม

ติข
้อต

กล
งใ
นก

าร
ใช

้กฎ
ชุม

ชน
	โด

ยม
ีผู้น

�าใ
นช

ุมช
นแ

ละ
กร

รม
กา

รใ
นช

ุมช
นเ

ป็น
พย

าน
	ใน

กา
รใ
ช้ข

้อ
ตก

ลง
			

5.
	จ

ัดเ
วท

ีน�า
เส

นอ
กา

รด
�าเ
นิน

งา
นแ

ละ
ผล

กา
รด

�าเ
นิน

งา
น	

โด
ยม

ีนา
ยอ

�าเ
ภอ

น�้า
พอ

ง	
เป

็นป
ระ

ธา
น

				
6.
	จ
ดัท

�าเ
คร

อืข่
าย

	1
2	
หม

ูบ่้า
น	

ใน
	1
2	
ต�า

บล
	เพื่

อก
าร

ขบั
เค

ลื่อ
นก

าร
ใช้

กฎ
ขอ

งช
มุช

น	
ใน

กา
รป้

อง
กนั

อบุ
ตัเิ

หต
ุ

ทา
งถ

นน
อย

่าง
ต่อ

เน
ื่อง

    
    

ตัว
อย

่าง
แน

วท
าง

กา
รแ

ก้ไ
ขห

น้า
ตล

าด
โล

ตัส
	พ

บป
ัญ
หา

	1
)	จ

อด
ซ้อ

นค
ัน	

เล
ยเ

ข้า
ไป

ใน
	เล

นส
์		ถ

นน
มิต

รภ
าพ

	
2)
	จ

อด
ปิด

ช่อ
งท

าง
ออ

ก	
จา

กใ
นต

ลา
ดน

�้าพ
อง

	เ
พื่อ

ออ
กม

าถ
นน

มิต
รภ

าพ
	3

)	เ
กิด

อุบ
ัติเ

หต
ุเฉ

ี่ยว
ชน

	เ
ฉล

ี่ย	
2-

3	
คร

ั้ง/
เด

ือน
	แ

ต่ไ
ม่ม

ีผู้เ
สีย

ชีว
ิต

ลัก
ษณ

ะก
าร

ชน
ช่ว

งเ
วล

าท
ี่เก

ิด
ข้อ

มูล
สน

ับส
นุน

1.
ชน

ด้า
นข

้าง
ช่ว

งเช
้า	
	0

6.
00

	–
	0

9.
00

	น
.	

ช่ว
งเ
ย็น

	1
5.
00

	–
	1

8.
00

	น
.

-	ย
้อน

ศร
	

-	ข
ับเ

ร็ว

2.
ชน

ท้า
ย

- จ
อด

รถ
ซ้อ

นค
ันม

อง
ไม

่เห
็นร

ถด
้าน

หล
ัง	

-	จ
อด

รถ
ขว

าง
ทา

งอ
อก
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กิจ

กร
รม

รา
ยล

ะเ
อีย

ด

แน
วท

าง
กา

รแ
ก้ไ

ข 
จัด

เว
ทีช

วน
ชา

วบ
้าน

ใน
ชุม

ชน
วิเ
คร

าะ
ห์ข

้อม
ูลพ

บว
่า	

ที่ผ
่าน

มา
มีก

าร
ก�า

หน
ดจ

ุดห
้าม

จอ
ด

โด
ยใ

ช้ง
บจ

าก
เท

ศบ
าล

กล
ุ่มง

าน
จร

าจ
รข

อง
กอ

งช
่าง

	แ
ละ

เม
ื่อว

ิเค
รา

ะห
์สา

เห
ตุก

าร
เก

ิดอ
ุบัต

ิเห
ตุ	

พบ
ว่า

	เก
ิดจ

าก
พฤ

ติก
รร

มเ
สี่ย

งจ
าก

คน
นอ

กพ
ื้นที่

	ที่
ปร

ะช
ุมเ

สน
อใ

ห้	
“ผ

ลัก
ดัน

ให
้เก

ิดม
าต

รก
าร

ขอ
งช

ุมช
น	

ร่ว
มก

ับก
าร

บัง
คับ

ใช
้กฎ

หม
าย

โด
ยม

ุ่งไ
ปท

ี่กา
รแ

ก้ไ
ขพ

ฤต
ิกร

รม
ผู้ข

ับข
ี่ขอ

งค
นใ

นแ
ละ

นอ
กช

ุมช
น”

	โ
ดย

ปรั
บบ

ริเ
วณ

จุด
จอ

ดท
ี่เป

็น 
วัน

คู่ว
ันค

ี่แล
ะจ

ุดเ
หล

ือง
แด

ง	
โด

ยท
ีม	

อป
ท.

	ร
่วม

กับ
หม

วด
กา

รท
าง

น�้า
พอ

ง	
โด

ยไ
ม่ร

อง
บป

ระ
มา

ณ
	ก

าร
ติด

ตา
ม

ปร
ะเ
มิน

ผล
หล

ังก
าร

แก
้ไข

	ย
ังพ

บก
าร

จอ
ดร

ถ	
2	
ช่อ

งจ
รา

จร
	ม
าท

าง
ถน

นม
ิตร

ภา
พ	

คณ
ะท

�าง
าน

จึง
เพ

ิ่มม
าต

รก
าร

โด
ยใ

ห้ต
�าร

วจ
จร

าจ
ร	

กว
ดข

ัด	
จับ

	ป
รับ

ช่ว
งเ
วล

าเ
ร่ง

ด่ว
นใ

นต
อน

เช
้า	

แต
ไ่ม

่พบ
กา

รจ
อด

ขว
าง

ช่อ
งท

าง
ออ

กจ
าก

ตล
าด

น�้า
พอ

ง	
เน

ื่อง
จา

กม
ีกา

รข
ีดส

ีตีเ
ส้น

	ช
่อง

ห้า
มจ

อด
ชัด

เจ
น

   
   

   
 จ
ุดเ

ด่น
ขอ

งก
าร

สร
้าง

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
	ก
่อใ

ห้เ
กิด

แน
วค

ิดห
ลา

กห
ลา

ย	
เก

ิดก
ระ

บว
นก

าร
คิด

ที่ล
งร

าย
ละ

เอ
ียด

	
เช่

น	
ผูเ้

สยี
ชวี

ติเ
ป็น

บุค
คล

ใน
/น

อก
พืน้

ที่	
ปัจ

จยั
ขอ

งก
าร

เก
ดิอ
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เงื่อนไขความส�าเร็จ ที่ช่วยให้บรรลุผลผลิตระยะสั้น
	 1.	 “หน้าต่างแห่งโอกาส”	(windows	of	opportunity)
	 	 •	 โครงสร้าง	 +	 KPI	 +	 งบประมาณ	 นโยบาย	 Quick	 win	 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก�าหนด	KPI	:	อัตราตายจากอุบัติเหตุ
ทางถนนไม่เกิน	18	ต่อแสนประชากร	ของอ�าเภอ	(งบปี	2559)	
	 	 •	 กลไกนโยบาย	 ศปถ.อ�าเภอเป็นเงื่อนไขให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ	ในการทบทวนและแก้ไขจดุอ่อนของการแก้ไขจุดเส่ียง
และการก�าหนดมาตรการอื่นๆ

โครงสร้าง ศปถ.อ�าเภอ/DHS

นายอ�าเภอน�้าพอง(ประธาน)

ทีมพี่เลี้ยง

สาธารณสุขอ�าเภอน�้าพอง(รองประธาน)

โรงพยาบาลน�้าพอง(ทีมเลขาฯ)

ปลัดอ�าเภอ หมวดการทาง

ทีม	SRRT ทีม	EMS ทีม	รพ.สต.	18	แห่ง

ต�ารวจเทศบาลกุดน�้าใส	เทศบาลน�้าพอง	
เทศบาลล�าน�้าพอง

นวก.สาธารณสุข	
(ผู้ช่วยเลขาฯ)
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	 2.	 ก�าหนดแผนการท�างานและเป้าหมายร่วมกัน	 (MOU	8	ข้อ)	กับ
หน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในการหาจุดส�าเร็จ	 เน้นให้ทุกคนได้ประโยชน์
ร่วมกัน	 (ประโยชน์ส่วนรวม)	=	ทุกคนจะช่วยเป็นหูเป็นตา	+	ความสม�่าเสมอ
ในการจัดเวทีประชุม
	 3.	 เครื่องมือที่ใช้ด�าเนินการ(เทคนิค	5	ส.)
	 	 •	 การจดัการข้อมลูสารสนเทศ	-	การเชือ่มโยงบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่กบังานความปลอดภยัทางถนน	โดยใช้ความรูเ้ป็นฐานและ
ให้ความส�าคัญกับ	“ข้อมูลพื้นฐาน”	ก่อนการตัดสินใจ
	 	 •	 การก�าหนดพื้นที่เสี่ยงและการแก้ไขจุดเสี่ยง
	 	 	 -	 แผนที่จุดเสี่ยง	“ฮิยาริ-ฮัตโตะ	(Hiyari-Hatto)”
	 	 	 -	 เครือ่งมอืวเิคราะห์แบบแผนการชน	(Collision	Diagram)
	 	 	 -	 ตาราง	Haddon	Matrix	เพื่อใช้ก�าหนดมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนระดับอ�าเภอ
	 4.	 Key	person	–	คณุฐิตมิา	แสนโชต	ิพยาบาลวชิาชพี	ER	รพ.น�า้พอง
	 	 •	 เห็นโอกาส	ในการท�างาน	Prevention	
	 	 •	 เหน็เงนิ	(รพ.สต.มงีบ+อปท.มงีบทัง้ปีในการท�างานป้องกันภยั)
	 	 •	 เห็นคน	(ทุก	12	ต�าบลมีหน่วยกู้ชีพ)	
 เกดิจดุเปลีย่นเพราะมองเหน็ทัง้ งาน เงนิ คน มคีรบในพืน้ที ่= สสอ. 
Pull งาน EMS+Prevention (เทคนิค 5 ช.)
	 5.	 มีการติดตามและประเมินผลผ่านเวทีและลงพื้นที่ตรวจสอบ
+ข้อมูลที่น�าเสนอ
	 6.	 มีระบบสอดส่องดูแล	 และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 เช่น	 กรณีรถ
จอดเสียข้างทาง	อ้อยหล่น	กู้ชีพกู้ภัยต้องเร่งเคลียร์พื้นที่เพื่อความปลอดภัย
	 7.	 สร้างแกนน�าหลัก	(อ�าเภอ	จังหวัด)	ในการสร้างเครือข่ายต�าบล
	 8.	 ผูน้�ามวีสิยัทศัน์	ก้าวตามและค�านงึถงึ	Trend	ทีเ่ปลีย่นไป	(ในอดตี	
เทศบาล	ท�างานเน้นความพงึพอใจของชมุชนชาวบ้าน	ต่อมาเน้น	“งานบรกิาร”	
แต่ปัจจบุนั	เทศบาล	ต้องยกระดบัการท�างานโดยลกุข้ึนมา	“เป็นตัวอย่างของจิต
สาธารณะ”)
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ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตจากพื้นที่
	 1.	 ควรใส่ความรูใ้ห้กบัผูแ้ทนแต่ละต�าบลประกอบด้วย	หวัหน้ารพ.สต.	
ปลัดป้องกัน	ต�ารวจ	(สอ.ตร.)	อาสาต�ารวจบ้าน	และก�านัน	(เพื่อพี่เลี้ยงไม่ต้อง
ท�างานหนัก	และทั้ง	5	นายสามารถประเมินติดตามผลการด�าเนินงานหลังการ
แก้ไขได้
	 2.	 การเปลีย่นวกิฤตเิป็นโอกาส	แม้การท�างานด้านอบุติัเหตุทีผ่่านมา
จะไม่ได้ผลเท่าทีค่วรแต่ทมีงานกม็กีารใช้วกิฤตเิป็นโอกาส	เพือ่ให้คนท�างานร่วม
กับชุมชนมาคุยกันเรียกว่าเป็นการ	“เปิดพื้นที่โสเหล่”
 3. เงื่อนไขส�าคัญ	 คือ	 เทศบาล	 อปท.	 จะรับรู ้ป ัญหาและให  ้
ความส�าคัญได้อย่างไร
	 4.	 โจทย์ใหญ่ของการท�างานระดับอ�าเภอ	คือความต่อเนื่อง	
	 5.	 นักการเมืองในท้องถ่ินมีความกังวลต่อการด�าเนินการที่ต้องไป
สัมพันธ์	หรืออาจสร้างความขัดแย้งในพื้นที่เนื่องจากจะกระทบต่อฐานเสียง

	 การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน	 โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ	
ให้คนในชุมชนได้ร่วมกันคิด	ตั้งค�าถาม	วิเคราะห์ปัญหาที่ชุมชนเผชิญ	ทบทวน
สถานการณ์ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล	 (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)	 ทดลองท�า	 
หาค�าตอบ	สรุปบทเรียน	และประเมินตนเอง	โดยมีพี่เลี้ยงคอยประคับประคอง	
ผ่านการบันทึก	 นิเทศติดตามของอ�าเภอน�้าพอง	 ชี้ให้เห็นการก่อตัวในการ 
น�าภูมิปัญญาชาวบ้าน	โครงสร้างทางสังคม	การด�าเนินงานเชิงโครงสร้างที่มีอยู่	 
ดังเช่น	 มาตรการทางสาธารณสุข	 บวกกับทฤษฎีความรู้	 มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับชุมชนตนเอง	 กลายเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีแรง
มากพอในการใช้งัดคาน	(ปัญหาอบุตัเิหต)ุ	ส�าหรบัชมุชนตนเอง	จนส่งผลต่อการ
ปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง	 และส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกที่มีประสิทธิภาพอย่าง 
ต่อเนื่องและยั่งยืน	ภายใต้เงื่อนไขบริบทสังคมที่ผันแปรอย่างรวดเร็ว



Best Practice 23

 2. ความร่วมมอื”สูค่วามปลอดภยัทางถนนจงัหวดัสุพรรณบุรี

 “การท�างานเรื่องความปลอดภัยทางถนน และการสร้างเครือข่าย 
ต้องมีระบบในการด�าเนินงาน โดยการสร้างคนรุ่นใหม่ที่ท�างานและเรียนรู้
อย่างต่อเนือ่ง เริม่จากได้รูจ้กัและมคีวามสมัพนัธ์ต่อกนั โดยมาประชุมร่วมกนั
สม�า่เสมอ รบัรูข้้อมลูจากการประชมุก่อนจะไปลงมอืปฏบิติัต่อไปการท�างาน
เรือ่งถนนกจ็ะตดิอยูใ่นเนือ้ในตวัของเขา ไม่ว่าอยูท่ีไ่หนเขาก็ยงัคงท�าเรือ่งนี”้

สุพรรณบุรีในวันนี้…
	 จากบทเรียนการด�าเนินงานท่ีผ่านมากระทั่งถึงในปี	 2558	 นี้	 จังหวัด
สพุรรณบรุ	ียงัคงยดึแนวการด�าเนนิงาน	โดยบรูณาการร่วมกนัระหว่างภาคเีครือ
ข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง	 เน้นการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึกใน
ทุกๆ	ด้าน	เช่น	การขับรถเร็ว	รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย	ไม่สวมหมวกนิรภัย	
รถโรงเรียนไม่ปลอดภัย	 ถนนและสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย	 พฤติกรรมการขับข่ี	
เมาไม่ขับ	 และการน�ากรณีตัวอย่างที่น่าสนใจมาเป็นบทเรียนให้คณะท�างานฯ	
ได้ศึกษาและค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่น�าสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นมาตรการ
องค์กรที่เป็นรูปธรรม	 รวมถึงน�าไปเป็นบทเรียนให้แก่เยาวชนในการอบรมให้
ความรู้การขับขี่ปลอดภัย	 และตระหนักถึงความสูญเสียที่จะส่งผลต่ออนาคต
ต่อไป	 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและแนวทาง
สร้างความปลอดภัยทางถนนในชุมชน	ติดตามและประเมินผลแนวทางปฏิบัติ
ท่ีเหมาะสม	และน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาทีย่ัง่ยนื	ตลอดจนสร้างพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ให้เกดิขึน้กบัเยาวชนและลูกหลาน	โดยบรูณาการ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในการเข้ามาหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกนั	ผ่านการขบัเคล่ือน
การแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในระดับอ�าเภอ	จนน�าไปสู่การลดลงขอสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ	การบาดเจ็บ	และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากปีที่ผ่านมา
	 จากการด�าเนินงานของคณะท�างานแก้ไขจุดเส่ียงทางถนนในระดับ
อ�าเภอ	ทีเ่ริม่ต้นจากการพดูคยุ	วเิคราะห์หาสาเหต	ุและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในระดับอ�าเภอ	 น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ต้องอาศัยการยอมรับจากประชาชน
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ในพื้นที่	 จึงได้มีการน�าเข้าวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ�าเภอ	 ก�านัน	
ผู้ใหญ่บ้าน	 เป็นประจ�าทุกเดือน	 ให้รับรู้และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ท่ีได้รับผลกระทบได้ทราบถึงการท�างานที่ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของหน่วย
งานใดหน่วยงานหน่ึงเพียงหน่วยเดียว	 แต่เกิดจากการท�างานร่วมกันของภาคี
เครอืข่ายในรปูของคณะท�างานฯ	ระดบัอ�าเภอ	ทีม่เีป้าหมายในการแก้ไขปัญหา
และลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ี	 ให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัย์สนิมากทีส่ดุ	เป็นเป้าหมายในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานป้องกนัและลด
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่	แม้ว่าที่ผ่านมาผลการด�าเนินงานจะสวนทางกับสถิติ
อุบัติเหตุทางถนน	แต่การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหาที่ต่อเนื่อง
และจริงจังของภาคีเครือข่าย	 ได้ช่วยให้สามารถลดปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุลงได้	จึงเกิดการต่อยอดการด�าเนินงานแก้ไขจุดเสี่ยงระดับอ�าเภอ
ลงไปสูก่ารแก้ไขปัญหาจดุเสีย่งในชมุชน	ของส�านกังานขนส่งจังหวดัสุพรรณบรีุ	
กับโครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัย	 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนเลขสวย	 โดยด�าเนินการในชุมชนน�าร่อง	 อ�าเภอละ	 1	 แห่ง	 รวมปีละ	
10	 แห่ง	 มีการประชุมภาคีเครือข่ายและผู้น�าชุมชน	 เพ่ือแสวงหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในชุมชนร่วมกัน	และยังมีการอบรมให้ความรู้การขับขี่
ปลอดภัย	 การออกใบอนุญาตและต่ออายุใบขับขี่	 ให้กับประชาชนในชุมชนๆ	 
ละ	100	คน	ซึง่ด�าเนนิการมาแล้วเป็นระยะเวลา	3	ปี	มชีมุชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ	
รวม	10	แห่ง

เพราะมีเพื่อนเป็น แรงบันดาลใจ และผู้ใหญ่เห็นความส�าคัญ
	 ถึงแม้จังหวัดสุพรรณบุรีจะมีการด�าเนินงานเรื่องการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง	แต่ด้วยสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดใน
พืน้ทีย่งัคงมสีถติทิีม่แีนวโน้มเพิม่สงูข้ึน	ดงัน้ันคณะท�างานทกุคนจงึไม่ย่อท้อทีจ่ะ
ขยบัขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานต่อ	รวมทัง้ยงัมภีาคเีครอืข่ายทีม่คีวามสมัพนัธ์ทีด่ี
ต่อกัน	 คอยให้ความร่วมมือเอื้อต่อการท�ากิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอจนสามารถ
แก้ไขปัญหาทีเ่ป็นรปูธรรม	บวกกบัการทีผู่บ้รหิารของจังหวดัให้ความส�าคญักบั
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เรือ่งการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนจงึเป็นแรงผลกัดนัทีส่�าคญัทีท่�าให้คณะ
ท�างานมคีวามมุง่มัน่และทุ่มเทอย่างต่อเนือ่งกบัการด�าเนนิงาน	และด้วยความที่
คณะท�างานมคีวามสมัพนัธท์ีด่ตีอ่กนัและเริม่ขยบัไปสูเ่ครอืข่ายในระดับอ�าเภอ	
ท�าให้เกิดเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่มีใจอยากท�างานป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนมากยิ่งขึ้น

“คณะท�างานระดับอ�าเภอ”...ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่จริง
	 จากบทเรียนการด�าเนินงานในหลายปีที่ผ่านมา	สะท้อนให้เห็นว่าการ
ขยับงานจากระดับจังหวัดขยายไปในทุกอ�าเภอมีความส�าคัญอย่างมาก	 โดย
เฉพาะการท�าหน้าที่วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละพื้นที่	ท�าให้เกิด
คณะท�างานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและแนวทางแก้ไขระดับ
อ�าเภอ	10	อ�าเภอขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้ง3	ปี	ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหลัก
ของจังหวดั	ทีท่�าทัง้	10	อ�าเภอ	ซึง่ในปี	2559	นีไ้ด้มกีาร	จดัประชมุไปแล้วทัง้สิน้	
10	อ�าเภอ	อ�าเภอละ	6	ครั้ง	เพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยงระดับอ�าเภอโดยโครงสร้าง
การด�าเนินงานนั้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ	 มีต�ารวจท�า
หน้าที่เป็นเลขา	 คณะท�างานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและ
แนวทางแก้ไข	 (ระดับอ�าเภอ)	 ประกอบด้วย	 ฝ่ายปกครองอ�าเภอสถานีต�ารวจ
ภธูรอ�าเภอโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอสาธารณสขุอ�าเภอส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาฯ	 ที่รับผิดชอบในเขตอ�าเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ�าเภอ
แขวงทางหลวงที่รับผิดชอบในพื้นที่อ�าเภอผู้แทนภาคประชาชนในพ้ืนท่ีอ�าเภอ	
เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่รับผิดชอบงานจราจรในพื้นท่ีอ�าเภอ	 และส�านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	
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	 โดยเป้าหมายหลกัของคณะท�างานระดบัอ�าเภอเพือ่วเิคราะห์หาสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเชิงลึก	 ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการชน	 สาเหตุ	 และ
ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ	รวมถึงแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว	 	 โดยต�ารวจภูธรอ�าเภอถือได้ว่าเป็นแม่งานในการนัด
ประชุม	และเก็บรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยง	และน�าข้อมูลนั้น	ชง	ไปให้แก่แขวงการ
ทางน�าข้อมูลไปแก้ไขจุดเสี่ยงตามมติของที่ประชุม

จุดตรวจชุดผสมบูรณาการเฉพาะกิจฯ...“จุดตรวจที่มากกว่าเสียค่าปรับ”
	 นอกเหนือจากการด�าเนินงานหนุนเสริมการท�างานในระดับอ�าเภอ
เพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง	คณะท�างานในระดับจังหวัดยังมีการจัดตั้งจุดตรวจชุด
ผสมบรูณาการเฉพาะกจิฯ	ขึน้ประกอบด้วย	ต�ารวจจราจรกลางส�านกังานขนส่ง
จังหวัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีสาธารณสุข
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จังหวัดภาคประชาชน/สื่อมวลชน	 ทหาร	 บริษัทขนส่งจ�ากัดและส�านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	โดยสถานที่ในการตั้งจุดตรวจนั้นจะตั้ง
จุดตรวจบริเวณถนนสายหลัก	 และถนนสายรอง	 เป็นหลัก	 โดยเฉพาะ	 ในช่วง
เวลาตั้งแต่	16.30–	20.30	น.	 โดยใช้ระยะเวลา	10	 เดือนๆ	ละ	2	ครั้ง	และ
สรุปผลการด�าเนินงานเพื่อน�ามาปรับปรุงการท�างานคร้ังต่อไป	 ซ่ึงลักษณะ
ของจุดตรวจบูรณาการนั้น	 ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะไปร่วมจัดกิจกรรม
ร่วมกัน	 ท�าให้มีความรู้จักกันมากยิ่งข้ึน	 ใช้กิจกรรมเป็นพื้นที่ให้เกิดการพูดคุย
และสร้างความสัมพันธ์กันของคนท�างาน	 	 ท�าให้เจ้าหน้าท่ีในระดับปฏิบัติการ	 
ได้เกดิความสมัพนัธ์และรูจ้กักบัเจ้าหน้าทีข่องแต่ละหน่วยงานมากข้ึน	ก่อให้เกดิ
เป็นเครือข่ายในการท�างานร่วมกัน	น�าไปสู่การท�างานที่สะดวกและรวดเร็วโดย
เฉพาะช่วยเปิดพืน้ท่ีให้ผูป้ฏบัิตงิานระดบัพืน้ทีไ่ด้รูจ้กัผูบ้รหิารของจงัหวดัมากขึน้	 
ซ่ึงจากเดิมการตั้งจุดตรวจบูรณาการด�าเนินงานภายใต้ค�าส่ังแต่งต้ังแต่ปัจจุบัน
ได้มีการประชุมร่วมกันในทุกอาทิตย์	 บางครั้งมีการประชุม	 2	 ครั้งต่ออาทิตย์	
ท�าให้เกิดความร่วมมือกันอย่างสนิทสนมและเกิดการบูรณาการท�างานร่วมกัน
เป็นกิจวัตรในงานปกติที่นอกเหนือจากการตั้งจุดตรวจด้วย
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เคล็ดลับสู่ความส�าเร็จ... “ความลับที่รอการขยายผล”
 1.	 ประชุมอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งในคณะท�างานระดับจังหวัดและคณะ
ท�างานระดับอ�าเภอ
	 2.	 ใช้ข้อมูลจากพื้นที่	(ระดับต�าบล/อ�าเภอ)	ช่วยในการตัดสินใจและ
ก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
	 3.	 ต้องสร้างความสมัพนัธ์กบัคณะท�างานทกุระดบัทัง้ในเวลาราชการ
และในเวลาปรกติ	ไม่มุ่งแต่เรื่องงานแต่ให้ความส�าคัญกับเรื่องอื่นๆ	ด้วย
	 4.	 ทุกหน่วยงานที่ท�างานร่วมกันต้องน�าข้อมูลการท�างานของแต่ละ
หน่วยงานมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน	เพื่อให้เห็นภาระที่ต้องรับผิดชอบซึ่งน�าไปสู่
การวางแผนการท�างานอย่างบูรณาการร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
	 5.	 ดึงสื่อมวลชนให้เข้ามาร่วมด�าเนินงานเชิงลึก	 เพื่อให้เข้าใจ
กระบวนการและสามารถเสนอข่าวออกไปได้อย่างถูกต้อง	 มีข้อมูลเชิงลึกใน
การน�าเสนอข่าวให้คนทั่วไปได้รับทราบ
	 6.	 สื่อสารข้อมูลให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบโดยตรงผ่านกรุ๊ป
ไลน์	ซึ่งเป็นช่องทางให้เกิดการรับรู้ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
	 7.	 พัฒนาศักยภาพของคณะท�างานทุกระดับผ่านการเรียนรู ้การ
ท�างานระหว่างหน่วยงาน
	 8.	 การท�างานเน้นความเป็นครือข่าย	ท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการ
ทุกหน่วยงาน
	 9.	 การจดัประชมุประจ�าเดอืน	ทุกครัง้ต้องเชญิรองผูว่้าราชการจงัหวดั
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับรู้ข้อมูล
	 10.	สร้างคนแถวสองผ่านการเชญิชวนเข้าร่วมกจิกรรมทกุครัง้	ให้รูจ้กั
กบัภาคเีครอืข่ายในแต่ละหน่วยงาน	และได้ฝึกลงมอืปฏบิติัการจริง	ซ่ึงจะท�าให้
ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนติดอยู่ในเนื้อในตัวของเขา
	 11.	คณะท�างานจังหวัดต้องท�าหน้าท่ีรับข้อมูลจากคณะท�างานระดับ
อ�าเภอและ	ชง	ข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงด�าเนินการแก้ไข
	 12.	การลงประเมินและติดตามการท�างานเป็นลักษณะการลงไปให้
ก�าลังใจคนท�างาน	 กระตุ้นให้การท�างานเกิดความต่อเนื่องมากกว่าการลงไป
ติดตามให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้
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 3. บทเรียนที่ง ่ายงาม....มหาสารคาม กับงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน

 เปิดฉากส�ารวจเหตุแห่งทุกข์....มหาสารคามเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มี
สถานการณ์อุบตัเิหตทุางถนนอยูใ่นระดบัรนุแรง	จะเหน็ได้จากข้อมลูทีร่วบรวม
ได้จากหลายแหล่ง	ดังนี้	....
	 •	 จากรายงานของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ป ี	 พ.ศ.2554	 
เกดิอบุตัเิหต	ุ286	ครัง้	ผูเ้สยีชวีติ	161	คน	สาเหตหุลักใช้ความเร็ว	ร้อยละ	22.38	
และเมาสุรา	ร้อยละ	9.44	
	 •	 จากผลส�ารวจของมูลนิธิไทยโรดส์	 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง	
7	 วัน	 เฝ้าระวังอันตราย	อยู่ในอันดับที่ 7 ของประเทศ	ที่มีสถิติการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนสูง	คือมีจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุสะสม	จ�านวน	72	ครั้ง	
จังหวัดมหาสารคาม	 อยู่ในอันดับ	 6	 ของประเทศไทย	 ที่มี	 จ�านวนผู้บาดเจ็บ
สะสมสูง	คือ	จ�านวน	83	ราย	
	 •	 จากการรายงานสถิติการตายในจังหวัด	 พบว่า	 สาเหตุการตาย
อันดับหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นและวัยท�างาน	ตั้งแต่ปี	2550	ถึงปี	2555	มีสาเหตุจาก
อุบัติเหตุทางถนน	 ซึ่งรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด	
และผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ	 เกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ	 เนื่องจากไม่สวม
หมวกนิรภัย	จากการส�ารวจของมูลนิธิไทยโรดส์	ในปี	2555	แม้จะมีการรณรงค์
ด้านการสวมหมวกนริภยั	ขบัขีป่ลอดภยัแต่กลบัพบว่ามสีถติกิารสวมหมวกนริภยั
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย	 โดยพบว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามมีอัตรา
การสวมหมวกนริภยัในกลุม่ผูข้บัขีอ่ยูใ่นอนัดบั11	ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	
โดยมีอตัราสวมหมวกนริภยั	เพยีงร้อยละ	36.7	และผูโ้ดยสารสวมหมวกนริภยั
น้อยมากเพียงร้อยละ 14.3 เป็นอันดับที่ 13 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จาก 20 จังหวัดของประเทศไทย 
	 •	 จากสถิติการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรของผู้ป่วยในที่เข้ารับ
การรกัษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม	จากรายงานข้อมลูการบาดเจ็บ/เสียชวีติ	 
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ปี	พ.ศ.	2557	(ม.ค.56	–	ธ.ค.	57)	ของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	ในปี	2557	
พบว่า	มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด	15,562	คน	นอนรักษาใน	รพ.3,644	คน	เสียชีวิต	
85	คนโดยรถจักรยานยนต์มากที่สุดถึง	3,588	ครั้ง	และสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างเดือนตุลาคม	2557-ธันวาคม	2557	พบว่า	มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด	3,335	
คน	นอนรักษาใน	รพ.996	คน	เสียชีวิต	36	คน	
	 •	 ปี	 2558	 ข้อมูลจากสถิติของ	 Thai	 RSC	 รายงานสถิติการเกิด
อุบัติเหตุในเดือนมกราคม-เมษายน	พบว่า	 เกิดอุบัติเหตุ	 455	 ครั้ง	 เกิดความ 
สญูเสยีทพุพลภาพ	2	ราย	บาดเจบ็	485	รายและเสยีชวีติ33	ราย	สาเหตุเกดิจาก
เมาแล้วขับ	ไม่สวมหมวกนิรภัย	ขับรถเร็ว	ส่วนยานพาหนะที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ	
ได้แก่	รถจักรยานยนต์และรถปิ๊กอัพ	

 ทุกข์ท่ีเกิดข้ึน ดูเหมือนจะถูกเยียวยาให้ดีขึ้นตามล�าดับ ดังจะเห็น 
ได้จากข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปี 2557 โดยจังหวัดได้สรุปบทเรียน 
การด�าเนินงานของตนเองไว้ได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้.............
	 “จากผลส�าเร็จของการด�าเนินงานปี	 2557	 ท่ีผ่านมาของโครงการ
พฒันารปูแบบการด�าเนนิงานในระดบัจงัหวดัและระดับอ�าเภอ	โดยน�าแนวทาง
ขององค์การอนามัยโลก	(Principle	for	safe	community)	มาใช้ในการสร้าง
กระบวนการท�างานของทีมงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม	 
โดยใช้หลกัการน�าเอาระบบสารสนเทศท่ีมปีระสทิธภิาพ	(Information	System)	 
มาวิเคราะห์ค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	แล้ว
น�าไปจัดล�าดับความส�าคัญของการจัดการปัจจัยเสี่ยง	 (Focus	 on	 priority	
problem)	 และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 (Community	
participation)	 พร้อมทั้งสร้างทีมงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่มี
ความเข้มแข็งและใส่ใจในการด�าเนินงานร่วมกันจากสหสาขาวิชาชีพของภาคี
เครือข่าย	 (Multidisciplinary)	 ที่มีอยู่ในพื้นที่	 โดยอาศัยกระบวนการตัดสิน 
ใจเชิงนโยบายจากระดับผู ้บริหารสูงสุดของจังหวัดเพื่อผลักดันให้เกิดการ 
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ขบัเคลือ่นเชงินโยบายและการตดิตาม	ควบคมุก�ากบัทีม่ปีระสทิธภิาพ	เพือ่ท�าให้ 
การด�าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	 
มีการตัดสินใจเลือกประเด็นที่สามารถด�าเนินงานได้อย่างคุ้มค่า	 และคุ้มทุน	 
กับงบประมาณที่ใช้จ ่ายไป	 (Comprehensive	 practical	 and	 cost	 
effectiveness)	 มีการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างเป้าหมายการ
ท�างานร่วมกัน	 พร้อมก�าหนดบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับภารกิจ	 เพื่อสร้าง
ระบบสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการท�างานของทีมงาน	ทั้งในแนวดิ่ง
และแนวราบ	 โดยการเพิ่มศักยภาพ	 การเสริมพลัง	 และการสร้างแรงจูงใจให้
กับทีมสหสาขาวิชาชีพ	 ตามหลัก	 5	 ช	 คือการชักชวนทีมงานให้ร่วมท�างาน
เชิงรุก	 โดยการค้นหาแกนน�าจากทุกเครือข่าย	 เพื่อเชื่อมประสานภาคีของคน 
ท�างานด้านอุบัติ	 เหตุในทุกพื้นที่	 ให้ร่วมกันรวบรวมข้อมูล	 จัดเตรียมข้อมูล	 
และพัฒนาเทคนิคการน�าเสนอข้อมูลท่ีส�าคัญเข้าสู่กระบวนการพิจารณาใน
ระดับนโยบายของจังหวัด	โดยเฉพาะการสนับสนุน	และยกย่องผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นทีย่อมรับจากทกุภาคเีครอืข่าย	เพือ่สร้างขวญัก�าลงัใจ	สร้างความภาคภมูใิจ
ในการท�างานร่วมกัน	 และ	 เชื่อมโยงแกนน�าที่มีศักยภาพ	 (Change	 Agent)	 
จากแต่ละเครือข่ายให้สามารถประสานการท�างานร่วมกันได้	 และน�าข้อมูลที่
ได้รับการสังเคราะห์	 มาใช้ในการผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง	
น�าไปสู่การจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายของจังหวัด	ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนในจังหวัดมหาสารคาม	 ผลการด�าเนินงานในระดับจังหวัด
เกิดผลลัพธ์ของการพัฒนาศักยภาพที่เป็นรูปธรรมมีรูปแบบการขับเคล่ือนงาน
ของภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดในรูปแบบคณะกรรมการขับเคลื่อนงานและ 
คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ	รวมทั้ง	3	อ�าเภอต้นแบบ	
	 การใช้หลัก	 5	 ช.ในการขับเคลื่อนงานของจังหวัดมหาสารคาม	 
คือ	 ชง	 :	 ชงเรื่องในที่ประชุมเวทีความมั่นคงเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักและ 
เห็นถึงความส�าคัญ	 การสูญเสียท่ีเกิดขึ้น	 รวมทั้งสถานการณ์ของอ�าเภอที่ 
รับผิดชอบและภาพของจังหวัดมหาสารคามท่ีอัตราการใช้รถ	 ใช้ถนนและ 
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การเกดิอบุตัเิหตเุพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	ชักชวน	:	การชักชวนทมีงานทีเ่ป็นแกนน�าในการ
ขบัเคลือ่นงานของอ�าเภอและจงัหวดัร่วมท�างาน	เชงิรกุ	โดยท�าการค้นหาแกนน�า
ของภาคเีครอืข่ายแต่ละภาคส่วน	เชือ่มประสาน:การประสานงานเชือ่มประสาน
ภาคีเครือข่ายของคนท�างานให้ร่วมกันรวบรวมข้อมูล	สารสนเทศ	เตรียมข้อมูล
และพัฒนาเทคนิค	การน�าเสนอข้อมูลที่ส�าคัญในการน�าข้อมูลเป็นปัจจัยน�าเข้า
เพื่อพิจารณาและตัดสินใจร่วมกันถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการวางแผน
การแก้ปัญหา	 ช้อน	 :ด�าเนินการช้อนโครงการหรืองานประจ�าที่ภาคีเครือข่าย
ด�าเนินการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อไม่ให้เป็นภาระที่เพิ่มข้ึนของหน่วยงานภาคีเครือข่ายฯ	 ชื่นชม	 :	 จัดให้มี
เวทียกย่อง	 ชมเชยผู้ท�างานเพื่อมีก�าลังใจ	 สร้างความมีคุณค่าและพลังอ�านาจ
ในการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง	 ผลลัพธ์พบว่ามีภาคีเครือข่ายระดับแกน 
น�าในระดับจังหวัดและระดับอ�าเภอที่เป็นเจ้าภาพหลักที่มีศักยภาพและ 
เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 ที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการผลักดันงานและ 
ขบัเคลือ่นงานด้านความปลอดภัยทางถนน	ด�าเนินงานภายใต้การขบัเคลือ่นงาน
ของ	Mahasarakham	Model	ดังนี้	หา	Core	team	ให้พบ	โดยมหาสารคาม
พบว่า	 มี	 Core	 team	ชัดเจน	 ในการขับคลื่อนงาน	 5	 ส.ของ	WHO	 ให้เต็ม 
รปูแบบ	มีวาระการประชมุชดัเจนในเวทคีวามมัน่คงของจงัหวดัทกุเดอืน	ข้อมลู
การรายงานและการด�าเนินงานของการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุ	 ถูกก�าหนดให้
น�าเสนอจากเจ้าหน้าท่ี.ต�ารวจ	 สารวัตรจราจร	 การรายงานผลการด�าเนินงาน 
โดยขนส่งจังหวัด	 การรายงานผลสารสนเทศของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละกลุ่ม
ประจ�าเดือนโดยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการน�าเสนอผลด้านการ
ขับเคลื่อนงานสอจร.	โดยวิทยาลัยพยาบาล	โดยมี	ภาคีเครือข่าย	เตรียมข้อมูล
เสนอและเหน็อย่างเป็นรปูธรรมสหสาขาท�างานร่วมกนัแบบมส่ีวนร่วม	วางแผน
ขับเคลื่อนงาน	 ค้นหาจุดเสี่ยง	 ร่วมรายงานและช่วยเหลือ	 เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
หรือความเสี่ยง	 ร่วมสอบสวนอุบัติเหตุ	 หาข้อมูลมาประกอบกัน	 นัดประชุม
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น	 มีข้อสรุปและการมอบหมายงาน	 รายงานผลต่อ	 
ปภ.	ปภ.เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด”
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 แม้การขับเคลื่อนงานในระดับอ�าเภอของ	 3	 อ�าเภอต้นแบบพบ 
ความส�าเร็จในอ�าเภอเมืองแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของอ�าเภอบรบือและอ�าเภอ
โกสมุพสิยั	ในการขบัเคลือ่นงานอย่างเป็นรปูธรรมในรปูแบบของภาคเีครอืข่าย	
แต่การด�าเนินงานในระดับอ�าเภอยังพบว่าขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในพืน้ท่ีท่ีเป็นรปูธรรม ครอบคลมุหมูบ้่านและต�าบลต่างๆในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
ส่งผลให้พฤติกรรมการขับขี่และการตระหนักถึงการปฏิบัติตามวินัยจราจร  
ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร อัตราการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสีย
เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 โดยในปี	 2557	 ท่ีผ่านมาพบการรายงานของส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	 จ�าแนกรายอ�าเภอมีอัตราการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุดังนี้	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จ�านวน	 1,549	 ราย	 อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	
จ�านวน	1,276	ราย	อ�าเภอบรบือ-กุดรัง	จ�านวน	1,126	ราย	และอ�าเภอเชียงยืน
จ�านวน	780	ราย	ถอืว่าการเกดิอบุตัเิหตเุป็นปัญหาส�าคญัทีต้่องให้ประชาชนใน
ชมุชนมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและแก้ปัญหาเพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่งและยัง่ยนื	 
ในปี	 2558	 วาระจังหวัดมหาสารคาม	 ก�าหนดให้การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย	 
มีวินัยจราจรเป็นวาระจังหวัดวาระที่5ที่ทุกภาคส่วนต้องมีการขับเคลื่อนงาน 
ร่วมกนัโดยมอบหมายให้ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัมหาสารคามเป็นแกนน�า
หลักในการขับเคลื่อนงาน	
	 ดังนั้น	 คณะกรรมการขับเคลื่อนงานจึงตระหนักถึงความส�าคัญของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	 เพื่อร่วมกันหามาตรการการด�าเนินงาน
ขับเคลื่อนงาน	 ภายใต้บริบทของพื้นที่แต่ละพื้นที่	 ภาคีเครือข่ายจึงได้จัดท�า
โครงการขยายความร่วมมือด้านการด�าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนของภาคีเครือข่ายสู่การขับเคลื่อนงานระดับชุมชนจังหวัดมหาสารคาม	 
ประจ�าปี	 2558	 ขึ้น	 โดยเป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเดิมในการ 
ขับเคลื่อนงาน	 โดยมีแกนน�าจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม	 ที่ดูแล 
ขับเคลื่อนงานตั้งแต่ปีพ.ศ.2555-2557	 เป็นผู ้ประสานงานหลักร่วมกับ 
คณะท�างานจากสอจร.จังหวัดมหาสารคามและดึงศักยภาพของหน่วยงาน 
ภาคีเครอืข่ายระดบัอ�าเภอ	ต�าบลเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน	เพือ่ให้เกดิ
ความต่อเนื่องและยั่งยืน	
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 Tactic เพิ่มเติมที่ได้จากการเรียนรู ้จากการด�าเนินงานในช่วง 
ที่ผ ่านมา ถูกน�ามาปรับใช้เพื่อด�าเนินงานโครงการในช่วงปี 2558  
โดยเริ่มต้นจาก.......

 ระบุกลุ่มเป้าหมาย 
 1. ผู ้บริหารระดับสูงของจังหวัดและผู ้มีอ�านาจในการสั่งการ 
ด้านนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน	 ประกอบด้วย	 ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	 นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวดั	ผูบ้งัคบัการต�ารวจภธูรจงัหวดั	ท้องถิน่จงัหวดั	ขนส่งจงัหวดั	ผูอ้�านวยการ
ส�านักงานทางหลวง	ผู้อ�านวยการแขวงการทาง	ผู้ก�ากับการต�ารวจภูธรจังหวัด
มหาสารคาม	หวัหน้าส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	ประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดมหาสารคาม	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและ 
คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางถนนตามค�าสั่งแต่งตั้งของผู้ว่าราชการ
จังหวัด
 2. คณะท�างานระดับจังหวัด	 ประกอบด้วย	 กลุ่มพี่เลี้ยง	 สอจร. 
ของจังหวัดและทีมแกนน�าจากหน่วยงานหลัก	 ที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน	 ได้แก่	 นักวิชาการจาก
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม	 ทีมแพทย์และพยาบาล	 จากโรงพยาบาล
มหาสารคาม	และทีมนักวิชาการ	ด้านระบาดวิทยา	ทีม	SRRT	จากส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด	 สาธารณสุขอ�าเภอเมืองมหาสารคาม	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	
เจ้าพนักงานสอบสวน	 ผู ้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลจากต�ารวจภูธรจังหวัด	 
ทีมวิศวกรจากแขวงการทางและส�านักทางหลวงจังหวัด	 นักวิชาการขนส่ง	 
เจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทาง
ถนนของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 นักข่าวจากสื่อท้องถิ่น	 
หัวหน้าหน่วยกู้ชีพ	 นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม	 ปลัดเทศบาลเมือง	 
ผู้จัดการบริษัทกลางฯ	รวมคณะท�างานระดับจังหวัด	จ�านวน	15-20	คน	
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 3. ผู ้บริหารระดับอ�าเภอ	 ต�าบลและผู ้มีอ�านาจในการสั่งการ 
ด้านนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอ	 ต�าบล	 ประกอบ
ด้วยนายอ�าเภอ	 ผู ้ก�ากับการต�ารวจภูธร	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 
ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรต�าบล	 และหัวหน้าส่วนราชการของสถานีต�ารวจ
ภธูรต�าบล	ผูอ้�านวยการหมวดการทาง	ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล	สาธารสขุอ�าเภอ	
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	ของพ้ืนท่ี	 5	 อ�าเภอคืออ�าเภอ	
โกสุมพิสัย	บรบือ	กุดรัง	เชียงยืน	และพยัคฆภูมิพิสัย	
 4. ผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับอ�าเภอ	
ประกอบด้วย	 ปลัดฝ่ายความมั่นคงระดับอ�าเภอ	 เจ้าพนักงานสอบสวนประจ�า
สถานีต�ารวจภูธรระดับอ�าเภอ	 นักวิชาการสาธารณสุขอ�าเภอหัวหน้างาน
อุบตัเิหตฉุกุเฉนิโรงพยาบาลอ�าเภอ	หวัหน้าฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หัวหน้าทีมหน่วยกู้ชีพระดับต�าบล	วิศวกรจาก 
แขวงการทางผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่รับผิดชอบพื้นที ่
เป้าหมาย	ก�านันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย	รวมอ�าเภอละ	5-7	คน	
 5. แกนน�าภาคประชาสังคม	และภาคประชาชน	สื่อมวลชน	นักข่าว
จากสื่อท้องถิ่น	ผู้ประกอบการที่จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์

วิธีการด�าเนินงาน 
	 1.	 ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับอ�าเภอของพื้นที่	 3	
อ�าเภอต้นแบบปี	 2557	 ได้แก่อ�าเภอเมือง	 อ�าเภอบรบือและอ�าเภอโกสุมพิสัย	
เพื่อก�าหนดประเด็นร่วมและวางเป้าหมาย	 กรอบการท�างาน	 และบูรณาการ 
รูปแบบการท�างานร่วมกัน	 วิเคราะห์สภาพปัญหา	 เพื่อจัดท�ายุทธศาสตร ์
การขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดและ
การขบัเคลือ่นงานในระดบัอ�าเภอ	ต�าบลของจงัหวัดมหาสารคามในฐานะอ�าเภอ
พี่เลี้ยงที่ต้องขับเคลื่อนงานต่อยอดจาก	ปีที่ผ่านมา	
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 2.	 ทบทวนคณะท�างานในระดับจังหวัดและระดับอ�าเภอของอ�าเภอ
ต้นแบบเดิมทั้ง	 3	 อ�าเภอจากน้ันค้นหาภาคีเครือข่าย	 คนท�างานด้านอุบัติเหตุ 
ในระดับอ�าเภอ	 ทั้งในภาครัฐและ	 ภาคเอกชน	 ในพื้นที่เป้าหมาย	 ของอ�าเภอ 
กุดรัง	เชียงยืนและพยัคฆภูมิพิสัยและจัดประชุมคณะท�างานเพื่อร่วมกัน	
	 3.	 จัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างานเพื่อขับเคลื่อน
ภาคีเครือข่าย	(สร้างทีมแกนน�า)	
	 4.	 เสริมสร้างพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบูรณาการ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการค้นหาผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 
ในแต่ละองค์กร	ทัง้ในภาคราชการ	ภาคประชาสงัคม	ในระดบัอ�าเภอและต�าบล	 
เพือ่ประชมุวเิคราะห์	สงัเคราะห์และรวบรวมแนวคดิของทกุฝ่ายแบบมส่ีวนร่วม	
ประชมุถอดบทเรยีนเพือ่จดัท�าแนวทางการด�าเนนิงานในระดับอ�าเภอและต�าบล	
ของทั้ง	5	อ�าเภอ	
	 5.	 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน	 โดยการประสานความร่วมมือขององค์การบริหารส่วน
ต�าบล	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 บุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้านในการส�ารวจข้อมูลการใช้ยานพาหนะของประชาชนในชุมชนในพื้นที่
รับผิดชอบจัดท�าฐานข้อมูลด้านการใช้ยานพาหนะ	 และสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ของประชาชนในชุมชน	ให้เป็นปัจจุบันครอบคลุมทุกต�าบล	
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	 6.	 ด�าเนินการคัดเลือกหมู ่บ ้านในต�าบล	 เป้าหมายของต�าบล
น�าร่องของ	 5	 อ�าเภอตามที่อ�าเภอคัดเลือก	ประชุมชาวบ้านเพ่ือท�าประชาคม	 
การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนน	 ค้นหาจุดเสี่ยงและร่วมกัน 
จัดท�ามาตรการทางสังคมที่เกิดจากข้อเสนอแนะของประชาชนในหมู่บ้าน	 
ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและแก้ปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน	
	 7.	 จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู ้เพื่อสร้างความตระหนักและ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนส�าหรับประชาชน	แกนน�า
อาสาจราจรในหมู่บ้านและการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย
ใน	 กลุ่มเส่ียงของแต่ละพื้นท่ีโดยทีมวิทยากร	 ประกอบด้วย	 นักวิชาการจาก
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม	 ทีมแพทย์และพยาบาล	 จากโรงพยาบาล
มหาสารคาม	และทีมนักวิชาการ	ด้านระบาดวิทยา	ทีม	SRRT	จากส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด	 สาธารณสุขอ�าเภอเมืองมหาสารคาม	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 
ทีมวิศวกรจากแขวงการทางและส�านักทางหลวงจังหวัด	 นักวิชาการขนส่ง	 
เจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทางถนน
ของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 การอบรมประชาสัมพันธ์จาก 
นักข่าวท้องถิ่น	 การอบรมหลักการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากทีม 
กู้ชีพ	 ทีมแพทย์และพยาบาล	 จากโรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาล
อ�าเภอในพืน้ที	่ร่วมกบักจิกรรมการปรบัเปลีย่นเจตคตเิพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
การขับขี่ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร	จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
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 8.	 ติดตามรวบรวมผลการด�าเนินงานตามมาตรการทางสังคมและ
เก็บรวบรวมสถิติการสวมหมวกนิรภัย	 พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย	 สถิติการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน	รายงานผลต่อนายอ�าเภอในเวทีการประชุมระดับอ�าเภอ
และผูร้บัผดิชอบระดบัอ�าเภอสรปุผลรายงานต่อกรรมการเวทคีวามมัน่คงจงัหวดั
มหาสารคาม	ทุกเดือน	
	 9.	 จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้	แลกเปลีย่นประสบการณ์	ตดิตามความ
ก้าวหน้าโครงการ	 สนับสนุนการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์
ข้อมูล	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนท่ีต้องได้รับการพิทักษ์
สทิธปิระโยชน์ทีพ่งึได้รบัจากการถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากพืน้ทีต้่นแบบไปสูพ่ืน้ที่
ขยายผล	
	 10.	จัดเวทีสรุปผลงานเพื่อรวบรวมผลการด�าเนินงานของพ้ืนท่ีต�าบล
ต้นแบบ	สงัเคราะห์รปูแบบการขบัเคลือ่นงานทีไ่ด้เพือ่จัดท�าข้อเสนอเชงินโยบาย	
ด้านการป้องกันอุบัติเหตุจราจร	

	 ด้วยการทบทวนบทเรียนเดิมก่อนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแบบมี
แบบแผนและอุดช่องว่างการด�าเนินงานให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้	 ส่งผล
ให้จังหวัดมหาสารคามสามารถด�าเนินงานโครงการที่ตอบตัวชี้วัดความส�าเร็จ	 
โดยเกิดภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด	 ระดับอ�าเภอและชุมชน	 ที่เป็นเจ้าภาพ
หลักในการผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย
ทางถนน	รวมทัง้สิน้	13	อ�าเภอแต่ในส่วนของหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีบ่่งชีว่้าการ
ด�าเนินงานสามารถก่อตัวให้เกิดต้นแบบ/ชุดความรู้ในการด�าเนินงานเกิดจาก
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดับ
อ�าเภออาจยังวัดผลได้ไม่เป็นรูปธรรมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ	คงต้องอาศัยระยะ
เวลาอีกมากในการบ่งช้ี	 แต่อย่างไรก็ตาม	 จากการจัดท�าฐานข้อมูลด้านการใช้
ยานพาหนะ	 และสถิติการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนในชุมชน	 ที่เป็นปัจจุบัน
ครอบคลุมทุกต�าบล	 รวมถึงกิจกรรมการค้นหาจุดเสี่ยงและก�าหนดมาตรการ
ทางสังคมในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและแก้ปัญหาอุบัติเหตุในชุมชนที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	 น่าจะเป็นเครื่องการันตีบ่งชี้ความ
ส�าเร็จในอนาคตอันใกล้ของจังหวัดมหาสารคามไม่มากก็น้อย
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 4. การขบัเคลือ่นและพฒันาเครอืข่ายการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์

 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์
	 จากข้อมลูสถติอิบุตัเิหตทุางถนน	3	ฐาน	(ต�ารวจ	สาธารณสขุและบรษิทั
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 จ�ากัด	 สาขาจังหวัด)	 พบว่ามีจ�านวนผู้เสีย
ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	จ�านวน	364	คน	คิดเป็น
จ�านวนผู้เสียชีวิตถึง	26	รายต่อประชากร	1	แสนคน	และจ�านวนผู้เสียชีวิตจาก
อบุตัเิหตทุางถนนส่วนใหญ่	กลุม่เสีย่ง	คอื	เยาวชน	และคนท�างาน	พฤตกิรรมเสีย่ง	 
เมาแล้วขบั	ขบัรถเรว็เกนิกฎหมายก�าหนด	และไม่สวมหมวกนริภยั	พาหนะเส่ียง	
รถจักรยานยนต์	 เป็นประเด็นหลัก	 แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดสุรินทร์ด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดสุรินทร์ในเชิงการบรูณาการระหว่าง
หน่วยงานตลอดมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2547	“การท�างานรณรงค์เรื่องลดอุบัติเหตุ
เป็นเรือ่งเก่าท่ีเราท�ากนัมานานแล้ว แต่ส่วนใหญ่เรากต็ดิกบัความเคยชนิ ท�า
แบบเดิมๆ ระเบียบก็ออกมาเหมือนเดิมทุกปี พอมาท�าในพื้นที่ก็ท�าเหมือน
เดิมให้เสร็จๆ อุบัติเหตุของบ้านเมืองเรามันจึงไม่ลดกันซักที ข้อมูลหลาย
ต่อหลายปีชี้ชัดว่าปัญหาการเมาแล้วขับ  เป็นสาเหตุส�าคัญของการเกิด
อุบัติเหตุ  ดังนั้นหากจะท�าเรื่องอุบัติเหตุให้ได้ผลต้องแก้ปัญหาเรื่องเมาแล้ว
ขับให้ได้ด้วยเช่นกัน...”

 วิธีการ/ขั้นตอนการด�าเนินการ
	 การขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสุรินทร์	 แบ่งได้เป็น	 3	
ระดับคือ
	 1.	 การขบัเคลือ่นงานในระดบัจงัหวดัศนูย์อ�านวยการความปลอดภยั
ทางถนนจังหวัดสุรินทร์	(ศปถ.จ.สุรินทร์)
	 2.	 การหนุนเสริมการท�างานของ	ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนระดับอ�าเภอ(ศปถ.อ�าเภอ)
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	 3.	 การท�างานในระดบัพืน้ทีต่�าบล	ศนูย์ปฏบิตักิารความปลอดภยัทาง
ถนนระดับต�าบล	(ศปถ.อปท.)	

	 ซึ่งการท�างานในรอบปี	2558	เป็นต้นมาได้เน้นการบูรณาการระหว่าง
เครือข่ายภาครัฐ	 ภาคีเครือข่าย	 และภาคประชาสังคม	 การรวมกันของคนที่
หลากหลายจึงท�าให้ประเด็นและแง่มุมในการพูดคุยถึงปัญหาในเวทีเครือข่าย
บูรณาการ	 ศปถ.จ.สุรินทร์	 มีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึนเช่นเดียวกัน	 โดยมี
เป้าหมายร่วมกันคือ	 “การสร้างสุขของคนสุรินทร์ให้เป็นสังคมที่มีความสุข
และน่าอยูเ่พิม่มากขึน้” การท�างานแบบคณะท�างานชดุเลก็เป็นการรวมตวักนั
แบบหลวมๆ	ยืดหยุ่น	และไม่มีโครงสร้างที่แข็งตัว	ปรับตัวได้ไวต่อสถานการณ์
การเปลีย่นแปลงของสงัคม	เช่น	เมือ่มสีถานการณ์ปัญหาใหม่ๆ	หรอืมเีหตุการณ์ 
เร่งด่วนก็สามารถระดมความร่วมมือและขับเคลื่อนได้ทันที	 มีเพียงกลไก 
ประสานงานที่ท�าหน้าที่ในการเชื่อมประสานเพื่อให้เกิดการพูดคุยกันอย่างต่อ
เนื่องในแนวราบ	 โดยระดมทรัพยากรจากองค์กรต่างๆ	 เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ	
ในการจัดเวทีพูดคุยในแต่ละครั้ง	 เป็นโชคดีที่จังหวัดสุรินทร์	ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์กรต่าง	ๆ	มากมาย	เช่น	กรม	ปภ.	สสส.	สอจร.	ศวปถ.	และ
องค์กรเครือข่ายงดเหล้า

	 เน้นการท�างานแบบแนวราบ	 โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนงาน 
ในระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนงานได้ดังนี้

 1) กลไกความร่วมมือเครือข่ายลดอุบัติเหตุจังหวัดสุรินทร์โดย
กลไกขบัเคลือ่น	โดยคณะอนกุรรมการศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน
จังหวัด	(ศปถ.จังหวัดสุรินทร์)	ประกอบด้วย	ตัวแทนเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	ตัวแทน
จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ตัวแทนโรงพยาบาลศูนย์จังหวัด	 ตัวแทน
ประกันสังคมจังหวัด	 ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัด	 ตัวแทนแขวงทางหลวงจังหวัด	
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ตัวแทนแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด	 ตัวแทนจากส�านักงานขนส่งจังหวัด	
ตัวแทนจากส�านักงาน		ตัวแทนส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด	ตัวแทน	สวท.
สุรินทร์	 ตัวแทน	 สพป.เขต	 1	 สุรินทร์	 ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	
ตวัแทนเทศบาลเมอืงสรุนิทร์		ตวัแทนสภ.เมอืงสรุนิทร์		ตวัแทนประชาคมสงัคม
สุรินทร์สร้างสุข	 ตัวแทนจากส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	
ซ่ึงมีบทบาทเป็นคณะอนุกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัด	(Core-team	ศปถ.จังหวัด)		โดยมีผู้แทนส�านักงาน	ปภ.จังหวัดสุรินทร์	 
เกาะตดิสถานการณ์อย่างจรงิจงัในช่องทางแนวราบ	ผ่านกลุ่มไลน์	“Core-team”		 
และน�าเสนอข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์เป็นทางการ	กลุ่ม	ศปถ.จังหวัด	โดยมีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน	สมาชิกในกลุ่มถึง	103	คน	การขยับแบบทางการ	
ไม่เป็นเรือ่งน่ากังวล	เนือ่งจากมกีารสัง่การทัง้ส่วนกลางและส่วนของจงัหวดัเอง		
คณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดั	(ศปถ.จ.สรุนิทร์)		
จึงเน้นการขับเคลื่อนกลไกในแนวราบ	ท�าอย่างไรให้เราได้คนท�างานที่มีใจและ
ขับเคลื่อนงานไปพร้อมๆ	กัน	โดยคนท�างานได้พบปะกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การท�างานอย่างแท้จริง	โดยการใช้	กลยุทธ	5	ช	ในการเกาะติด	คือ	ชวน		เชื่อม	
ช้อน	เชยีร์	และเชค็ข้อมลูร่วมกนั	ขยบักลไกท�างานสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	
(อปท.)	 	 หรือหน่วยงานในระดับอ�าเภอ	 และต�าบล	 บางแห่งที่ร่วมคิดและ
ขับเคลื่อนงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องจุดเน้นส�าคัญของการประสานให้เกิด
กลไกคณะท�างานชุดนี้คือ	 ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานที่เข้ามาท�างานร่วมกัน 
น้ัน	 ล้วนแต่มีบทบาทการท�างานเกี่ยวข้องกับเรื่องอุบัติเหตุแทบทั้งสิ้น	 ดังนั้น
ภารกิจที่ท�างานร่วมกับเครือข่ายจึงเปรียบเสมือนการท�างานในภารกิจของ
ตนเองหากแต่ลดความเป็นการทาง	 และเน้นการท�างานเชิงรุกมากขึ้นเพียง 
เท่านั้น	 กลไกนี้เป็นคณะท�างานชุดเล็กที่มีความคล่องตัวในการท�างานและ 
ไม่ติดยึดกรอบหรือกระบวนการในทางโครงสร้าง	 	 การจัดระบบความสัมพันธ์
ของกลไกเป็นลักษณะความสัมพันธ์แนวราบไม่มีอ�านาจในการสั่งการหากแต่
เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น		
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 2) พัฒนาระบบข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้
	 กลไกที่ท�างานเรื่องการจัดการระบบฐานข้อมูล	 3	 ฐาน	 และรวบรวม
องค์ความรูท้ีเ่กดิจากกระบวนการท�างานของพืน้ท่ีต่างๆ	และขยายบทเรยีนผ่าน 
การท�างานระหว่างเครือข่ายเป็นการถอดบทเรียนมีกระบวนการส�าคัญที่ท�าให้
ได้มาซึ่งข้อมูลคือ
	 •	 การจัดเวทีสรุปบทเรียนการท�างานร่วมกับเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ในระดับอ�าเภอ	ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการ
ส�าคัญและสรุปเป็นฐานข้อมูลที่ต้องการน�าไปงาน
	 •	 ลงพืน้ทีใ่ห้ค�าปรกึษากลไกศนูย์ปฏบิตักิารความปลอดภยัทางถนน
ระดับอ�าเภอ	(ศปถ.อ�าเภอ)	อย่างใกล้ชิด
	 •	 การลงพืน้ทีส่งัเกตการณ์	การลงเกบ็เคสอบุติัเหตุทางถนนท่ีส�าคญั
และเกบ็ข้อมลูการท�างานเฝ้าระวังอุบัตเิหตขุองพืน้ท่ีต่างๆ	รวมถงึรบัฟังข้อเสนอ
จากคนท�างานในระดับพื้นที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติและรวบรวมเป็นชุดประสบการณ	์
เสนอเป็นแนวทางในการท�างานต่อคณะท�างานในระดับจังหวัด	 โดยผ่านกลุ่ม
แนวราบ	สื่อสารผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม	

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 จากการตดิตามของประเมนิผลของคณะอนกุรรมการศนูย์อ�านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด	 (Core	 Team)พบว่าแต่ละพื้นที่อ�าเภอ	 
หรือศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอ	 (ศปถ.อ�าเภอ)	 
มีกลไกการขับเคลื่อนเกิดข้ึนในอ�าเภออย่างท่ีเห็นได้ชัด	 เช่น	 อ�าเภอสังขะ	
อ�าเภอจอมพระ	อ�าเภอปราสาท	อ�าเภอศรีณรงค์	และอ�าเภอบัวเชด	ในแต่ละ
พื้นที่อ�าเภอจะมีพื้นที่ต้นแบบกลไก	ศปถ.อปท.	ลงไปสู่ระดับต�าบล	ยกตัวอย่าง	 
ศูนย์ปฏิบัติการฯ	 (ศปถ.อ.สังขะ)	 จะมีทีมสหสาขาวิชาชีพในพื้นที่มีการ 
ขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทางถนน	ซึ่งมีหน่วยหลักประกอบด้วย	ปกครองอ�าเภอ	
ปลัดฝ่ายป้องกัน	 ขนส่งอ�าเภอ	 สาธารสุขอ�าเภอ	 โรงพยาบาลอ�าเภอ	 เทศบาล
ต�าบล	 ไฟฟ้า	 และทีมกู้ชีพ	 โดยกลุ่มคณะอนุกรรมการ	 ศปถ.อ�าเภอสังขะ	 
จะเป็นฝ่ายวชิาการคอยขยบังานและกระตุน้เวทรีะดบัอ�าเภอ	และเป็นทมีลงไป
หนุนเสริมให้	ศปถ.อปท.	ต่อไป	
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บทเรียนความส�าเร็จ
	 ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์	 (ศปถ.จังหวัด
สรุนิทร์)		เป็นการขบัเคลือ่นกลไกแบบสหสาขาวชิาชพีและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ในเรื่องนี้มาสะท้อนสิ่งที่ได้ท�าและเกิดขึ้นจริงกลไกการท�างานในระดับจังหวัด 
ส่งต่อสูร่ะดบัอ�าเภอเป็นกระบวนการดงักล่าวนอกจากจะท�าให้ความรูท้ีเ่ป็นของ
จริง	 ที่ผ่านการทดลองท�าจนประสบความส�าเร็จในพื้นที่ได้รับการบอกต่อเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้ว	 กระบวนการดังกล่าวยังถือว่าเป็นกระบวนการ
ท�างานที่ยกย่อง	 เสริมแรงคนในท�างานในระดับปฏิบัติการเกิดความภาคภูมิใจ	
และมกี�าลงัใจในการท�างานให้เกดิความต่อเนือ่งและเข้มข้นมากขึน้	พืน้ทีต้่นแบบ	
ที่น่าสนใจ	ประกอบด้วย	“ส�าเภาลูนโมเดล” ต.ส�าเภาลูน	อ.บัวเชด	จุดเด่นใน
การขับเคลื่อนเรื่องเมาแล้วขับในชุมชน	 “ปราสาทโมเมล”	 ศปถ.อ.ปราสาท		 
จุดเด่นในการขับเคลื่อนด่านชุมชน	 	 ศปถ.อ�าเภอจอมพระ	 ศปถ.อ�าเภอสังขะ	 
และศปถ.อ�าเภอศรีณรงค์	 จุดเด่นในการขับเคลื่อนกลไกสหสาขาวิชาชีพ 
ระดับอ�าเภอ	 ทั้งนี้	 การขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา	ที่เด่น 
เช่น	 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน	 เป็นสถานศึกษาต้นแบบเรื่องมาตรกรองค์กร	 
เน้นมาตรการสวมหมวกนิรภัย	 100%	 และจัดเก็บข้อมูลสมาชิกทะเบียน
รถจักรยานยนต์และหมวกนิรภัยแบบคิวอาร์โคท์	 โรงเรียนระดับประถม
ศึกษา	จ�านวน	68	แห่ง	 ในเขตอ�าเภอสังขะ	 เป็นโรงเรียนต้นแบบน�าหลักสูตร
ความปลอดภัยทางถนนไปใช้ในสถานศึกษา	 และสถานประกอบการต้นแบบ	 
ตามมาตรการองค์กรหมวกนิรภัย	 100%	 	 เช่น	 บริษัท	 HBI	 สุรินทร์	 และ
โรงงานน�้าตาลสุรินทร์	 ซึ่งได้ด�าเนินงานกิจกรรมมาตรการองค์กรต้นแบบตาม
ข้อเสนอของจังหวัดและทีมจังหวัดได้ลงไปติดตามอย่างต่อเนื่อง	 และเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ประกาศวาระจังหวัดสุรินทร์	 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์	
“นายอรรถพร	 สิงหวิชัย	 	 นักกีฬาโอลิมปิค	 นายสินธุ์เพชร	 กรวยทอง	 และ
ดารานักแสดง	”จา	พนม”	เป็นต้นแบบประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งจังหวัด	และจาก 
การติดตามประเมินผลโครงการพบว่า	 ภาคีเครือข่ายได้รับทราบปัญหาการ
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เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่แท้จริง	 	 และเกิดการร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาอย่าง 
ต่อเนือ่ง	โดยจดัประชมุคณะกรรมการ	ศปถ.จงัหวดัเป็นประจ�าทกุเดือน	ในปี	2559	 
จัดประชุมไปแล้ว	7	ครั้ง	และประชุมเตรียมข้อมูลโดยคณะอนุ	ฯ	ศปถ.จังหวัด	
ก่อนการประชุมใหญ่ทุกครั้ง	 พร้อมมีการติดตามงานของทีมอ�าเภอโดยให้มี
การน�าเสนอผลงานของอ�าเภอจากเวทีประชุมใหญ่	 ให้	 ศปถ.อ�าเภอ	 น�าเสนอ
ผลงาน	และองค์กรต้นแบบ	ในการประชุมทุกครั้ง	ทั้งนี้	ได้แต่งตั้งพี่เลี้ยงประจ�า
อ�าเภอ	ทัง้	17	อ�าเภอ	เพือ่ท�าหน้าทีห่นนุเสรมิและให้ก�าลงัใจคนท�างานในระดบั
อ�าเภออย่างใกล้ชิด		โดยใช้กลยุทธ	5	ช	ในการลงพื้นที่	ชวน	เชื่อม	ช้อน	เชียร์	
และเชค็ข้อมูลร่วมกัน		เกดิภาคเีครอืข่ายท่ียัง่ยนืและขยายกลุม่ภาคสีูภ่าคเอกชน	
สถานศึกษา	และสถานประกอบการ
 ปัญหาอุปสรรคพบว่าบางอ�าเภอยังไม ่มีการขับเคลื่อนกลไก	 
ศปถ.อ�าเภอ	 มีเพียงการจัดกิจกรรมรณรงค์หรือจัดฝึกอบรมในห้วงเทศกาล
เท่านั้น	 เนื่องจากยังขาดผู ้ประสานงานหรือคนท�างานยังไม่เติมที่กับงาน
เห็นว่างานอุบัติเหตุทางถนนเป็นงานฝาก	 ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ตระหนัก	 
คิดว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องปกติและคุ้นชิน
 ปัจจัยความส�าเร็จจากการขับเคลื่อนกลไก	 ศปถ.จังหว้ดและ	
ศปถ.อ�าเภอ	 พบว่าปัจจัยความส�าเร็จของการขับเคลื่อนไกล	 คือ	 ผู้บริหาร	 
มีนโยบายสั่งการชัดเจนและติดตามต่อเนื่อง	 สิ่งส�าคัญของกลไกการท�างาน	
คือ	 ทีมที่ร ่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังและความต่อเนื่องของคนท�างาน	 
และการช่ืนชมคนท�างานของผู ้บริหารในเวทีกลางจังหวัดอย่างสม�่าเสมอ 
ทุกเดอืนในเวทปีระชมุประจ�าเดอืนหวัหน้าส่วนราชการประจ�าจังหวดัทัง้เข้าร่วม
ประกวดผลงานในเวทีประเมินระดับเขตและประเทศด้วย
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 5. โครงการการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้ภาค ี
เครือข่ายระดับอ�าเภอมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

 หากจะนับความเข้มแข็งของคณะท�างานป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดด้วยผลงานและการก่อตัวแนวราบของสหสาขา
ที่ยึดหลักยุทธศาสตร์	 5ส.5ช.	 เป็นหัวใจของการท�างาน	 ผลงานของจังหวัด
นครศรีธรรมราชคงไม่พลาดติด	1	ใน	10	จังหวัดที่มีผลงานและความเข้มแข็ง
แบบต่อเนือ่งและมแีนวโน้มความยัง่ยนื	ถึงแม้จะประสบปัญหาการเปลีย่นแปลง
โยกย้ายผู้น�าในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ปภ.	ต�ารวจ	มาอย่างต่อเนื่องไม่ต่าง
จากจังหวัดอื่นๆ	เช่นกัน
	 เขียนมาถึงบรรทัดนี้	 ทุกท่านคงพอจะขมวดคิ้วและมีค�าถามเกิดขึ้น 
ในใจอยู่บ้าง	 ว่าอะไรคือเคล็ดลับและบทเรียนดีๆ	 ของคณะท�างานป้องกันฯ	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	...

 การจัดการข้อมูล...หัวใจและแก่นกลางของการเริ่มต้น
	 ถ้าดูจากสถิติจ�านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุและจ�านวนผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดย้อนหลังไปเท่าที่จะย้อนได้	 
โดยในปี	 2551	ข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บของจังหวัด	 รายงานว่า	 ผู้บาด
เจ็บกว่า	 76%	 เป็นกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์	 90%	 เสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
รนุแรงทีศี่รษะ	ในกลุม่ผูบ้าดเจบ็ท่ีเข้ารบัการรกัษามเีพยีง	7%	ทีส่วมหมวกนริภยั	 
ซ่ึงมีสถานการณ์ไม่ยากที่จะคาดเดาเหมือนเช่นทุกจังหวัด	 เป็นเหตุให้ผู้ถือ
ข้อมูลส�าคัญ	ได้แก่	โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	ภายใต้แกนหลักของ 
การขับเคลื่อนได้แก่	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	 คุณวรรณี	 มีขวด	 และ 
คุณเพ็ญจันทร์	 แซ่หลี	 จากส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	
ขยับขึ้นมาผลักดันให้ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด 
รับงบประมาณสนับสนุนจาก	 สอจร.	 เพื่อด�าเนินงานป้องกันปัญหาที่เกิดจาก
อุบัติเหตุทางถนน	 โดยใช้ยุทธศาสตร์	 5ส.5ช.	 ในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะประเด็นหมวกนิรภัย	ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนงานในลักษณะภาคี
แนวราบและแนวดิ่ง	 เกิดผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 (Change	 Agent)	 ในพ้ืนที่	 
เกิดภาคีเครือข่ายแนวราบที่เข้มแข็ง	 สามารถวิเคราะห์ข้อมูล	 จัดท�าข้อเสนอ 
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เชิงนโยบาย	 (Policy	 Advocacy)	 และเสริมพลัง	 (Advocacy)	 จนส่งผล	 
เกิดการท�างานอย่างต่อเนื่องภายใต้ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยแต่มีทิศทาง	
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน	 เน้นการ
ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์และการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่ป	ี
2551	–	1557	ผ่านโครงการหมวกแสนใบ	ปลอดภยัทัว่หน้า	โครงการวาระนคร
ปลอดภัย	ทุกวัน	ทุกวัย	สวมหมวกนิรภัย	100%	โครงการนวัตกรรมสามโมเดล
และมาตรการองค์กร	สามารถเพิม่อัตราการสวมหมวกนริภยัจาก	5%	เป็น	53%	
ในปี	2556	ลดจ�านวนผู้เสียชีวิตที่บาดเจ็บที่ศีรษะลงอย่างต่อเนื่อง	นับตั้งแต่ปี	
2555	–	1557	โดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บรายงานการตายจาก
การบาดเจ็บที่ศีรษะลดลงจาก	86	ราย	เหลือ	79	รายในปี	2556	และ	68	ราย	
ในปี	 2557	 บทเรียนความส�าเร็จดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากทีมงานเข้มแข็งทั้ง 
แนวราบและแนวดิ่ง	ที่สอดประสานการท�างานกันอย่างต่อเนื่อง1

	 และจากความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ในอ�าเภอเมอืง	อ�าเภอท่าศาลา	และอ�าเภอ
ทุ่งสง	 โดยคณะท�างานจังหวัดได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมแต่ยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางและแก้ไขปัญหาด้วยการมีส่วนร่วมของ
ชมุชน	แกนน�าชาวบ้านทกุขัน้ตอน	(ร่วมคดิ	ร่วมท�า	ร่วมตดัสนิใจ	ร่วมตรวจสอบ
และรบัประโยชน์ควบคูก่นัไปกบักระบวนการเรยีนรูข้องชมุชน)	การ	coaching	
ส่งเสริม/ยกระดับความเชื่อมั่นในตัวชุมชน	แกนน�า	ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง	และสนบัสนนุท้ังด้านวชิาการท่ีเหมาะสมกบัชมุชน	สามารถน�าไป
ปรับใช้กับพื้นที่ตนเอง	 จนก่อให้เกิดแนวทางความรู้ในการปฏิบัติที่ผสมผสาน
ระหว่างความรูท้างทฤษฎแีละความรูจ้ากภมูปัิญญาท้องถ่ิน	ก่อให้เกดิความรู้ชดุ
ใหม่	โดยมีพื้นฐานส�าคัญ	ได้แก่	เชื่อมั่นในศักยภาพของชาวบ้าน	ให้ความส�าคัญ
กับความคิดที่มาจากประสบการณ์จริงในชีวิตประจ�าวัน	 เน้นการระดมพลังใน
ชมุชนเพือ่แก้ปัญหา	สนบัสนนุให้ชาวบ้านเป็นผูก้ระท�าและมบีทบาทหลกัในการ
ด�าเนินงาน	มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบสร้างอนาคตร่วมกัน	ประกอบด้วย	
3	ขั้นตอนหลัก	คือ	การวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีตเพื่อเชื่อมโยงสภาพการณ์ใน
ปัจจุบนัและอนาคต	การวเิคราะห์และสงัเคราะห์สภาพการณ์ปัจจบุนัเพือ่เข้าใจ
ทิศทางและปัจจัยที่มีอิทธิพลในประเด็นหลักการประชุม	การสร้างภาพอนาคต
ที่พึงปรารถนา	ร่วมกันคิด	วิเคราะห์และเลือกแนวทางปฏิบัติไปด้วยกัน

1วรรณี	มีขวด,	2556
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	 ท�าให้คณะท�างานจังหวัดเกิดความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินงานให้ครอบคลุม
ท้ัง	23	อ�าเภอ	ของจงัหวดั	โดยใช้บทเรยีนการเคลือ่นงานชมุชนปลอดภยั	(WHO)
ยุทธศาสตร์	5ส.5ช.	และ	5	ช.	ที่ได้จากการด�าเนินงานของสองอ�าเภอไปปรับ
ใชก้ับอ�าเภออื่นๆ	โดยในระยะนี้	ไดค้ัดเลอืกอ�าเภอที่จะด�าเนินการ	รวมทั้งสิ้น	8	
อ�าเภอ	ประกอบด้วย	อ�าเภอท่าศาลา	ทุง่สง	หวัไทร	ฉวาง	พิปนู	ทุ่งใหญ่	สิชลและ
พรหมคีรี	โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัย
ทางถนนระดับอ�าเภอตามบริบทของพื้นที่	 และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข
ปัจจัยหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่น�าร่อง
	 กรอบการวิจัยที่คณะท�างานได้ก�าหนดไว้อย่างน่าสนใจ	มีดังนี้
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	 ผลการด�าเนินงานพบบทเรียนส�าคัญ	ดังนี้
 1) บทบาททีมพื้นที่ (อ�าเภอ) และทีมจังหวัด
	 	 •	 การท�าความเข้าใจกับสถานการณ์ปัญหาเดิมของพื้นที	่ 
โดยทีมแกนน�าหลักจัดเวทีอย่างไม่เป ็นทางการขึ้นในพื้นที่ 	 เพื่อค้นหา 
ความจ�าเป็น	 ตัดสินใจแก้ปัญหาก่อนที่จะเกิด	 การะบุและรวบรวมปัญหา
เท่าที่จ�าเป็น	 น�ามาซึ่งการวางแผนการท�างานร่วมกันกับคณะท�างานจังหวัด	 
โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์ชมุชนแบบมส่ีวนร่วม	วเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานทีเ่ป็นสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุได้แก่คน	รถ	ถนนและสภาพแวดล้อม	ข้อมูลสุขภาพของ
ประชากรในพืน้ที	่สถติกิารเกดิอบุตัเิหต	ุการเสยีชวีติ	และการบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้	
วิเคราะห์สาเหตุและค้นหาปัญหา	ระบุแนวทางการแก้ไข	โดยใช้บทเรียนชุมชน
ปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกเป็นกรอบการวิเคราะห์	 ภายใต้ค�าถาม	 เช่น	 
จะใช้สารสนเทศอะไร	จากแหล่งไหน	ใครเป็นเจ้าของ	จะใช้อย่างไร	และหากต้อง
ท�างานแบบสหสาขาใครคือภาคีที่จะต้องร่วมงาน	มีรูปแบบการท�างานอย่างไร	
การวางกลไกเพื่อฝังต้วเข้าสู่ระบบจะท�าอย่างไร	 วิธีการค้นหาความเสี่ยงหลัก	
การวางแผน	และการประเมิน
	 	 •	 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างพลังการแก้ไขปัญหา
ด้วยทีมสหสาขา	กระตุ้นให้คนอยากเข้ามามีส่วนร่วม	โดย	1)	จัดเวทีสนับสนุน
วิชาการด้วยเทคนิค	 5ส.5ช.	 ผ่านเรื่องเล่าเร้าพลังจากเครือข่ายที่สามารถถอด
บทเรยีนได้	รวมทัง้สอนเทคนคิการจดัการความเสีย่งหลกัในพืน้ทีเ่รือ่งการแก้ไข 
จุดเสี่ยง	 การวางแผนการท�างาน	 และร่วมกันวาดอนาคต	 2)	 ติดตามความ
คืบหน้าและสนับสนุนทางวิชาการโดยทีมจังหวัดผ่านเวทีระดับอ�าเภอผ่าน	 
line	 group/telephone	 3)	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ภายใต้หัวข้อ	 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสม	 ภาคีเครือข่ายระดับ
อ�าเภอมีส่วนร่วมในการป้องกัน	 และองค์ความรู้เรื่องการสอบสวนอุบัติเหตุ 
ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
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	 	 •	 บทบาททีมจังหวัด	การวิจัยเพื่อสร้างความรู้และสร้างทฤษฎี
พื้นฐานจากการปฏิบัติและประสบการณ์ในแต่ละพื้นที่	 รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบบันทึกผลกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	 การสัมภาษณ์เจาะลึก 
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 การบันทึก 
ภาคสนาม	และข้อมูลทุติยภูมิของชุมชน	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยจ�าแนกข้อมูล
และสรปุแต่ละประเดน็ย่อยจากผลกระบวนการและเทคนคิการเรยีนรูใ้นแต่ละ
ขั้นตอนตามกรอบวิจัย
ตวัอย่างภาพประกอบความสมัพนัธ์ระหว่างทมีจงัหวดัและทมีอ�าเภอท่าศาลา
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ตัวอย่างแสดงบุคคล ช่องทาง และความถี่ในการพบปะท�างานร่วมกันของ
แนวดิ่งและแนวราบ ของอ�าเภอท่าศาลา

ปี ทีมแนวราบ ทีมแนวดิ่ง

ภาคี ช่องทาง ความถี่ ภาคี ช่องทาง ความถี่

2556 สบาย	:	พยาบาล	
เรวัตร	:	ต�ารวจ	
อรุณ	:	แขวง	
สิน:	เจ้าของกิจการ	
แมว	:	พี่เลี้ยง	
ตุ๊	:	ปภ.สาขา	
ปิติ	:	นักวิชาการ	
ปาน	:	สคร.11

กินข้าว
เล่าเรื่อง

บ่อย
เท่าที่
ต้องการ

ศปถ.อ�าเภอ	
นายอ�าเภอ
เป็นประธาน	
ปลัดฝ่าย
ป้องกัน
เป็นเลขาฯ

เวที
ประชุม
ประจ�า
เดือน

หนึ่ง
เดือน
ครั้ง

2557 Team	2556	+	
นง	:	หัวหน้า
พยาบาล	
สาว	:	หัวหน้า	ER	
กู้ภัยทุกหน่วย
ในอ�าเภอท่าศาลา

กินข้าว
เล่าเรื่อง

บ่อย
เท่าที่
ต้องการ

ศปถ.อ�าเภอ	
นายอ�าเภอ
เป็นประธาน	
ปลัดฝ่าย
ป้องกัน
เป็นเลขาฯ

เวที
ประชุม
ประจ�า
เดือน

หนึ่ง
เดือน
ครั้ง

2558 Team	2557	+	
หมาน	:	สสอ.	
หมอเดียร์	:	EP	
อาจารย์ม.วลัย
ลักษณ์	
น้อง	ปลัดนบพิต�า	
สาว	พยาบาล

กินข้าว
เล่าเรื่อง	
เวที
แลก
เปลี่ยน
เรียนรู้

บ่อย
เท่าที่
ต้องการ

ศปถ.อ�าเภอ	
นายอ�าเภอ
เป็นประธาน	
ปลัดฝ่าย
ป้องกัน
เป็นเลขาฯ		
สสอ.เป็น
เลขาร่วมฯ

เวที
ประชุม
ประจ�า
เดือน

หนึ่ง
เดือน
ครั้ง
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 ตารางสรปุกระบวนการขบัเคล่ือน เคร่ืองมอื และเงือ่นไขทีท่�าให้การ
ขับเคลื่อนงานในอ�าเภอท่าศาลาประสบความส�าเร็จ

กระบวนการ
หลัก

Howto เครื่องมือความรู้ เงื่อนไขส�าคัญ
ของการท�างานอย่างต่อเนื่อง

ขั้นก่อตัว	

วางกลไก	

สารสนเทศ

สหสาขา

ขั้นสร้างระบบ	

เลือกโจทย์	

สุดเสี่ยง	และ

แสวงหา

แนวทางแก้ไข	

(สุดคุ้ม	ส่วน

ร่วม)

ขั้นฝังตัว	สร้าง

ความยั่งยืน

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการผลกัเข้ากลไกอ�าเภอ	

โดย	สสอ.	เพือ่ก�าหนดเป็นวาระการประชมุ

อ�าเภอ

ผลลัพธ	์เกิดทีมแกนน�าท�างาน	กลไกการจัดการข้อมูล	กลไกมาตรการองค์กร	การแก้ไขจุดเสี่ยง	 

การสอบสวนอุบัติเหตุ	และได้ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

สุดเสี่ยง เป้าปฏิบัติ ประเมินผล

จุดเสี่ยง 1จุด/
ตาย-0

แก้ได้	4	จุด	
–	3	จุดตาย
เท่ากับศูนย์	
อีก	1	จุด	รอ
งบจากแขวงฯ

หมวก มาตรการ
องค์กร

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
และทุก
องค์กร

ก่อน	คนขับ	11.14%	คนซ้อน	0%
ระหว่าง	ขับ	88.2%	ซ้อน	4.1%

ด่าน ธรรมนูญ 8	อบต.+
อ.นบพิต�า

สอบสวน
สาเหตุ

ทุกครั้งที่มี
คนตาย

2	ครั้ง	จัดท�า
ข้อเสนอแนะ

55 56 57 58

97 106 85 86

1.	 การจัดการข้อมูลจากฐานข้อมูล	 

รพ.	กู้ชีพ	และ	5ส.5ช.

2.	 สร้างความสัมพันธ์แนวราบกับภาคี

เครือข่ายท่ีมีงานประจ�าท่ีเก่ียวข้องกับ

ความปลอดภัยทางถนน

1.	 เลือกสุดเส่ียงทีส่ร้างผลกระทบเป็น

ที่รับรู้ในวงกว้าง

2.	 สะท้อนเหตุการณ์ผ่านเรื่องเล่า

3.	 สร้างสัมพันธ์แนวราบผ่าน	 line	

group	อย่างต่อเนื่อง

4.	 ใช้จุดแข็งของสหสาขาหนุนเสริม

ระบบงาน	เช่น	กูช้พีกบัจดุเสีย่งในพืน้ที่

5.	 แสวงหาส่วนร่วมจากพื้นที่	 และ 

สหสาขาที่มีงานประจ�าที่รับผิดชอบ

6.	 การสนับสนุนจากทีมวิชาการ/

ทักษะของคณะท�างานจังหวัด

7.	 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้	 ประชุม

ระดับอ�าเภอ	จังหวัด

8.	 การสนับสนุนจากหน่วยงานต้น

สังกัด

9.	 SHI	เปรียบเทียบรายปี
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	 กล่าวโดยสรุป	 บทเรียนที่ได้จากการทดลองปฏิบัติในพ้ืนท่ี	 8	 อ�าเภอ
ของจงัหวดันครศรธีรรมราช	ได้ก่อให้เกดิแนวทางทีส่ามารถน�าไปปรับประยกุต์
ใช้ด�าเนินงานระดับอ�าเภอของจังหวัดอื่นๆ	มีดังนี้

	 1)	 การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้ภาคีเครือข่ายระดับอ�าเภอ
มีส่วนร่วมทั้ง	 8	 อ�าเภอ	 โดยใช้กระบวนการหลัก	 3	 ข้อ	 ของการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม	 รูปแบบชุมชนปลอดภัย	 5ส.5ช.	 การพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ 
ความเสี่ยง	 การวิเคราะห์และบูรณาการฐานข้อมูล	 การเสริมพลังและการ
สนับสนุนการด�าเนินงาน	 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยผสม
ผสานให้เกิดการน�าไปใช้อย่างง่าย	 พบว่า	 ทุกอ�าเภอสามารถน�ากระบวนการ
หลักๆ	ไปปฏิบัติใช้ในการพัฒนารูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีได้
	 2)	 วธิกีารจดัการกบัปัจจยัหลกัในการเกดิอบุติัเหตุทางถนนของอ�าเภอ
	 	 •	 ระยะก่อตัว	ใช้	สหสาขา	และสารสนเทศ	
	 	 •	 ระยะสร้างระบบ	 ใช้การระบุปัญหา	 ค้นหาปัจจัยเส่ียงหลัก
ตามบริบทของพื้นที่	ใช้การสร้างการมีส่วนร่วมจากพื้นที่	ใช้การติดตามผลการ
ด�าเนินงาน
	 	 •	 ระยะฝังตัวในกลไก	 ใช้สหสาขาแนวดิ่งสร้างกลไกแนวดิ่ง	 
เสนอผ่าน	 ศปถ.อ�าเภอ	 ให้มีการตั้งคณะกรรมการและการประชุมทุกเดือน 
ต่อเนื่องสม�่าเสมอ
	 3)	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม	 มีทั้งปัจจัย
ภายในและภายนอกเครือข่าย
ปัจจัยภายในเครือข่าย	ได้แก่	
	 	 •	 ลักษณะของแกนน�าแต่ละคน	ความมีจิตอาสา	ความเป็นผู้น�า
มีผลอย่างมากในระยะก่อตัว
	 	 •	 ความสัมพันธ์	 การรวมกลุ่มของเครือข่าย	 การรวมตัวของ 
สหสาขาที่เน้นความสัมพันธ์แนวราบก่อให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่น	 
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แต่ยังคงไม่เพียงพอที่จะไปฝังตัวเข้าระบบกลไกทางราชการเพื่อให้เกิดการ
เคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง
	 	 •	 ปัจจัยด้านองค์ความรู้ในการป้องกันของภาคีเครือข่ายพบ
ว่าการหนุนเสริมในลักษณะเวทีวิชาการ	 การให้ค�าปรึกษาจากพี่เลี้ยงและ 
นักวิชาการ	การจัดเวทีแลกเปลี่ยน	ส่งผลต่อการเรียนรู้	ท�าให้ทีมเกิดความเชื่อ
มั่นในการขับเคลื่อนงาน
ปัจจัยภายนอกเครือข่าย	ได้แก่
	 	 •	 การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด	 มีผลอย่างมากต่อการ 
ก่อตวัแนวราบของทมีอ�าเภอทกุอ�าเภอ	เนือ่งจากสหสาขามภีาระงานทีแ่ตกต่าง
กัน	การนัดพบในเวลาราชการส่งผลต่อเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน
	 	 •	 การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติของพ้ืนท่ี	 พบปัญหาการมี
ช่องว่างมาก	 โดยเฉพาะการด�าเนินงานของ	 ศปถ.อ�าเภอที่มีโครงสร้างแต่ขาด
กิจกรรม	ไม่มีการประชุม
	 	 •	 ทัศนคติความเชื่อของประชาชน



54 Best Practice

 6. โครงการนวตกรรมชุมชนเข ้มแข็ งป ้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่อ�าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

 อ�าเภอท่าหลวง…แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางผ่าน
	 อ�าเภอท่าหลวงตั้งอยู่ห่างจากอ�าเภอเมืองลพบุรี	 ประมาณ	 80-90	
กิโลเมตร	 มีเส้นทางเลียงในการเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา	 ท�าให้ช่วง
เทศกาลมปีรมิาณรถท่ีหนาแน่น	ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม	 
โดยเฉพาะการท�าไร่อ้อย	โดยมโีรงงานน�า้ตาลตัง้อยูใ่นพืน้ที	่แหล่งท่องเทีย่วทาง
ธรรมชาติที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 น�้าตกวังก้านเหลือง	 เมืองโบราณซับจ�าปา	 และจ�าป ี
สิรินธร	 การสัญจรในพื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้รถจักรยานยนต์	 รถกระบะ	 รถขน
อ้อย	รถพ่วง	และรถไถลากเป็นหลัก	โดยปัจจุบันอ�าเภอท่าหลวง	มีปริมาณรถ 
มากขึ้น	 โดยเฉพาะช่วงวันศุกร์และวันอาทิตย์ในกรณีรถยนต์ส่วนตัว	 และ 
มีรถพ่วงที่วิ่งอยู่เป็นประจ�าต่อเนื่อง	 อุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นรถต่างถิ่นที่เกิด
อุบัติเหตุรุนแรง	 (รถยนต์)	 ส่วนอุบัติเหตุในพื้นที่จะเป็นรถมอเตอร์ไซด์และ
รถยนต์บางส่วน	ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถมอเตอร์ไซด์ซึ่งไม่มีความช�านาญมากนัก
โดยผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 และผู้ปกครองยังปล่อยให้เด็กและเยาวชน
ขับรถมอเตอร์ไซด์	 ท�าให้ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กและเยาวชนมากขึ้น	
เน่ืองจากมีการรวมกลุ่มขับมอเตอร์ไซด์	 ท�าให้เกิดการเฉี่ยวชนกันเองและ 
ถูกรถบรรทุกทับ	 ซึ่งถือเป็นเรื่องของการใส่ใจของครอบครัวต่อบุตรหลาน	 
ซึ่งแนวโน้มหากมีการขยายถนนเป็นทางสี่เลน	 จ�านวนรถและอุบัติเหตุอาจ
จะเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับยานพาหนะมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว		 
เป็นปัจจัยให้เกิดอุบตัเิหตทุางการจราจรเพิม่มากขึน้	มผีลกระทบต่อการบาดเจบ็	
พิการ	สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน	ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรง	โดยเมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลปี	พ.ศ.	2554	พบผูบ้าดเจบ็จากอบัุตเิหตจุราจร	จ�านวน	883	ราย	เสยีชวีติ	 
13	ราย		ในปี	พ.ศ.	2555	พบผู้ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร	จ�านวน	1,044	
ราย	 เสียชีวิต	 6	 ราย	 และในปี	 พ.ศ.2556พบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร	 
จ�านวน		1,099		ราย	เสียชีวิต	11	ราย
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	 ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอ�าเภอท่าหลวงส่วนหนึ่งเป็นคนจากต่างพื้นที่	
เนื่องจากคนจากต่างพื้นที่ไม่ทราบถึงภูมิทัศน์	 และสภาพแวดล้อมโดยรอบ	 
รวมถึงลักษณะของถนน	 บวกกับเมื่อใช้ความเร็วสูงในการขับข่ีท�าให้เส่ียงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุอย่างมาก	 ซึ่งในปี	 พ.ศ.2556	 อ�าเภอท่าหลวงมีผู้เสียชีวิต
เป็นอันดับ	 1	 ของจังหวัดและจากสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นท�าให้ใน	 
เดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ.2556	 โรงพยาบาลท่าหลวงได้ของบประมาณจ�านวน	
100,000	บาท	จาก	สอจร.	 มาพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกัน
อุบตัเิหตจุราจรในอ�าเภอท่าหลวงโรงพยาบาลท่าหลวงและได้ด�าเนนิการพฒันา
ระบบบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรระดับอ�าเภอขึ้น 
เพื่อรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาในจุดเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงานภาครัฐ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ปัจจัยเสี่ยงและจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุน�าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์	 
น�าเสนอต่อองค์กรทั้งภาครัฐ	 และเอกชนในอ�าเภอท่าหลวง	 เพื่อการวางแผน
แก้ไขปัญหาร่วมกัน	พร้อมทัง้พฒันาพฤตกิรรมการป้องกนัอบุตัเิหตใุนกลุม่เสีย่ง	
โดยมีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยแบบ
บันทึกการเกิดอุบัติเหตุจราจรตั้งแต่ปี	2551	ถึงปัจจุบัน	และแลกเปลี่ยนเรียน
รู้	 เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในเขตอ�าเภอท่าหลวง	 จังหวัดลพบุรี	 ส่งผล
ให้ในปี	พ.ศ.2557อ�าเภอท่าหลวงมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงมาเป็นอันดับ	2 
จากนัน้มาจงึเริม่มกีารจดัประชุมเครอืข่ายของอ�าเภอท่าหลวง	และดงึอ�าเภอเข้า
มามีส่วนร่วมในการท�างาน	 โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นในการท�าความรู้จักกัน	 และ
ได้มานั่งพูดคุยเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมี
การจัดประชุมทุก	3	เดือน	เป็นอย่างน้อย	และในปี	พ.ศ.2558	ได้เริ่มขยับจาก
การท�างานเชิงรกุ	ในระดบัอ�าเภอมุง่สูก่ารท�างานในระดบัต�าบลภายใต้โครงการ
นวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่อ�าเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรีมีการน�าข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุไปให้คนในชุมชนของแต่ละ
ต�าบลได้รับรู้	 และเปิดโอกาสให้คนในต�าบลได้ร่วมกันคิดและร่วมกันค้นหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา	ที่ผ่านมานายอ�าเภอ	หัวหน้าส่วนราชการและแกนน�า
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ชุมชน	 ได้ให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมและมาเข้าร่วมในการท�ากิจกรรม
ทุกคร้ัง	 ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากนโยบายของนายอ�าเภอที่เห็นความส�าคัญ
ของงานเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยในปีนี้โรงพยาบาลท่าหลวงเห็นความ
ส�าคญัของปัญหาอบุตัเิหตจุราจรในถนนสายรองโดยเฉพาะในหมูบ้่านควรมกีาร
ประชุมเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน	 การป้องกันอุบัติเหตุในหมู่บ้าน	 การเก็บ
ข้อมลู		การร่วมมือร่วมใจของชมุชนอย่างเป็นรปูธรรมให้ชดัเจน	และน�าข้อมลูที่
ได้จากการวเิคราะห์ในระยะแรกมาปรบัระบบบรกิารให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับสถานการณ์	ซึ่งจะเน้นให้ชุมชนแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมให้เป็นรูปธรรมชัดเจน
มากขึน้เพือ่ลดอบุตัเิหตใุนถนนสายรองของแต่ละชมุชน	ตลอดจนเกดิการพัฒนา
ระบบบริการในการป้องกัน	และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร	ในเขตพื้นที่ทั้ง	6	
ต�าบลของอ�าเภอท่าหลวง	 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบริหารจัดการหน่วย
งาน	องค์กร	โรงเรียน	โรงงานเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้
ขับเคลื่อนแผนงานที่	 มุ่งไปสู่การลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนนใน
พื้นท่ีรวมทั้งกระตุ้นและเสริมสร้างให้เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วน
ร่วมในการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนพร้อมทัง้มกีารบริหารจัดการข้อมลู
การเกิดอุบตัเิหตทุางถนน	ของหน่วยงาน	และภาคเีครอืข่ายในพืน้ทีท่ัง้	6	ต�าบล
ของอ�าเภอท่าหลวงด้วย

จากสถิติอุบัติเหตุ…สู่แรงบันดาลใจในการท�างาน
	 จากสถิติการเกิดอุบัติในช่วงท่ีผ่านมา	 ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สินของคนในพื้นที่อ�าเภอท่าหลวงและต่างพื้นที่	 ถึงแม้จะมีสถิติ
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การเกิดอุบัติเหตุลดลงหลังจากเกิดคณะท�างานเรื่องความปลอดภัยทางถนน 
ในปี	 พ.ศ.2557	 แต่ก็ถือว่ายังมีตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุที่สูง	 ท�าให้คณะท�างาน
โครงการฯ	 รู้สึกว่าตัวเองอยู่เฉยไม่ได้	 และต้องรวมทีมคนที่มีใจให้มารวมตัว
กันให้มากขึ้นและหลากหลายสาขาวิชาชีพ	 เพื่อหาทางลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้	 
โดยมองว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่
เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง	 และไม่ได้
มองว่าเป็นการเพิ่มภาระงานประจ�า	
แต่เป็นการป้องกัน	 ในลักษณะของ
การท�างานเชิงรุก	 เน้นการท�างาน 
ในพื้นที่ระดับอ�าเภอและขยับเข้าสู่ 
ในระดับต�าบล	 โดยมีเพื่อนร่วมทาง
ที่มาจากหลากหลายหน ่วยงาน 
ในอ�าเภอท ่าหลวงเกิดเป ็นคณะ
ท�างานจาก	 “สหสาขาวิชา” ที่
รวบรวมคนมีใจในการท�างานเรื่อง
การลดอุบัติเหตุทางถนนมารวมกัน 
โดยคณะท�างานหลักมีหลายหน่วย 
งานประกอบด ้ วย 	 นายอ� า เภอ	 
ปลัดฝ่ายปกครอง	องค์การบริหารส่วนต�าบล	5	ต�าบล		ต�ารวจ	แขวงการทาง 
ทางหลวงชนบท	 	 ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอท่าหลวง	 	 โรงพยาบาล 
ท่าหลวงโดยคณะท�างานที่เกิดขึ้นนี้ถือได้ว่าเป็นทีมที่มองตาแล้วรู้ใจ	 สามารถ 
เอ้ือต่อการท�างานร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่ไปสู ่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด 
ของหน่วยงาน	 ซึ่งเป็นเพราะมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็น 
ความสัมพันธ ์ที่ดีต ่อกัน	 ต ่างพร ้อมที่จะช ่วยเหลือและเอื้อให ้เกิดการ 
ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง
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จากแรงบันดาลใจสู่การขับเคลื่อนการท�างานที่มีพลังโดยข้อมูล
	 หลังจากมีเพื่อนร่วมทางท่ีมีใจในการท�างานร่วมกันแล้วจึงเริ่ม 
ด�าเนินงานโครงการ	 โดยมีการจัดประชุมคณะท�างานระดับอ�าเภอ	 และระดับ
ต�าบลเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อ�าเภอท่า
หลวง	เดือนละ	1-2	ครั้ง	เพื่อพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์และน�าข้อมูล
การเกิดอุบัติเหตุมาพูดคุยกัน	 โดยให้ความส�าคัญกับ	 “ข้อมูลสารสนเทศ” 
ที่มาจากหลายหน่วยงาน	 น�าข้อมูลมาวิเคราะห์และค้นหาแนวทางในการ 
ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาร่วมกนั	โดยมกีารจดัท�าข้อมลูการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนต�าบลและระดับอ�าเภอ	 โดยน�าข้อมูลในพื้นที่มาวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาร่วมกัน	 โดยเฉพาะข้อมูลที่มาจากเสียงของคนในพ้ืนท่ี	 ซ่ึงเป็นผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรง	 และยังได้มีการค้นหา“สุดเสี่ยง”	 ของแต่ละพื้นที่ในเขต
อ�าเภอท่าหลวง	 ซึ่งน�าไปสู่การค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต่างๆ	 
เหล่าน้ัน	ซึง่จากการน�าข้อมลูมาวเิคราะห์จดุเสีย่งร่วมกนั	ท�าให้สามารถก�าหนด
จุดเสี่ยงในอ�าเภอท่าหลวง	 ได้	ทั้งหมด	15	จุด	ประกอบด้วย	 (1.)	หน้าเซเว่น	
(2.)	 แยกทางเข้าโรงงานน�้าตาล	 (3.)	 ทางลงสะพานแม่น�้าป่าสัก	 (4.)	 สี่แยก 
บ่อคู่		(5.)	แยกน�้าตกเส้นใน	(6.)	สี่แยกไฟแดงข้าง	รพ.ท่าหลวง	(7.)	หน้าแขวง 
การทาง	 (8.)	 สี่แยกปั๊มเซลล์ทางไปล�านารายณ์	 (9.)	 โค้งหนองประดง	 (10.)	 
แยกประปา	 (11.)	 แยกนิยมชัย	 ถนน	 2338	 (12.)	 แยกนิยมชัย	 หนองน�้าใส	 
ถนน	 2338	 (13.)	 โค้งมะกอก(ทะเลวังวัด)	 (14.)	 สี่แยกซับจ�าปา	 (15.)	 แยก 
ล�าพญาไม้	 ไปหัวล�าและมีการน�าจุดเสี่ยงท้ังหมดมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง 
ในคณะท�างาน	 จนสามารถก�าหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและน�าไปสู่
การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง	ที่ท�าให้เกิด	“สุดคุ้ม” ที่ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ของอ�าเภอท่าหลวงลดน้อยลง	ไปแล้ว	10	จุดเช่น	

	 •	 ปรับผิวถนน	 ท�าไฟกระพริบ	 และติดป้ายสะท้อนแสง	 บริเวณ 
โค้งมะกอก



Best Practice 59

	 •	 ปรับสภาพแวดล้อมโดยได้ตัดต้นไม้/กิ่งไม้	 ที่บังทัศนะวิสัย 
ในการมองเห็น	

	 •	 เพิ่มความยาวของแผงกั้นถนนเพื่อ	ชะลอรถจากทางแยกในพื้นที่

	 •	 จดัตัง้แบรเิออร์ลดการชนช่วงจดุยเูทร์ิน	ซึง่เป็นจดุทีต้่องระมดัระวงั

จากระดับอ�าเภอมุ่งสู่ท้องถิ่น…เปลี่ยนจากรับสู่การท�างานเชิงรุก
	 คณะท�างานระดับอ�าเภอได้เล็งเห็นความส�าคัญของการด�าเนินงาน 
ลดอุบัติเหตุ	 โดยมีความเชื่อว่าการจะลดอุบัติเหตุได้นั้นต้องลงไปด�าเนินงาน
ตัง้แต่ในระดบัต�าบล	จงึได้มกีารเชือ่มโยงการท�างานร่วมกนัระหว่างคณะท�างาน
ระดับอ�าเภอ	 หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในลักษณะ
ของการท�างานแบบเชื่อมประสาน	 ช่วยเหลือเติมเต็มซ่ึงกันและกัน	 โดยมี
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การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�านวน	 6	 ต�าบล 
ในพื้นที่อ�าเภอท่าหลวงเพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการด�าเนินงาน	 รวมทั้งแนวทาง
การท�ากิจกรรมร่วมกัน	 โดยที่ท้องถิ่นต้องลุกขึ้นมาดูแลเรื่องความปลอดภัย
ทางถนนด้วยชุมชนเอง	โดยมีคณะท�างานในระดับอ�าเภอคอยเสริมความรู้และ
คอยกระตุ้นให้ท�ากิจกรรม	 และยังท�าหน้าที่	 ชง	 ข้อมูลไปให้กับหน่วยงานที่ 
รบัผดิชอบโดยตรงในกรณทีีท้่องถิน่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาจดุเสีย่งได้ด้วยตนเอง	
โดยทมีคณะท�างานระดบัอ�าเภอจะลงพืน้ทีเ่พือ่ตดิตามประเมนิผลนวตักรรมการ
ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในชุมชนท้ัง	6	ต�าบลโดยมกีารลงไปตดิตามเป็น
ระยะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนด่านชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งคนในพื้นที่
ก็ให้ความร่วมมืออย่างดี	อีกทั้งยังมีการฟื้นฟูความรู้	FR	และ	อสม.	เป็นระยะ
เน่ืองจากเมื่อ	 อสม.ได้รับการฝึกอบรมไปแล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติหรือกระตุ้นเป็น
ระยะก็จะท�าให้ไม่สามารถท�าได้ถูกต้อง	รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์การแพทย์
ฉุกเฉิน	 เบอร์1669	 ติดสติ๊กเกอร์ทุกบ้านพร้อมการติดตาม	 สอบสวนอุบัติเหตุ	
การเสยีชีวติ	ในเบือ้งต้นโดยจะท�าในพืน้ที	่อกีทัง้มกีารวเิคราะห์ลกัษณะการเกดิ
อบุตัเิหตแุละน�าท�าเป็นโมเดลการเกดิอุบัตเิหตรุวมท้ังยงัมกีารซ้อมแผนอบุตัเิหตุ
หมูช่มุชน	โดยภาคเช้าจะเป็นกระบวนการให้ความรูต้ามหลกัการ	ส่วนภาคบ่าย
จะเป็นการซ้อมหมู่ที่ให้ท้ังหมดมาท�ากิจกรรมร่วมกันผ่านการลงมือปฏิบัติจริง	
และจัดกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยแก่อาสาสมัครสาธารณสุข	 ชุมชน	
ไฟท้ายรถขนอ้อยในช่วงเปิดหีบ	 พย.-มีค.และขยับไปสู่โรงเรียนท่าหลวงวิทยา
และโรงเรยีนชยับาดาลวทิยานอกจากนีย้งัได้มกีารเดนิสายท�าความเข้าใจ	ค้นหา
แนวร่วม	พาต�าบลต้นแบบ	(หนองผักแว่น)	 ไปท�าให้ต�าบลอื่นเห็นเป็นตัวอย่าง	
ให้เห็นภาพที่ชัดเจน	 เพื่อจะได้ช่วยชี้แจงและอธิบายให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
เป็นการชกัชวนพืน้ทีต่�าบลอืน่ผ่านการน�าชมุชนต้นแบบไปแสดงให้เหน็รูปธรรม
ที่เกิดขึ้นจริง	 และยังได้มีการจัดประกวดพื้นที่ต้นแบบให้รางวัลนวัตกรรมการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรของพื้นที่ในชุมชนทั้ง	 6	 ต�าบลเพ่ือให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและน�าไปสู่ความต่อเนื่องในการท�ากิจกรรม	 ซ่ึงในกิจกรรมจะมีการ
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มอบเกียรติบัตรให้กับแกนน�าชุมชน	/	ผู้ใหญ่บ้าน	/	อสม.	ที่เข้าร่วมในการตั้ง
ด่านชุมชนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	และมีการมอบเกียรติบัตรจิตอาสาดีเด่นให้กับ
คนที่ทุ่มเทท�างานอย่างเต็มที่

ตัวอย่างพื้นที่ต้นแบบนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็ง
	 กระบวนการนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งป้องกันอุบัติเหตุจราจรเน้น 
การด�าเนินงานเชิงรุกที่พื้นที่	โดยที่คณะท�างานในระดับอ�าเภอ	มุ่งขับเคลื่อนไป
สู่ระดับต�าบลโดยดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล	และภาคีอื่นๆในพื้นที่มารวม	โดยมีพื้นที่ที่น่าสนใจ	2	ต�าบล	คือ	ต�าบล
หนองผกัแว่นและต�าบลหวัล�าซึง่เป็นพืน้ทีต้่นแบบ	โดยท้ัง	2	พ้ืนท่ีมกีระบวนการ
ในการท�างานดังนี้

ต�าบลหัวล�า: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหัวล�า
 กระบวนการ
	 1)	 คณะท�างานระดับอ�าเภอลงพื้นไปให ้ความรู ้ ในเรื่องของ 
ความปลอดภัยทางถนนให้กับเจ้าหน้าท่ี	 รพ.สต./	 อสม./แกนน�าในชุมชน	 
โดยจัดเป็น	3	ฐานการเรียนรู้	คือ	
  ฐานหนึ่ง	:	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น/การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
  ฐานสอง :	การป้องกันอุบัติเหตุและการสวมใส่หมวกกันน็อก	
  ฐานสาม	:	การดูแลผู้ป่วยเส้นเลือดอุดตันในสมองเฉียบพลัน
	 2)	 เจ้าหน้าที่	รพ.สต.และ	อสม.ได้ค้นหาแนวทางการท�างานร่วมกัน
ผ่านการประชุมประจ�าเดือน	เกิดเป็นแกนน�า	อสม.ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม
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	 3)	 จัดเวทีสร้างความเข้าใจโครงการให้กับ	อสม.	มี	จ�านวน119	คน	
มาประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงแนวทางการด�าเนินงาน
	 4)	 มกีารรประสานงานกบับรษิทักลางจ�าหน่ายหมวกกนันอ็กในราคา	
100	บาท	แก่	อสม	และประชาชนในพื้นที่
	 5)	 การก�าหนดกติกาในการสวมใส่หมวกกันน็อกร่วมกัน
	 	 •	 ให้	อสม.เก็บสถิติการสวมใส่หมวกกันน็อกโดย	มีการท�าแบบ
ฟอร์มให้	อสม.เก็บสถิติ
	 	 •	 หากน�าข้อมลูสถติใินรอบ1	เดอืนมาตรวจสอบ	และพบว่า	อสม.
ไม่ใส่หมวกกันน็อกเกิน	5	ครั้งจะถูกปรับ	200	บาท	(สร้างข้อตกลงร่วมกัน)
	 6)	 เก็บข้อมูลและตรวจสอบสถิติการสวมใส่หมวกกันน็อกของ	อสม.
ในวันที่	อสม.มาประชุมประจ�าเดือนทุกเดือน	รวมทั้งในวันที่อสม.มารับบริการ	
แต่หลกัๆ	จะเน้นในวนัทีม่าประชมุโดยจะเกบ็ข้อมลูทัง้คนขบัและคนนัง่ซ้อนซ่ึง
ระยะแรกเน้นไปทีก่ารสร้างความเข้าใจและท�าให้เหน็ประโยชน์ร่วมกนัของการ
สวมใส่หมวกกันน็อก	 แต่ยังไม่ได้รับผลตอบรับมากนัก	 แต่เมื่อมีการเก็บสถิติ
และปรับอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องท�าให้	อสม.	ต้องปฏิบัติ	จากเดิมที่ต้องบังคับ
เปลี่ยนมาเป็นพฤติกรรมที่ติดตัว	โดยวิธีการเก็บสถิติมีอยู่	3	รูปแบบ
	 	 •	 เก็บข้อมูลโดยเพื่อนจดสถิติเพื่อน
	 	 •	 เก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
	 	 •	 เก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่	รพ.สต.

ต�าบลหนองผักแว่น: ด่านชุมชนต้นแบบ 

	 แรงบนัดาลใจส�าคญัทีท่�าให้ท้องถิน่ลกุขึน้มาด�าเนนิงานด้วยตนเองเริม่
จากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองผักแว่นมีประสบการณ์เดิม
ที่ได้ไปอบรมในเรื่องของความปลอดภัยทางท้องถนน	 แต่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง	 
แต่เมื่อทีมคณะท�างานในระดับอ�าเภอลงมาชักชวนและร่วมท�ากิจกรรมจึง
ได้ตั้งใจที่จะด�าเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง	 โดยมีเป้าหมายหลักท่ีอยากจะลด
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อุบัตเิหต	ุและลดการสญูเสยีในชมุชน	ดงันัน้จงึได้มกีารจัดเวทพูีดคยุสร้างความ
เข้าใจและวางแผนการด�าเนินงานร่วมกนัเพือ่ก�าหนดเป้าหมายและค้นหาคนทีม่ี
ใจที่จะมาเข้าร่วมเป็นทีมในการด�าเนินงาน

 กระบวนการด�าเนินงาน
 1) สร้างความเข้าใจและเตมิความรู้คณะท�างานระดับอ�าเภอลงพ้ืน
ที่ไปให้ค�าแนะน�าสร้างความเข้าใจในเป้าหมายของการท�าโครงการให้คนใน
ชุมชนได้รับรู้	 พร้อมทั้งเติมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเร่ืองอุบัติเหตุทางถนนและ
การปฐมพยาบาล
 2) จัดประชุมทีมเครือข่ายและค้นหาจุดตั้งด่านชุมชน	 	 โดยทุก 
ภาคส่วนในต�าบลเข้าร่วมประชุมทั้งเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนต�าบล	
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 และแกนน�าในชุมชน	 เพื่อค้นหา
จดุเสีย่งและวิเคราะห์จดุทีจ่ะตัง้ด่านชมุชน	โดยดจูากจากองค์ประกอบหลกั	คอื	
	 	 •	 ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ/ความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุ
	 	 •	 เส้นทางของชุมชนทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง/เส้นทาง
ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่อื่น
	 	 •	 ช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้รถจ�านวนมาก
	 	 •	 พฤติกรรมการขับขี่ของคนในชุมชนบริเวณนั้น
 3) ก�าหนดจุดตั้งด่านชุมชน
	 	 •	 ประชมุผูเ้กีย่วข้องท้ังหมด	โดยน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
ร่วมกันของคนในชุมชนและคณะท�างานมาก�าหนดจุดตั้งด่านชุมชน
 4) จัดตั้งด่านชุมชนช่วงปีใหม่ และวันสงกรานต์
	 	 •	 ในช่วงเทศกาลปีใหม่	มีการตั้งด่านชุมชนต�าบลหนองผักแว่น	
ม.1	ม.3	ม.5	และม.7	ช่วงเวลา	17.00	–	22.00	น.
	 	 •	 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ช่วงเวลา	 16.00	 –	 20.00	 น.	 
ด่านชุมชนต�าบลหนองผักแว่น		ม.1		ม.3		ม.5	และ	ม.7	
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	 	 •	 ขยายระยะเวลาการตั้งด่านชุมชนจากเฉพาะช่วงเทศกาล	 
เป็นตลอดทั้งปี	 โดยคนในชุมชนร่วมกันดูแล	 โดยใช้งบสนับสนุนจากกองทุน
หมู่บ้าน	 (คณะท�างานมีการลงไปสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการกองทุนฯ
และสมาชิก	 โดยได้รับความเห็นชอบและกันเงินงบประมาณไว้ส�าหรับการจัด
ตั้งด่านชุมชน)
 5) เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์จุดเสี่ยง	โดยคณะท�างานระดับ
อ�าเภอและชุมชนร่วมกันเก็บข้อมูลและน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกัน	ทั้งข้อมูล
จ�านวนผู้บาดเจ็บ	 /เสียชีวิต	 จ�านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ	 สถิติชนิดของ
รถที่เกิดอุบัติเหตุ	 รวมท้ังช่วงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุ	 ซึ่งจากการด�าเนินการมีการ 
ลงพ้ืนที่และเก็บข้อมูลในชุมชน	 และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์จนสามารถก�าหนด 
จุดเสี่ยงได้9	จุด	และด�าเนินการแก้ไขไป	3จุดโดยชงข้อมูลไปให้กับหน่วยงานที่ 
รับผิดชอบร่วมด�าเนินการแก้ไข	ดังนี้
	 	 •	 จุดที่หนึ่ง	สี่แยกนิยมชัย	ถนนสาย	2338	(หมวดการทางและ
ทางหลวงชนบทมาร่วมแก้ไข)	 /	 ท�าราวกั้น	 ติดไฟกระพริบ	 ยอดการปรับปรุง
ประมาณ	400,000	บาท
	 	 •	 จุดที่สอง	สี่แยกบ้านนายปรีชา	ส�าราญสุข		ทางหลวงชนบท	
4028	 เส้นทางหลวงชนบทติดกับของ	 อบจ.	 มีจ�านวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย
ครั้ง	จึงมีการแก้ไข	โดยการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์	ปรับพื้นที่ให้โล่ง	อบต.ติดไฟ 
กระพริบ	2	จุด	ทางหลวงชนบทติดป้ายไฟลดความเร็วและไฟกระพริบ	
	 	 •	 จุดที่สาม	 สี่แยกปั้มน�้ามัน	คุณกนกวรรณ	 เป้าขัน	ทางหลวง
ชนบท	 4028	 เป็นเส้นทางที่คนท�างานโรงงานจะขับมอเตอร์ไซด์ผ่านคอนข้าง
มากในช่วงค�่า	อบต.จึงแก้ไขโดยการติดไฟแสงสว่างจ�านวน	4	จุด	ติดตั้งบนเส้น
ทางของทางหลวงชนบทโดย	อบต.เป็นผู้รับผิดชอบ	 (ทางหลวงชนบทถ่ายโอน
มาให้	อบต.ช่วยดูแล	 โดยงบประมาณจะโอนเข้ามาให้	อบต.โดยตรง)	จากนั้น
ทางหลวงชนบทได้ติดป้ายไฟลดความเร็วและไฟกระพริบ	
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ผลลัพธ์จากการด�าเนินงานในโครงการ…
	 จากการด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองของคณะท�างานในระดับอ�าเภอ	
ส่งผลให้ในปี	 พ.ศ.2559	 จ�านวนยอดการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเสียชีวิต
ลดน้อยลง	ในช่วง	8	เดือน	หลังจากการด�าเนินโครงการ	โดยจ�านวนผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุจราจรทางถนน	ของอ�าเภอท่าหลวง	 เหลือเพียง	820	คน	ซึ่งลด
ลงจากปี	พ.ศ.2558	ที่มียอดผู้บาดเจ็บ	1,001	คน	(เก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน)	 นอกจากน้ียังเกิดคณะท�างานอ�าเภอท่ีมีความเข้มแข็งและเป็นภาคี
ที่เข้าร่วมประชุมร่วมกันอยู่ตลอดโดยมีนายอ�าเภอและหัวหน้าส่วนราชการ
ต่างๆคอยสนับสนุนการท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งสามารถขยายผล 
การด�าเนินงานไปสู่ในระดับท้องถิ่นจ�านวน	 6	 พื้นที่	 โดยมี	 2	 พื้นที่หลัก	 คือ	 
ต�าบลหัวล�าและต�าบลหนองผักแว่น	 เป็นพื้นท่ีต้นแบบในการขยายผลการ
ท�างานไปสู่ต�าบลอื่นๆ	 เกิดเป็นนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งท่ีคนในชุมชนสามารถ
วิเคราะห์จุดเสี่ยงในระดับต�าบล	 และน�าข้อมูลจุดเสี่ยงนั้นมาค้นหาแนวทาง
แก้ไขร่วมกันเกิดการเชื่อมประสานงานกันระหว่างชุมชน	คณะท�างานในระดับ
อ�าเภอ	และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	จนน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรของคนในชุมชน	 โดยที่คนในชุมชนรู ้สึกถึง 
ความเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน

บทเรยีนท่ีน�าไปสูค่วามส�าเร็จ…โครงการนวตักรรมชมุชนเข้มแขง็ป้องกนั/ลด
อุบัติเหตุจราจรในพื้นที่อ�าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
	 1.	 การท�างานกับแกนน�าชุมชนระดับต�าบล	 ค�าสั่งต้องออกมาจาก
ส่วนราชการ	 (นายอ�าเภอ)	 เพื่อช่วยสร้างความกระตือรือร้นในการท�างานและ
เกิดความภาคภูมิใจในการท�างาน
	 2.	 ทมีคณะท�างานต้องประชมุร่วมกนัอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่สร้างความ
เชือ่ม่ันต่อแนวทางการท�างานและท�าความเข้าใจกบัเป้าหมายให้ชดัเจนร่วมกนั
ที่จะลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อ�าเภอท่าหลวง
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	 3.	 การที่ผู ้บริหารให้ความส�าคัญ	 ทั้งนายอ�าเภอและหัวหน้า 
ส่วนราชการที่ตระหนักถึงปัญหาและความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ	 
และก�าหนดเป็นนโยบายของอ�าเภอช่วยท�าให้เกิดวงพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง	 
จนน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
	 4.	 การให้ความส�าคญักบัข้อมลูทัง้ในระดบัต�าบลและในระดบัอ�าเภอ	
ให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลโดยคนในชุมชนเอง	และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์
และค้นหาแนวทางแก้ไขโดยคนในชุมชน	 โดยหน่วยงานท�าหน้าที่คอยเอื้อให้
กรณีที่เกินความสามารถของท้องถ่ิน	 ท�าให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและ
คนในชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน
	 5.	 การเช่ือมประสานงานระหว่างชุมชน	 คณะท�างานระดับอ�าเภอ	
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง(ท้ังในพื้นท่ีและนอกพื้นที่	 เช่น	 โรงเรียน	 องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ทางหลวงชนบท	
เป็นต้น)ช่วยให้การด�าเนินงานเรื่องความปลอดภัยทางถนนด�าเนินไปได้พร้อม
กันทั้งด้านพฤติกรรมผู้ขับขี่	สภาพแวดล้อม	และสภาพของรถ
	 6.	 การมีเวทีประชุมเครือข่ายร่วมกันอย่างต่อเนื่องช่วยให้การ 
ด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 แต่ละคนเข้าใจบทบาทของตนเองและ
สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 7.	 หลังจากท�ากิจกรรมทุกครั้ง	 ทีมงานต้องมีการสรุปผลการ 
ด�าเนินงาน	 เพื่อให้เห็นประโยชน์ร่วมกันและวางแผนการด�าเนินกิจกรรม 
ร่วมกันในครั้งต่อไป
	 8.	 การสร้างความร่วมมือและหาภาคีร่วมในชุมชน	 ต้องลงไปพูดคุย
กบัคนในชมุชนทกุหมูบ้่าน	และหลากหลายกลุม่	โดยหวัใจส�าคญัเพือ่สร้างความ
สัมพันธ์และความเชื่อใจก่อนเป็นล�าดับแรก
	 9.	 การประสานงาน	ต้องเริม่จากคนทีรู่จ้กัและขยบัไปในกลุม่อืน่ๆให้
มากขึ้นเน้นไปที่ความต่อเนื่องของการลงไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่	หากไม่
สามารถลงไปในพื้นที่ได้ต้องใช้เทคโนโลยีช่วยในการสื่อสาร	 ไม่ควรปล่อยให้มี
ระยะห่างในการท�ากิจกรรมมากจนเกินไป
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ข้อจ�ากัดที่พบ บริบทพื้นที่แตกต่าง
	 ภายใต้การด�าเนินงานท่ีต่อเนื่องและขยับสู่การท�างานเชิงรุกไปใน
ระดับต�าบลของโครงการนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จราจรในพื้นที่อ�าเภอท่าหลวง	จังหวัดลพบุรี	สิ่งที่เป็นข้อจ�ากัดที่ส�าคัญที่ท�าให้
คณะท�างานต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินงานมากขึ้น	 คือ	 ศักยภาพของผู้น�า
ชมุชนแต่ละหมูบ้่านไม่เท่ากนั	ดงันัน้การอธบิายหรอืสร้างความเข้าใจจึงใช้ระยะ
เวลาทีไ่ม่เท่ากนั	รวมทัง้วธิกีารด�าเนนิงานของแต่ละหมูบ้่านมคีวามแตกต่างกนั	 
บางพื้นที่มีการน�าเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมและเริ่มฝึกคนรุ่นใหม่ให้สามารถ
ท�างานได้	ในขณะที่บางพื้นที่ไม่ได้ใส่ใจมากนัก	ท�าให้ทีมคณะท�างานต้องลงพื้น
ท่ีไปกระตุ้นให้เกิดการท�ากิจกรรมอยู่บ่อยครั้ง	 พร้อมกันนี้ในระดับพื้นที่บาง
ต�าบลที่ไม่สามารถดึงงบประมาณในท้องถิ่นให้มาสนับสนุนการท�ากิจกรรมได	้
ท�าให้ขาดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมท�าให้ขาดความต่อเนื่องในการท�างาน	
อีกทั้งขอบเขตการด�าเนินงานบางต�าบลยังจ�ากัดเฉพาะกลุ่ม	 ท�าให้ยังไม่เข้าถึง
คนในชุมชนมากนัก

ทางเดินต่อเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้…
	 1.	 การจัดท�าด่านชุมชนให้เกิดข้ึนทุกต�าบลในอ�าเภอท่าหลวงโดยมี
ต�าบลหนองผักแว่นเป็นต้นแบบ
	 2.	 จดัเวทสีร้างความเข้าใจต่อคณะกรรมการกองทนุเงนิล้าน	(กองทนุ
หมู่บ้าน)	 ของแต่ละต�าบล	 เพื่อให้จัดสรรงบประมาณกองทุนฯ	 มาสนับสนุน 
การตั้งด่านชุมชนด้วยตนเองเพื่อความยั่งยืน
	 3.	 จัดตั้งแกนน�าสวมหมวกกันน็อก	 100	 เปอร์เซ็นต์ขยับจากต�าบล 
หัวล�าเป็นต้นแบบเพื่อขยายสู่ต�าบลอื่นๆ
	 4.	 การให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มคนในชุมชนที่หลาก
หลายมากขึ้น	 ไม่จ�ากัดเฉพาะในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล
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	 5.	 สร้างทีมท�างาน	 /	 แกนหลักที่ท�างานร่วมกัน	 เพื่อมาร่วมขับ
เคลื่อนงานในระดับอ�าเภอ	 สร้างเป็นเครือข่ายอ�าเภอโดยมีลักษณะส�าคัญ	 คือ
มีประสบการณ์มีใจมีความเข้าใจพื้นท่ี/เข้าใจหลักการท�างาน	 และมีอ�านาจ 
ในการตัดสินใจ
	 6.	 พาคณะท�างานเครอืข่ายอ�าเภอลงไปพดูคยุกบัคณะท�างานในพ้ืนที่
บ่อยครั้งมากขึ้นโดยจัดเวทีลงไปตามแต่ละชุมชนจนครบและเข้าร่วมกิจกรรม
ของพื้นที่ทุกครั้ง
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 7. โครงการพระแสงสัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 สภาพปัญหา -	ปี	2554	รถจกัรยานยนต์เป็นยานพาหนะทีจ่ดทะเบยีน
มากที่สุดและเกิดอุบัติเหตุสูงสุดทุกจังหวัดในภาคใต้	 เมื่อวิเคราะห์อัตราการ
บาดเจ็บต่อรถจดทะเบียน	10,000	คัน	รายจังหวัด	พบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 
มีอัตราการบาดเจ็บ	 เป็นอันดับที่	 2	 และจังหวัดที่มีอัตราการตายต่อรถ 
จดทะเบียนมากที่สุด	 อันดับที่	 1	 ได้แก่	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ส�าหรับอ�าเภอ
พระแสงพบว่าสถิติ	ปี	 2556	 เกิดอุบัติเหตุ	81	ครั้ง	บาดเจ็บ94	คน	 เสียชีวิต	 
4	ราย	ปี	2557	(มกราคม-พฤศจิกายน)	เกิดอุบัติเหตุ	63	ครั้ง	บาดเจ็บ	62	คน	
มีผู้เสียชีวิต	5	ราย	ช่วงอายุ	ต�่ากว่า	20	ปี	32%	ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่	80	%	 
ยานพาหนะ	 เป็นรถมอเตอร์ไซค์	 92%	 สาเหตุ	 คือ	 ตัดหน้ากระชันชิด33%	
ประเภทถนนในอบต/หมู่บ้าน47%	ทางหลวง	39%	ทางตรง	92%	อัตราการ
สวมหมวกนิรภัย	 10%	และมีจุดเสี่ยง	 12	 จุดผลกระทบ	 ผู้ประสบอุบัติเหตุที่
ได้รับบาดเจ็บอาจพิการเสียชีวิต	สูญเสียทรัพย์สิน	เกิดปัญหาค่าใช้จ่าย	ปัญหา 
ต่อครอบครัว	ปัญหาสังคม	
 แนวทางในการแก้ปัญหา	-	ใช้รปูแบบของจังหวดัภเูกต็เป็นแนวทางใน
การส่งเสรมิ	รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู	้สร้างความตระหนกั	ควบคูก่บัการ
บงัคบัใช้กฎหมาย	รณรงค์ให้มกีารสวมหมวกนริภยั	100%	ทัง้ทางหลวงสายหลัก
และในโรงเรียน	 เพื่อให้เกิดโรงเรียนต้นแบบที่สามารถขยายผลไปสู่อ�าเภอและ
โรงเรียนโดยรอบ	รายละเอียดประกอบด้วย	1)	การขับเคลื่อน	ศปถ.	อ�าเภอให้
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	2)	การสร้างโรงเรยีนต้นแบบ	3)	การแก้ไขจดุเสีย่งในพืน้ที่
เป็นเส้นทางต้นแบบ		4)	การส่งเสรมิการสวมหมวกนริภยั	5)	ลดการบาดเจ็บและ
เสยีชีวติในพืน้ทีเ่ป้าหมาย	และภาพรวมของอ�าเภอพระแสงก่อให้เกดิประโยชน์
และผลสัมฤทธิ์คือเกิดโรงเรียนต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย	 100%	 ลดการ 
บาดเจ็บ	 มีคณะท�างานในการร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยง	 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนในพืน้ท่ี	อ�าเภอพระแสง	เป็นอ�าเภอน�าร่องในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี
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เกิดเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอ	 อปท./ชุมชน	 มีการพัฒนา 
เครือข่ายงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่	
	 แน่นอนว่ากลุ ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคือผู ้ใช้รถใช้ถนน	 และ
ประชาชนในเขตพื้นที่ปภ.จังหวัด	สาขาพระแสง	รวม	5	อ�าเภอ	พนม	เคียนซา	
เวียงสระ	พระแสง	และ	ชัยบุรี
	 มีกลยุทธ์ท่ีน่าสนใจในการน�ามาใช้ในโครงการจนประสบผลส�าเร็จ 
ประกอบด้วยการใช้กลไก	 ศปถ.อ�าเภอผู้บริหารระดับอ�าเภอให้ความส�าคัญ
การสร้างภาคีเครือข่ายเน้นความร่วมมือกันของแต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐ	
ภาคเอกชน	และมูลนิธิ	อปพร.ในพื้นที่มีความรู้	ความสามารถในการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยส่งผลให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการป้องกันผู้ใช้รถใช้ถนน
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดมีจิตส�านึกเพื่อลดความเสี่ยง
	 ส�าหรับเทคนิคการสร ้างการมีส ่วนร ่วมของภาคี เครือข ่าย  
คณะท�างานอาศัยการบูรณาการหลายภาคส่วน	 ในการรณรงค์	 ขับขี่ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่เป้าหมาย	ประกอบด้วย	 สถานีต�ารวจภูธร	 โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาระดับประถมศึกษา	 ระดับอาชีวศึกษา	 (ถ้ามี)	 สสอ.	 ขนส่ง
อ�าเภอ	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่	 3	 อปท./ชุมชน	 รพ.	ที่ท�าการปกครอง
อ�าเภอ	 มูลนิธิ	 บ.กลางฯ	 ส่งผลให้เกิดกลไกการขับเคลื่อน	 ศปถ.อ�าเภอ	 อย่าง 
ต่อเนื่อง	 เกิดโรงเรียนต้นแบบจุดเสี่ยงได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ	 ไม่น้อย
กว่า	50%	อตัราการการสวมหมวกนริภยัเพิม่ขึน้	ผูบ้าดเจ็บและผู้เสียชวีติลดลง 
จากปีที่ผ่านมา	6)	มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย
	 ส�าหรับขั้นตอนส�าคัญในการพัฒนาโครงการและแนวทางการน�า
ไปปฎิบัติ	 คณะท�างานได้จัดประชุมศปถ.อ�าเภอ	 โดยใช้ข้อมูลน�าเข้าจากมติที่
ประชุมครั้งที่ผ่านมา	 เพื่อก�ากับติดตามการด�าเนินงานและวางแผนการท�างาน
ในขั้นต่อไป	 มีการจัดอบรมให้ความรู้	 สร้างโรงเรียนต้นแบบ	 โดยครั้งที่	 1	
เป็นการชี้แจงสภาพปัญหา	ผลกระทบ	ครั้งที่	2	ค้นหาสาเหตุผลกระทบครั้งที่	3	 
จัดท�ามาตรการองค์กรที่เกิดจากการมีส่วนร่วม	ครั้งที่	4	 -	5	 	 เพื่อชี้แจงท�าไม
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ต้องสวมหมวกนริภยั	100%	ท�าไมต้องก�าหนดจดุจอดรบั-ส่งนกัเรยีนในพืน้ทีแ่ก่ 
ผู้ปกครอง	 ครั้งที่	 6	 เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร	 สวมหมวกนิรภัย	 100%	 
ให้นักเรียนขับขี่ปลอดภัย	 พร้อมจัดท�า	MOU	 ระหว่างหน่วยงาน	 เป็นองค์กร
ต้นแบบน�าร่องในพื้นท่ีอ�าเภอพระแสง	 ก�าหนดวาระเพื่อจัดอบรมให้ความรู้
เรื่องการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายแก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 จ�านวน	 6	 ครั้ง	 
น�าคณะท�างานลงพื้นท่ีเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง	 จ�านวน	 7	 จุด	 บนถนนในอ�าเภอ
พระแสง
 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข พบว่า	 ยังไม่ได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนเท่าที่ควร	 ท�าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง	 ประกอบกับสภาพถนน
ค่อนข้างแคบ	 ปริมาณการจราจรสูง	 คณะท�างานได้ก�าหนดแนวทางการแก้ไข	
โดยการอบรมให้ความรู้ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย
 การสร้างความยั่งยืนและขยายไปยังหน่วยงานอื่นๆ	 ปัจจุบัน	 
คณะท�างานขยายผลจากโครงการ	“พระแสงสญัจรปลอดภยั	ร่วมใจลดอบุติัเหตุ
ทางถนน”	ไปยังองค์กรต่างๆ	ในพื้นที่อื่น	ดังนี้	โครงการ	“สร้างและเชื่อมภาคี
เครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอ�าเภอ”ท�าใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลย่านดินแดง	 และโครงการที่ก�าลังด�าเนินการขยายผล
ไปยังโรงเรียนและหมู่บ้านในพื้นที่ใกล้เคียง	 ได้แก่	 โครงการ“เคียนซารวมพลัง
ร่วมใจ	ทุกวัน	ทุกวัย	สร้างความปลอดภัยทางถนน”	และโครงการ	“พระแสง
เดินทางปลอดภัย	ร่วมมือร่วมใจ	มีวินัยจราจร	สร้างความปลอดภัยทางถนน” 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจาก	 สสส.	 โดยใช้ศปถ.อ�าเภอเป็นกลไกหลักในการ
ด�าเนินงาน
 บทเรียนที่ได้รับ	คณะท�างานสะท้อนว่า	นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทราบ
สภาพปัญหา	ผลกระทบต่อตนเอง	ครอบครวั	สงัคม	ชมุชน	และเรียนรู้กฎหมาย	
วิธีการขับขี่ปลอดภัยและน�าไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันกลุ่มนักเรียนแกนน�า
และอาจารย์	 ได้ร่วมค้นหาสาเหตุ	 ทราบผลกระทบที่เกิดขึ้น	ณ	 โรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี	 และสรุปผลน�าไปขยายผลสู่เพื่อน	 และเกิดมาตรการองค์กร 
สวมหมวกนิรภัย	100%	พร้อมจัดท�า	MOU	



72 Best Practice



Best Practice 73

 8. โครงการชมุชนต้นแบบวฒันธรรมความปลอดภยัการใช้ 
รถจักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี นราธิวาส)

	 ถึงแม้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีผู ้ เสียชีวิตจากเหตุการณ์ 
ไม่สงบและก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต	ร่างกาย	และจิตใจของประชาชนใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง	 แต่ก็ยังมีอีกจ�านวนไม่น้อยท่ีต้องมาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ 
ความรุนแรงที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างปัญหาการไม่สวมหมวกนิรภัย
และส่งผลให้บาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ศีรษะอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน	 
ที่เชื่อมโยงมาจากสถานการณ์ความรุนแรงอย่างไฟใต้	 เพราะการสวมหมวก
นิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายมีข้อจ�ากัดและสวนทางกับนโยบายความมั่นคง	
ในการรณรงค์และบังคับใช้ในพื้นท่ีจึงยากต่อการปฏิบัติ	 ส่งผลให้สถิติการ 
เสียชีวิตและการบาดเจ็บที่ศีรษะเพราะใช้รถจักรยานยนต์	ที่มักเกิดในเยาวชน
เพศชายที่สูงถึงร้อยละ	87.43
	 ส่งผลให้เกิดกลุ่มคนท�างานกลุ่มหนึ่งที่เล็งเห็นความส�าคัญของการ
ป้องกนัเหตแุห่งการเสยีชวีติทีเ่กดิจากภยัทางถนนทีย่งัมหีนทางและแสงสว่างใน
การป้องกันได้ขึ้น	ซึ่งนอกจากจะเห็นความส�าคัญแล้วยังเข้าใจและทะลุถึงแก่น
แท้ของความปลอดภยัทีว่่าด้วยการปลกูฝังวฒันธรรมความปลอดภยัเข้าสู่ระบบ
ความคดิความเชือ่เพือ่เปลีย่นแปลงทัศนคตนิัน้	จ�าเป็นและควรเริม่ต้นต้ังแต่เด็ก	
ซึ่งมีหลักฐานในระดับนานาชาติหลากหลายงานวิจัยที่ยืนยันว่าท�าได้จริง......
	 ประโยคข้างต้น	ไม่ได้กล่าวอ้างขึน้มาลอยๆ	เป็นภาพฝัน	แต่คณะท�างาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส	 
น�าโดยคุณรังสรรค์	 เอกวัฒนพันธ์	 หัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดปัตตานี	โดยการให้ค�าแนะน�าจากพี่เลี้ยงมืออาชีพที่มีทักษะ
ความช�านาญอย่างคุณบุญรอด	 โพธิ์ชะเรือง	 ถูกก่อตัวและยื่นโครงการชุมชน
ต้นแบบวฒันธรรมความปลอดภยัการใช้รถจกัรยานยนต์พ้ืนทีจั่งหวดัชายแดนใต้	
ปัตตานี	นราธิวาส	ซึ่งเน้นไปที่ชุมชนรากหญ้าให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย 
การใช ้รถจักรยานยนต ์ ทุกครัวเรือน	 และการใช ้สื่อคู ่มือสองภาษา	 
“หมวกนริภยัในโรงเรยีนบนเส้นทางศาสนาบินสูโ่ลกกว้าง”	“ขบัขีจ่กัรยานยนต์
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แบบไหน	..ชวีติปลอดภยั”	เป็นการ์ตนูสองภาษา	สือ่ภาษาไทย	มาลายใูช้ควบคู่
ไปกับการสอนวิชาทางศาสนา	 ซึมลึกเข้าสู่ฐานคิดของเยาวชนและประชาชน
อย่างใกล้ชิดกว่าการรณรงค์แบบทั่วไป	ผนวกกับการประยุกต์ศูนย์เรียนรู้ความ
ปลอดภัยทางถนน	 แบบหน่วยเคลื่อนที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเคาะ
ประตูบ้านถ่ายทอดความรู้กันแบบถึงท่ีตามกลยุทธ์	 “เข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา”	
ด้วยพลังของภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนของสามจังหวัดชายแดนใต้
	 ผนึกก�าลังเครือข่าย	 เสริมสร้างรากหญ้าให้ปลอดภัยจากการใช ้
รถจักรยานยนต์...........โดยการให้ความรู ้	 สื่อสารชี้แจงแบบประชิดตัว	 
เข้าถึงแกนน�าชุมชน	และครอบครัวของคนในชุมชน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สมาชิกเกิดความพร้อมและฝังลึกลงไปในกิจวัตรประจ�าวัน	 และเกิดเป็นวัฒน 
ความปลอดภัย	(Safety	Culture)	ขึ้นในชุมชนและขยายวงไปยังระดับอ�าเภอ	
จังหวัด	และประเทศได้ในที่สุด

โครงสร้างการบริหารจัดการ

 กรอบแนวคิดในการด�าเนินงาน	ยึดหลักยุทธศาสตร์	5ส.	5ช.	ควบคู่
ไปกับ	 PDCA	 และโครงสร้างการบริหารจัดการแบบบูรณาการท่ีมีอยู่ในระบบ	
ศปถ.จงัหวดัและอ�าเภอ	ชุมชน	โดยไม่ลมืแต่ยงัให้ความส�าคญักบัการผนวกคณะ
ท�างานในระดับพื้นที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย	โดยคณะท�างานได้ก�าหนดกลุ่ม
เป้าหมาย	ประกอบด้วย	แกนน�านักเรียน	ผู้น�าศาสนา	กุสตาส	ผู้น�าชุมชน	และ
ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนของสองจังหวัด
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	 บทเรยีนการด�าเนนิงานของทัง้สองจงัหวดั	มรีายละเอยีดทีป่ระกอบไป
ด้วยกิจกรรมส�าคัญ	สรุปสั้นๆ	ได้ดังนี้
 1) จังหวัดปัตตานี
  1.1) ผูน้�าเรยีกร้อง.............ผูน้�าเทศบาลต�าบลยะรังมข้ีอสังเกต
ว่าลูกสาวที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มีพฤติกรรมการขับขี่
ท่ีปลอดภัยคือสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่	 จึงกระตุกให้ผู้น�าต้องการ
เห็นคนในชุมชนเกิดพฤติกรรมความปลอดภัยแบบนี้บ้างเริ่มจากการจัดระบบ
พนักงานในเทศบาล	 (มาตรการองค์กร)และค่อยขยายผลไปยังชุมชนเทศบาล
ยะรัง	 และต่อยอดไปยัง	 5	 ชุมชน	 โดยให้แกนน�าสมาชิกวางแนวทางในการ
ป้องกันในพื้นที่อย่างเข้มข้นส�าหรับแกนน�า	จะคัดเลือกชุมชนละ	20	คน	รวม	
100	คน	และมีประกาศแต่งตั้งจากเทศบาล	ที่จะเป็นผู้เข้ารับการอบรมความรู้
การขับขี่ปลอดภัยและร่วมวางแผนการก�าหนดแนวทางการท�างานในพื้นที่กับ
เทศบาล	 หนึ่งในกิจกรรมส�าคัญคือ	 “ด่านชุมชนคนยะรัง”	 รวมถึงการจัดเก็บ
สถติแิละคนืข้อมลูให้ชมุชนทราบผ่านเสยีงตามสายจนก่อให้เกดิความส�าเรจ็ถงึ
แม้จะยงัไม่เตม็ร้อยแต่กย็งัคงมุง่มัน่ท่ีจะค้นหาแนวทางการท�างานทีจ่ะก่อให้เกดิ
ความยั่งยืนต่อไป
  1.2) เสริมสร้างวินัยจราจรเมืองปัตตานี....กิจกรรมส�าคัญ
คือการอบรมให้ความรู้รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 วินรถจักรยานยนต์	 และประชาชนในเขต
เมือง	 เกิดนวัตกรรมตาสัปปะรดวินมอเตอร์ไซค์เมืองตานีขึ้น	 และแกนน�าวินฯ	 
จิตอาสาในเขตเมือง	 เป็นต้นแบบการเฝ้าระวังพร้อมแจ้งเหตุไปยังต�ารวจและ
กู้ชีพ	 มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน	ณ	จุดเกิดเหตุแบบใกล้ชิด
เป็นรายวัน	 และเป็นต้นแบบวินรับจ้างสาธารณะฯ	ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
ทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนท้าย
  1.3) พัฒนาและสร้างกลุ่มจิตอาสาจราจรเขตเมือง และเขต
อ�าเภอหนองจกิ	เพือ่เสรมิพลงัคนท�างานในการเป็นจติอาสาอ�านวยความสะดวก
ด้านการจราจร	จัดระเบียบรถ
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  1.4) การผลิตสื่อสองภาษา ไทย-มลายู หมวกนิรภัยใน
โรงเรียนบนเส้นทางศาสนาบินสู่โลกกว้าง	 จ�านวน	 1,000	 เล่ม	 โดยการ
ขยายผลน�าสื่อการเรียนการสอนสองภาษาจากโรงเรียนต้นแบบ	สาส์นสามัคคี	 
แกนน�าขยายผลการน�าสื่อลงชุมชน
 2) จังหวัดนราธิวาส
  2.1) ชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมความปลอดภัย ชุมชนต�าบล 
กาลิซา	 โดยการจัดกิจกรรมและอบรมให้ความรู้แก่แกนน�าชุมชน	 เพ่ือน�าไป
วางแผนก�าหนดกิจกรรมส�าคัญ	เช่น	นวัตกรรมด่านชุมชนคนกาลิซา
  2.2) เสริมสร้างวินัยจราจรให้ความรู้แก่นักศึกษา	 วินรถ
จกัรยานยนต์	และประชาชนทัว่ไป	ผลลพัธ์	เกดิศนูย์เรยีนรูด้้านความปลอดภยั
ทางถนนแบบเคลือ่นทีโ่ดยองค์การบรหิารส่วนต�าบลกะลวุอเหนอื	และองค์การ
บริหารส่วนต�าบลล�าภู	 เป็นหน่วยต้นแบบเคลื่อนที่ด้วยรถกู้ชีพขององค์กร 
เข้าให้ความรูแ้ก่ประชาชนแบบใกล้ชดิและสม�า่เสมอ	และพฒันาสือ่รณรงค์ด้วย 
ลเิกฮูลู เป็นวีดีโอประจ�าศนูย์เรียนรู้เคลือ่นที ่และเผยแพร่ไปยงัเขตพืน้ทีศ่กึษา 
ในทุกระดับชั้น
  2.3) พัฒนาและสร ้างกลุ ่มจิตอาสาจราจรเน ้นชุมชน
โรงเรียนในพื้นที่เขตเมือง	 เพื่อเสริมพลังคนท�างานในการเป็นจิตอาสาอ�านวย 
ความสะดวกด้านการจราจร	จัดระเบียบรถ
  2.4) การผลิตสื่อสองภาษา ไทย-มลายู หมวกนิรภัยใน
โรงเรียนบนเส้นทางศาสนาบินสู่โลกกว้าง	 จ�านวน	 500	 เล่ม	 โดยการขยาย
ผลน�าสื่อการเรียนการสอนสองภาษาจากโรงเรียนต้นแบบ	 สาส์นสามัคคี	 
แกนน�าขยายผลการน�าสื่อลงชุมชน
  2.5) การก�ากับติดตามประเมินผลและการถอดบทเรียน 
โดยคณะท�างานกองเลขานุการ	 ศปถ.จังหวัดเป็นผู้ก�ากับติดตามประเมินผล 
ทั้งสองจังหวัด	ใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านไลน์	ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมเป็นระยะ	
และด�าเนินการถอดบทเรียนส�าคัญในแต่ละกิจกรรม	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะท�างานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ของทั้งสองจังหวัด
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กลุ่มโครงการ กำรผลิตและกำรใช้สื่อ
 9. เปลีย่นจดุเสีย่งด้วยพลงัคนท�างานโครงการจงัหวดัยโสธร
ร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนบ้านตาดทอง  

 บริบทพื้นที่	 	 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	 23	 หรือชื่อเรียกว่า	 
“ถนนแจ้งสนิท”	 เป็นเส้นทางส�าคัญผ่านจังหวัดยโสธรไปจังหวัดอุบลราชธานี	
และไปจังหวัดร้อยเอ็ด	 ซึ่งเป็นถนนที่มีจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
จ�านวนมากในพื้นที่ของจังหวัดยโสธร	 โดยเฉพาะบริเวณหน้าเทศบาลต�าบล
ตาดทอง	ช่วงความยาวประมาณ	2	กิโลเมตร	ลักษณะถนนเรียบตรง	จ�านวน	
4	 เลนไม่มีเกาะแบ่งกลางถนน	สองข้างทางประกอบด้วยส่วนราชการโรงเรียน	
บริษัท	 ห้างร้าน	 ปั๊มน�้ามัน	 ตลาด	 และชุมชน	 รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด	ซึ่งเป็น	สาเหตุส�าคัญประการ
หนึ่งที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน	น�ามาซึ่งการสูญเสียชีวิต	 และทรัพย์สินของ
ผู้ใช้รถ	 ใช้ถนน	 	 ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร	 
เดิมเป็นผู้ได้รับทุนนวัตกรรมจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ	(สสส.)	ในการด�าเนินโครงการวิทยุจราจร	ในปี	2556-2557	จึงมีแนวคิด
ที่จะท�าการต่อยอดโครงการเดิมในเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
วทิย	ุด�าเนนิการควบคูไ่ปกบัการใช้วธิกีาร	มาตรการอืน่ๆ	ร่วมกนัในการป้องกนั
และลดอบุตัเิหตทุางถนน	จงึได้มกีารระดมความคดิเหน็จากหน่วยงานภาคเีครือ
ข่ายของจังหวัดเพื่อพิจารณาจุดเสี่ยงที่จะด�าเนินการ	ซึ่งทุกฝ่ายได้ลงความเห็น
ร่วมกันในการก�าหนดให้ถนนแจ้งสนิท	 บริเวณหน้าเทศบาลต�าบลตาดทอง	 
ไปจนถึงสี่แยกศาลาแดง	 รวมประมาณ	 2	 กิโลเมตร	 เป็นพื้นที่ด�าเนินการ	 
จึงได้จัดท�าโครงการจังหวัดยโสธรร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน 
บ้านตาดทอง	ปี	2558	ขึน้	เพือ่บูรณาการความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน	
ตลอดจนขยายความร่วมมอืไปสูภ่าคประชาชนในการสร้างพืน้ทีต้่นแบบ	(น�าร่อง)	 
ร่วมรณรงค์วินัยและน�้าใจบนท้องถนน	 โดยจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วย
ป้องกนั	ส่งเสรมิการลดอบุตัเิหตแุละการเสยีชวีติบนท้องถนนของภาคประชาชน	
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และผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดการใช้ความเร็วตามที่กฎหมาย 
ก�าหนด	ก�าหนดหัวข้อในการรณรงค์	คือ	“	Slow	down	Save	Your	Life	” 
หรือ	 “	 ช้าลงอีกนิด	 ชีวิตปลอดภัย”	 ผ่านกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ		 
ที่ครอบคลุมกลุ ่มเป้าหมาย	 ตั้งแต่เด็กเยาวชน	 สื่อมวลชน	 ข้าราชการ	 
พนักงานบริษัท	ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป

สถานการณ์ การขับเคลื่อนงานในพื้นที่เป้าหมาย
	 ถนนแจ้งสนทิบรเิวณหน้าเทศบาลต�าบลตาดทอง	หรอืเรยีกว่า	ถนนบ้าน
ตาดทอง	พืน้ทีด่�าเนนิการเป็นช่วงบรเิวณทีม่ชีมุชนหนาแน่น	มหีน่วยงานราชการ	
โรงเรยีน	และภาคเอกชนจ�านวนมาก	รวมทัง้เทศบาลต�าบลตาดทองทีเ่ป็นองค์กร
ที่มีศักยภาพในพื้นที่	 แต่ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	 จากการสอบถาม	
ประชาชน	 ผู้น�าชุมชน	 ในพื้นที่	 รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอุบัติเหต	ุ
ปรากฏว่ามกีารเกดิอบุตัเิหตจุ�านวนหลายครัง้ต่อเดอืน	แต่ยงัไม่มหีน่วยงานหลัก 
ด�าเนินการในเร่ืองการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง	 รวมทั้งเรื่องข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติและเสียชีวิต	 เฉพาะพ้ืนท่ี
ถนนดังกล่าว	 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านข้อมูล	 ไม่ได้แยกรายละเอียดการ
เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเฉพาะพื้นที่ท�าให้การจัดการเรื่องข้อมูลมีปัญหา
ในการปฏิบัติงาน	 และบริเวณหน้าตลาดตาดทอง	 มีการจอดรถยนต์ทั้งสอง
ข้างทางท�าให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง	 ประชาชนผู้มาใช้
บริการตลาดตาดทองก็ยังขาดความร่วมมือในการรักษาวินัยจราจร	 และ
เป็นปัญหาเรื่องมวลชนในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ดังนั้น	 
ในการด�าเนินโครงการในครั้งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดยโสธร	 เจ้าของโครงการมีกระบวนการด�าเนินงานตามหลักวงจร
คุณภาพ	 ( PDCA )	มีการวางแผน	 (Plan) การด�าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน	
มีการจัดท�า	 รวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	 เชิญหน่วยงานของจังหวัด 
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาก่อนจัดท�าโครงการเสนอขอรับทุนจากส�านักงาน
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กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)ในการด�าเนินโครงการ	 (Do) 
จะเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมทั้งภาคราชการ	ผู้น�าชุมชน	และภาคประชาชน	เป็น
หลักในการจัดการ	 โดยทั้งกิจกรรมที่ด�าเนินการร่วมกับชุมชน	 มีการแต่งตั้ง
คณะท�างานโครงการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด	และระดับ
พื้นที่	 มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายจ�านวน	 15	 หน่วยงาน	 เข้าร่วมประกอบด้วย	 
ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร	 ส�านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดยโสธร	 โรงพยาบาลยโสธร	 แขวงทางหลวงยโสธร	 
ส�านักงานขนส่งจังหวัดยโสธรต�ารวจภูธรจังหวัดยโสธร	เทศบาลต�าบลตาดทอง	 
บรษัิท	สยามแม็คโคร	จ�ากดั	(มหาชน)	สาขายโสธรส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
ยโสธร	โรงเรยีนยโสธรพทิยาสรรค์	บรษิทักลางคุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถจ�ากดั	
สาขายโสธร	 ผู้น�าชุมชนบ้านตาดทอง	 นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัด
ยโสธร	ผูส้ือ่ข่าวหนงัสอืพมิพ์เดลนิวิส์ประจ�าจงัหวดัยโสธร		ซ่ึงได้ก�าหนดแนวทาง
มาตรการในการป้องกนัและลดอุบัตเิหตทุางถนนในพืน้ทีโ่ครงการฯ	6	มาตรการ	
พร้อมมอบหมายภาคีเครือข่ายฯ	 ที่เข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 15	 หน่วยงาน 
รบัผิดชอบด�าเนินการตามข้อตกลงในแต่ละมาตรการตามบทบาทหน้าทีป่ระจ�า
ของหน่วยงาน	 โดยมีการรายงานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้ที่
ประชุมทราบทุกเดือน	(Check)	ดังนี้
	 1.	 มาตรการด้านการบริหารจัดการ
	 2.		 มาตรการด้านการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ถนนและการสัญจรอย่าง 
	 	 ปลอดภัย
	 3.		 มาตรการด้านสังคม	และชุมชน
	 4.		 มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด	จริงจังและต่อเนื่อง
	 5.		 มาตรการการแก้ไขปัญหาจดุทีเ่กดิอบุตัเิหตบุ่อยครัง้	(บรเิวณหน้า 
	 	 ตลาดตาดทอง)
	 6.		 มาตรการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ
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	 เมื่อมีการติดตามและประเมินผลในการด�าเนินการตามมาตรการแล้ว	
ก็สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งน�าข้อมูลที่ต้องปรับปรุงการท�างาน	 
น�าเสนอให้ผูบ้รหิารระดบัจงัหวดัทราบ	และแจ้งสัง่การให้หน่วยงานผูร้บัผดิชอบ
น�าไปถือปฏิบัติต่อไป	(Action) ในส่วนของงบประมาณในการด�าเนินโครงการ	
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ	 (สสส.)	 และแผนงานสนับสนุนการด�าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรใน
ระดับจังหวัด	 	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 (สอจร.)	 จ�านวน	 336,000.-	 บาท	 
(สามแสนสามหมืน่หกพนับาทถ้วน)	และในส่วนการด�าเนนิงานตาม	6	มาตรการ
ที่ก�าหนดให้แต่ละหน่วยงานในคณะท�างานโครงการไปด�าเนินการนั้น	 ได้จาก 
งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงาน		

กิจกรรมที่ท�ามีอะไรบ้าง
	 กิจกรรมของโครงการเป็นไปตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้ในโครงการ	 
มีกิจกรรมพิธีเปิดโครงการจัดแถลงข่าว	 พิธีเปิดถนนปลอดภัย	 และมีการ
ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุหลัก	 	 กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน	 กลุ่มเป้าหมาย	 จ�านวน	 150	 คน	
กจิกรรมประชุมคณะท�างานโครงการ	ฯ	จ�านวน	10	ครัง้	และกจิกรรมสนบัสนนุ 
เครือข่ายสื่อมวลชน	จัดท�าสื่อ	 และสื่อสารความเสี่ยง	 จ�านวน	5	แห่ง	 ในการ
ด�าเนินโครงการได้มีการน�าหลักการท�างาน	(5ส=	สารสนเทศ/ข้อมูล	สหสาขา
วิชาชีพ	สุดเสี่ยง	สุดคุ้ม		ส่วนร่วม)	และ	(5ช=	ชง		เชื่อม	ช้อน	เช็ค	ชม)เป็น
หลักในการท�างานโครงการในครั้งน้ี	 ท้ังในเรื่องสารสนเทศ/ข้อมูลสถิติการเกิด
อุบัติเหตุในพ้ืนที่โครงการฯ	 คณะท�างานมอบหมายให้หน่วยกู้ภัยฮุก	 31	 จุด
ยโสธร	 โรงพยาบาลยโสธร	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 และบริษัทกลางฯ	
เป็นผู้รวบรวมข้อมูล	 	 และรายงานที่ประชุมทุกเดือน	 	 การด�าเนินงานตาม	 6	
มาตรการที่โครงการก�าหนดเป็นการด�าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ประจ�าของ
แต่ละหน่วยงานในลกัษณะสหสาขาวชิพี	และหลกัการมส่ีวนร่วมของหน่วยงาน
ในระดบัจงัหวดั	ระดบัพืน้ท่ีชุมชนในการจดักจิกรรมโครงการฯ	การประชมุคณะ
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ท�างานโครงการฯ	 ได้มีการบูรณาการทั้งด้านงบประมาณ	บุคลากร	 และวัสดุ
อปุกรณ์	ส�าหรบัการด�าเนนิงานของหน่วยงานตาม	6	มาตรการ	ข้อมลูการด�าเนนิ
งานโครงการ	ส�านักงาน	ปภ.จังหวัดยโสธร	ในฐานะเลขานุการศูนย์อ�านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร	 มีการชงข้อมูลในวาระการประชุมคณะ
กรรมการศูนย์อ�านวยการความปอลดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร	(ศปถ.จังหวัด)	
ทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช็คตรวจสอบเพื่อน�าไปปฏิบัติ

ภาพกิจกรรมผลการด�าเนินการตามมาตรการที่คณะท�างานโครงการฯ	ก�าหนด

ผลผลิต/ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
	 ผลผลติและผลลพัธ์การเปลีย่นแปลงของโครงการเกดิข้ึนท้ังในระหว่าง
ด�าเนนิโครงการ	และหลงัด�าเนนิการ	จากการตดิตามประเมนิผลโดยคณะท�างาน
โครงการฯ	 พบว่า	 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการฯ	 ยังมีอุบัติเหตุเกิด
ขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือน	 แต่ความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง	 	 บริเวณ
หน้าตลาดตาดทอง	 ไม่มีการจอดรถบริเวณสองข้างทาง	 โดยเทศบาลตาดทอง
ได้จัดสถานที่จอดรถให้และจัดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 (สมาชิก	 
อปพร.)	อ�านวยความสะดวก	 โดยวางแท่งแบริเออร์และกรวยสะท้อนแสงตาม
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แนวถนนหน้าตลาดซึง่เป็นจดุเสีย่งเพือ่ลดความเรว็รถท�าให้อบุตัเิหตหุน้าตลาด
ลดลง	 และมีการตั้งด่านของต�ารวจภูธรเมืองยโสธรเป็นประจ�าทุกวันบนถนน 
แจ้งสนิทบริเวณโครงการฯ	 แขวงทางหลวงยโสธร	 ได้ท�าการปรับปรุงขยาย
ถนนช่วงบริเวณด้านหน้าตลาด	 ซึ่งขณะนี้ด�าเนินการช่วงที่หนึ่งแล้วเสร็จ	 
คงเหลืออีกหนึ่งช่วงอยู่ระหว่างการจัดสรรงงบประมาณจากส่วนกลาง	 ในส่วน
ของเทศบาลตาดทองเจ้าของพื้นที่เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในพื้นที่มากขึ้นโดยมีการจัดสรรงบประมาณเข้ามาดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนนบ้านตาดทองในปีงบประมาณ	2560	และมีการขยายผลการ
ดแูลอ�านวยความสะดวกผูใ้ช้รถใช้ถนนจากตวัอย่างตาดตลาดทอง		ไปยงับรเิวณ
หน้าโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์	 โดยผู้น�าชุมชนบ้านตาดทองและผู้ปกครอง	 
ครู	 นักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์	 บทเรียนความส�าเร็จของโครงการ 
ในครั้งนี	้คือ	ท�าให้ทราบว่าการท�างานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่มีความหลาก
หลายอย่างกรณถีนนบ้านตาดทอง	ต้องใช้หลกัการท�างาน	5ส	5ช	โดยต้องอาศยั
แรงขบัจากทกุภาคส่วนร่วมกนั	และปัจจยัของความส�าเรจ็ทีส่�าคญั	คอื	ในระดบั
นโยบายของจังหวัด	 และเจ้าของพื้นที่ให้ความส�าคัญในการด�าเนินโครงการ
ท�าให้เกิดการขบัเคล่ือนงาน	รวมทัง้การเสยีสละในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานต่างๆ	 ในส่วนปัญหาอุปสรรคต่อความส�าเร็จและความยั่งยืนของ
โครงการ	 คือ	 ความต่อเนื่องของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน	 และขาด
หน่วยงาน	หรือบุคคลแกนน�าในการขับเคลื่อนงานในโอกาสต่อไปเมื่อโครงการ
สิ้นสุด	 ข้อเสนอแนะในการขยายผลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว	คือ	ด้านเครือข่ายประชาสัมพันธ์	ควรจะมีการพัฒนากลุ่มเครือข่ายฯ	 
อย่างต่อเน่ืองและเพิม่เครอืข่ายเข้าไปในระดบัต�าบล	และหมูบ้่าน	ให้ครอบคลมุ
พื้นที่ด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นท่ี	 เช่น	 องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน	 ต้องเข้ามามีบทบาทในการดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง	โดยการสนับสนุนทั้งบุคลากร	เครื่องมือ	และงบประมาณ	
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 10. โครงการนวตักรรมรงัสรรค์สือ่สารแนวราบ จังหวดัอตุรดิตถ์

	 องค์ประกอบหลักของอุบัติเหตุทางถนน	 มีสาเหตุมาจาก	 คน	 ถนน	
และรถ	การป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรในจังหวัดอุตรดิตถ์	จ�าเป็น
จะต้องได้รบัความร่วมมอืจากผูใ้ช้รถใช้ถนนทุกคนเพราะปัจจยัส�าคญัทีส่ามารถ
เปลีย่นแปลงให้เกิดอบัุตเิหตไุด้ตลอดเวลาทีม่กีารสญัจรบนถนนคอืปัจจยัจากคน	
และปัจจัยจากคนสามารถเปลีย่นแปลง	ให้เกดิพฤตกิรรม	ในการขบัรถทีแ่ตกต่าง
ไปได้		หรืออาจเรียกได้ว่าประสิทธิภาพของผู้ใช้รถขึ้นอยู่กับ	อายุ	ความรู้	อาชีพ	
ประสบการณ์	สุขภาพกาย	สภาพจิตใจสภาพภูมิอากาศ
	 แต่ความเสี่ยงท่ีสามารถแก้ไขได้ทันทีคือ	 ความเสี่ยงของผู ้ใช้รถ	 
เราสามารถปรับพฤติกรรมคนให้มีความเสี่ยงลดน้อยลงได้	 ด้วยการให้ความรู	้
สร้างความตระหนักรู้	 	 ซ�้าๆ	 ย�้าๆ	 จนกลายเป็นนิสัยการใช้รถที่ค�านึงถึงความ
ปลอดภัย		
	 คุณสุรชัย	 สินสวัสดิ์	 จึงก�าหนดแผน	 “นวตกรรมรังสรรค์สื่อสารแนว
ราบ”ให้เป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์	มุ่งหวังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของคน	 ในพื้นที่น�าร่อง	 หมู่บ้านน�าร่อง	 ของจังหวัดอุตรดิตถ์	 ก�าหนดวิธี 
ด�าเนินการด้วยการจูงใจให้ประชาชนในชุมชน	 มีส่วนร่วมในการแสวงหาวิธี
แก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง	 ด้วยระบบการสื่อสารตรง	 	 อาทิ	 การแจ้งเตือนแบบ	 
“ตัวต่อตัว”การแจ้งเตือนด้วยความหวังดีจาก	“คนสู่คน”	การประโคมโหมโรง
แจ้งเตอืนอบุตัเิหต	ุณ	พืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหต	ุเพ่ือให้เกดิการ	“ส่ือสารตรง”	 
กับผู้มีความเสี่ยง
	 สาระส�าคัญของสาร	 คือการใช้เรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัด
อุตรดิตถ์	 มาสื่อสารตรงกับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย	 และใช้ระบบการจัด
งานรณรงค์ในพื้นท่ีสาธารณะในช่ืองานว่า	 “บ้านกลางสวน”ผ่านระบบการ
จัดงานแบบถนนคนเดินในชื่องานว่า	 “อุตรดิตถ์ติดยิ้ม”	 ซึ่งเป็นการจัดงานใน
สถานที่สาธารณะทุกแห่งที่มีโอกาส	 	 อาทิเช่น	 “จัดขบวนเดินเท้ารณรงค์ที่สี่
แยกไฟแดงที่มีการจราจรมากหรือพื้นที่ที่มีผู้ฝ่าฝืนมาตรการสวมหมวกนิรภัย
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จ�านวนมากมาก”“จัดกิจกรรมรณรงค์ในสวนสาธารณะของเทศบาล	 ในวันที่
มีคนพลุกพล่าน”	 “จัดกิจกรรมรณรงค์ในศาลากลางหมู่บ้านในวันที่หมู่บ้านมี
กจิกรรม”	“จดักจิกรรมข้างตลาดนดั”ซึง่เป็นช่องทางสือ่สารทีเ่ข้าใกล้ประชาชน
มากที่สุด	 	 แสวงหาวิธีการสร้างการรับรู้ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด	 	 กระทั่งได้
กลายเป็นช่องทาง	“สื่อสารทางเลือก”	ที่ประชาชนให้ความสนใจ	ติดตามร่วม
งานจ�านวนมาก	และมีผู้มาร่วมงานซ�้าๆ	จนเกิดความต่อเนื่อง	เหมาะสมกับชื่อ
โครงการว่า	“นวตกรรมรังสรรค์สื่อสารแนวราบ”

								บ้านกลางสวน	 		งานกาชาดและอ�าเภอยิ้มสวท.อุตรดิตถ์	

	 กลุ่มเพื่อน	 สอจร.	 ได้ใช้ความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับเครือข่าย	 ตระเวน
รณรงค์ในพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์(๙	อ�าเภอ)	โดยใช้กลยุทธ์	3	ดี	คือ	
	 พื้นที่ดี	 เราได้ใช้พื้นท่ีสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมตามสภาพของสังคม			 
เราประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนทุกสถานการณ์	 เราสร้างมุม
ความรู้	สอจร.	ในห้องสมุด
	 ภูมิดี	 เราชักชวนให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวมา
ใช้ในงานความปลอดภัยทางถนน	 โดยอาศัยพื้นฐานจาก	 หน่วยกู้ภัย	 ต�ารวจ 
ท้องที่	 ครู	 ข้าราชการบ�านาญ	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและ
กระบวนการที่น�าพากิจกรรมอย่างน่าสนใจ		สร้างความตระหนักถึงเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนนให้เป็นเรื่องสนุกน่าสนใจและตระหนักใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย	
	 ส่ือด	ีโดยประยกุต์ใช้การสือ่สารให้เข้ากบัยคุสมยันอกจากนีย้งัสร้างสือ่
กจิกรรมจาก“วสัดเุหลอืใช้”	การสร้างสือ่บุคคล	โดยบคุคลสาธารณะเป็นต้นทาง
ของสื่อ	ใช้สื่อออนไลน์	สื่ออิเล็กทรอนิคส์	คลิปวิดีโอ	ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม	
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และการสือ่สารผ่านสถานวีทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทยทกุวนัราชการเวลา	 
ในช่วงเวลา	 17.00	 น.	 ถึง	 18.00	 น.	 ในชื่อว่า	 “สัญจรปลอดภัย”	 โดย
ได้รับการสนับสนุน	 “สื่อบุคคล”	 จากรองผู ้ว ่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ  ์
(นายวีระชัย	 ภู่เพียงใจ)	 	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์	 	 ส�านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัอตุรดติถ์	อ�าเภอตรอน	ต�ารวจภธูรเมอืงอตุรดิตถ์	
สถานตี�ารวจภธูรพญาแมน	บรษิทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถจ�ากดัสาขา
อุตรดิตถ์	 บริษัทอุตรดิตถ์ฮอนด้าคาร์	 	 มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์	 วิทยาลัย 
การอาชีพพิชัย	 หน ่วยกู ้ภัยวังยาง	 หน ่วยกู ้ภัยคอรุม	 กลุ ่มเยาวชน 
แมลงปอปีกแก้ว	กลุ่มจิตอาสาคนบ้านนอก	กู้ภัยน�้าปาด			
	 ทั้งหมดทั้งปวง	เป็นการสร้างระบบจิตส�านึกให้แก่ประชาชน	โดยเน้น
การสือ่สารแนวระนาบ	และอาศยัหลกัความคดิ	“การรังสรรค์ส่ือสารแนวราบ”	
เพื่อปลูกจิตส�านึกความปลอดภัยทางถนนเน้นหนักพื้นที่ที่ทีม	 สอจร.จังหวัด
อุตรดิตถ์ได้ไปสร้างองค์ความรู้Safety	Community	ในสี่มุมเมือง	ครบพื้นที่	9	
อ�าเภอ	 ของจังหวัดอุตรดิตถ์	 	 การเสนอตัวเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกร้านใน	
“งานกาชาด”“งานอ�าเภอยิม้”“งานจงัหวดัเคลือ่นที”่		เมือ่มงีาน	“ส่วนราชการ
พบประชาชน”ก็จะเข้าไปแทรกแซง	 ในทุกพื้นที่ที่จัดงานส่งผลให้เกิดสิ่งต่างๆ	
ขึ้นในพื้นที่	ดังนี้
	 1.		 เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางถนน	 กระจายกับ
คนทุกระดับครอบคลุมทั้งจังหวัด
	 2.		 เกิดแกนน�าภาคีคนรุ ่นใหม่ในการขยายต่อองค์ความรู ้ความ
ปลอดภัยทางถนน
	 3.		 เกิดกระแสผ่าน	“สื่อแนวราบ”	มีการรับรู้และติดตามเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนนเพิ่มมากขึ้น
	 4.		 เกิดพื้นที่วินัยจราจรน�าร่อง	 100	 เปอร์เซ็นต์	 ในพื้นที่	 สภ.เมือง
อุตรดิตถ์
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	 5.		 เกิดพื้น ท่ีวิ นัยจราจรถนนสายปลอดภัยสู ่ 	 AEC	 เส ้นทาง	 
อุตรดิตถ์-ภูดู ่ลาวทางหลวงหมายเลข	 117	 โดยผู้ค้าขายของริมทางหลวง	 
“เกดิความตระหนกั”	และย้ายไปขายในสถานท่ีปลอดภยัที	่องค์การบรหิารส่วน
ต�าบลแสนตอ	อ�าเภอน�้าปาด	ได้จัดสถานที่ไว้ให้
	 6.	 เกิดความรู้พื้นฐาน	“คนปลอดภัย”	ให้เยาวชนทุกวัย
	 7.		 ถูกก�าหนดเป็นแนวทางในการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์	ปี	๒๕๖๐
	 จงึถอืว่า	ผลส�าเรจ็จากโครงการนี้	สามารถขบัเคลือ่นการณรงค์ป้องกนั
และลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นท่ี	 ชุมชน	 กลุ่มเป้าหมาย	 ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ด้วยระบบการสื่อสารระหว่าง	“คนกับคน”ในชื่อที่ได้ก�าหนดไว้ว่า		
“นวัตกรรมรังสรรค์สื่อสารแนวราบ”
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กลุ่มโครงการ มำตรกำรองค์กร หมวกนิรภัย 100%
 11. โครงการองค์กรต้นแบบหมวกนิรภยั 100% มหาวทิยาลยั
ราชภัฏล�าปาง

 บริบทเฉพาะขององค์กร/ สถานการณ์ปัญหา
	 ป ัจจุบัน	 มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง	 มีนักศึกษาราวหมื่นคน	 
ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์บนเส้นทางสายแม่ทะร่วมกับประชาชนทั่วไป	 
บทเรียนการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง	 เร่ิมด�าเนินการต้ังแต ่
ปี	 2553	 สภาพปัญหา	พบว่า	 รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ 
สูงสุด	(เฉลี่ยร้อยละ	40.9	ของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด)	ถ้าสามารถ
ด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในส่วนของรถจักรยานยนต์ได้	 ก็จะช่วย
ให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมาย	
	 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ที่ท�าให้เกิดความ 
สูญเสียรุนแรง	 ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัย	 
ผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์มีสาเหตุรุนแรงที่สุด	 
คือ	 ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจนโลหิตคั่งในสมอง	 โอกาสท่ีจะรอดชีวิตหรือกลับ
มาเป็นปกติมีน้อยมาก	 ประกอบกับรถจักรยานยนต์มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ 
สูงกว่า	และมีแนวโน้มการบาดเจ็บจากการชนมากกว่ายานพาหนะประเภทอื่น	 
หมวกนริภยัจงึเป็นเครือ่งป้องกนัอนัตรายทีจ่�าเป็นส�าหรบัผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์	
โดยกลุ่มเป้าหมายที่โครงการขับเคลื่อน ได้แก่กลุ่มนักศึกษา	 และบุคลากร	 
ในมหาวิทยาลัย
	 วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางได้ก�าหนด
ไว้ภายใต้โครงการส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย	
100%	 ไม่ใช่เพียงเพื่อให้รอดพ้นจากการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 แต่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ	 มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจังทั้งผู ้ขับขี่และผู ้ซ้อนท้าย	 การแสวงหารูปแบบการให้ความรู ้	 
การสร้างจติส�านกึ	และความตระหนกัในการขับข่ีอย่างปลอดภยั	เพือ่ปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการสวมหมวกนริภยัอย่างปลอดภยั	โดยเฉพาะในกลุม่นกัศกึษา	และ
บุคลากร	 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ขยายผลสู่วงกว้างครอบคลุมกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ	และทั่วประเทศ	



88 Best Practice

องค์ประกอบของการด�าเนินงานโครงการ(ก่อนด�าเนินงานโครงการ)
	 1)	 ทรัพยากรบุคคล	บุคลากรจากมหาวิทยาลัย	(อาจารย์	นักศึกษา)	
และภาคีเครือข่ายคณะท�างานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับ
จังหวัดล�าปาง	และ	สอจร.ภาคเหนือ
	 2)	 งบประมาณ	 ได้รับงบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย	 และ	 สอจร./
สสส.	ภายใต้โครงการงบพัฒนา/นวัตกรรม
	 3)	 การจัดท�าระบบข้อมูลมหาวิทยาลัยด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้
รถจกัรยานยนต์	และการสวมหมวกนริภยั	และข้อมลูความสญูเสยี	การบาดเจบ็ 
จากคนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเพื่อทราบจ�านวนผู้บาดเจ็บที่ศีรษะและผู้เสีย
ชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของบุคลากรในองค์กร	 และน�าข้อมูลที่ได้
ไปจัดท�าบทเรียนความรู้	 ข้อเสนอเชิงนโยบาย	 เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 
และองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ	(มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ)	

กระบวนการท�างาน
 1) วางแผนการด�าเนินงานกิจกรรมโครงการ	 โดยผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัย	 หลังจากได้ตระหนักถึงปัญหาและให้ความส�าคัญ	 จึงมีมติให้ 
ส่งเสริมเรื่องของพฤติกรรมความปลอดภัย	 สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการ 
สวมหมวกนิรภัย	 ไม่ดื่มแอลกอฮอล์	 ความเร็ว	 ความไม่พร้อมของผู ้ขับขี	่ 
รวมถึงเน้นย�้าเรื่องการสร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่
จังหวดัล�าปาง	ตลอดจนก�าหนดนโยบายและงบประมาณสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง
 2) ประสานด�าเนินงานกิจกรรมโครงการ ประกอบด้วย 
	 	 1)		จัดตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการ	 รวมถึงทีมติดตาม
ประเมินผล	 มีการประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า	 เพื่อรายงานผลการ 
ด�าเนินงาน	ปัญหา	อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทาง	
	 	 2)		การ	MOU	 กับมหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคเหนือ	 “ราชภัฎ
ภาคเหนือร่วมใจ	ขับขี่ปลอดภัย	สร้างวินัยจราจร”	เพื่อขับเคลื่อนนโยบายร่วม
กันกับราชภัฎทั่วประเทศ	โดยใช้เทคนิค	5	ส.	5	ช.	
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	 	 3)	 การจัดตั้งอาสาสมัครจราจรร่วมด�าเนินกิจกรรม
	 	 4)		การอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา	
	 	 5)		การปรบักายภาพถนน	โดยก�าหนดเส้นทางให้นกัศกึษาใช้	และ
บังคับด้วยกรวย
	 	 6)	 ถอดบทเรียนหน่วยงานที่มีบุคลากรสวมหมวก	 100% 
	โดยการเยีย่ม	สมัภาษณ์	คณะท�างาน	และผูบ้รหิารของหน่วยงาน	และบคุลากร	
ซึ่งเนื้อหาจะประกอบด้วย	 ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ	 และปัญหาอุปสรรค	 พร้อม
แนวทางแก้ไข	
	 	 7)		 เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สูส่าธารณะในองค์กรทีม่กีารสวมหมวก
นิรภัย	100%	
	 	 8)		สรุปผลการด�าเนินงานและจัดท�ารายงาน
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Output/Outcome	(เชิงปริมาณ	และเชิงคุณภาพ)
	 1)	 จากการส�ารวจของมูลนิธิไทยโรดส์	 พบว่า	 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล�าปางมีอัตราการสวมหมวกนิรภัย	 100%	 และพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
และเสียชีวิตของมหาวิทยาลัยมีจ�านวนลดลง	 แต่ความรุนแรงกลับเพิ่มสูงขึ้น	 
และคณะท�างานได้วางแผนการพัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น	 เพื่อรองรับการขยายผล	 ที่ได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	ทั้ง	13	ต�าบลของจังหวัดล�าปางต่อไป	

	 2)	 ร่วมกับกองทัพภาพที่	3	ลงนาม	MOU	มาตรการองค์กรต้นแบบ	
(นักศึกษาและบุคลากรสวมหมวกนิรภัย	 100%)	 เกิดแกนน�ากลุ่มนักศึกษา	
บคุลากร	ของมหาวทิยาลยัราชภฎัภาคเหนอื	8	แห่ง	ซ่ึงหลังจากมกีารติดตามผล
การด�าเนินงาน	พบว่า	มหาวิทยาราชภัฎทั้ง	8	แห่ง	บุคลากรของมหาวิทยาลัย	
มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยมากกว่า	50%	และจ�านวนผู้ที่ได้บาดเจ็บ/เสียชีวิต
ลดลงจากปีที่ผ่านมา
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	 3)	 เกดิชุดความรูแ้ละองค์ความรูใ้นการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสรมิ
การสวมหมวกนิรภยั	100%	เกดินวตักรรม/บทเรยีนการพฒันา	เพือ่น�าไปสูก่าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีต่างๆ

 ปัญหา อุปสรรค	 พบว่า	 1)	 ขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม	 
2)	 นักศึกษา	 บุคคลากร	 เจ้าหน้าท่ี	 อาจารย์บางส่วนไม่เห็นความส�าคัญไม่ให้
ความร่วมมือและแกนน�านักศึกษาเปลี่ยนทีมงานบ่อย	 –	 ใช้ระยะเวลาในการ
สร้างความต่อเนื่อง
 ปัจจยัความส�าเรจ็จากการถอดบทเรยีนของคณะท�างานมหาวทิยาลยั	
พบว่า	 ปัจจัยที่เอื้อให้โครงการประสบความส�าเร็จ	 นักศึกษาสวมหมวกนิรภัย	
100%	ประกอบด้วย	 กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยความร่วมมือการสร้างแรง
จูงใจ	 ทีมมีกระบวนการวางแผนการท�างานร่วมกัน	 และมีการส่งต่องานให้กับ
รุ่นน้อง	รุ่นต่อรุ่น
	 อย่างไรก็ตาม	คณะท�างานได้จดัท�าข้อเสนอแนะเพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื	
โดยพบว่า	หากทมีผูบ้รหิารเห็นความส�าคญัและสนบัสนนุกจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง	
โดยมีจัดตัง้ชมรมหรอืทมีงานทีร่บัผดิชอบทีช่ดัเจน	โดยเฉพาะในมหาวทิยาลยัที่
ยังไม่มีการจัดตั้ง	หรือเพิ่งเข้าร่วมโครงการ
	 การสร้างแรงจงูใจในการคดิค้นกจิกรรมใหม่ๆ	ทีส่ร้างสรรค์	เปิดชัว่โมง
กจิกรรมอาสาเพือ่สร้างแรงจงูใจให้นกัศกึษาเข้าร่วมกจิกรรมมากขึน้	มเีวทแีลก
เปลี่ยน	ดูงานระหว่างมหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับแกนน�านักศึกษา	
ตลอดจนชดุความรูท้ีใ่ช้ส�าหรบัด�าเนนิการในพืน้ทีอ่ืน่	ควรมกีารสรุปชดุความรู้ท่ี
เน้นรูปแบบของ	How	to	
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 12.  โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 
100% ท้ังผู้ขบัขีแ่ละผูโ้ดยสารซ้อนท้ายรถจกัรยานยนต์ ต�ารวจภธูร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

 จากสถติกิารสวมหมวกนริภยัในจงัหวดันครศรธีรรมราช	ระหว่างปีพ.ศ.	
2553	–	2559	รายละเอียดดังรูปที่ 1	คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ	อะไรเป็นสาเหตุของ
การเปลีย่นแปลงทีมี่แนวโน้มเป็นไปในทศิทางทีเ่อือ้ให้คนท�างานเกดิก�าลงัใจและ
จัดการกับปัญหาที่เคยเกิดเหตุรุนแรงถึงขั้นเผาโรงพักมาแล้ว

หมายเหตุ
	 1)	 สีส้ม	-	เฉพาะผู้ขับขี่,	สีเทา	-	เฉพาะผู้โดยสาร,	สีฟ้า	–	รวมผู้ขับขี่
และผู้โดยสาร
	 2)	 ชั้นภูมิที่	 1	 หมายถึง	 เขตเมืองขนาดใหญ่	 คือ	 เทศบาลนครหรือ
เทศบาลเมืองที่เป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจังหวัด
	 3)	 ช้ันภูมิที่	 2	 หมายถึง	 เขตเมืองขนาดกลาง	 คือ	 เทศบาลเมือง 
ในอ�าเภออื่นๆ	หรือเทศบาลต�าบลที่มีประชากรมากกว่า	20,000	คน
	 4)	 ช้ันภูมิท่ี	 3	 หมายถึง	 เขตเมืองขนาดเล็กหรือชุมชนชนบท	 
คือ	เทศบาลต�าบลที่มีประชากรน้อยกว่า	20,000	คน

จุดเริ่มต้น.....คนท�างาน
	 นับแต่ประเทศไทย	 ประกาศใช้	 พ.ร.บ.การสวมหมวกนิรภัยท้ังผู้ขับข่ี
และผู้ซ้อน	 มีผลครอบคลุมทุกพื้นท่ีท้ังประเทศ	 มาตั้งแต่เมื่อวันที่	 1	 มกราคม	
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พ.ศ.	2539	มาจนถึงปัจจุบันนี้	จากการส�ารวจของหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อน
สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน	มลูนิธไิทยโรดส์	พบว่า	อตัราการสวมหมวก
นิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์	ปี	พ.ศ.	2553	–	2559	ในภาพรวมทั้งประเทศ	
อยู่ที่ 43% ซึ่งขยับลงมาเล็กน้อยจากปี 2553 (44%) (รายละเอียดดังรูป
ที่ 8) ทั้งที่มีนโยบายในการบังคับใช้กฎหมายและการติดตามประเมินผลมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีประกาศทั้ง	4	ฉบับ	ดังนี้...
	 1)	 มตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่29	กนัยายน	2552	เหน็ชอบแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	 2552-2555	 โดยก�าหนดให้งานความปลอดภัย
ทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ	
	 2)	 มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2553	ก�าหนดให้ระหว่าง
ปี	พ.ศ.	2554-2563	เป็น		“ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน”	(Decade	
of	Action	for	Road	Safety)
	 3)	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน	พ.ศ.2554	ประกาศ	ณ	วันที่	8	มกราคม	พ.ศ.2554
	 4)	 นโยบายนายกรัฐมนตรี	 (นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร)	 ให้ขยายผล
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวม	 หมวกนิรภัย	 100%	 ออกไปอีก	 3	 ปี	 (พ.ศ.
2555	 -	 2557)จากเดิมที่ก�าหนดให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติก�าหนดนโยบาย	
มาตรการให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจจราจรและเจ้าหน้าท่ีทีเ่กีย่วข้อง	บงัคบัใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด	จรงิจังและต่อเน่ือง	ครอบคลมุท่ัวพืน้ทีท่กุช่วงเวลา	โดยเฉพาะผูใ้ช้
รถจกัรยานยนต์	ต้องสวมหมวกนริภยัท่ีได้มาตรฐาน	ผูใ้ช้รถยนต์ต้องคาดเขม็ขดั
นิรภัย	งดการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะที่ขับขี่	เป็น	100%	ภายในปี	2554

รปูท่ี 8	อตัราการสวมหมวกนริภยัของผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์	ปี	พ.ศ.	2553	–	2559
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ปัญหาอยู่ตรงไหน.....นโยบายและมาตรการกฎหมายใช่หรือไม่?
	 ท�าไม	 การออกนโยบายและมาตรการกฎหมายเพ่ือบังคับใช้กฎหมาย 
ท้ัง	 4	 ฉบับ	 ที่ประกาศออกมาแล้วอย่างต่อเนื่องยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน	
ทั้งที่การประกาศโดยทราบทั่วกันนั้นถือเป็นการประกาศจากผู้บริหารระดับ
ประเทศ....ถ้างั้นแล้วปัญหาอุปสรรคอยู่ตรงไหน
	 จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้ซึ่งผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่	 พบว่า	
ประชาชนขาดความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความรุนแรงจากปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนและคิดว่าเป็นเรื่องของโชคชะตา	ประกอบกับความไม่ไว้วางใจและคิดว่า 
เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจจับเพื่อหวังเงินค่าปรับ	 เพราะประเด็นส�าคัญอื่นๆ	 มีอยู่
มาก	ท�าไมเจ้าหน้าทีไ่ม่ไปกวดขัน	รวมถึงภาวะการณ์น�าของผูน้�าทกุระดับ	ต้ังแต่
ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ผู้บังคับการต�ารวจภูธร	นายอ�าเภอ	นายก	อปท.	ที่ไม่ต่อ
เนือ่งเข้มแขง็และสอดประสานกนัในทกุระดบั	ก่อให้เกดิ	“ระบบอปุถมัภ์”	ขึน้ใน
สงัคม	เจ้าหน้าทีต่�ารวจผูป้ฏบิตังิานจงึยากต่อการก้าวข้ามแรงเสียดทานทัง้หลาย
โดยล�าพัง	สุดท้าย	อย่างที่ทราบกันดีว่า	หากต้องการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เสี่ยงของบุคคล	 จ�าเป็นต้องด�าเนินการควบคู่กันไประหว่างมาตรการการให้ 
ความรู้	 ประชาสัมพันธ์กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง	 ดังเช่น
บทเรียนจากต่างประเทศ	 เช่น	ออสเตรเลีย	และบทเรียนในประเทศไทยอย่าง
จังหวดันครศรธีรรมราช	ซึง่บทเรยีนของพืน้ที	่อยูภ่ายใต้ภาวะการณ์น�าทีเ่ข้มแขง็ 
ต่อเนือ่งจรงิจงั	ของ	พล.ต.ต.วนัไชย	เอกพรพชิญ์	ผูบั้งคบัการต�ารวจภธูรจงัหวดั
นครศรีธรรมราชคนปัจจุบัน	 โดยบทเรียนดังกล่าว	 เกิดขึ้นจากความช�านาญ
และทักษะเฉพาะในเรื่องการจัดการข้อมูล	 การสร้างการมีส่วนร่วมของคณะ
ท�างานป้องกันและแก้ไขปัญหาอบัุตเิหตทุางถนนระดบัจงัหวดันครศรธีรรมราช
ทีไ่ด้สะสมองค์ความรูไ้ว้มากพอ	โดยส่วนใหญ่องค์ความรูท้ีส่ะสมเกดิขึน้จากบท
เรียน	ปัญหา	อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่	สอดรับกับภาวะ
การณ์น�าที่เข้มแข็งของท่านผู้บังคับการพล.ต.ต.วันไชย	 ได้อย่างถูกที่ถูกเวลา	 
จนสามารถขยายผล Model การด�าเนินงานด้านหมวกนิรภัยไปยังต�ารวจ
ภูธรภาค 8 ได้ในที่สุด...รายละเอียดประกอบด้วย
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...การเผชญิหน้ากบัวกิฤตการณ์ VS ศกัยภาพในการจดัการปัญหาของจงัหวดั
นครศรีธรรมราช...2

	 นับตั้งแต่วิกฤตการณ์ประชาชนเผาโรงพักประท้วงการบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภยั	ท่ี	สภ.เมอืง	ในปี	พ.ศ.2543	จนเจ้าหน้าทีต่�ารวจทีเ่กีย่วข้อง
ถูกย้ายออกนอกพื้นที่ทั้งหมด	 หลังจากนั้น	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจก็ไม่สามารถ
บังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยได้อีกต่อไป	 สร้างผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น	 
มีผู้บาดเจ็บร้อยละ	 80	 บาดเจ็บท่ีศีรษะและเกินกว่าครึ่งเสียชีวิตจากการบาด
เจ็บที่ศีรษะรุนแรง	 ในขณะที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชขาดแคลน
หมอด้านศัลยกรรมระบบประสาท	 อย่างไรก็ดีในช่วงปี	 พ.ศ.	 2543-2551	 
มีความพยายามอย่างมากของต�ารวจในการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย	 
แต่ไม่สามารถข้ามค�าขู่เผาโรงพักของประชาชนไปได้	 โดยตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2551	
เป็นต้นมา	ได้ด�าเนินการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ผ่านโครงการดังนี้		
 ปี	 พ.ศ.	 2551-2552 โครงการหมวกแสนใบปลอดภัยถ้วนหน้า  
รับบริจาคหมวกนิรภัยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จากประชาชน	การจัด
ทอคโชว์	เพื่อจัดสรรหมวกนิรภัยให้	สภ.32	สภ.	แจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่
ตามบริบท	โครงการดังกล่าวส่งผลให้	โครงการของ	สภ.เมือง	2	โครงการ	คือ	
โครงการจับแล้วแจก และจับคนขับรับคนซ้อนไม่สวมหมวกนิรภัย 2 เท่า 
ประสบความส�าเร็จ	 มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่	 มากกว่าร้อยละ	 70	
และไม่มีการต่อต้านจากประชาชน
 ปี	พ.ศ.	2553-2554	กองบังคับการต�ารวจภูธรขยายความส�าเร็จไปที่
โครงการ นครปลอดภัย จับจริง ปรับจริง	 ส่งผลให้อัตราการสวมหมวกภาพ
รวมทั้งจังหวัดอยู่ที่	ร้อยละ	54		
 ปี	พ.ศ.	2555-2556	ขยายโครงการเข้าไปในองค์กร	ในชื่อ	นวัตกรรม 
3 โมเดล ผ่านองค์กร 3 องค์กร	คือ	โรงเรียน	โรงงาน	และหมู่บ้าน		
 ปี	 2557-ปัจจุบัน	 กองบังคับการต�ารวจภูธรภาคร่วมกับคณะท�างาน

2สรปุบทเรียนการด�าเนนิงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตทุางถนนกองบงัคบัการต�ารวจ
ภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช,	วรรณี	มีขวด



96 Best Practice

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบัุตเิหตจุราจรระดบัจงัหวดั	ด�าเนนิงาน	โครงการนคร
ปลอดภยั ทกุวนั ทุกวยั หมวกหมวกนริภยั 100% จนเกดิเป็นมาตรการองค์กร
ขยายผลทัง้จงัหวดั	และจากการส�ารวจของมหาวทิยาลยัราชภฎันครศรธีรรมราช	
พบว่าอัตราการสวมหมวกนิรภัย	 ภาพรวมจังหวัดอยู่ที่	 ร้อยละ	 73	 	 จ�านวน 
บาดเจ็บและตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะไม่เพิ่มข้ึนและมีแนวโน้มลดลง 
(ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ	:	IS	)
	 โดยขั้นตอนการด�าเนินงานนับแต่	 โครงการหมวกแสนใบปลอดภัย
ถ้วนหน้า	โครงการวาระ	นครปลอดภัย	ทุกวันทุกวัย	สวมหมวกนิรภัย	100	% 
โครงการปรับจริง	 จับจริง	 24	 ชั่วโมง	 โครงการนวัตกรรม	 3	 โมเดล	 และ	 
นครปลอดภัย	:	มาตรการองค์กร	มขีัน้ตอนการท�างานคอื	กองบงัคบัการต�ารวจ
ภูธรจะก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติถ่ายทอดไปยัง	 สภ.ในความรับผิดชอบ	
32	สภ.	สภ.แต่ละสภ.น�านโยบายไปแปลงสูก่ารปฏิบัติตามบรบิทของพืน้ทีโ่ดยมี
จดุยนือยูท่ีก่ารบงัคบัใช้กฎหมาย	กองบงัคบัการจะตดิตามประเมนิผลการท�างาน
ของแต่ละ	สภ.	ทมีวชิาการถอดชดุความรูท้ัง้ทีป่ระสบความส�าเร็จและไม่ส�าเร็จ	 
เพื่อปรับกระบวนการท�างานของแต่ละสภ.อย่างต่อเนื่อง
	 ส�าหรับขั้นตอนการด�าเนินงาน	โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย 
หมวกหมวกนิรภัย 100% จนเกดิ Model 4+4+1 ขยายผลไปยงัต�ารวจภธูร
ภาค 8 จะมีรายละเอียดในการด�าเนินงาน	ดังนี้
 1) ขั้นเตรียมการ (1 เดือน) 
	 •	 เตรียมข้อมูล	 สถิติ 	 สถานการณ์	 ความส�าคัญของปัญหา	 
โดย	โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราชเป็นผูจ้ดัเกบ็และสงัเคราะห์ข้อมลูให้
เกิดความน่าสนใจก่อนน�าเสนอผู้บริหาร
	 •	 ผูบ้งัคบัการต�ารวจภธูรฯ	เข้าพบผูว่้าราชการจงัหวดั	ชีแ้จงท�าความ
เข้าใจ
	 •	 สร้างทีมภาคีเครือข่าย	กระจายท�าความเข้าใจกับหน่วยงานอื่นๆ
	 •	 การท�าเปน็วาระจงัหวัด	ประกาศเป็นนโยบายชดัเจน	เพื่อป้องกนั	
“ระบบอุปถัมภ์”	และเจ้าพนักงาน/ผู้ปฏิบัติงานด�าเนินการได้สะดวก	โดยการ	
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MOU	หน่วยงานราชการทั้งหมด	778	หน่วย	เอกชน	193	หน่วย	(ระดับอ�าเภอ	
จะมีนายอ�าเภอ	 กับผู้ก�ากับลงนามคู่กัน)	หมายเหตุ	 การ	MOU	 ต้องท�าใหม	่ 
กรณีเปลี่ยนผู้น�า
	 •	 ก�าหนดเครื่องมือคือ	
	 	 •	 มีการประชุมระดับผู้ว่าราชการจังหวัด	 (ผ่านเวทีความมั่นคง	
และกรมการจงัหวดั	ใช้สถตินิ�าเสนอหารอืในทีป่ระชมุ)	และลงไปถงึระดบัอ�าเภอ
	 	 •	 สร้าง	Group	line	ประเด็นหมวกนิรภัย	เชิญผู้น�าทุกองค์กร
เข้ากลุ่ม
	 	 •	 ก�ากับติดตามประเมินผลผ่านช่องทางที่หลากหลาย	 เช่น	
ก�าหนดเป็นวาระการประชุมประจ�าเดือน	 และการติดตามผ่าน	 Line	 group	 
ที่ต้องมีการรายงานเป็นประจ�า
 2) ขั้นที่ 2 ก�าหนดมาตรการ (4 เดือน)
	 •	 ด�าเนินการประชาสัมพันธ์และจัดฝึกอบรม	(จ�านวนคนที่ผ่านการ
อบรมทั่วทั้งจังหวัดประมาณการอยู่ที่	 300,000	 กว่าคน	 เพียงพอท่ีจะไปลือ
กันทั้งจังหวัด)	 ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ
จะด�าเนินการ	“เคาะประตูบ้าน”	ประชาสัมพันธ์ทุกครัวเรือน	ให้เห็นว่าหวังดี	 
ไม่ได้ท�าเพื่อเงิน	 ความสัมพันธ์กับชาวบ้านจึงดีมาก	 รถต้องห้ามจอดที่โรงพัก	
(วิ่งทั้งวัน)	และกลับมารายงานลงตารางว่าประชาสัมพันธ์ได้เท่าไหร่	เช่น	มีการ
ตกลงรับปากว่าจะใส่กี่ครัวเรือน	ฯลฯ
	 •	 อบรมครูแม่ไก่	(เจ้าหน้าที่ต�ารวจ)	32	สภ.	160	คน	(คัดเลือกโดย
ต�าแหน่งหน้าที่	 หรือหัวหน้าสถานีเข้ารับการอบรมเอง)	 โดยสร้างความเข้าใจ	
1	 รอบ	 พร้อมมอบ	 Package	 เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการฝึกอบรมต่อในพื้นที่	
ประกอบด้วย	slide	น�าเสนอในรปูแบบ	Power	point,	VDO	clip	รวมถึงการฝึก
อบรมเทคนิควิธีการพูดและการน�าเสนอโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ)
 3) ขั้นที่ 3 บังคับใช้กฎหมาย (4 เดือน)
	 •	 ช่วงแรก	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจจะด�าเนินการจับกุมผู้กระท�าผิดและ 
น�ามาเข้ารบัการอบรมโดยให้ชมภาพยนตร์	และส่งชือ่ให้หน่วยงานทีเ่ป็นผูบ้งัคบั
บัญชารับทราบ	(ได้ตัวเลข	ข้อมูลสารสนเทศ)
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	 •	 จากนั้นจึงจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น	 จับปรับโดยไม่มีการ
ร้องขอ
 สรุปสาระส�าคัญของกลยุทธ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชน�ามาใช้
ด�าเนินงานจนประสบผลส�าเร็จประกอบด้วย 
	 1)	 การท�างานร่วมกับทีมสหสาขา	แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	
ผ่านเวทปีระชมุทัง้แนวราบและแนวดิง่	ทุกเดอืนอย่างต่อเนือ่ง	ลงพืน้ทีใ่นชมุชน
ที่มีปัญหาอ่อนไหวร่วมกับภาคีเครือข่าย	การร่วมมืออย่างเข้มข้นกับสื่อมวลชน
ทุกแขนง
	 2)	 การใช้ข้อมูลชี้บ่งสถานการณ์และการติดตามประเมินผล	
	 3)	 การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตามบริบทของพื้นที่	
	 4)	 การตั้งตัวชี้วัดในทุกระดับจนถึงระดับ	สภ.	
	 5)	 การก�าหนดเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเป็นหนึ่งในวาระการประชุม
ความมั่นคงของต�ารวจ	
	 6)	 การมีคณะท�างานด้านการขับเคลื่อนอุบัติเหตุทางถนนโดยมี 
ผู้บังคับการต�ารวจภูธรเป็นประธาน
	 7)	 ในทางปฏิบัต	ิการน�าหลกัการไปสูผ่ลงานและผลลพัธ์ต้องการภาว
การณ์น�าทีต่่อเนือ่งเข้มแข็งและสอดประสานกนัทุกระดบั	จงึจะสามารถเอาชนะ
แรงเสียดทานของระบบท่ียึดโยงกับคนในระบบวัฒนธรรมการท�างานแบบ
เดมิๆ	ทีฝั่งรากหยัง่ลกึมานานในการแก้ปัญหาทีต้่องการความร่วมมอืข้ามสาขา	 
อย่างเรื่องอุบัติเหตุจราจร	ถัดจากภาวการณ์น�า	ศักยภาพในการตามหรือตอบ
สนองการน�านับเป็นประเด็นส�าคัญ	 ความรู้ความช�านาญทางเทคนิคเป็นเร่ือง
ใหญ่ประการแรกที่พึงค�านึง	 เพราะเป็นฐานของการวางแผน	 น�าแผนสู่การ
ปฏบิตัแิละก�ากับตดิตามประเมนิผล	ดชันวีดัศกัยภาพในเรือ่งนีค้อื	คณุภาพของ 
แผนงาน/โครงการที่อยู่ในกระดาษ3

3ต�าราระบาดวิทยา	อุบัติเหตุจราจร,	ไพบูลย์		สุริยะวงศ์ไพศาล



Best Practice 99

 13.  โครงการสร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการ 
สวมหมวกนิรภัย 100% ต�าบลเหนือเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

บริบท/ต้นทุนเดิม สถานการณ์ สภาพปัญหา
	 องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือ	 จังหวัดร้อยเอ็ดเมืองประสบปัญหา
บุคลากรประสบอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สิน
ขององค์กร	 รวมถึงความเสียหายในแง่ของเวลาและต้นทุนทรัพยากร	 จึงเล็ง
เห็นความส�าคัญในการรณรงค์และสร้างจิตส�านึกในเร่ืองความปลอดภัยทาง
ถนน	และพฤติกรรมเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้	เช่น	การบังคับใช้การสวมหมวก
นิรภัย	100%	ในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย	โดยมีหน่วยงาน
เข้าร่วมโครงการจ�านวน	8	หน่วยงาน	จากภาครัฐ	ภาคเอกชน	สถานศึกษา

 ทุนเดิม................
 มีองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 3 แห่ง ที่ได้ด�าเนินการมา 
ต่อเนื่อง ได้แก่	 1.อบต.เหนือเมือง	 2.โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย	 3.ห้าง	 Big	C	
ซึ่งเกิดแนวทาง	รูปแบบวิธีการด�าเนินงานองค์กรต้นแบบปี	2558	ตามขั้นตอน
การจัดท�ามาตรการองค์กรของ	บริษัทกลาง	คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ�ากัด
ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนและค�าปรึกษาโดยมีทุนเดิม	ชักชวนภาคี	ท�างานปกติ	
มีกิจกรรมเข้มแข็ง	 แนวคิดว่า	 การเสียชีวิต	 บาดเจ็บ	 มีผลกระทบต่อองค์กร
และธุรกิจ	 และการเห็นคุณค่าตนเอง	 เป็นนโยบายผู้บริหาร	 ในหน่วยงาน
ตนเอง	เป็นความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ	และพบโอกาสในการพฒันาคอื	 
ใน	 3	 องค์กรต้นแบบ	 หากมีการถอดบทเรียนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 ในองค์กร	 กับ	 ผู้เก่ียวข้อง	 เพ่ือน�ามาปรับปรุง	 
ต่อยอด	มาตรการองค์กร	โดย	เฉพาะปัจจยัท่ีท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม	 
ของ	บุคลากรในองค์กร
 ชุดความรู้ในการสร้างมาตรการองค์กรการส่งเสริมหมวกนิรภัย“องค์
ความรู้ในการต่อยอด การขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร”	 กระบวนการ 
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ขับเคลื่อนผ่าน	(	ผ่าน	5	ส	5	ช)	จากการถอดบทเรียน	พบว่า	
	 •	 รูปแบบ การด�าเนินงานใช้	-ความรู้	-ทัศนคติ-	Situation	-พรบ. 
-วินัย	กฎหมาย	
	 •	 วิธีการ	 การมีส่วนร่วมในทุกๆกระบวนการ	 กับผู้เกี่ยวข้องทุก
ระดับ	มีส่วนร่วม	คิด	ท�า	ในองค์กร	เปิดโอกาสในการน�าเสนอแนวทางร่วมกัน	 
การให้ความรู ้ต่อเนื่อง	 ต่อยอดความรู ้	 ข่าวสาร	 เห็นเพื่อนได้รับบาดเจ็บ	 
บทลงโทษของผู้ละเมิด	 ข้อตกลงในองค์กร	 ตักเตือน	 –การประเมินในการ 
ต่อสญัญาจ้าง	ใช้การประชมุต่อเนือ่ง	ให้ข้อมลูต่อเนือ่งทกุเวที	กตกิาขององค์กร
และเชื่อมกับงานปกติ	
	 •	 แนวคิด	 ว่า	 “การเสียชีวิต	 บาดเจ็บ	 มีผลกระทบต่อองค์กรและ
ธุรกิจ	 และการเห็นคุณค่าตนเอง	 เป็นนโยบายผู้บริหาร	 ในหน่วยงานตนเอง	 
เป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”	มีขั้นตอนดังนี้	
	 •	 คืนข้อมูลและเสนอผลกระทบจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์	 
จากบทเรียนความส�าเร็จ	 ใน	 3	 องค์กรต้นแบบ)	แนวคิด รูปแบบ วิธีการ 
ด�าเนนิงาน	(ในเวทปีระชมุประจ�าเดอืนหวัหน้าส่วนราชการ	และการประชมุภาคี
แบบเคลื่อนที่ของทีม	ตารวจ	/ปภและ	รพ.ร้อยเอ็ด	เพื่อการ	ชง	เชียร์	เชื่อมกับ 
ผู้บริหารในด้านนโยบาย	งบประมาณเสริม	ให้เกิดกิจกรรมตามนโยบาย	
	 •	 อบต.เหนือเมือง	 เจ้าภาพหลักในการเชื่อมงานอุบัติเหตุกับ
ภาครัฐ	 เอกชน	 โรงเรียน	 และประชุมทีมงาน	 ขอเข้าพบ	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 
เพื่อมอบ	นโยบาย	MOU	สั่งการ	เป็นหนังสือสั่งการ	ใน	8	หน่วยงานและสถาน
ศึกษา	สพฐ	/สพม	ทั้งจังหวัด	ด�าเนินการมาตรการองค์กร	100%	และหน่วย
งาน 8 องค์กร	เข้าร่วมองค์กรต่อยอด	ขยายผล	พร้อมเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ 
บาดเจ็บ	 เสียชีวิต	 การสวมหมวกนิรภัย	ก่อน-หลัง	 ด�าเนินงาน	 โดยผ่านการ	
ประชมุคณะกรรมเดอืนละ	1	ครัง้	น�ามาตรการ	การเกดิอบุตัเิหต	ุก�าหนดกฎบตัร	
ควบคุม	มีการท�าแผนงาน	มาตรการองค์กร	โดยมผีูบ้รกิารรบัรองและสนบัสนนุ	
ส�ารวจ	จักรยานยนต์	ใบขับขี่	พรบ	และสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	56-59	ใช้ข้อมูล
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สถิติอุบัติเหตุ	3	ฐาน	โดยคณะกรรมการ	มีหลักคิดการด�าเนินงาน	3	หลักการ 
“รณรงค์ปลุกจิตส�านึกและสร้างกระแส” 
	 •	 ร่วมกันจัดเวทีเชื่อมนโยบายและงบประมาณ	 ภาครัฐ	 เอกชน	
MOU ผู้ว่าเป็นประธาน และติดตามผลของการ	MOU	กับ	8	องค์กรต้นแบบ	 
ขยายผลไปยัง	 สสจ.ร้อยเอ็ด	 สสอ.ร้อยเอ็ด	 ทุกอ�าเภอ	 รวมทั้งกรมทางหลวง
ชนบท	และแผ่นดิน	
	 •	 ขับเคลื่อนผ่านการมีส่วนร่วม	ให้ความรู้	ข่าวสาร	จัดท�ามาตรการ	
ข้อตกลง	กตกิา	ภายในองค์กรต่อเนือ่ง	โดยการถ่ายทอดความรู้	ในการขบัเคล่ือน
มาตรการองค์กร
	 •	 โรงงานต่างๆ	เกดิกฎบัตรของทกุหน่วยงานทางถนน	เพิม่กฎบตัร
มากขึ้น	 รวมถึงการหาภาคีเพิ่มการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย	 และ
ข่าวสารต่างๆในโรงงาน	มีการติดตาม	ควบคุมตรวจสอบ	ในBigC	หากละเมิด	มี
ฝ่ายบุคคลเข้าดูแลก�ากับ	เสริมภูมิคุ้มกัน	และเพิ่มและขยายเครือข่ายในหน่วย
งานย่อยขององค์กรเอกชนในโรงงาน	โดยประชาสัมพันธ์	นโยบาย	ติดกฎบัตร	
ก�าหนดพืน้ทีส่วมหมวก	ตดิป้ายรณรงค์	ประชาสมัพนัธ์	ด้านนอก	ในชมุชน	และ	
ในโรงงาน	 ติดสติ๊กเกอร์ร่วมโครงการ	หากไม่ปฏิบัติตาม	 ลงโทษและมีบันทึก
กฎบัตร	ผู้กระท�าผิด	ปรับทัศคติ	 โดยการสื่อสาร	พูดคุย	สาเหตุไม่ปฏิบัติตาม
ชี้แจงประจ�าเดือน	จ�านวน	1,800	คน	ชี้แจงให้พนักงาน	ผลดี	ผลเสีย	ผู้บริหาร
ท�าตวัเป็นต้นแบบมสีหกรณ์หมวกนริภยั	ตดิต่อหน่วยงานภายนอก	มาท�า	พรบ.
และ	จ�าหน่ายหมวกนิรภัยแก่พนักงาน	

 ส�าหรับผลงานเด่น	 พบกิจกรรมท่ีน่าสนใจ	 ได้แก่	 การอบรมให้ 
ความรู้แกนน�า	 จนท.รักษาความปลอดภัย	 การใช้ระบบ	 C-TPAT	 เป็นระบบ
ความปลอดภัยมาตรฐานขององค์กรเอกชน	 มาประยุกต์ใช้การควบคุม	 ก�ากับ	
ในงานปกติและการพัฒนาองค์กรและขยายเครือข่ายภายใน	มีเคร่ืองตรวจวัด
ปริมาณ	Alc	พนักงานขับรถรับส่ง	และได้รับรางวัล	ที่นนทบุรี	และผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด	
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 โรงเรียน ไพโรจน์วิชชาลัย	 เพราะเกิดอุบัติเหตุมาก	 โรงเรียนท�า
มาตรการองค์กร	100%	โดยการจัดการสิ่งแวดล้อม	จัดสถานที่จอดรถ	ท�าป้าย	
โลโก้	ขีดสี	ตีเส้น	เกิดถนนตัวอย่าง	เด็กนักเรียน	มีกองทุนหมวก	โรงเรียนมีคู่มือ
การออกกฎบัตรดูจากบ.กลางเป็นหลัก	กฎบัตร(รร.)	 เชื่อมกับการคิด	คะแนน 
จิตพิสัย	ในคู่มือนักเรียน	
 ทั้งนี้ ป้องกันสาธารณภัยจังหวัดร้อนเอ็ด และ บ.กลางร่วมกัน  
ในการ	จดังานรณรงค์	ให้ความรู้	ในโรงเรยีน	ในโรงงาน	และติดตาม	เป็นพ่ีเล้ียง	
การด�าเนินในโรงงาน	ร่วมตรวจสอบ	กองทุน	ป้าย	และการมีที่จอดรถ	มีรถรับ
ส่งพนักงาน	มีเครื่องเป่าแอลกอฮอล์	
 ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามประเมินผล	 โดยคณะ
กรรมการและคณะพ่ีเลีย้ง	ร่วมกนั	จากการประเมนิผลการด�าเนนิงานมาตรการ
องค์กร	2	ครั้ง	ใน	8	องค์กรต้นแบบ	โรงงาน	พบหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน	 
7	 แห่ง	 สาเหตุที่ไม่ผ ่านการประเมิน	 พราะการเชื่อมต่อขณะผู ้บริหาร	 
หัวหน้างาน	 ไม่ชัดเจน	 เน้นธุรกิจ	 ไม่มีเจ้าหน้าที่	 ไม่พียงพอ	และมีการเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ตลอด	 เข้า-ออก	ต่างสาขา	 ไม่ต่อเนื่องในการท�างาน	ตามเกณฑ์การ
ประเมิน	โดยการสุ่มตรวจ	,	ใช้กล้อง	CCTV	360	องศาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด	
ทัง้ภายในและภายนอกตรวจรถ	กระจก	ระเบดิเข้มข้น	เป็นการประเมนิผลและ
ตดิตาม	และการบงัคบัใช้มาตรการองค์กรของ	โรงงาน	/	โรงพยาบาล	/	โรงเรียน	
 ความยั่งยืนที่เกิดจากนโยบาย	สถานการณ์	เมื่อมีการเปลี่ยนผู้บังคับ
บัญชา	มีผลต่อนโยบายและมาตรการองค์กร	จึงมีการน�าไปสู่องค์กรย่อย	หรือ
สาขา	 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน	 ตามกฎ	 และอาศัยความร่วม
มือทุกภาคส่วน	 เกาะกุมในการท�างาน	 ภาครัฐ	 เอกชน	 องค์กรอิสระ	 สถาบัน 
พระปกเกล้า	ในการด�าเนินงานงดเหล้า	
 ปัญหาอุปสรรค	 พบว่า	 ในโรงงาน-เมื่อพนักงาน	 ออกนอกหน่วยงาน	
ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจน	ถึงบ้าน	ท�าแต่ในหน่วยงาน	หน่วยงานภาครัฐ-การ
บังคับใช้กฎหมาย	จุดตั้งด่าน	บางจุดไม่สามารถตั้งด่านได้เพราะ	 เวลาเร่งด่วน	
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ต้องผ่อนผันการจับกุม	 ท�าให้การจราจรติดขัด	 ขาดบุคลากรในหน่วยงานภาค
รัฐมาด�าเนินงานต่อเนื่อง	 เพราะมีงานประจ�างบประมาณการด�าเนินงานมา
ล่าช้า	 ท�าให้การด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	ประเด็นพิเศษ	 ในกลุ่มเยาวชน	
เพราะการเกิดอุบัติเหตุ	ของเด็กนักเรียนขาดทักษะการขับขี่	-	ไม่มีวินัย	ไม่ท�า
ตามกฎจราจร	ผ่าไฟแดง	ควรมีการน�าเสนอ	เพิ่มมาตรการ/ความรู้	ความเข้าใจ
เข้าไปในหลกัสตูร	เชือ่มโรงเรยีนมาเป็นภาคเีครอืข่ายมากขึน้	มกีารจดัต้ัง	ชมรม
อุบัติเหตุในโรงเรียน	ท�าโรงเรียนต้นแบบ	ชื่นชมใน	Social	และสพม.	 ,	สพป.	 
ท�า	MOU	ข้อค้นพบ : ข้อเสนอแนะในการต่อยอดงาน เพื่อความยั่งยืนใน
พื้นที่ พบว่าองค์กรเอกชนใช้หลักการ	 3	 ประการ	 (รณรงค์ปลูกจิตส�านึก/
สร้างกระแส/เพิ่มและขยายเครือข่ายในหน่วยงานย่อย)ในการด�าเนินการ	
“พนักงานเป็นทรัพย์สินของบริษัท”	 แสดงความเป็นเจ้าภาพชัดเจนและ
ต้องการขยายผลไปยังชุมชนในปีต่อไป	 เป็นแนวคิดที่ดี	 ควรมีการ	 PDCA  
ในองค์กรต่อเนือ่งให้เหน็ผลความส�าเรจ็และดงึผูน้�าชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมหาก
ต้องการขยายผลไปยังชุมชน	 โดยใช้ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุในการขับเคล่ือนผ่าน 
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป	และการที่มีหน่วยงานเข้าร่วมงานหลากหลาย	ภาครัฐ	เอกชน	
ควรมีการ	Mapping	 พื้นที่การทางานตามผลงานเด่น	 (Good Practice)  
เพื่อความต่อเนื่องในการสื่อสารและทางานร่วมกันของภาคีเครือข่าย	

 สัญญาณความยั่งยืน พบว่า	 ต้องใช้เวทีหัวหน้าส่วนราชการในการ 
คืนข้อมูลและติดตามงาน	 ผู ้บริหารต้นแบบและถ่ายงานสู ่องค์กรย่อย	 
(เอกชน)	 เกิดมาตรการในองค์กรเอกชนเชื่อมโยงกับนโยบายและการประเมิน
ต่อสัญญาจ้าง
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กลุ่มโครงการ สถำนศึกษำ/เยำวชน/กู้ชีพ กู้ภัย
 14. สานส�านกึ สร้างการเรยีนรู.้..สูว่ฒันธรรมความปลอดภยั
ทางถนนของเยาวชนเมืองแม่กลอง

 เด็กและเยาวชนกับสถานการณ์อุบัติเหตุ  
	 อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2556	 มีผู้เสียชีวิต	
14,789	 คน	 คิดเป็นอัตรา	 22.89	 ต่อประชากร	 100,000	 คน	 โดยทุกๆ	 วัน	 
จะมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเกือบ	41	คน	หรือ	ประมาณ	2	คน
ต่อชัว่โมง	(มรณะบตัรและหนงัสอืรบัรองการตาย	ส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์	
กระทรวงสาธารณสุข)	กลุ่มอายุที่เสียชีวิตมากที่สุด	คือ	15-19	ปี	(1,757	คน)	
รองลงมา	 20-24	 ปี	 (1,426	 คน)	 รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะท่ีมีจ�านวนการ
เสียชีวิตมากที่สุด	 ถึง	 5,593	 คน	 เช่นเดียวกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
ในจังหวัดสมุทรสงคราม	พบว่า	ในปี	2556	มีผู้เสียชีวิต	29	คน	คิดเป็นอัตรา	
14.94	ต่อประชากร	100,000	คน	ปี	2557	มีผู้เสียชีวิต	28	คน	คิดเป็นอัตรา	
14.1	ต่อประชากรแสนคน	จากการรวบรวมข้อมลูผูบ้าดเจ็บจากอบุติัเหตุจราจร	 
ปี	2557	ที่ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	พบว่า	 เป็นเพศชาย	จ�านวน	955	คน	 
(58	%)	เพศหญงิ	679	คน	(41.56	%)	ผูบ้าดเจบ็ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มอาย	ุ15	-	19	 
ปี	จ�านวน	303	คน	(18.5	%)	รองลงมา	20	-	24	ปี	จ�านวน	186	คน	(11.4	%)	 
ยานพาหนะที่มีผู ้บาดเจ็บมากที่สุดคือ	 จักรยานยนต์	 จ�านวน	 1,342	 คน	 
(86.8	%)	รองลงมาเป็นรถปิคอัพและรถเก๋ง	ซึง่อุบัตเิหตจุราจรส่วนใหญ่เกดิมาก
ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มวัยรุ่น	และเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์	
	 จากการส�ารวจข้อมูลการสวมหมวกนิรภัยโดยมูลนิธิไทยโรดส์	 
พบว่า	 ในปี	 2556	 จังหวัดสมุทรสงครามผู้ขับข่ีจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย	
ร้อยละ	60	ผูโ้ดยสารสวมหมวกนริภัยเพยีงร้อยละ	7	จากการด�าเนนิงานป้องกนั
และลดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเยาวชนช่วง	 2	 ปีท่ีผ่านมาพบว่า	 เป็นการจัด
กจิกรรมเชงิรณรงค์และการท�ากจิกรรมเป็นช่วงสัน้	ๆ 	ต้ังแต่การพัฒนาศกัยภาพ
เด็กและเยาวชน	การพัฒนาโครงการ	และการลงมือด�าเนินโครงการ	เชื่อมไปสู่
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การน�าข้อมลูอบุตัเิหตท่ีุเกดิข้ึนมาวเิคราะห์ร่วมกนัก่อนทีจ่ะพฒันาโครงการเพือ่
ด�าเนินงานร่วมกับชุมชน	ท้องถิ่น	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จนพบว่าอุบัติเหตุ
จราจรส่วนใหญ่เกิดจากการขบัขีจ่กัรยานยนต์	สาเหตเุกดิจากการไม่สวมหมวก
กนัน็อกขณะขบัขี	่รวมท้ังมจีดุเสีย่งต่างๆ	ของถนนสายหลกัและสายรองมากมาย
ในชุมชน	 ท�าให้ครูและเด็กทราบถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัด
สมุทรสงครามว่าเกิดจาก	ปัจจัยเสี่ยง	ได้แก่	ถนนไม่พร้อม	ไม่สมบูรณ์ช�ารุดเสีย
หายทางโค้ง	รถดดัแปลง	สภาพไม่พร้อม	ไม่ถกูต้องตามกฎจราจรและพฤติกรรม
ของคน	ดืม่สรุาแล้วขบั	ขบัขีร่ถโดยไม่สวมหมวกกนันอ็กเป็นต้น	แต่หวัใจส�าคญั
ที่ยังไปไม่ถึงในการแก้ปัญหาคือรากของปัญหาท่ีเกิดจากการขาดการปลุกฝัง
จิตส�านึกและทัศนคติเรื่องการขับข่ีปลอดภัยและมีวินัย	 ทัศนคติและความเชื่อ	
เช่น	 “ถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับ”	 ซึ่งไม่ได้มีการสร้างการเรียนรู้กับเด็ก 
ว่าถ้าไม่ใส่แล้วหากเกิดอุบัติเหตุจะเกิดผลกระทบและการสูญเสียอย่างไร	 
เม่ือด�าเนินการเสร็จสิ้นก็ไม่ได้สกัดถอดเป็นองค์ความรู้ที่ส�าคัญกับการปรับ
เปลีย่นพฤตกิรรมการขบัขีป่ลอดภยั	และผูเ้กีย่วข้องกย็งัไม่ตระหนกัและไม่ค้นหา
วิธีการสอนหรือสร้างการเรียนรู้แบบใหม่ๆ	 ที่สร้างจิตส�านึกได้อย่างเหมาะสม 
ในระหว่างการด�าเนินงาน
	 ดังนั้นการสร้างการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเรื่อง
การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กับเยาวชน	 โดยเฉพาะการสร้างจิตส�านึก 
ในกลุ่มเสี่ยงส�าคัญ	คือ	เยาวชน	โดยเฉพาะช่วงอายุ	15	-	20	ปี	ที่ก�าลังอยู่ใน
วัยคึกคะนอง	 และเด็กปฐมวัยที่จะเติบโตเป็นวัยรุ่นตามล�าดับจึงมีความจ�าเป็น	
จากการด�าเนินงานโครงการพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายการลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนระดับเยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามที่ผ่านมาต้ังแต่ปี	 2556	 
ทางคณะท�างานโครงการได้ชุดความรู้และบทเรียนของจังหวัดสมุทรสงคราม	
จงึมคีวามพยายามทีจ่ะสรปุออกมาเป็นเทคนคิและกระบวนการสร้างการเรยีน
รู้และกระบวนการปลุกส�านึกความปลอดภัยทางถนน	 รวมถึงพัฒนาเป็นคู่มือ
ใช้ส�าหรับกลุ่มเยาวชน	 ในพื้นท่ีอ่ืนๆ	 	 จึงท�าให้เกิดโครงการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของเยาวชนจังหวัด
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สมุทรสงคราม	 เพื่อให้การด�าเนินงานต่อเนื่อง	นายสุรัตน์	ผุลละศิริ	 ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามจึงได้จัดท�าโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้
และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม	
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณด�าเนินการจากโครงการสนับสนุนการด�าเนิน
งานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด	 (สอจร.)	 ของส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	 เพื่อสรุปบทเรียนการท�างานของเครือ
ข่ายในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทาง
ถนนส�าหรบัเยาวชน	สงัเคราะห์ความรูท้ีไ่ด้จากการสรปุบทเรยีนมาก�าหนดเป็น
หลักสตูรกระบวนการเรยีนรูแ้ละสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนส�าหรับ
เยาวชนและเพือ่พฒันาหลกัสตูรและทดลองปฏบิตักิารในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนส�าหรับเยาวชน

สานกระบวนการ...สู่เด็กและเยาวชน
 

	 โครงการสร ้างกระบวนการเรียนรู ้และสร ้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนของเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามมีกระบวนการด�าเนินงาน	 
ผ่านกิจกรรมการประชุมคณะท�างานเพื่อสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการสรุป
บทเรียนมาก�าหนดเป็นหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนส�าหรับเยาวชนการจัดท�าหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนส�าหรับเยาวชนทดลองปฏิบัติการใน
เครือข่ายคณะท�างานด้านเด็กและเยาวชนโดยมีกระบวนตามขั้นตอนประกอบ
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ด้วย	1)	การประชาสมัพนัธ์โครงการฯ	2)	การศกึษาสถานการณ์การเกดิอบุติัเหตุ	
สถิติ	 การสูญเสียจากอุบัติเหตุของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสงคราม	
3)	 การประชุมระดมสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุของเด็กและเยาวชนร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเด็กและเยาวชน	 4)	 การทบทวนสถานการณ์การ
เกิดอุบัติเหตุและจุดเสี่ยงต่างๆ	 ในการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดสมุทรสงคราม	
ควบคู่กับการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสืบค้นสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุเชิงวิเคราะห์	 (ขั้นต้น)การพัฒนาโครงการ	 จ�านวน	 20	 โครงการ	 
การติดตามหนุนเสริมโครงการใหม่	 10	 โครงการ	 โครงการเดิม	 10	 โครงการ	 
การสรุปบทเรียนการท�าโครงการย่อยในพื้นที่/	 จากการจัดกิจกรรมตาม
หลกัสตูรทีไ่ด้ทดลองปฏิบัตกิารในกลุม่เดก็และเยาวชน	และจดัท�าคูม่อืหลกัสตูร
กระบวนการเรยีนรูแ้ละสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนส�าหรบัเยาวชน
เพือ่เผยแพร่สู่สาธารณะโดยมสี�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสงครามมลูนธิิ
สว่างเบญจธรรมสมทุรสงครามและเทศบาลเมอืงสมทุรสงคราม	เป็นหลกัในการ
ด�าเนินงาน	สถานีต�ารวจภูธรเมืองสมุทรสงครามต�ารวจทางหลวงถนนพระราม	
2	ส�านักงานขนส่งจังหวัด	บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จ�ากัด	สาขา
สมุทรสงครามและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม	 เป็นภาคีเครือ
ข่ายที่มาช่วยกันด�าเนินงานตลอดมา

สานองค์ความรู้...กับการขยายต่องานเยาวชน
	 เมื่อทีมงานได้ประชุมสร้างความเข้าใจคณะท�างานเพื่อวางแผน
ออกแบบกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน	ก็ได้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพเกี่ยว
กับอุบัติเหตุทางถนน	 มีการท�าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความเข้าใจก่อน
และหลังการเรียนรู้	 การลงพื้นที่ส�ารวจจุดเสี่ยง	 และน�ามาเขียนจุดเสี่ยงที่พบ	 
รวมทั้งการเขียนจุดเสี่ยงที่สังเกตได้ระหว่างการเดินทางไป-กลับโรงเรียนและ
บ้าน	 ก็น�าเสนอให้เห็นถึงความส�าคัญของการแก้ไขปัญหาจราจรที่เป็นเรื่อง 
ใกล้ตวั	จากน้ันให้เดก็และเยาวชนแต่ละทมีกลบัไปท�ากระบวนการเดยีวกบัการ
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อบรมในพืน้ทีชุ่มชนของตนเอง	และน�าข้อมลูทีไ่ด้มาน�าเสนอเพือ่พฒันาโครงการ
ที่จะด�าเนินการผ่านการพัฒนาศักยภาพเรื่องการเขียนโครงการ	เขียนโครงการ
และสง่โครงการเขา้มาขอรบัการสนบัสนนุการด�าเนนิงาน	งบประมาณ	10,000	
บาท	/	โครงการ	ส�าหรับโครงการใหม่	และ	20,000	บาท	/	โครงการ	ส�าหรับ
โครงการทีไ่ด้เข้าร่วมกระบวนการในช่วงปี	2556	เมือ่โครงการทีผ่่านการอนมุติั
มีการด�าเนินงาน	2	เดือน	จะมีทีมงานลงไปติดตามหนุนเสริมในพื้นที่
 

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชน

พลังเล็กกับการขยายผล...
 สานพลังเครือข่าย  
	 •	 มีโรงเรียนที่ผ่านการด�าเนินงานในโครงการจ�านวน	 13	 โรงเรียน	
ซึ่งมีการด�าเนินงานเรื่องความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน	 ทั้งเร่ืองการขับขี่
จักรยานปลอดภัย	การรณรงค์สวมหมวกกันน็อก	เป็นต้น
	 •	 เกิดแกนน�าเยาวชนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถบอก
ปัญหาจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	 เห็นความส�าคัญของปัญหาอุบัติเหตุ	 และเกิดความ
ตระหนักจนน�าสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 เช่น	 การขี่จักรยานสวมหมวก 
กันน็อก	 ปั่นจักรยานในเลนท่ีถูกต้อง	 ไม่ข่ีจักรยานย้อนศร	 รู้จักป้ายจราจร	
สัญญาณไฟ	เป็นต้น	
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สานพลังองค์ความรู้สู่การจัดท�าหลักสูตร
	 •	 เกิดกระบวนการปลูกจิตส�านึกสร ้างการเรียนรู ้วัฒนธรรม 
ความปลอดภยัทางถนนในจงัหวดัสมทุรสงคราม	จ�านวน	13	โรงเรียนให้กบัเด็ก
และเยาวชนช่วงชัน้ประถมปีที่	1	-	3	และระดับมธัยมศึกษาปทีี่	6	ประกอบด้วย	
1)	การสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	2)	การอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน	1	วัน	ประกอบด้วย	การทบสอบความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย	10	ข้อ	
เพื่อประเมินผลความรู้เรื่องการขับขี่อย่างถูกต้อง	 การฝึกอบรมเรื่องการขับขี่
ปลอดภัยช่วงเช้า	 และลงเรียนรู้พฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่จริงช่วงบ่าย	 การน�า
ข้อมูลที่ได้มาน�าเสนออย่างน่าสนใจ	 (ละครใบ้	 การวาดภาพ	 ฯลฯ)	 แล้วกลับ
ไปเขียนโครงการที่พบจุดเสี่ยงของแต่ละโรงเรียน	3)	ด�าเนินโครงการ	2	เดือน	 
โดยมีการน�าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้	 4)	 ประเมินผลหลังการ
ด�าเนินงาน	โดยการกลับไปท�าแบบทดสอบเดิม	
	 •	 เกิดบทเรียนและองค์ความรู้จากการท�างานของเครือข่ายในเร่ือง
การจัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนส�าหรับ
เยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม	 และน�าสู่การจัดท�าเป็นหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนส�าหรับเยาวชนของแต่ละ
โรงเรียน	 เช่น	 โรงเรียนวัดปากลัดท�าเรื่องปั่นไปเรียนรู้ไปเกี่ยวกับบริบทชุมชน	
เป็นต้น	ซึง่มกีารจดัหลกัสตูรเรือ่งการป่ันจกัรยานอย่างถกูต้องบรูณาการเข้าไป
ในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต	วิชาลูกเสือ	และช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้	พบว่าเมื่อเด็กได้ด�าเนินงาน	2	เดือน	ส่งผลให้เด็กมีความเข้าใจเรื่องการขับขี่
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นมากกว่า	50	%	เช่น	รู้จักป้ายจราจร	ขับขี่จักรยานสวมหมวก
กันน็อก	และบางส่วนบอกผู้ปกครองให้สวมหมวกกันน็อก	เป็นต้น	
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 สานพลงัข้อมลูสู่การปรับเปล่ียนพฤตกิรรมและบรูณาการท�างานการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน
	 •	 เป็นการท�างานท่ีใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้ง	 และกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของเดก็และเยาวชนในการเกบ็รวบรวม	สรปุวเิคราะห์ข้อมลู	พีเ่ลีย้งช่วยประสาน
งานและข้อมูลสู่การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมด�าเนิน
งานตลอดเวลา	ตั้งแต่เดือนกันยายน	2556	–	ปัจจุบันในลักษณะของเครือข่าย
ข้อมูล	 3	 ฐาน	 แล้วส่งข้อมูลเข้า	 line	 กลุ่มคณะท�างานเพื่อน�าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา	 โดยให้ทุกฝ่ายได้ด�าเนินงานตามความเชี่ยวชาญ/บทบาทที่เกี่ยวข้อง	
รวมทั้งส่งต่อข้อมูลให้	ปภ.น�าเสนอเข้าศูนย์ความปลอดภัยทางถนนในในระดับ
จังหวัดต่อไป
	 •	 เป ็นการส ่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้ เพื่อสร ้างวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยทางถนนผ่านการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ของทุกโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ	ซึง่เน้นให้เดก็และเยาวชนเรยีนรูผ่้านการลงมอืท�า	โดยครูมบีทบาท
เป็นพี่เลี้ยงหนุนเสริม	 และช่วยตั้งค�าถามเพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของ
เด็กอย่างสอดคล้องแต่ละช่วงวัย	 เช่น	การเก็บรวบรวมข้อมูลและการน�าเสนอ
จดุเสีย่งของเดก็ระดบัมธัยมศกึษา	การสือ่สารเรือ่งอนัตรายจากการมพีฤติกรรม
เสี่ยงผ่านละครใบ้	เป็นต้น
	 •	 เ กิ ด เ ค รื อ ข ่ า ย เ ย า ว ช น
สมุทรสงครามรวมพลังป้องกันอุบัติเหตุ
มีสมาชิกจ�านวน	 58	 คน	 ที่เข้ามาแสดง 
ความคิดเห็นเรื่องวัฒนธรรมในการขับขี่
อย่างปลอดภัยร่วมกัน	เช่น	การแก้ไขปัญหา
เมื่อประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน	เป็นต้น
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บทเรียนส�าคัญ...
	 •	 ต้องให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	เก็บรวบรวมข้อมูล	เรียนรู้จาก
พื้นที่จริง	สรุปวิเคราะห์	และตั้งค�าถามเพื่อสร้างการเรียนรู้ระหว่างการด�าเนิน
งาน	 การสรุปบทเรียนหลังการท�างาน	 จะท�าให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากข้าง
ใน	และเกิดเป็นจิตส�านึกในที่สุด
	 •	 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กจะต้องมีการท�าพฤติกรรมซ�้าอย่าง
ต่อเนือ่ง	จะช่วยปลกูฝังจติส�านกึได้และส่งเสรมิให้เกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
	 •	 ครูต้องเอื้อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้และค้นหาการเรียนรู้และ
สร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนทีส่อดคล้องกบัแต่ละช่วงวยั	เพ่ือจัดท�า
หลักสูตรร่วมกันต่อไป

ปัจจัยเอื้อ
	 •	 ครูต ้องพร้อมและเปิดโอกาส/พื้นที่ ให ้เด็กได ้ลงมือปฏิบัติ	 
และออกแบบกิจกรรมอย่างเป็นกระบวนการ	 ช่วยสร้างการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 และการสรุปบทเรียนหลังท�ากิจกรรม	 จะท�าให้เด็กกล้าคิด	 
กล้าแสดงออก	และกล้าน�าเสนอผลงาน	คิดนอกกรอบได้อย่างสร้างสรรค์
	 •	 การท�างานอย่างมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพ	 ทั้งสาธารณสุข	
มูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม	 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบ
ภัยจากรถยนต์สาขาสมุทรสงคราม	 ฯลฯ	 ท�าให้สามารถบูรณาการการท�างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 การออกแบบกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 
การประสานข้อมูล	และการติดต่อประสานงาน	เป็นต้น		
	 •	 การพัฒนาศักยภาพของทีมงานเรื่องกระบวนการคิด	 วิเคราะห	์
การวางแผนก่อนท�ากิจกรรม	 และการสรุปบทเรียนหลังท�ากิจกรรม	 การต้ัง
ค�าถามเพื่อสร้างการเรียนรู้	 ท�าให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ	 และเอื้อ 
ต่อการประสานงาน	ติดตาม	หนุนเสริม
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เงื่อนไข
	 •	 ต้องมีการสนับสนุนให้ท�ากิจกรรมต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสร้าง
การเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิให้เดก็และเยาชนเกดิการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการขบัขี่
ปลอดภัย
	 •	 ต้องติดตามหนุนเสริมการด�าเนินงานทั้งในพ้ืนท่ีและการบริหาร
จัดการโครงการกลาง	 เพื่อให้การด�าเนินงานตามแผนงานที่ระบุไว้และ 
มีประสิทธิภาพ	

ปัญหาอุปสรรค
	 •	 ภารกจิของแต่ละหน่วยงานทีม่คีวามหลากหลาย	ท�าให้การด�าเนนิ
งานล่าช้าในบางครัง้	เพราะว่าต้องอาศยัช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการงานร่วมกนั
	 •	 การโยกย้ายของผู้บริหารโรงเรียน	 ส่งผลต่อกระบวนการด�าเนิน
งานและสร้างการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนรวมทั้งครูท่ีดูและเด็กในแต่ละ 
ช่วงชั้นด้วย

การติดตาม / หนุนเสริม
	 •	 มีการประชุมทีมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนการด�าเนินงาน	 
และการประชุมทีมงานร่วมกับครูของแต่ละโรงเรียนท่ีเข้าร่วมท�ากิจกรรม 
ในโครงการ	ตลอดจนการติดตามหนุนการด�าเนินงานของแต่ละโรงเรียนในช่วง
ปฏิบัติการ
	 •	 ทมีงาน	คร	ูและผูป้กครองทีช่่วยสอดส่องและดูแลน้องๆ	ท่ีเข้าร่วม
กระบวนการว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง	เช่น	การสวมหมวกกันน็อก	
การขับขี่ย้อนศร	 เป็นต้นและชวนสรุปบทเรียนหลังการด�าเนินงานของแต่ละ
โครงการ

แนวทางการขยายผล / ความยั่งยืนของโครงการ
	 •	 ครสูามารถน�ากระบวนการไปสอดแทรกในการเรยีนการสอน	หรอื
พัฒนาเป็นหลกัสตูรเรือ่งการสร้างจติส�านกึและวฒันธรรมการขบัขีป่ลอดภยัเพ่ือ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสมุทรสงครามได้ในทุกสาขาวิชาและสอดคล้อง
กับแต่ละช่วงวัย
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	 •	 สามารถพฒันากระบวนการเรยีนรูไ้ปยงัครูศนูย์เด็กเล็กทัง้	16	แห่ง	
ครอบคลุมพื้นที่	3	อ�าเภอ	ในจังหวัดสมุทรสงคราม	เพื่อสร้างจิตส�านึกและวินัย
ในการสวมหมวกกันน็อกมาโรงเรียนของเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
	 •	 มีการสรุปบทเรียนการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างทีมงาน	 
ครูในโรงเรียนช่วงประถมศึกษา	–	มัธยมศึกษา	และครูศูนย์เด็กเล็ก	เพื่อพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กและเยาวชนระดับปฐมวัย	 ประถม
ศึกษา	และระดับมัธยมศึกษา

ศูนย์เด็กเล็ก	อบต.บางขันแตก	เห็นความส�าคัญเรื่องการสวมหมวกกันน็อก

ข้อเสนอแนะ / อื่นๆ
	 •	 ส่งเสริมให้แต่ละโรงเรียนจัดท�ากิจกรรมเล็กๆ	เพื่อสร้างสื่อในการ
สร้างการเรียนรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน	แล้วให้เด็กนักเรียนมาผ่าน
ฐานการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง	หรือสอดแทรกไปในการเรียนการสอนแต่ละวิชา	
ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และน�าสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในที่สุด
	 •	 ถ้าจะท�าให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กครอบครัว
ต้องมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับโรงเรียน	ชุมชน	และสังคม	 
โดยการกระตุน้เตอืนอย่างต่อเนือ่ง	ออกแบบกจิกรรมทีส่่งเสริมให้เด็กตระหนกั
เรื่องความปลอดภัยทางถนน	เมื่อเด็กเปลี่ยน	ก็จะบอกต่อ	ท�าให้คนที่เกี่ยวข้อง
ก็จะปรับเปลี่ยนตามไปด้วย
	 •	 การบรูณาการการข้อมลูอบุตัเิหตแุละกระบวนการท�างานร่วมของ
หลายหน่วยงานต้องอาศยัการตดิต่อประสานงาน	และการน�าข้อมลูจากในพ้ืนท่ี
ทัง้	3	ฐาน	มาน�าเสนอให้สอดคล้องกบัภารกจิของแต่ละหน่วยงาน	จะช่วยให้เกดิ
การแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางถนนร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม	และ
เกิดการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีคุณภาพร่วมกันต่อไป	
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 15. ปลุกพลัง สร้างเครือข่าย การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 เป็นทีท่ราบกนัดว่ีา	สถานการณ์ความปลอดภยัทางถนนในประเทศไทย
อยู่ในขั้นวิกฤต	 ถึงแม้จะมีนโยบายจากรัฐบาลและความเคลื่อนไหวจากหน่วย
งานท่ีเก่ียวข้องระดับกระทรวง	 กรมฯ	 ต่างๆ	 เข้าผลักดันและขับเคลื่อนงาน
ความปลอดภัยทางถนนมาอย่างยาวนานเกนิทศวรรษ..แต่จากรายงาน	“Global	
Status	report	on	Road	Safety	2015”จดัท�าโดย	WHO	ได้รายงานประเทศที่
มอีตัราการเสยีชีวติจากอบุตัเิหตทุางถนนต่อแสนประชากร	10	ประเทศสงูทีส่ดุ	
....ยังพบว่าประเทศไทยมีอัตราความสูญเสียอยู่ที่36.2	ต่อแสนประชากร	ส่งให้
เราติดโผอยู่ในอันดับ	 2	 รองจากประเทศลิเบียได้ไม่ยากเย็น...และถูกตอกย�้า
ด้วยแผนที่ประเทศที่มีถนนอันตรายสูงที่สุดออกไปทั่วโลก	เมื่อวันที่7	มิถุนายน	
พ.ศ.2556โดย	Max	Fisher	ผู้สื่อข่าวของ	Washington	Post	
 ...ในขณะที่ทั่วโลกรายงานความเคลื่อนไหวของการจัดอันดับดังกล่าว
ข้างต้น ในประเทศเอง	โดยสวนดุสิตโพล	ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ได้ส�ารวจ
ความคดิเหน็ของประชาชนทัว่ประเทศในหวัข้อ	“10	อนัดับ	เร่ืองท่ีท�าให้คนไทย
สะเทอืนใจมากทีส่ดุ	ณ	วนันี”้	กพ็บว่า	ปัญหาอบัุตเิหตทุางถนนยงัคงยดึหวัหาด
อยูใ่นล�าดบัที	่3	รองจากปัญหาอาชญากรรม	ฆ่า	ข่มขนื	และปัญหาความขดัแย้ง
แตกแยกในสงัคม	(ส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนทัว่ประเทศ	จ�านวนทัง้ส้ิน	
1,293	คน	ระหว่างวันที่	20-25	มิถุนายน	2559)
	 ถงึความสญูเสยีจากอบัุตเิหตทุางถนนข้างต้น	จะสร้างความสะเทอืนใจ
และกระทบต่อความเชือ่มัน่ทางเศรษฐกจิของประเทศไทยในสายตาชาวโลกจน
มองไม่เห็นความส�าเรจ็ในการเขยือ้นภเูขาปัญหาลกูนีง่้ายเท่าไหร่นกั	แต่กระนัน้
ก็ตาม	เราก็ยังเชื่อมั่นว่า	ความสูญเสียที่ไม่น่าจะยอมรับได้นี้	เป็นหน้าที่ของคน
ไทยทกุคนทีจ่ะต้องร่วมมอืกันอยา่งจรงิจังในการปอ้งกันภยับนทางถนนเพือ่
ความปลอดภัยของทุกคน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	กับลูกหลาน	หนุ่มสาว	คนไทย	
ที่เป็นก�าลังส�าคัญของครอบครัว	สังคม	และประเทศชาติ
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	 ความเชื่อนี้	 ถูกขยายผลไปยังหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสุข
ภาวะของคนไทยอีกหน่วยงานหนึ่ง	ได้แก่	ทีมกู้ชีพ	กู้ภัย	ถึงแม้ในอดีตที่ผ่านมา	 
ทมีกู้ชีพฯ	จะเน้น	“ช่วยคนเจบ็	เกบ็คนตาย”	และยงัมองไม่เหน็ประโยชน์ในตน
ทีม่บีทบาทส�าคัญย่ิงต่อการด�าเนนิงานป้องกนั	โดยเฉพาะงานป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาอบุตัเิหตทุางถนน	....หวัหน้าสอจร.ภาคกลาง	ผูม้วีสิยัทศัน์ในการผลกัดนั
งานภาคประชาสงัคม	ได้เลง็เหน็ศกัยภาพของทมีกูช้พีฯ	สว่างเบญจธรรม	จงัหวดั
สมุทรสงคราม	 และเริ่มเชื่อมประสานเพื่อชวนให้เป็นแนวร่วมผลักดันจนเกิด	
Model	กู้ชีพ	กู้ภัยกับงานป้องกันภัยจากอุบัติเหตุทางถนนขึ้น
	 Model	การก่อตวัของทมีกูช้พีฯ	สว่างเบญจธรรม	จงัหวดัสมทุรสงคราม	
ได้รับการยอมรับและถูกขยายผลไปยังจังหวัดต่างๆ	 ได้แก่	 จังหวัดเพชรบุรี	
จังหวัดสมุทรสาคร	 รวมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทีมกู ้ชีพ กู ้ภัย  
สว่างราษฎร์ศรัทธา บางสะพาน (Rescue 32)	 ที่มีความมุ่งมั่น...กล้าที่จะ
คิด...กล้าทีจ่ะท�า...เพราะมคีวามเชือ่ทีว่่า	“อบุตัเิหตุทางถนนไม่เคยนบัญาติใคร” 
..และสามารถป้องกันได้	 หากเริ่มต้นที่การปรับพฤติกรรมเสี่ยงของตัวเรา 
ตั้งแต่เล็ก	
	 ไม่น่าแปลกใจนักว่าท�าไมทีมกู้ชีพ	 กู้ภัย	 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
จะมคีวามมุง่มัน่ข้างต้น	เพราะจากสถติอิบุตัเิหตทุางถนน	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	
เป็นจังหวดัทีมี่สถติกิารเกดิอบัุตเิหตทุางถนนสงูมากจงัหวดัหนึง่ของประเทศไทย	
เพราะเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา
เป็นจ�านวนมาก	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเทศกาลปีใหม่	และเทศกาลสงกรานต์
ของทุกปี	 ผ่านถนนเพชรเกษม	ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการเดินทางลงสู่ภาคใต้
ของประเทศไทย	 จึงท�าให้มีปริมาณรถหนาแน่นประมาณ	200,000	คันต่อวัน
พ้ืนที่จังหวัดมีถนนในชุมชนที่มีลักษณะที่เป็นทางโค้งทางแยก	 อยู่เป็นจ�านวน
มาก	 แม้จะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะให้
ความรู้	 ความเข้าใจ	 ทั้งทางด้านการบังคับใช้กฎหมาย	 การฝึกอบรมให้ความ
รู้ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	 การสร้างความตระหนักและสร้างจิตส�านึก
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ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ	 อย่างเต็ม
ที่และเต็มก�าลังความสามารถแล้วก็ตาม	 แต่สถิติการเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ลดลง
อย่างที่ตั้งใจ	 โดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์ในชุมชน	 ได้มีผู้ท�าการศึกษา
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	พบว่า	ความประมาท	ขับขี่ขณะเมาสุรา	 
ความไม่เข้าใจ	 ความเคยชิน	 ขาดจิตส�านึก	 ไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวม	 การไม่
เคารพกฎจราจร	 ไม่มีการป้องกันที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมหมวก
นิรภัย	การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	ล้วนเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น	เมื่อ
เกดิอุบตัเิหต	ุจะกระทบกระเทอืนทีส่มองและร่างกายอย่างรนุแรง	ฯลฯ	ซึง่ล้วน
แล้วแต่มต้ีนเหตจุากคน	ซึง่ผูเ้สยีหายมแีนวโน้มท่ีจะเกดิขึน้กบัประชาชนในพืน้ที่
ต่างๆเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน
	 รายละเอียดสถิติการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ของจังหวัด(ข้อมูลจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)	 สามารถ
จ�าแนกได้เป็นหัวข้อ	ดังนี้
	 1.	 อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน		พบว่า	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย	รายละเอียดดังตารางที่ 1

ปี อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน

ปี 2555 37.51

ปี 2556 39.82

ปี 2557 35.75
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	 2.	 จ�านวนผู้บาดเจ็บ	 และถนนที่เกิดอุบัติเหตุ	 ช่วงเดือนตุลาคม	 
2556	–		กันยายน		2557	รายละเอียดดังตารางที่	2-	3

จ�านวนผู้บาดเจ็บ ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ

รวม	
(ราย)

ชาย
(ราย)

หญิง
(ราย)

ทางหลวง ในเมือง ชนบท

12,736 7,481
(58.74%)

5,255
(41.26%)

4,805
(37.50%)

3,462 
(27.02%)

4,548
(35.49%)		

ประเภท ยานพาหนะ

MC. ปิกอพั PC. รถจยย.
พ่วง
ข้าง

รถ
โดย
สาร

รถ
บรร
ทุก

รถตู้ จักรยาน คน
เดิน
เท้า

ผู้บาด
เจ็บ

8,874
(69.68%)

1,904
(14.95%)

1,726
(13.55%)

19
(0.15%)

18
(0.14%)

51
(0.40%)

42
(0.33%)

47
(0.37%)

55
(0.43%)

ผู้เสีย
ชีวิต

102 - 21 1 - 6 4 2 11

	 3.	 จ�านวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต	์
(ข ้อมูลจากแบบเฝ ้าระวังการบาดเจ็บโรงพยาบาลประจวบคี รีขันธ ์	 
ปี	พ.ศ.	2556	–	2557)	รายละเอียดดังตารางที่	4

ปี จ�านวนผู้บาดเจ็บ
ทั้งหมด (ราย)

จ�านวน
ผู้เสียชีวิต (ราย)

ช่วงอายุ 1- 10 ปี 
(ราย)

สวมหมวก
นิรภัย

2556 2,877 1 77 0

2557 3,063 1 79 5
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	 ข้อมูลจากตารางทั้ง	4	ข้างต้น	บ่งชี้สาเหตุส�าคัญของการเสียชีวิตเกิด
ขึน้ในเดก็และเยาวชนท่ีใช้รถจกัรยานยนต์เป็นยานพาหนะ	ทมีกูช้พีกูภ้ยัจงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์และเครือข่ายได้วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน	 และลงมติที่จะแก้ไข
ปัญหาที่	 “ต้นเหตุ”	 โดยจะท�างานเชิงรุก	 ไปยังกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน	 โดยจะสร้างจิตส�านึกให้แก่เด็กและเยาวชน	 ผู้ปกครองและคนใกล้ชิด	 
ผ่านโครงการ “ปลุกพลัง สร้างเครือข่าย การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” มุ่งหวังให้เกิดความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน
และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	ในเด็กและเยาวชนโดยมทีีมกู้ชีพ กู้ภัย 
สว่างราษฎร์ศรัทธา บางสะพาน (Rescue 32) และทีมงาน	ภาคีเครือข่าย	 
เป็นแกนขับเคลื่อนงาน	ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบและสนับสนุน
งบประมาณด�าเนินการจาก	 คณะท�างานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ระดับจังหวัด	 (สอจร.)	 โดยการสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

ค้นหาพื้นที่น�าร่อง..สู่ถนนปลอดภัย
	 โครงการ“ปลุกพลัง	 สร้างเครือข่าย	 การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	
จังหวดัประจวบครีขีนัธ์”	ได้ก�าหนดกลุม่เป้าหมายและพืน้ทีด่�าเนนิการไว้	ดงันี1้)	
เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด		2)	โรงเรียนต่างๆ	และ
วทิยาลยัต่างๆ	ในจังหวดั	3)	อาสาสมคัรจงัหวดั	4)	เยาวชนนอกระบบการศกึษา
ในพื้นที่	5)	เครือข่ายชุมชน	ผู้ปกครองในพื้นที่และ	6)	ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ก�าหนดกรอบการท�างาน... เน้นการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษา 
ด้วย เทคนิค Learning by Doing ตาม Model กู้ชีพฯ สว่ำงเบญจธรรม 
จังหวัดสมุทรสงครำม
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	 ทมีกู้ชีพฯ	สว่างราษฎร์ศรทัธา	บางสะพาน	(Rescue	32)	ได้ปรกึษาทมี
พี่เลี้ยง	สอจร.ภาคกลาง	และทีมกู้ชีพฯ	สว่างเบญจธรรม	จังหวัดสมุทรสงคราม	
ถึงแนวทางกรอบการท�างาน	ที่มุ่งเน้นสร้างเครือข่าย	ปลูกจิตส�านึกในการปรับ
เปลีย่นพฤตกิรรม	โดยจะเน้นพฤตกิรรมเสีย่งหลกัเรือ่งการสวมหมวกนริภยัเพือ่
ให้เห็นรูปธรรมชัดเจน	อาศัย	เทคนิค	Learning	by	Doing	โดยสกัดชุดความรู้
ออกเป็นชั้นเป็นช่วง	(ครอบคลุมทฤษฎีและปฏิบัติ)	ลงไปให้ความรู้สถานศึกษา
ในระดับประถม	 และมัธยม	 แต่ระหว่างด�าเนินกิจกรรม	 คณะท�างานได้ขยาย
กลุ่มเป้าหมายไปยังโรงเรียนอนุบาล	และอาชีวะด้วย	รายชื่อสถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ	แบ่งตามระดับชั้น	มีดังต่อไปนี้
	 ระดับชั้นอนุบาล	 ได้แก่	 โรงเรียนธนาคารออมสิน	 (ระดับชั้นอนุบาล-
มัธยม)	โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น1-3	ได้แก่	โรงเรียนทับสะแกวิทยาโรงเรียน
บ้านบางสะพานน้อย	โรงเรียนประจวบวิทยาลัย	
	 ระดับชั้น	 ปวช.	 ปวส.	 ได้แก่	 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน	 เทคนิค
ประจวบคีรขีนัธ์โดยเชือ่มกบันายอ�าเภอ	ผลกัดนัเรือ่งการสวมหมวกนริภยั100%	
ทั้งอ�าเภอ	
	 ระดับท้องถิ่น	 ได้แก่	 อบต.	 ชัยราชชุมชนบ้านปากคลอง	 ชุมชน
บางสะพาน	และรพ.บางสะพานน้อย	(ได้รบัโล่มาตรการองค์กรสวมหมวกนริภยั	
100%	จากส่วนกลาง)
 กิจกรรมที่ใช้ก่อการดี...แบ่งเป็น
 1. กิจกรรมที่ใช้กระตุ้นจิตส�านึกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
หลักเรื่องการสวมหมวกนิรภัยเริ่มจาก	
	 1)		 จัดประชุมเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจร่วมกัน 
ในการด�าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
	 2)		 การอบรมพฒันาเครอืข่ายการลดอบุตัเิหตนุกัเรยีนในสถานศกึษา
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย	 เจ้าหน้าที่	 ผู้บริหารของโรงพยาบาล	 รวมถึงบุคลากร 
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แกนน�าในท้องถิน่ทีเ่ข้าร่วมโครงการโดยออกแบบกจิกรรมเน้นทฤษฎ	ีlearning	 
by	doing	ใช้เทคนิค	5	ส.	และเลือกใช้สื่อที่น่าสนในการกระตุ้นจิตส�านึก	เช่น	
clip	VDO	หนังสั้น	Facebook	Line	Group	YouTube	ซึ่งเป็นสื่อที่เด็กเข้าถึง 
ง ่ายและดูน ่าสนใจ	 ชวนเห็นป ัญหาท้ัง3	 ป ัจจัย	 จากนั้นชวนลงพื้นที	่ 
(ภาคปฏิบัติ)	ค้นหาจุดเสี่ยง	จัดท�าข้อมูลสถิติในพื้นที่	ใช้	slide	ในการให้ความรู้	 
(เช้า	เป็นทฤษฎี	ความรูท้ัว่ไป	พฤตกิรรม	เสรมิ	FR	ฟ้ืนคนืชพีเบือ้งต้น	บ่ายจะลง 
พื้นที่ดูจุดเสี่ยง	แล้วกลับมาเขียนสิ่งที่พบเห็นในพื้นที่ภาคสนาม)
	 3)		 การให้ความรู ้ผ่านท่ีประชุม	 OD	 เฉพาะเรื่องความปลอดภัย
ทางถนน(Organization	 Development)	 ให้กับพนักงานและผู้บริหารใน
โรงพยาบาล	 มีผู้อ�านวยการเป็นประธาน	 ก่อนก�าหนดเป็นมาตรการองค์กร	 
หากไม่สวมหมวกนริภยัมโีทษปรบั	50	บาทแต่ถ้าเจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาลโดน
จบัปรบันอกเขตโรงพยาบาลเพราะฝ่าฝืนกฎหมาย	เจ้าหน้าทีต้่องไปเสยีค่าปรบั
และส่งช่ือกลับมายังโรงพยาบาล	 เพื่อตัดเงินเดือนและพิจารณาค่าตอบแทน
พิเศษอื่นๆ	 ผลลัพธ์และเสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล	 พบว่าไม่ได้
รับแรงต้าน	 แต่ร้องขอให้โรงพยาบาลสนับสนุนการสวมหมวกนิรภัยโดยจัดหา
มาแจกให้กับเจ้าหน้าท่ีผลท่ีได้จากการอบรมดังกล่าว	 	 คือนักเรียน	 เจ้าหน้าที่	 
แกนน�าท้องถิ่น	มีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย	อันตราย
จากการไม่สวมหมวกนริภยั	การค้นหาจดุเสีย่งจดุอนัตราย		ทีส่�าคญัได้เรยีนรูว่้า
ท�าไมต้องป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		
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 2. กจิกรรมการแก้ไขจุดเสีย่ง บริเวณโค้งเขาโพธิ	์ซึง่เป็นจดุอนัตราย
ท่ีเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งเมื่อฝนตก	 เริ่มจากคณะท�างานร่วมกับผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย	 จัดท�าข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ	ณ	จุดดังกล่าว	เข้าหารือกับแขวงทางหลวงชุมพร	ถึงสถานการณ์
ความไม่ปลอดภัยและความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 (ความถ่ีของจ�านวน
ครั้งของการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด	26	ครั้งต่อวัน)	รวมถึงก�าหนดมาตรการระยะ
สั้น	โดยคณะท�างานได้น�ารถฉุกเฉินเปิดไฟวับวาบในช่วงฝนตก	ณ	บริเวณก่อน
ถึงทางโค้งเขาโพธิ์	 เพื่อเตือนผู้ใช้ทางให้ลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวัง
ในบริเวณดังกล่าว	 ระหว่างรอแผนระยาวที่ทางหลวงได้จัดท�าแผนขออนุมัติ
งบประมาณติดตั้งเสาไฟตลอดทุกช่วง	 รวมถึงการเพิ่มความฝืดให้ผิวทาง	 ฯลฯ	 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการ

ทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว…จุดแข็ง จุดอ่อนของพื้นที่
	 ความส�าเร็จ	 ณ	 จุดเริ่มต้นของโครงการ	 เกิดจากต้นทุนเดิมและแรง
บันดาลใจของทีมกู้ชีพ	 กู้ภัย	 ที่มีบทบาทเด่นชัดในเร่ืองการท�างานเพ่ือสังคม	
(ถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่)	ประกอบกบัการใช้ข้อมลูสารสนเทศ	“ชง”	เสนอผูบ้รหิาร	
ไม่ว่าจะเป็นนายอ�าเภอหรอืผูอ้�านวยการโรงพยาบาล/สถานศกึษา	สร้างจุดสนใจ 
ให้กับกิจกรรมโดยอาศัยทักษะในการใช้	 social	media	 ท�าหนังสั้นกระตุ้น 
การรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมจากทีม/ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีเครือข่าย	
เพื่ออุดช่องว่างที่ชุมชนตั้งค�าถามว่า	ท�าไมต้องท�า	ท�าแล้วได้อะไร...และในขณะ
เดียวกัน	 การลุกขึ้นมาท�างานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของทีมกู้ชีพ	 สามารถ
เปล่ียนมุมมองและทศันคตขิองคนภายนอกทีม่องกูช้พีกูภ้ยัในภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดี
ในอดีต	กลายเป็นสร้างโอกาสและต้นทุนบางอย่างให้กับทีม	เมื่อส่วนกลางเห็น
ศักยภาพและความมุ่งมั่น	 ได้สนับสนุนงบประมาณ	 และต้นทุนในการท�างาน
กลับคืนพื้นที่	เช่น	หุ่นปั๊มในการเรียนการสอนกู้ชีพ
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ปัญหาอุปสรรค
 คณะท�างาน	ได้รวบรวมปัญหาอปุสรรคระหว่างด�าเนนิกจิกรรม	และพบ
ว่าเกดิจากคณะท�างานมงีานประจ�า	เพือ่นร่วมงานไม่เข้าใจและคดิว่าไม่ใช่หน้าที่	
รวมถึงเรื่องช่วงเวลาที่ด�าเนินกิจกรรมไปกระทบกับงานประจ�า	หากมี	power	
support	 ในระดับนโยบายและการจัดการเอกสาร	 ทั้งรายงานการเงินและ
รายงานงวด	น่าจะส่งผลให้การด�าเนินกิจกรรมของคณะท�างานมีประสิทธิภาพ
เพิม่มากขึน้	โดยเฉพาะการจดักจิกรรมอบรมท่ีน่าสนใจ	เช่น	เทคนคิการท�า	clip	
หรอืหนงัสัน้	ซึง่เป็นเครือ่งมอืท่ีจะกระตุน้และสร้างองค์ความรูใ้หม่เพือ่เชือ่มร้อย
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมไปแล้วไม่ให้ขาดหายและที่จะขาดเสียมิได้คือกลไกการ	
Coaching	ของทมีพีเ่ลีย้งจงัหวดัสมทุรสาคร	ทีค่วรจะมกีารเติมเต็มระหว่างทาง
ที่ด�าเนินโครงการ

บทเรียนความส�าเร็จ
	 การท�างานของคณะท�างานกู้ชีพ	กู้ภัย	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		ในการ
สร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น	 มีความส�าเร็จเกิดข้ึนหลาย
ส่วนซึ่งแต่ละส่วนสามารถถอดบทเรียนได้ดังนี้
	 1.	 การต่อยอด	Model	 กู้ชีพ	 กู้ภัย	 มูลนิธิสว่างเบญจธรรม	 โดยใช้
เทคนิค	Learning	by	Doing	เป็นฐานคิดในการท�างาน
	 2.	 การใช้ข้อมูลคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ	 “ชง”	 เพื่อ	 “ช้อน”	 
ผูบ้รหิารให้เหน็ความส�าคญัและร่วมผลกัดนักจิกรรมภายใต้โครงการให้ประสบ
ความส�าเร็จ	จนสามารถขยายผลไปยังอ�าเภอ	และท้องถิ่น	
	 3.	 การแก้ปัญหาจุดเสี่ยง	โดยใช้ข้อมูลและทักษะที่มีอยู่ผ่าน	Social	
Media	กระตุน้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้ก�าหนดงบประมาณและมาตรการแก้ไข
ปัญหาระยะยาวเป็นผลส�าเร็จ	
	 4.	 คณะท�างานมีทักษะหลายด้าน	และสวมหมวกหลายใบ	(สวมบท
กู้ชีพ	เจ้าหน้าที่	IT	ของโรงพยาบาล	และเป็นดีเจจัดรายการวิทยุ)
	 ความส�าเรจ็เบ้ืองต้นเหล่านีน่้าจะส่งผลให้การท�างานเพือ่ความปลอดภยั
ทางถนนของทมีกูช้พี	กูภ้ยั	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	มองเหน็ปลายทางทีจ่ะผลัก
ดันภูเขาแห่งปัญหาที่ว่าให้ลดลงอย่างช้าๆ	แต่ทว่ายั่งยืนในอนาคต
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 16.  สื่อสอนใจเด็กเวียงแหงเมาไม่ขับจังหวัดเชียงใหม่

 ผมได้เห็นตัวอย่างในหมู่บ้านที่มีคนแก่ดื่มเหล้า วัยรุ่นเมาเหล้าและ
มีการแข่งรถซิ่งกัน ตอนท�าโครงการรู้สึกตื่นเต้น ไม่รู้ว่าจะส�าเร็จหรือไม่  
แต่กอ็ยากท�าเพราะงานนีท้�าแล้วได้ความปลอดภยักับตัวเอง...	เสียงบอกเล่าที่
แฝงรอยยิ้มของน้องแมน	หรือด.ช.ทีปกร	โชคศักดิ์ศิริกุลหนึ่งในแกนน�าเยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการ	
	 อ�าเภอเวียงแหงเป็นอ�าเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศไทย-พม่า	อยู่ห่าง
จากตัวเมืองเชียงใหม่เป็นระยะทาง	 170	 กิโลเมตร	 มีความหลากหลายของ
ประชากรจาก	9	ชาติพันธุ์	ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง
ทั่วไป	 ลักษณะเส้นทางในพื้นที่ค่อนข้างคดเคี้ยวและสูงชัน	 เป็นถนนรถวิ่งสวน
ทางเดียว	 มีจุดเส่ียงทางโค้งหลายจุดท้ังถนนสายหลักและมีจุดเสี่ยงในชุมชน	
6	 จุด	 ถนนมีความช�ารุด	 ไม่มีสัญญาณไฟจราจร	 มีการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุด
โค้งทุกเดือน	 การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต	์ เช่น	 
ชาวบ้านมีการดื่มเหล้าหลังการท�างานช่วงเย็นแล้วเกิดอุบัติเหตุ	 ส่วนเยาวชน
ในพื้นที่ซึ่งมีพฤติกรรมขี่รถจักรยานยนต์ดัดแปลง	 และชักชวนกันแข่งรถซ่ิง
ตามถนนในหมู่บ้านเป็นประจ�าจนเกิดรถล้มบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขั้นเสีย
ชีวิต	 รวมทั้งผู้ปกครองท่ีไม่สวมหมวกกันน๊อกเวลาขี่รถในหมู่บ้านหรือในการ
มารับลูกหลานที่โรงเรียน	เป็นต้น	ประกอบกับเมื่อกลางปี	2558	เกิดเหตุการณ์
เด็กเวียงแหงคนหนึ่ง	 มีพฤติกรรมเมาแล้วขับจนท�าให้เกิดอุบัติเหตุหมู่ชนกลุ่ม 
นักปั่นจักรยานบนถนนในเมืองเชียงใหม่	 จนกลายเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
และถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางจึงเป็นท่ีมาของการท�าโครงการเด็กเวียงแหง	 
ร่วมลดปัญหาเมาไม่ขับ
	 เด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
เพราะเป็นวัยที่อยู ่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว	 
โดยมีแกนน�านักเรียนจาก	 3	 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้าน
เปียงหลวงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมและโรงเรียนบ้านนามน	 (ร.ร.ประจ�า) 
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รวมจ�านวน	 50	 คนซึ่งสิ่งท่ีอยากเห็นจากงานนี้	 คือ	 อยากให้เด็กมีความรู้ 
ความเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่า	อุบัติเหตุป้องกันได้ โดยเริ่มจากตัวเอง 
สร ้างการมีส ่วนร ่วมของเยาวชนในการป ้องกันและลดอุบัติ เหตุจาก
การเมาแล้วขับและต้องการเผยแพร่ความคิดของเด็กและเยาวชนท่ีมี 
ต่ออุบัติเหตุจากการดื่มสุรา	 งานนี้จึงเน้นการท�างานที่ให้เด็กได้คิด	 วางแผน	
และลงมือท�ากิจกรรมด้วยตัวเอง	 จุดเริ่มต้นให้เยาวชนได้ใช้ศักยภาพท่ีมี
ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์บวกกับพลังกายพลังใจท่ีมีมาท�าประโยชน์ให้
กับตนเอง	 เพื่อนและสังคม	 เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีจิต
อาสาโดยใช้	 “ส่ือ” เป็นตัวกลางในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน 
เพราะเป็นเรื่องที่เยาวชนให้ความสนใจและเข้าใจได้ง่าย	 ซึ่งในช่วงก่อน
เริ่มโครงการทางพี่เลี้ยงโครงการจากศูนย์สร้างเสริมสุขเพื่อสังคม	 คณะครู	 
และแกนน�านักเรียนทั้ง	3	โรงเรียนได้พูดคุยท�าความเข้าใจ	และรับฟังความคิด
เห็นต่อความเป็นไปได้ของการท�างาน	

	ในกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเวียงแหง
ในการลดปัญหาเมาไม่ขับ	 สิ่งที่มอง	 คือ	 
1)	 ผู ้ส ่งสาร	 (เยาวชนเป ็นผู ้ผลิตสื่อ)	 
2)	 สาร	 (การสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยว
กับการขับขี่ไว้ในเร่ืองราว)	 3)	 ช่องทาง 
การสื่ อสาร ( โปส เตอร ์ และหนั งสั้ น )	 
4)	 ผู ้ รับสาร(เด็กเยาวชน	 และคนใน
ชุมชน)	 กิจกรรมการเรียนรู ้ ของเด็ก
เวียงแหงจึงเริ่มจากการเข้าค่ายอบรม	
2	 วันเพื่อเติมความรู้ใน	 2	 เร่ือง	 ได้แก	่ 
ความรู้กฎหมายจราจร	 มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
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ในพื้นที่เป็นวิทยากร	 และความรู ้ในการผลิตสื่อรณรงค์	 มีนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มาสอนขั้นตอนการท�าหนังสั้นและโปสเตอร์	 และมีพี่ๆ 
จากบริษัทแคนนอนมาสอนวิธีและเทคนิคการใช้กล้องดิจิตอลในการผลิตสื่อ	
รวมทั้งเสริมในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการท�ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม	 
จากนั้นได้ท�าการส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มเยาวชน
ในพื้นที่เพื่อให้รู ้ว่าเยาวชนคิดอย่างไรกับการเกิดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ 
จะป้องกัน/ลดอุบัติเหตุอย ่างไร	 เมื่อได ้รับความรู ้และรวบรวมข้อมูล 
เบื้องต้นเสร็จแล้ว	 เด็กเด็กจึงได้พูดคุยเพื่อวางแผนแบ่งหน้าที่ในแต่ละฝ่าย	 
ฝ่ายเก็บรวบรวมข้อมูล	 ฝ่ายกองถ่ายท�าตัดต่อ	 ฝ่ายช่องทางการเผยแพร่	 และ 
เริม่ด�าเนนิการผลติสือ่ตามสายงานท่ีแบ่งหน้าท่ีรบัผดิชอบ	ในส่วนของโปสเตอร์	 
มีการจัดประกวดโปสเตอร์โรงเรียนละ	3	แผ่น	โดยให้ครูจากแต่ละโรงเรียนให้
คะแนนและลง	Face	book	ให้นักเรียนโหวตโปสเตอร์ที่ชอบ	โปสเตอร์ที่ชนะ
รางวัลที่	 1-3	จะถูกน�ามาจัดท�าเป็นป้ายคัทเอ๊าท์ติดในจุดเสี่ยงในชุมชน	3	จุด	
และในตัวอ�าเภอเวียงแหง	3	จุด
	 ในส่วนของหนังสั้นเด็กแต่ละโรงเรียนกลับไปผลิตสื่อหนังสั้นของแต ่
ละโรงเรียน	 แต่ผลงานท่ีมีความโดดเด่นของผลงานที่มีความน่าสนใจและ 
มีเน้ือหาที่มาจากเรื่องราวในชุมชน	 คือผลงานของโรงเรียนบ้านนามน	 
ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ�าท่ีจัดตั้งด้วยโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือเด็กชนเผ่าและ 
เด็กด้อยโอกาส	 พล๊อตหนังสั้นที่เด็กถ่ายทอดจากเร่ืองราวที่เห็นในชีวิต 
ประจ�าวนั	เป็นเรือ่งราวของเดก็นกัเรยีนชายคนหนึง่ทีเ่หน็พ่อของตนเองด่ืมเหล้า
เมาทุกวัน	ท�าให้ตนเองหันไปคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง	คือ	ดื่มเหล้า	ขี่รถซิ่ง	
จนตนเองประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ	จึงเกิดส�านึกผิด	เพื่อนๆ	ก็มาขอโทษพ่อแม่
ของเด็กคนนั้น	 พ่อแม่เห็นลูกบาดเจ็บจึงฉุกคิดได้	 พ่อปรับปรุงตัวเลิกด่ืมเหล้า	
กลับมามีครอบครัวท่ีอบอุ่นอีกครั้ง…	 หนังสั้นเรื่องนี้ได้เผยแพร่ลงใน	 Social	
network	ทั้งใน	Face	book	และ	YouTube	
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	 จากกิจกรรมเล็กเล็กในระยะเวลาไม่กี่เดือน	 ท�าให้เด็กแกนน�าได้รับ
ความรูเ้กีย่วกบัวนิยัจราจร	การท�าโปสเตอร์	การท�าหนงัส้ัน	รวมทัง้การใช้กล้อง
ถ่ายรูปและวิดีโอ	 เรื่องพวกนี้เป็นความรู้ใหม่ส�าหรับเด็ก	 จนท�าให้เด็กนักเรียน
ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เกิดการปรับวิธีคิดและพฤติกรรมอย่างเห็นได้ชัดใน
เรื่องการสวมหมวกกันน๊อคทุกครั้ง	 เลิกดื่มเหล้าและขี่รถด้วยความระมัดระวัง	
“เมื่อก่อนขี่รถยังไงก็ได้	 เราจะไม่สนใครยิ่งเสียงดังยิ่งมันส์	 แต่ตอนนี้ไม่ขี่แบบ
นั้นแล้วต้องสนใจคนอื่นมากขึ้น	และต้องใส่หมวกกันน๊อคทุกครั้ง”	ส่วนมุมมอง
ของผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนเด็ก	 ในมุมมองของคุณครูมองว่าเด็กที่ได้เรียนรู้
การผลิตสื่อจะเป็นก�าลังส�าคัญในการท�าสื่อของโรงเรียนต่อไป	 ทั้งในการถ่าย
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน	 การจัดท�าหนังสั้นส่งประกวดซ่ึงเป็นเรื่องราวของ
การอนุรักษ์ล�าน�้าแม่หาด	 ซึ่งเป็นล�าน�าที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชน	 สื่อที่เด็กท�าขึ้น
สามารถน�าไปเผยแพร่ในงานของชุมชน	 รวมทั้งใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน
ได้อีกด้วย	 ในมุมของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจมองว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะคนใน
ชุมชนเพราะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์	ไม่ได้เรียนรู้กฎจราจร	และไม่มีใบขับขี่	 
เด็กได้ท�าโครงการนี้ถือเป็นเรื่องท่ีดีได้ท้ังความรู้ในการขับขี่	 และสื่อที่เด็กท�าก็
จะน�าไปสอนเรือ่งจราจรให้กบันกัเรยีนในโรงเรยีนอืน่ๆต่อไปเพราะดูเข้าใจง่าย	
	 แม้ตลอดระยะเวลาการท�างานที่ไม่ได้ราบรื่นนักเนื่องจากปัญหาเรื่อง
เดก็ไม่ค่อยมเีวลา	ท�าให้การอบรมมรีะยะเวลาสัน้เกนิไปต่อการสร้างความเข้าใจ
ในหลายเร่ืองให้กับเด็ก	 การผลิตสื่อต้องจัดสรรเวลามาท�าร่วมกันโดยต้องใช้
ช่วงเลิกเรียน	 นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความไม่พร้อมของอุปกรณ์	 ฟ้าฝนไม่
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เป็นใจ	และเดก็ยงัไม่ค่อยรูเ้ทคนคิในการท�าสือ่	และยงัขาดการติดตามผลว่าส่ือที่ 
เผยแพร่ออกไปทั้งป้ายคัทเอาท์ที่ติดไว้ตามจุดเสี่ยงและหนังสั้นที่เผยแพร่ออก
ไปได้รับการตอบสนองเป็นอย่างไร
	 งานนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้คนเห็นความส�าคัญของปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่
อยากได้	 โดยเริ่มจากกลุ่มเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง	 สร้างการเรียนรู้ผ่านการ 
จัดท�า	“สื่อ”	ที่เหมาะสมกับพื้นที่และใช้ได้จริงไม่ใช่สื่อส�าเร็จรูปทั่วไป	แต่เป็น
สื่อที่เด็กได้ร่วมคิด	 ลงมือท�า	 จนเกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของส่ือ	 จนก่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงจุดเล็กเล็กในกลุ่มเด็กซึ่งจะเติบโตไปพร้อมกับความตระหนัก
ต่อการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกวินาที

เสียงสะท้อนจากผู้ท�าโครงการ
								 การท�าโครงนี้มีเจตนาเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่อ�าเภอเวียงแหง	
ได้เข้าใจว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเรา	 ต้องแก้ที่ตัวเราและเป็นเรื่อง
ท่ีป้องกันได้	 “ถ้าเด็กเข้าใจเขาจะไม่เป็นต้นเหตุท�าให้ใครเดือนร้อน	 ถึงข้ันเสีย
ชวีิต”	เหมอืนบทเรยีนทีเ่รารู้กนัว่ามีเด็กเวยีงแหงไปเรียนทีเ่ชยีงใหม่	แล้วไปดื่ม
เหล้าขับรถชนจักรยานเสียชีวิต	มีการเผยแพร่เรื่องนี้ใน	Social	Media	ท�าให้
สงัคมภายนอกคดิว่าเดก็เวยีงแหงเป็นเดก็บนดอย	ไม่มคีวามรับผิดชอบเร่ืองการ
ขับขี่	ภาพพจน์ของเด็กเวียงแหงติดลบไปเลย	
	 เมือ่ได้มาท�างานกไ็ด้เน้นย�้าให้เดก็ๆ	ทัง้	3	โรงเรียน	คดิถงึเร่ืองนีใ้ห้มาก
เราจะต้องช่วยกนัสร้างชือ่เสยีงกลบัมาให้ได้	ทกุขัน้ตอนของการท�างานจึงแฝงไป
ด้วยการปลกูฝังคณุค่าให้เดก็มวีนิยั	มคีวามรบัผดิชอบ	เหน็คณุค่าของคนอืน่	เมือ่
เด็กร่วมโครงการก็ได้ฝึกฝนจนท�าให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงได้มากบ้างน้อยบ้าง	
แต่ก็สามารถท�าให้เข้าใจว่าคนทุกคนมีคุณค่า	 เด็กๆ	 เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม
การขับขี่รถ	จากประมาทโลดโผน	มาขับขี่อย่างปลอดภัย	รู้จักรับผิดชอบตัวเอง
และไม่ท�าให้ใครเดือดร้อน	ตรงนี้เองที่คนท�างานรู้สึกว่า	 “เด็กๆ	สอบผ่านแล้ว	 
เราเองกส็อบผ่านแล้วเช่นกนั”	แม้จะท�าได้ไม่มากแต่กค็ดิว่าคณุค่าทีเ่ด็กได้ฝึกฝน
จะตดิตวัพวกเขาไปจนโต	เป็นภมูคิุม้กนัให้พวกเขาด�าเนนิชวีติไปในทางทีด่ต่ีอไป
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 17.  โครงการเยาวชนอาสาจราจร โรงเรียนโนนสะอาด 
พิทยาสรรค์ ต�าบล/อ�าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

	 เยาวชนถือว่าเป็นอนาคตของชาติ		หากเยาวชนมีจิตส�านึกที่ดีย่อมน�า
มาสูอ่นาคตของชาตทิีม่ัน่คงและยัง่ยนื	ดงัสภุาษติทีว่่า	“ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก้ดัด
ยาก”	การปลกูฝ่ังวนิยัจราจรจงึต้องเริม่จากเดก็และเยาวชน	เพือ่สร้างจติส�านกึ
และความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องตั้งวัยเยาว์ย่อมส่งผลเมื่อเขา
เหล่านี้โตขึ้นจะกลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม		
	 สถานีต�ารวจภูธรโนนสะอาด	 จึงได้ร่วมกับโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
สรรค์	 และภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุจังหวัดอุดรธานี	 ได้แก่	 ส�านักงานขนส่ง
จังหวัดอุดรธานี	 แขวงทางหลวงจังหวัดอุดรธานีท่ี	 1	 บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ	 สาขาอุดรธานี	 โรงพยาบาลโนนสะอาด	 เทศบาลต�าบล
โนนสะอาด	 และอาสาสมัครกู้ภัย	 ต�ารวจทางหลวง	 จุดบริการโนนสะอาด	 
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ	 (สสส.)	 จัดท�า	 “โครงการเยาวชนอาสาจราจร”	 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนมัธยมประจ�าอ�าเภอโนนสะอาด	 คือโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค	์
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในการส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัย	
100	 เปอร์เซ็นต์	 นอกจากนี้ยังมีมาตรการองค์กร	 แต่เมื่อเวลาผ่านไปภูเขาไฟ
ลูกนี้ใกล้ดับมอดลง	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งต้องปลุกให้ปะทุอีกครั้งด้วยต้นทุนเดิมที่
มอียูแ่ล้ว	จงึเป็นเรือ่งไม่อยากทีจ่ะด�าเนนิการ		โดยอาศยักระบวนการสร้างศนูย์
การเรียนรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนผ่านสถานีต�ารวจภูธรโนนสะอาด	 (สถานีย่อย
ในสถานศึกษา)	 ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ประกอบด้วยศูนย์การเรียนทางด้านทฤษฏี
และเนื้อหาวิชาการ	ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาวิชาการ	หลักและหัวใจการใช้ถนน
อย่างปลอดภัย	กฎและวนิยัจราจร	การแจ้งเหต	ุการช่วยเหลอืผูป้ระสบเหตแุละ
การส่งกลับ	การเยียวยาหลังเกิดเหตุ	เพื่อให้นักเรียนได้มองเห็นภาพการจราจร
ท้ังระบบ	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทาสีตีเส้น	 ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรภาย 
ในสถานศึกษา	 ซึ่งสามารถใช้เป็นสถานที่ทดสอบการขับขี่เบื้องต้นเพื่อให้
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นักเรียนสามารถเรียนรู้และซึมซับสิ่งที่ถูกต้องทุกวันจนเป็นนิสัย	 แต่ทุกอย่าง
จะเป็นไฟไหม้ฟางและเสื่อมไปตามการเวลา	 เราจึงต้องสร้างคนที่จะมีรักษา
สืบไป	จากรุ่นสู่รุ่นโดยการอบรมอาสาจราจร		เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
จราจรในการอ�านวยความสะดวกด้านการจราจรและจัดการจราจรในสถาน
ศกึษา	นอกจากนีเ้ยาวชนอาสาจราจรทีเ่ป็นกลุม่แกนน�ายงัเป็นวทิยากรรุน่เยาว์
ประจ�าศูนย์การเรียนรู้	 	 สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มเพื่อนๆ	 ในโรงเรียน		 
และยังสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับเพื่อนนักเรียนในระดับเดียวกัน	 หรือรุ่นน้อง
ระดบัประถมศกึษาทีจ่ะมาศกึษาดงูาน		นอกจากนีศ้นูย์การเรียนด้านการจราจร
ในสถานศึกษายงัเป็นแหล่งเรยีนรูข้องชมุชนได้อกีด้วย	ทัง้มกีารรวบรวมสือ่การ
สอนทางอิเลคทรอนิคและสื่ออื่น	ๆ	ไว้ด้วย		จึงง่ายต่อการใช้และการถ่ายทอด
โดยเยาวชนอาสาจราจร		ซึ่งหากสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้	ส�านักงานขนส่ง
จังหวดัอุดรธานีมาประเมิน	อาจมีการลดชั่วโมงอบรมในการสอบใบอนุญาตขบั
รถได้อีกด้วย	ซึ่งเชื่อว่าสามารถด�าเนินการได้ในอนาคตอันใกล้นี้
	 จุดเด่นของโครงการ	คือการสร้างศูนย์การเรียนด้านการจราจรภายใน
สถานศกึษา	ผ่านสถานีต�ารวจภูธรย่อย		มกีารอบรมอาสาจราจรนอกจากจะเป็น
ผูช่้วยเหลอืเจ้าพนกังานแล้ว		ยงัสามารเป็นวทิยากรประจ�าศนูย์การเรียนรู้ได้อกี
ด้วย	ซึง่ศนูย์การเรยีนรูน้ีม้ทีัง้ภาคทฤษฏแีละภาคปฏบิติั	สามารถเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ได้ในระดับอ�าเภอได้เป็นอย่างดี
	 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จคือ	 ความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายลด
อุบัติเหตุจังหวัดอุดรธานีที่ช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาด	โดยการน�าข้อดีของแต่ละ
องค์กรมาร่วมกันไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้นี้		
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กลุ่มโครงการ อำสำสมัครจรำจร
 18. โครงการเสรมิสร้างเครอืข่ายอาสาจราจรในการป้องกนั
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดบึงกาฬ

	 จากข้อมลูเกีย่วกบัการบาดเจบ็และเสยีชวีติจากอบุติัเหตุจราจร	มสีาระ
ส�าคัญ	คือ	 ในปีพ.ศ.2555	คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า	12,000	
คน	 หรือเฉล่ียวันละ	 30	 คนเศษสร้างความสูญเสียกว่า	 70,000	 ล้านบาท	 
โดย	1	 ใน	3	ของผู้เสียชีวิต	จะเป็นก�าลังหลักของครอบครัว	ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจจากการบาด
เจ็บ	 พิการ	 ความสูญเสียดังกล่าวพบว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นกลุ่มวัยรุ่น
และวัยท�างานเป็นส่วนใหญ่	 ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุจราจรท�าให้
องค์กรต่างๆ	 ร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่ายในการบูรณาการการท�างานร่วมกัน
ก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการปฏิบัติการต่างๆเพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุจราจรลงให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้	 ซึ่งรัฐบาลมีมติรับรอง
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	 และ	 ประกาศให้อุบัติเหตุทางถนนเป็น	 
“วาระแห่งชาติ”	พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายจะลดอัตราการเสียชีวิตให้น้อยกว่า	10	
คน/ประชากรแสนคนในอีก	10	ปี	
	 สอจร.ได้ด�าเนินการเพื่อสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ลดการบาดเจบ็เสยีชวีติ	ให้ได้ตามเป้าหมายทีร่ฐับาลก�าหนดไว้	
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	 การขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุ
จราจร	 สอจร.	 ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน	คือ	“เสริมพลังเครือข่าย	สร้างจังหวัดถนนปลอดภัย”สอจร.	ปรัชญาการ
ท�างานคือ“	 พัฒนาเครือข่าย	 เสริมพลังภาคี	 	 สร้างความปลอดภัยบนถนน”	 
ส่วนพันธะกิจมุ่งเน้นพัฒนาเครือข่าย	 หนุนเสริมพลังการด�าเนินงานภาค ี
เครือข่าย	 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	 	 เพื่อให้
สอดคล้องแนวทางการขับเคลื่อนงานของ	 สอจร.	 ต�ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ	 
มีแนวคิดที่จะสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	 โดยต�ารวจ
ภูธรจังหวัดบึงกาฬ	จะเป็นเจ้าภาพในการสานงาน	 เสริมพลัง	 สร้างภาคี-เครือ
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ข่ายระดับจังหวัดทุกภาคส่วน	 ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุบนถนน		เริ่มตั้งแต่เยาวชนในโรงเรียน	ท้องถิ่นชุมชน	และหน่วยงานที่
เกีย่วข้องกบัการงานถนน	ทัง้นีเ้พือ่ลดอนัตราการเสียชวีติจากอบุติัเหตุบนถนน
ให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก�าหนดไว้	
	 สถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ	ปี	2556	
ทัง้	8	อ�าเภอ	มผีูไ้ด้รบับาดเจบ็จากอบุตัเิหตทุางถนนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์	
623	 ราย	 เสียชีวิต	 23	 รายและ	 ใน	 ปี	 2557	 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ	 797	 ราย	 
เสียชีวิต	 49	 ราย	 ถนนที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เกิดเหตุบนถนนใน	อบต./หมู่บ้าน/
ชุมชน	 ซึ่งเป็นถนนสายรอง	 กว่าร้อยละ	 60	 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครอง 
ผู้ประสบภัยจากรถ	จ�ากัดมหาชน)		ผู้ประสพเหตุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
และเยาวชน	 รถที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ยังเป็นรถจักรยานยนต์	 สาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการ	 	 ขับข่ีฝ่าฝืนกฎจราจร	 ขาดความรู้ในเรื่องกฎ
จราจรอย่างแท้จริง	 ร่วมถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย	 ไม่รู้หลักการขับขี่
อย่างปลอดภัย	ดืม่สรุาขณะขบัรถ	และผูข้บัขีไ่ม่สวมหมวกนริภยั	ข้อมลูดงักล่าว
ผูป้ระสบเหตสุ่วนใหญ่เป็นผูใ้ช้แรงงานและเยาวชน	ถนนทีเ่กดิเหตุส่วนใหญ่เป็น
ถนนสายรอง	ต�ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ	ได้จัดก�าลังต�ารวจจราจรลงไปในพื้นที่
จัดการจราจรในชุมชน	 แต่ก�าลังต�ารวจจราจร	 ไม่เพียงพอที่จะเข้าไปจัดการ
จราจรบนถนนใน	 อบต/หมู่บ้าน/ชุมชน/ได้อย่างทั่วถึง	 ท�าให้ปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในชุมชนมีเพิ่มมากข้ึน	 จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครือข่ายอาสา
จราจรภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในอบต./หมู่บ้าน/ชุมชน	 จัดระเบียบการจราจรบนถนนในชุมชน	 การบังคับ
ใช้กฎหมายแบบบูรณาการ	 ส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้เรียนรู้กฎจราจร	การขับขี่
อย่างปลอดภัย	 ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนถนนใน	 อบต./
ชุมชน/หมู่บ้าน		ลดการบาดเจ็บ	และเสียชีวิตของคนในชุมชน	สร้างเครือข่าย
อาสาจราจรที่เป็นเยาวชนในสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาจราจรในโรงเรยีน	และจดัการจราจรหน้าโรงเรยีน	เพือ่ให้เกดิความ
ปลอดภัยกับเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียน
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	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายทุกระดับในจังหวัด
บึงกาฬ	 	 ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนใน	
อบต./ชุมชน/หมู่บ้านเพื่อพัฒนาเครือข่ายฝ่ายปฏิบัติการให้เป็นอาสาจราจร	
ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยต�ารวจในการจัดระเบียบการจราจรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ในชุมชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้อาสาจราจรเข้าไปพัฒนา/
ปลูกจิตส�านึกประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน/สถานศึกษา	 ให้มีวินัยในการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย	 และเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บ	 เสียชีวิต	 
จากอุบัติเหตุบนถนนใน	 อบต./หมู ่บ้าน/ชุมชน	 เพื่อเป็นโครงการน�าร่อง	 
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิน่เข้ามาสนบัสนนุสร้างเครอืข่ายอาสาจราจรเป็น
ของตนเอง
	 ส�าหรับกิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนส�าคัญ	ประกอบด้วย	การขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากขอรับการสนับสนุนจาก	 	 สสส.เพ่ือใช้ในการอบรม
อาสาสมัครจราจร	จ�านวน	100	คน	
	 •	 กิจกรรมที่	1	เริ่มต้นด้วยการ	สร้างภาคีเครือข่ายเป็นคณะท�างาน
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับ	จังหวัด	อ�าเภอ	ท้องถิ่น	ผ ่านเวที	 ประชุมคณะ
กรรมการจงัหวดั	เพือ่ขีแ้จงโครงการฯ	และจดัประชมุคณะท�างาน	เพือ่สงัเคราะห์
ทนุเดิมในจังหวดับงึกาฬและเลอืกพืน้ที	่อปท.	น�าร่อง	เพือ่ฝึกอบรมอาสาจราจร	
10	 อปท.	 จ�านวน	 100	 คน	 และจัดเวทีสะท้อนข้อมูล/ปัญหา	 การบูรณาการ
ท�างานร่วมกันระหว่างต�ารวจพี่เลี้ยง	อปท.น�าร่องทั้ง	10	อปท.	และคณะท�างาน	
	 •	 กจิกรรมท่ี	2	การฝึกอบรมอาสาจราจรเพือ่ท�าหน้าทีจ่ดัการจราจร
ฝึกอบรมอาสาจราจรชุมชน	อปท.น�าร่อง	ทั้ง	10	อปท.	ๆ	ละ	10	คน	
	 •	 กิจกรรมที่	3	การติดตามประเมินผลจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
จังหวัดโดยให้	อปท.	น�าร่องทั้ง	10	อปท.น�าเสนอผลงานประกวดโดยน�าเสนอ	
power	point	โดยมีภาคีเครือข่าย	อปท.จากทุก	อปท.เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยน
เรยีนรู	้จัดประชุมคณะกรรมการจงัหวดั	เพือ่ตดิตามการขบัเคลือ่นงานของ	อปท.
และช่วยแก้ไขปัญหา	อปุสรรคทีเ่กดิขึน้จดัวาระการประชมุ	คณะกรรมการและ	
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อปท.น�าร่องทัง้	10	อปท.	(ประมาณ	5	ครัง้)	น�าเสนอความก้าวหน้าในการท�างาน	
และมีการแต่งตั้งคณะท�างานประเมินผล/ประกวดการด�าเนินงานของพื้นที่ใน
ภาพรวมลงนิเทศในพื้นที่	
	 •	 กิจกรรมที่	4	ประชุมคณะท�างานฯ	สรุปผลการปฏิบัติงาน
 ผลส�าเร็จมีภาคีเครือข่ายที่เป็นอาสาสมัครจราจรเพื่อช่วยเหลืองาน
ต�ารวจด้านอ�านวยความสะดวกจราจร	ป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนและงาน
ด้านความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนเพ่ิมข้ึน	จ�านวน	100		คน	 
ท�าให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้นท�าให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ
ของตนเอง	สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามวิถีของท้องถิ่นนั้นๆ	อย่างยั่งยืน
เกิดหมู่บ้านน�าร่อง	 มีอาสาจราจรเข้ามาท�าหน้าที่จัดระเบียบการจราจรรักษา
ความปลอดภัยในชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการท�างานที่
สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในแต่ละพืน้ทีม่กีารขยายเครือข่ายการป้องกนัอบุติัเหตุ
ทางถนนไปยังชุมชนอื่นๆปัญหาการบาดเจ็บ	 เสียชีวิต	 ท่ีเกิดจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในชุมชนลดลงลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้ในระดบัหน่ึงผลกระทบจากการสญูเสยีงบประมาณในการซ่อมแซม	อปุกรณ์
เกีย่วกบัการจราจรของแขวงทางหลวงลดลงปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
ในพื้นที่ลดลง	จากการข่าวที่ได้รับจากกลุ่มอาสาสมัครจราจร
 จากผลส�าเร็จข้างต้นส่งผลให้คณะท�างานฯ	ได้รบัค�าชมเชยจากหน่วย
งานต่างๆ	 ในพื้นที่	 เช่น	 จังหวัดบึงกาฬ	 สถานศึกษาต่างๆอาสาจราจร	ที่ออก
ปฏบิตังิานในพืน้ทีส่ร้างความปลอดภยัด้านการจราจรและลดอบุตัเิหตทุางการ
จราจรได้จริง	ได้รับเกียรติบัตรชมเชย	จากหน่วยงานในพื้นที่นั้นๆ	และยังท�าให้
ต�ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ	 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดบึงกาฬ	 ให้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี	 
มากไปกว่านัน้	อาสาจราจร	ไม่ได้ท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัการจัดการจราจรเพียงอย่าง
เดียว	ยังสามารถช่วยเหลือกิจการด้านอื่นๆ	ในพื้นที่อีกด้วย
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เพราะเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท�าให้ม ี
ผู้เข้ามาอยู่อาศัยและสัญจรผ่านเป็นจ�านวนมากซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิด
อุบัติเหตุสูง	 สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่นและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงปัญหา	 จึงร่วมกันศึกษาและพบว่าพบว่าการบังคับใช้กฎหมายยัง
เป็นปัจจัยที่ท�าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรักษาระเบียบวินัยจราจรและเคารพกฎหมาย
จราจรมากที่สุด	จึงได้จัดท�าโครงการบังคับใช้กฎหมายโดยใช้กล้อง	CCTV	ขึ้น	
โดยการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่มาช่วยในการบังคับใช้กฎหมาย	ช่วยในการจับกุม 
ผู้กระท�าความผิดกฎหมายจราจร	 ในข้อหาขับรถฝ่าฝืนไฟสัญญาณจราจร	 
ขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของการเกิดอุบัติเหตุ	 และ 
จัดท�าระบบจัดเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมตรวจสอบผู้กระท�า
ผิดจัดเก็บข้อมูลผู้กระท�าผิดซ�้า	 เพื่อเพิ่มมาตรการในการลงโทษ	 ป้องกันการ 
กระท�าผิดซ�้าอีก	 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ใช้รถใช้ถนนควบคู่กับการ
บังคับใช้กฎหมาย	 เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากการใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้มากที่สุด
 เริม่ต้น SWOT.............ในปีงบประมาณทีผ่่านมา	(2557)สถานตี�ารวจ
ภูธรเมืองขอนแก่น	 ได้รับงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ(สสส.)เพื่อกวดขัน	 จับกุมผู้กระท�าผิดกฎจราจรบันทึกกล้องวงจรปิดและ
กล้องดิจิตอลบันทึกภาพผู้กระท�าผิดวินัยจราจร	 ส่งหลักฐานไปที่บ้าน	 ให้จ่าย
ค่าปรับ	 และเพื่อเป็นการพัฒนาโครงการดังกล่าว	 ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
นวัตกรรมที่ทันสมัย	 สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น	 จึงริเร่ิมน�าเทคโนโลยี
กล้อง	CCTV	มาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย	ซึ่งสามารถพัฒนาและเป็นต้นแบบ
ให้กับสถานีต�ารวจภูธรในสังกัดต�ารวจภูธรภาค	 4	 เร่ิมต้นด้วยการ	 วิเคราะห์

กลุ่มโครงการ Technology/CCTV
 19. โครงการการบังคับใช้กฎหมายด้วยกล้อง CCTV  
จังหวัดขอนแก่น

 อุบัติเหตุทางถนน	 ยังเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศไทยในแต่ละ
ปีมีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ�านวนมากและยังมีแนวโน้มที่สูง	 
จังหวัดขอนแก่นติดอันดับจังหวัดที่มีความสูญเสียอยู่ในล�าดับต้นของประเทศ	
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ปัญหา(SWOT) พบว่า จุดแข็ง	 ผู้ใช้รถใช้ถนนขาดวินัย	 ไม่เคารพกฎจราจร, 
ประชาชนผู ้ที่เคารพกฎจราจรได้รับความเดือดร้อนจากผู ้ฝ่าฝืนจุดอ่อน 
ขาดแคลนก�าลังเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน,เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติไม่สามารถบังคับ
ใช้กฎหมายได้ทุกช่วงเวลาโอกาส	 องค์กรภาคีเครือข่ายร่วมประชุมปรึกษา
หารือเพื่อร่วมกัน	 ก�าหนดมาตรการ	 การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน	 
อย่างสม�า่เสมอ,จังหวดัขอนแก่นยกระดบัปัญหาของอบุตัภิยัทางถนน	เป็นวาระ
ของจังหวัด	 และมีคณะกรรมการระดับจังหวัดรับผิดชอบ	 (สอ.จร.)	แรงต้าน 
(ภาวะคกุคาม)	ผูใ้ช้รถใช้ถนนท่ีมพีฤตกิรรมไม่ตระหนกัต่อการเคารพกฎจราจร	
โดยมีการน�าข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือการบังคับใช้กฎหมายที่ 
ถูกต้อง	 ไปเผยแพร่ผ่านสื่อ	 Social	 network	 ในลักษณะบิดเบือนไปจาก 
ข้อเท็จจริง
 ส�าหรับวิธีการด�าเนินการ คณะท�างานได้ก�าหนดให้มีการส�ารวจ
จุดเสี่ยง ที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรและน่าจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามด้วยการศึกษา
เทคโนโลยีด้านกล้อง	CCTV	จากหน่วยงานของต�ารวจ	ที่มีการน�ากล้อง	CCTV	
มาใช้งานด้านการกวดขันวนิยัจราจรจดัหาระบบดงักล่าวมาติดต้ังใช้โดยปรบัให้
เหมาะสมกับพืน้ทีม่อบหมายผูร้บัผดิชอบ	ในการด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นไปตามข้อ
กฎหมายเก่ียวกับการใช้รถใช้ถนนต่างๆ	เช่น	พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ,	พ.ร.บ.ทาง
หลวงฯ,	พ.ร.บ.ขนส่งฯ,	พ.ร.บ.รถยนต์	 เป็นต้นฝึกอบรม	หรือจัดหาเจ้าหน้าที่	 
เพื่อให้สามารถด�าเนินการทางด้านธุรการจราจรเกี่ยวกับการค้นข้อมูลจาก
ทะเบียนรถผู้ฝ่าฝืนได้อย่างเป็นระบบ	 มีความถูกต้องของข้อมูล	 การออกและ
ส่งใบส่ัง	 พร้อมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระท�าผิด	 โดยส่งทางไปรษณีย์ 
ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิล�าเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่กระท�า
ผดิและ	ตดิป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการในจดุทีจ่ะบังคบัใช้กฎหมายให้ประชาชน
ทราบเพือ่ให้ผูข้บัขีป่ฏบิตัใิห้ถกูต้องตามกฎจราจร	รวมท้ังประชาสัมพันธ์ทางส่ือ
ออนไลน์ต่างๆ
	 โดยก�าหนดต�าแหน่งทางแยกท่ีท�าการติดตั้งกล้อง	 CCTV	 แบ่งเป็น	 
2	จุด	จุดที่	1	แยกท่าพระ/โกสุมพิสัย	ถ.มิตรภาพ	ต.ท่าพระ	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น
จุดที่	2	ทางลอดอุโมงค์ถนนมิตรภาพ	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น
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	 จัดอบรมแกนน�าชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น	 และชุมชนท่าพระ	
จ�านวน	 90	 คน	 โดยมี	 พ.ต.อ.นพดล	 เพ็ชรสุทธิ์	 ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธร
เมืองขอนแก่น	 เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย	 โดยมีผู้ร่วมในพิธีเปิด	 
นายมนตรีสิงหปุณณภัทร	 รองนายกเทศมนตรี	 และกลุ่มแกนน�าชุมชนเขต
เทศบาลนครขอนแก่น/ชุมชนเขตท่าพระโดย	 พ.ต.ท.ปรัชญามาศ	 ไชยสุระ 
สารวัตรจราจรสถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น	 ชี้แจงหลักสูตรและให้ความ
รู้เกี่ยวกับโครงการบังคับใช้กฎหมายโดยใช้กล้อง	 CCTV	 ที่อุโมงค์ทางลอด
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ถนนมิตรภาพ	 และแยกท่าพระให้กับแกนน�าชุมชนทุกชุมชนเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น	และชุมชนท่าพระ	ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและท�าหน้าที่
ในการดูแลเฝ้าระวังช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	 ซึ่งมีจ�านวนไม่เพียงพอต่อการ 
ปฏิบัติหน้าที่โดยแกนน�าชุมชนที่เป็นอาสาสมัครสามารถประชาสัมพันธ์ให้ 
ความรูเ้ก่ียวกับโครงการบังคบัใช้กฎหมายโดยใช้กล้อง	CCTV	เพือ่ให้ประชาชน
ในเขตความรบัผดิชอบ	เกดิความรูค้วามเข้าใจในการปฏบิติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ต�ารวจ	 และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร	 เพื่อให้	 เกิดความตระหนักใน 
กฎระเบียบและการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้

การบังคับใช้กฎหมายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
 ต้ังด่านกวดขนัวนิยัจราจรมกีารตัง้ด่านตรวจผูก้ระทาผดิกฎจราจรใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น	ทุกวัน	ตั้งแต่10.00	น.	–	12.00	น.และเวลา	13.00-
15.00	น	มีการตั้งด่านตรวจผู้กระทาผิดกฎจราจรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	
ทกุคนื	ตัง้แต่	20.00	น.	–	24.00	น.	และการให้กล้อง CCTV ในการช่วยบงัคบั
ใช้กฎหมายโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมรณรงค์
เปิดงานเขตตรวจจับความเร็วด้วยกล้อง	 ตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ	 บนถนน
มิตรภาพ	 จังหวัดขอนแก่น	 โดยได้ก�าหนดความเร็วตามกฎหมายก�าหนด	ดังนี้	
รถเก๋ง	 รถปิคอัพ	 ขับเร็วบนถนนทางหลวงแผ่นดินก�าหนดความเร็วไม่เกิน90	
กม./ชม.รถโดยสาร	รถบรรทุก	ขับรถบนถนนทางหลวงความเรว็ไม่เกนิ	80	กม./
ชม.รถพ่วงขบัรถบนถนนทางหลวงความเรว็ไม่เกนิ	60	กม./ชม.รถจกัรยานยนต์	
ขบัขีบ่นถนนทางหลวงความเรว็ไม่เกนิ	80กม./ชม.	โดยมกีารตรวจจับรถท่ีวิง่เร็ว
เกินที่กฎหมายก�าหนด	 ด้วยกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติบนถนนมิตรภาพ
ระยะทาง	 14	 กิโลเมตร	 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	 โดยก�าหนดให้รถเก๋ง	
ปิกอัพขบัไม่เกนิ	80	กม./ชม.	เป็นต้น	แล้วส่งหลกัฐานไปทีบ้่านให้มาจ่ายค่าปรบั 
ถ้าไม่ไปจ่ายค่าปรับจะประสานงานกับขนส่งมีผลต่อการระงับการต่อทะเบียน
รถที่ส�านักงานขนส่งจังหวัด
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 การบันทึกด้วยกล้องCCTVและกล้องดิจิตอล	 กล้องตรวจจับการฝ่า
สญัญาณไฟแดง	กล้องตรวจจบัความเรว็	บันทึกภาพถ่ายผูก้ระทาผดิวนิยัจราจร	
ได้แก่การจอดรถซ้อนคนั	การขับรถยอ้นศร	ส่งหลกัฐานไปที่บ้านใหจ้า่ยค่าปรับ
ถ้าไม่มาจ่ายค่าปรับจะมีผลต่อการต่อทะเบียนรถที่ขนส่งจังหวัดขอนแก่น

แหล่งข้อมูล

	 เจ้าหน้าทีต่�ารวจรวบรวมคดักรองข้อมลู	และรายละเอยีดต่างๆ/	บนัทกึ
ข้อมูลเข้าไปในระบบ	/ท�าจดหมายเรียกผู้กระท�าผิดมาเสียค่าปรับ
 การใช้เทคโนโลยช่ีวยในการจดัการจราจร	มกีารใช้เทคโนโลยช่ีวยใน
การจัดการจราจรไม่ว่าจะเป็นการปรับเฟสสัญญาณไฟจราจร	 ให้เหมาะสมกับ
จ�านวนปริมาณรถที่ผ่านในแต่ละช่วงเวลา	 การใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมเฟส
สัญญาณไฟจราจรแทนการใช้จราจรกดสัญญาณไฟ	 ในช่วงที่การจราจรหนา
แน่นสัญญาณไฟจราจรไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถ	 เพราะเนื่องจากปกติ	 เมื่อใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน	หรือช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่นเจ้าหน้าที่จราจรจะต้อง
อยู่ประจ�าจุดแยกที่มีการจราจรหนาแน่น	 เพื่ออ�านวยความสะดวกการจราจร
แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านบางครั้ง	 เมื่อปริมาณรถหนาแน่นมากเจ้าหน้าที่
จ�าเป็นจะต้องอยู่ประจ�าจุดกลางแยก	เพื่อควบคุมไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดรถขวางแยก	
เมื่อมีรีโมทคอนโทรลเจ้าหน้าที่สามารถหยุดรถอยู่ตรงกลางแยก	พร้อมทั้งปรับ
สญัญาณไฟจราจรตรงนัน้	โดยไม่ต้องเดนิมากดสญัญาณไฟทีตู้่ควบคมุไฟจราจร	
ท�าให้สามารถจัดการจราจรให้เกิดความสะดวกแก่ผู้สัญจร
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 การด�าเนินการในมาตรการการใช้เครื่องบังคับล้อ โดยใช้นโยบาย 
5 จอม (จอมปาด จอมล้าจอมขวาง จอมย้อน และจอมปลอม)	 มีการ
ปฏิบัติการจับจริง	ส�าหรับผู้ที่มีพฤติกรรมกระท�าผิดกฎจราจรเป็นประจ�า	และ 
จากการติดตามประเมินผลเป็นภาพรวมของเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
พบว่า	กลุม่แกนน�าชมุชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและแยกท่าพระ	ท่ีได้ผ่าน
การอบรม	90	ชุมชนๆ	ละ1	คน	รวม	90	คน	หลังจากอบรม	ได้สุ่มสัมภาษณ์	
แกนน�าชุมชนจาก	 50	 ชุมชน	พบว่ามีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู	้ ผ่านเสียง 
ตามสายทุกวัน	จ�านวน	17	ชุมชน	คิดเป็นร้อยละ	34	มีการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้	ผ่านเสียงตามสาย	อาทิตย์ละอย่างน้อย	3	วัน	จ�านวน	27ชุมชนคิดเป็น
ร้อยละ	54	มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้	ผ่านเสียงตามสาย	อาทิตย์ละต�่ากว่า	
3	วัน	จ�านวน	6	ชุมชนคิดเป็นร้อยละ	12
	 ผลการจับกุมผู้กระท�าผิดกฎหมายจราจรตามมาตรการ	3ม	2ข	1ร	ใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น	ของ	สภ.เมืองขอนแก่น	ปี	2555-2558		พบว่า	ในปี	
2558	 การจับกุมผู้กระท�าผิดกฎหมายจราจรประเภทรถจักรยานยนต์จับกุมผู้
ไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด	รองลงมาคือ	เมาสุรา	ไม่มีใบอนุญาตใบขับขี่	และ
ขับรถย้อนศร	เป็นจ�านวน	16,199	ราย2,918	ราย	และ1,457	,	985	ราย	ตาม
ล�าดบัส�าหรบัประเภทรถยนต์ท่ีพบว่ามกีารจบักมุผูขั้บขีท่ีไ่ม่มใีบอนญุาตขบัขีร่ถ
มากทีส่ดุ	รองลงมาคอื	ไม่คาดเข็มขัดนริภัย	ขับรถย้อนศร	ไม่มแีผ่นป้ายทะเบยีน	
และเมาแล้วขับเป็นจ�านวน10,227	ราย	4,633	ราย	1,304ราย	844	ราย	และ	
612	รายตามล�าดับ
 การจัดท�าเอกสารผู ้กระท�าผิดส่งเตือนไปทางไปรษณีย์จัดหา 
เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถด�าเนินการทางด้านงานธุรการจราจรเกี่ยวกับการ
สืบค้นข้อมูลจากทะเบียนรถได้อย่างเป็นระบบ	 มีความถูกต้องของข้อมูล	 
การออกและส่งใบสั่ง	 พร้อมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระท�าผิด	 โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิล�าเนาของเจ้าของรถ	 หรือผู้ครอบครอง
ที่กระท�าผิด



Best Practice 141

	 จัดระบบการตรวจสอบผู้กระท�าผิดซ�้า	 มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ	 โดยมีการเขียนโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล	 โดยใช้ฐานข้อมูลจากหมายเลข
ทะเบียนรถ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	13	หลัก	เลขรหัสใบสั่ง	และเลข
รหัสใบอนุญาตขับขี่เป็นฐานข้อมูลเมื่อมีการกระท�าผิดซ�้าอีก	 ตรวจสอบตาม
ระบบจะพบว่ามีการกระท�าผิดซ�้า	 เมื่อมีการกระท�าผิดในข้อหาเดิมๆ	 หรือซ�้า
หลายครั้ง	 จะใช้มาตรการดังนี้	มาตรการที่ใช้โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้ม
งวดมากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอัตราค่าปรับให้สูงขึ้น	เร่งรัดเวลาในการอายัด
ทะเบียนรถหรือใบอนุญาตขับขี่ให้เร็วขึ้นสุ่มส�ารวจพฤติกรรมการขับขี่รถก่อน
ด�าเนนิการและหลงัด�าเนนิการ	ณ	จดุอโุมงค์ทางลอดสีแ่ยกสามเหลีย่มและแยก
ท่าพระ	ถนนมติรภาพจากการสุม่พฤตกิรรมการขบัขีห่ลงัด�าเนนิการ	พบว่าผูข้บัขี่
ปฏบิตัติามกฎจราจรโดยเฉพาะในเรือ่งการฝ่าฝืนเครือ่งหมายจราจร	ในทางลอด
อุโมงค์ถนนมิตรภาพและแยกท่าพระ	มีการเคารพกฎจราจรมากขึ้น
 ในส่วนผู้กระท�าผิดซ�้าได้มีมาตรการ ดังนี้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่าง 
เป็นระบบ	โดยมกีารเขยีนโปรแกรมจดัเกบ็ข้อมลู	โดยใช้ฐานข้อมลูจากหมายเลข
ทะเบียนรถ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	13	หลัก	เลขรหัสใบสั่ง	และเลข
รหสัใบอนญุาตขบัข่ีเป็นฐานข้อมลูเมือ่มกีารกระท�าผดิซ�า้อกี	และตรวจสอบตาม
ระบบจะพบว่ายงัมกีารกระท�าผดิในข้อหาเดมิๆ	หรอืซ�า้หลายครัง้จะใช้มาตรการ
บงัคบัใช้กฎหมายทีเ่ข้มงวดมากขึน้	โดยการเพิม่อตัราค่าปรับให้สูงขึน้	และเร่งรัด
เวลาในการอายัดทะเบียนรถหรือใบอนุญาตขับขี่ให้เร็วขึ้น
 กล่าวโดยสรุป พบว่า	การบังคับใช้กฎหมายโดยใช้กล้อง	CCTV	มีผล
ดีในการบังคับใช้ทางกฎหมาย	 โดยลดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
และประชาชนและช่วยในกรณีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจไม่เพียงพอสร้างกระแสให้
คนในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่นและชุมชนท่าพระ	ให้ตระหนักกฎหมาย
จราจรระเบยีบข้อกฎหมายและระมดัระวงัอบัุตเิหตทุางถนนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นและชุมชนท่าพระ	ซึง่ท�าให้มผีูบ้าดเจบ็และเสยีชวีติทีเ่กดิจากอบุตัเิหตุ
ทางถนนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทางลอดอุโมงค์และสามแยกท่าพระลดลง
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 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ พบว่า	 การบังคับใช้กฎหมายโดยใช้กล้อง	
CCTV	 ที่อุโมงค์ทางลอดถนนมิตรภาพและสามแยกท่าพระสามารถตรวจจับ 
ผู ้ฝ ่าฝืนกฎจราจรได้ผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความต่อเนื่องของ	
สภ.เมืองขอนแก่น	มีการตั้งด่านตรวจผู้กระท�าผิดกฎจราจรในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น	ในช่วง	 เวลา	10.00-12.00	น.	 เวลา	13.00	 -15.00	น.	และ	 เวลา	 
20.00-24.00	 น.	 ทุกวันมีภาคีเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนจังหวัดขอนแก่น	 ที่เข้มแข็งในการให้การสนับสนุนการด�าเนินติดตาม 
ผลอย่างต่อเน่ืองในพื้นท่ีเขตเทศบาลนครขอนแก่นและเขตท่าพระน�าเสนอ
โครงการเขตขับขี่ปลอดภัยด้วยกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ	 14	 กิโลเมตร	
บนถนนมิตรภาพมาประกอบการควบคุมความเร็ว
 ปัญหาและอุปสรรคพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนในภาพรวมยังพบ
ว่าประชาชนยังไม่มีความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจรการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	 ยังไม่ต่อเนื่องการถ่ายภาพ 
ผู้กระท�าผิดด้วยกล้องดิจิตอล	 ไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อ	 ท่ีอยู่ของผู้กระท�า
ผิดกฎจราจรได้	ในกรณีรถป้ายแดง	หรือเป็นป้ายทะเบียนปลอมจึงไม่สามารถ
ส่งข้อมูลไปเปรียบเทียบปรับได้คุณสมบัติและประสิทธิภาพของกล้อง	 CCTV	
ที่น�ามาติดตั้งมีข้อจ�ากัดในช่วงเวลากลางคืน	 ไม่สามารถจับภาพได้ชัดเจน	 
เช่น	ป้ายทะเบียน	ท�าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
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กลุ่มโครงการ ชุมชน
 20. โครงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดกาฬสินธุ์ (ก�าจัดจุดเสี่ยง)

 กระตุกต่อมคิด....ด้วยข้อมูล
	 จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์	 หากจะ
มองถึงจ�านวนและความสูญเสียคงไม่ต่างจากจังหวัดอื่นๆ	โดยพบว่า....
	 ปีงบประมาณ	2556	เกิดอุบัติเหตุ	จ�านวน	172	ราย	เสียชีวิต	105	คน	
บาดเจ็บ	178	คน	
	 ปีงบประมาณ	2557	เกดิอบุตัเิหตุ	217	ราย	เสยีชวีติ	128	คน	บาดเจบ็	
181	คน	ซึ่งในจ�านวนผู้บาดเจ็บนั้น	ได้รับผลกระทบ	คือต้องกลายเป็นผู้พิการ
สร้างภาระให้ครอบครัวและสังคม	
	 จากการสังเกตตามสถิติดังกล่าว	 ปรากฏว่า	 ส่วนหนึ่งอุบัติเหตุได้เกิด
ซ�้าในจุดเดิมของถนน	 ท่ีเรียกว่าเป็นจุดเส่ียงของถนน	 แม้ว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุ 
เหล่าน้ันจะเป็นที่ทราบกันดี	 แต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุขึ้นซ�้าๆ	 ในที่เดิมจังหวัด
กาฬสินธุ ์	 ได้เล็งเห็นความส�าคัญของปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	 ณ	 จุดเสี่ยง 
ดงักล่าว	จงึได้แต่งตัง้คณะท�างาน	เพือ่ท�าการสบืสวนอบุติัเหตุทีเ่กดิซ�า้ในจดุเดิม	 
แล้วน�าข้อมูลปัจจัยทุกด้าน	 มาสรุปในรูปคณะท�างาน	 เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุ	 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุ	 ทั้งระยะสั้น	 เช่น	 
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงเทศกาล	และระยะยาว	เช่น	การปรบัปรงุสภาพ
ทางกายภาพของถนน	 ท้ังนี้	 โดยสร้างโอกาสแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 
ภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการในรูปคณะท�างาน	
และมีการด�าเนินงานแบบบูรณาการ	 จากสหวิชาชีพอย่างใกล้ชิดและจริงจัง	 
ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์	
(ก�าจัดจุดเสี่ยง)	 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินการ	 จากกองทุน	 
สร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 โดยอาศัยกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของคณะท�างาน	
เริ่มจาก
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	 1)	 แต่งตั้งคณะท�างาน	 ซึ่งแบ่งเป็นสองระดับ	 คือ	 คณะท�างาน 
สอบสวนฯ	 ระดับจังหวัดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดเป็นคณะท�างาน
และประธาน	ได้แก่	รอง	ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์	ส่วนคณะท�างานสอบสวนระดับ
พ้ืนที่	 ประกอบด้วย	 ผู้แทนเทศบาลต�าบล	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 พื้นที่
ถนนจุดเสี่ยง	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	ผู้น�าชุมชน	ผู้น�ากลุ่มแม่บ้าน	 
ผู้น�าเยาวชน	ผู้น�ากลุ่ม/ชมรมรักความปลอดภัยทางถนน		ผู้บริหาร/ผู้ประกอบ
กิจการห้างร้านในพื้นที่สองข้างถนนจุดเสี่ยง	ประชาชน/สื่อมวลชน	ที่อาศัยอยู่
ใกล้กับถนนจุดเสี่ยง	 และมีความสมัครใจประสงค์จะมีส่วนร่วมท�างานป้องกัน
และแก้ปัญหาอุบัติเหตุ	 เป็นคณะท�างาน	ตลอดจนเจ้าหน้าที่จราจร	และอาสา
จราจร	ที่รับผิดชอบถนนจุดเสี่ยง	เป็นคณะท�างาน/เลขานุการ
	 2)	 การประชมุคณะท�างานเพือ่ชีแ้จงโครงการ	ก�าหนดแนวทางด�าเนนิ
การ	ก�าหนดจุดเสี่ยงที่ส�าคัญ	การลงพื้นที่เก็บข้อมูล	ณ	จุดเสี่ยงที่ได้ก�าหนดเป็น
จุดที่เกิดอุบัติเหตุสูง

	 3)	 การร่วมลงพืน้ทีส่บืสวนอบัุตเิหตใุนจดุเสีย่ง	เพือ่เกบ็รวบรวมพยาน	
หลักฐาน	ประกอบการพิจารณาวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึกของอุบัติเหตุแต่ละครั้ง	
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	 4)	 การประชุมของคณะท�างาน	 เพื่อร่วมศึกษา	วิเคราะห์	หาสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก	 และร่วมก�าหนดแนวทางแก้ไข	 ท้ังระยะส้ัน	 และ 
ระยะยาว
	 5)	 การน�าผลการสืบสวนและผลการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุรวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหา	 เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงจังหวัดกาฬสินธุ์	

	 6)	 การตดิตามผลการแก้ไขปัญหาจดุเสีย่ง-จดุอนัตรายทีไ่ด้ด�าเนนิการ
แก้ไขแล้ว	เพื่อประเมินผลต่อไป
	 ส�าหรับจุดเสี่ยงที่เป็นเป้าหมายในระยะนี้	 คณะท�างานได้ใช้เกณฑ์ใน
การคัดเลือกโดยจุดเสี่ยงดังกล่าวจะเป็นจุดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงในรอบ
ปีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข	และยังเกิดอุบัติเหตุอยู่ตลอด
	 จากผลการด�าเนินงานตามแผน	 พบจุดเสี่ยง-จุดอันตราย ที่ได้รับ
การแก้ไขแล้ว	จ�านวน	10	จุด	คิดเป็น	25	เปอร์เซ็นต์	จากจุดเสี่ยงเดิมทั้งหมด	 
40	 จุด	 ซึ่งหลังจากแก้ไขแล้ว	 ไม่เกิดอุบัติเหตุในจุดเดิมอีกเลย	 ส่งผลให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง	ได้มีกิจกรรมและโครงการสมทบ	ดังนี้แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	
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ได้รบังบประมาณโครงการก่อสร้างถนนเพิม่เตมิ	และโครงการตดิตัง้ชดุสญัญาณ
ไฟเขียวแดง	เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว	รวม	40	ล้านบาท	ในจุดเสี่ยงต่างๆ	
และจังหวดักาฬสินธ์ุ	โดยเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ	์ได้น�านวตักรรมการสร้างความ
ปลอดภัยโดยการแก้ไขปัญหาจดุเสีย่ง	เป็นถนนต้นแบบ	ส่งเข้าประกวดรับรางวลั
ความส�าเร็จระดับชาติ	 2	 รางวัล	 คือรางวัลธรรมมาภิบาล	 เข้ารอบสุดท้ายทั้ง
ประเทศ	เหลือ	10	จังหวัด	และรางวัลพระปกเกล้า	เข้ารอบสุดท้าย
	 แนวทางการด�าเนินงานแบบบูรณาการของจังหวัดกาฬสินธุ์	 ซ่ึงท�าให้
โครงการประสบความส�าเรจ็	ประกอบด้วยกระบวนการบรูณาการร่วม	ของคณะ
ท�างานภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ตามโครงการ
แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์	 (ก�าจัดจุดเสี่ยง)	
เป็นกรอบในการท�างานให้ส�าเร็จ	มีดังนี้	
						 ก.	 กู้ภัยรับข่าวอุบัติเหตุ	 แล้วแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วเข้าช่วยเหลือ 
ผู้บาดเจ็บ
						 ข.	 ต�ารวจ	ไปที่เกิดเหตุท�าการสอบสวนรับคดีความ
						 ค.	 แขวงทาง-หลวงฯไปที่เกิด-เหตุ	เก็บข้อมูลแล้วเปิดการจราจร
						 ง.	 สื่อมวลชน	ร่วมท�าข่าว
						 จ.	 คณะท�างานสบืสวนอบุตัเิหตฯุ	ไปทีเ่กดิเหตุ	ร่วมเกบ็ข้อมลู	สืบสวน	
สอบสวนพยาน	หลักฐาน	หาสาเหตุเชิงลึก	
						 ฉ.	 คณะท�างานสืบสวนอุบัติเหตุฯ	 ร่วมประชุมทุกเดือน	 เพื่อสรุป
สาเหตุ	และวิเคราะห์แนวทางแก้ไข	



Best Practice 147

ในส่วนของผลลัพธ์ที่ได้จากการด�าเนินงานแบ่งออกเป็น

 ด้านเครือข่าย
	 1.	 เกิดคณะท�างานท่ีเข้มแข็ง	 เข้าใจถึงปัญหา	 และข้อมูลสถิติที่มี 
อยู่เดิม	 และที่เกิดขึ้นใหม่	 รวมทั้งได้ร่วมกันก�าหนดจุดเส่ียงท่ีควรด�าเนินการ
แก้ไขก่อนหลงัตามล�าดบั	ร่วมกนัก�าหนดแนวทางในการแก้ไขสามารถเกบ็ข้อมลู	 
ตามแบบที่ก�าหนดได้	ตามหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
	 2.		 เกิดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	 อันเป็นสาเหตุปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ
เชิงลึก	ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ทั้งด้านถนน	คน	รถ	และสิ่งแวดล้อม	โดยคณะ
ท�างานร่วมเก็บและส่งข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์	ในรูปแบบ	“ข้อมูลสามฐาน”	
โดยเฉพาะข้อมลูหลกัจากต�ารวจ	สาธารณสขุ	และบริษทักลางคุม้ครองผู้ประสบ
ภัยจากรถ
	 3.		 เกิดเวทีและโอกาสให้คณะท�างานฯได้ร่วมน�าผลการด�าเนิน
โครงการและแนวทางการแก้ปัญหา	 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการรักษา 
ความมั่นคง	จ.กาฬสินธุ์	เพื่อส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาในจุดเสี่ยงนั้นๆ	
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 ด้านนวัตกรรม
	 1.		 เกิดนวตักรรมการแก้ไขจดุเสีย่งอย่างมปีระสิทธภิาพ	โดยการแก้ไข
อย่างชั่วคราวเฉพาะหน้า	 แต่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม	
จนไม่เกิดอุบัติเหตุอีกเลย	ลดจ�านวนจุดเสี่ยงบนถนนที่เคยมี	ให้กลายเป็นถนน
ที่ปลอดภัย	อย่างยั่งยืน
	 2.		 เกิดพลังชุมชนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุและการปลูก
ฝังจิตส�านึกในการมีวินัยจราจร	ตั้งแต่วัยเด็กประถม	มัธยม	ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป	เป็นแกนน�าในการป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน	ในนาม	“14	อรหันต์”	ของ	
ต.นากุง/เขาพระนอน	อ.ยางตลาด
 ด้านความยั่งยืน
	 1.		 จุดเสีย่ง-จดุอนัตรายทีไ่ด้รบัการแก้ไขแล้ว	ไม่มอีบุตัเิหตเุกดิขึน้อกี
เลย	และบางจดุได้รบัการแก้ไขปัญหาระยะยาว	โดยได้รบังบประมาณจากหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องส�าหรับการแก้ไขปัญหา	ท�าให้ปัจจัยเสี่ยงของปัญหาเดิมหมดไป	
อันจะส่งผลให้ในระยะยาวจะไม่เกดิอบุตัเิหตขุึน้อกี	และเกดิความยัง่ยนืตลอดไป
	 2.		 คณะกรรมการรักษาความมั่นคง	 จ.กาฬสินธุ ์	 ได้รับทราบถึง
กิจกรรมการสืบสวนอุบัติเหตุ	 การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง-จุดอันตราย	 ในแต่ละ
เดือน	 ได้เห็นถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาของคณะท�างาน	 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	 สืบทอดไปยังข้าราชการ	 พนักงาน	 เจ้าหน้าที่ขององค์กรที่ร่วมเป็น 
เครอืข่าย	ทีจ่ะได้รบัการแต่งตัง้หมนุเวียนมารบัผดิชอบแทนคณะท�างานปัจจบุนั	
ที่โยกย้ายหรือเกษียณอายุงานไปตามวิธีทาง	 เกิดการถ่ายทอดและเรียนรู้
กิจกรรมของคณะท�างานจากรุ่นสู่รุ่น	และเกิดความยั่งยืนตลอดไป	
	 และจากการท�างานทีผ่่านมาพบปัญหาอปุสรรค	และจงัหวดัได้สรปุเป็น
แนวทางการแก้ไข	ดังนี้
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	 สุดท้าย	 คณะท�างานยังได้ทบทวนบทเรียนท่ีได้จากผลการด�าเนิน
โครงการและให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการต่อยอด	ดังนี้	
	 1.		 การด�าเนินการในรูปคณะท�างานระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล	ควรมีคณะท�างานกลางเฉพาะกิจที่เข้มแข็ง	และเสียสละอย่าง
จิตอาสา	ท�างานอย่างใกล้ชิดกันอยู่เสมอและต่อเนื่อง		
	 2.		 ควรแสวงหาบุคลากรที่มีความสมัครใจร่วมขับเคลื่อนงานป้องกัน

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข

1.	 การแต่งตั้งโยกย้ายตามระเบียบของทาง
ราชการ	 เป็นปัญหาในการท�างานที่ต้องการ
ความต่อเนื่อง	 เพื่อความยั่งยืน	 และเป็นขวัญ
ก�าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
2.	การมอบหมายหน้าที่การงานให้กับผู้บริหาร
ระดับรองที่ขาดความพร้อมและความเข้าใจ 
ในการท�างาน	 ส ่งผลให ้งานแก ้ไขป ัญหา
อุบตัเิหตขุองหน่วยงานนัน้ขับเคลือ่นได้อย่างไม่ 
คล่องตัว	 การบูรณาการกับเครือข่ายอย่าง 
ใกล้ชิดมีน้อยลง
3.	 หน่วยงานเครือข่ายบางหน่วย	 ขาดผู้ด�ารง
ต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยเป็นเวลานาน	ท�าให้การ
มอบหมายหนา้ทีด่า้นแกไ้ขปญัหาอบุัตเิหตุของ
จังหวัดไม่ชัดเจน
4.	 จุดเสี่ยงเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข	 และ 
จุดเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น	 ประกอบกับปริมาณ
รถยนต์ยงัคงเพิม่ขึน้อยูเ่สมอ	ท�าให้สถติอิบุตัเิหตุ
ยังคงเกิดขึ้นสูงในภาพรวม

1.	 ควรน�าเสนอป ัญหาต ่อคณะ
รัฐมนตรี	 ให้มีนโยบายในการแต่งตั้ง
ข้าราชการที่อ�านวยต่อการท�างาน
อย่างต่อเนื่อง	 และการแก้ไขปัญหา
ในระยะยาวอย่างยั่งยืน
2.	 ควรน�าเสนอปัญหาและแนวทาง
แก้ไขต่อผู้บริหารระดับภูมิภาค	 ให้
ก�าชับการมอบหมายหน้าที่การงาน
ให้กบัผูบ้รหิารระดบัจงัหวดัทีม่คีวาม
เข้าใจในการท�างานอย่างแท้จริง
3.	 ควรน�าเสนอปัญหาและแนวทาง
แก้ไขต่อผู ้บริหารระดับกระทรวง	
ควรมีความต่อเนื่องในการแต่งตั้ง 
ผู้บริหารระดับจังหวัดของกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องกับถนน
4.	 ควรมีงบประมาณในการขับ
เคลื่อนการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่ 
ต่อเนื่องทุกปี
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อุบัติเหตุทางถนนจากทุกหน่วยงาน	และให้ความส�าคัญ	มอบหมายงาน	ควบคู่
ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย	
	 3.		 ควรก�าหนดกจิกรรมการสร้างความเข้าใจ	และปลกูฝังให้ประชาชน
มีวินัยจราจร	 เป็นสิ่งที่จะต้องเริ่มต้นอย่างจริงจัง	 และต่อเนื่อง	 โดยมอบหมาย
หน้าที่ให้กับคณะท�างานกลางเฉพาะกิจรับผิดชอบโดยตรง
	 4.		 ควรมีมาตรการกวดขันวินัยจราจรของรถขนส่งสาธารณะเป็น
สิ่งที่ส�าคัญ	 เช่น	 รถตู้โดยสาร	 รถรับส่งนักเรียน	 รถโดยสารสาธารณะ	 เป็นต้น	 
ต้องเข้มงวดกวดขันให้ต่อเนื่อง	อย่างมีระบบ	
	 5.		 รถโดยสารขนาดเลก็	เช่น	รถสามล้อรบัจ้าง	รถจกัรยานยนต์รบัจ้าง	
ควรมีการควบคุม	ก�ากับดูแล	มีท�าเบียน	และมีการอบรมวินัยจราจรอยู่เสมอ
	 6.		 ควรมีการปลูกฝังค่านิยมรักความปลอดภัยทางถนน	 เริ่มต้นจาก
เด็กนักเรียนเป็นส�าคัญ	
	 7.		 ควรจัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู ้การประกันชีวิตคุ ้มครอง 
ผู้ประสบภัยจากรถ	 ส�าหรับผู้ขับขี่รถยนต์ทุกประเภท	 อย่างท่ัวถึง	 เพราะจาก
สภาพทั่วไป	ประชาชนขาดความรู้การท�า	พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
	 8.		 ควรมีระบบการสร้างระเบียบการปฏิบัติงานของทีมกู้ภัยกู้ชีพใน
พื้นที่	 และการอบรมให้ความรู้อยู่เสมอ	 จะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการรักษา
พยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนยิ่งขึ้น
	 9.	 กระบวนการแก้ไขปัญหาอบัุตเิหต	ุควรแบ่งเป็นการแก้ไขระยะสัน้	
และระยะยาว	
	 10.		ควรมีการรณรงค์การประชาสัมพันธ์	 ในการป้องกันอุบัติเหต	ุ 
การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร	อย่างต่อเนื่อง	ทุกหน่วยงาน	ทุกห้วงเวลา	และ
เน้นหนักในช่วงเทศกาลส�าคัญที่มีการใช้รถเป็นจ�านวนมาก	
	 11.		ควรขยายกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสการแสวงหาความร่วมมือ	 
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินการ 
ป้องกันอุบัติเหตุ	 โดยให้มีส่วนร่วมท้ังบุคลากร	 เครื่องมือ	 อุปกรณ์	 และ 
งบประมาณ
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	 12.		ควรผลักดันให้นโยบายการป้องกันอุบัติเหตุ	 เป็นปัญหาส�าคัญ 
ของผู้บริหารระดับอ�าเภอ	 โดยการชักชวน	 เชื่อมโยง	 และชื่นชมผลงานผู้ที่ให้
ความส�าคัญกับปัญหา	 และให้ความสนใจให้ความร่วมมือมาก่อนแล้ว	 รวมทั้ง
เสนอข้อมูลที่มีพลังให้รับทราบ	เช่น	นายอ�าเภอ	นายกเทศมนตรี	เป็นต้น
	 13.		ควรแสวงหาความร่วมมือ	 และค้นหาต้นทุนเดิมจากสถานศึกษา	 
ทั้งด้านบุคลากร	 กิจกรรม	 เพื่อชงให้เห็นถึงความส�าคัญ	 และชวนให้เริ่มขับ
เคลื่อนต่อไป	 อันจะส่งผลให้มีความร่วมมือ	 และขยายเครือข่ายได้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงาน	
	 14.	ควรสร้างโอกาสการแสวงหาความร่วมมือ	 ไปถึงฝ่ายปกครอง 
ในชุมชน	 เช่น	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 เพื่อการมีส่วนร่วมการสร้างองค์ความรู้	 
ให้ข้อมูลที่มีพลัง	เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายไปทุกชุมชน	
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 21.โครงการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 
เพื่อสร้างชุมชนปลอดภัยทางถนน 53 หมู่บ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์

	 ตามที่รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในด้านต่างๆ	 ได้แก่ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน	 พ.ศ.2554ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน	 
พ.ศ.2554-2563	 การส่งเสริมองค์กรต้นแบบ	 ด้านความปลอดภัยทางถนน
และสวมหมวกนิรภัยเรื่องการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนท่ีมีข้อมูลท่ี 
เทีย่งตรงและการจัดท�าข้อมลูพืน้ฐานของข้อมลูอบัุตเิหตจุราจรระดบัจงัหวดัของ	 
สอจร.โครงการต่างๆ	 เหล่านี้	 ได้ส่งผลให้หน่วยงานในระดับจังหวัดขานรับ
มาตรการต่างๆ	 และน�าไปสู่การปฏิบัติงานในพื้นท่ี/ท้องที่	 โดยการฝึกอบรม 
ประชาชนให้รูห้ลกัวธิกีารในการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนนการด�าเนนิงาน
ดังกล่าว	 ได้ประสบปัญหาในการด�าเนินการในระยะยาว	 เนื่องจากไม่มี
งบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้กับประชาชนในหมู ่บ้าน/ชุมชน	 
ในด้านการสร้างความปลอดภยัทางถนนอย่างยัง่ยนืจังหวดัอตุรดิตถ์อยูใ่นพ้ืนที่
ของการพฒันาการเชือ่มโยงระบบการขนส่งสูอ่าเซยีน	โดยมเีส้นทางสูด่่านถาวร
ภูดู่อ�าเภอบ้านโคก	เชื่อมต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ควรได้
รับการสนับสนุนให้
	 ประชาชนในเส้นทางดังกล่าว	มี	วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 
เมื่อปี	 2556-2557	 จึงได้ทดลองสร้างนวัตกรรมการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ
ทางถนนแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด	 UTTARADIT	 ACCIDENT	 DATA	 
INNOVATION	ได้ประสบผลส�าเร็จ	และได้รับรางวัล“โครงการนวัตกรรมระดับ
ยอดเยี่ยมของภาคเหนือ”	เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2557
	 และในการด�าเนินการดังกล่าวได้พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
อบุตัเิหตุทางถนน	โดยวดัจากสถติอิบัุตเิหตทุางถนนทีเ่กดิขึน้ในระหว่างด�าเนนิ
โครงการ	 จึงเห็นตรงกันว่าควรสร้างแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
ในระดบัหมูบ้่าน	ซึง่สอดคล้องกบัการสร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภยั
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ทางถนนในระดับพื้นที่	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนต้นแบบด้าน
การจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน	 จ�านวน	 4	 แห่ง	 
ในพื้นที่	4	มุมเมือง	ให้มี	“วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน”เพื่อให้มีหมู่บ้าน
น�าร่องในการรับรู้วิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในอ�าเภอ	9	อ�าเภอ	จ�านวน 
49	 หมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อพัฒนาการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน	 
ผูจ้ดัเก็บข้อมูล	สาระส�าคญัของข้อมลู	วธิกีารในระดบัชมุชนให้เป็นชมุชนต้นแบบ	
4	มุมเมือง	และเพื่อน�าไปสู่การก�าหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจ�าปี	พ.ศ.2560-2563ระดับอ�าเภอ	ให้สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนได้ตาม
แนวทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน”	โดยเชิญส�านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์	ร่วมด�าเนินการตลอดโครงการ	ร่วมศึกษา
กระบวนการ	 ร่วมสร้างแบบเรียนข้อก�าหนดว่าจะต้องด�าเนินการในกิจกรรม
อะไรบ้าง	 แล้วน�าไปเสนอของบประมาณในการด�าเนินการให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ปลอดภัยในปี	2560	–	2563	ให้ได้ครบทุกหมู่บ้าน

กรอบแนวคิดในการด�าเนินงาน
	 สืบเน่ืองจากโครงการตั้งต้น	 นวัตกรรมการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ 
ทางถนนแบบมีส่วนร่วม”	 โดยเมื่อปี2556-2557	 คณะท�างานข้อมูลอุบัติเหตุ 
ทางถนนจงัหวดัอตุรดติถ์	ได้จดัเกบ็ข้อมลูอบัุตเิหตใุห้เป็นหนึง่เดียวและสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นปัจจุบันในเวลาจ�ากัด	โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วก็ยัง
คงด�าเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน	 เป็นการสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทาง
ถนนรายวันจังหวัดอุตรดิตถ์แบบบูรณาการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงฐานข้อมูลเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว	 ข้อมูลได้รับการเปิดเผยสู่สาธารณะ
เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนดังนั้น
เพื่อเป็นการพัฒนาการเก็บข้อมูลโดยขยายฐานผู้ท�าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลไปยัง
ระดบัชมุชน-หมูบ้่าน	ให้มคีณะท�างานความปลอดภยัทางถนนหมูบ้่าน	เพือ่สร้าง
ชุมชนปลอดภัย	 Safety	 Community	 49หมู่บ้าน	 และสร้างหมู่บ้านต้นแบบ	 
4	 หมู่บ้าน	 ในสี่มุมเมือง	 รวมเป็น	 53	 หมู่บ้าน	 ซึ่งเมื่อด�าเนินการแล้วชุมชน
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กลับกลายเป็นผู้เฝ้าระวัง	 จัดเก็บข้อมูล	 ส่งกลับมายัง	 ศปถ.จังหวัดอุตรดิตถ	์ 
พร้อมไปกบัการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัขึน้ในชมุชน/หมูบ้่าน	53	หมูบ้่าน	 
เป้าหมายในการด�าเนินการคือ“หมู ่บ้าน/ชุมชนต้นแบบความปลอดภัย 
ทางถนน”
 ผลการด�าเนินการส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุตรดิตถ์	น�าผลการด�าเนินงานไปรายงานผลให้ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย
ทางถนน	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ทราบ	 และศูนย์อ�านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ได้น�ากิจกรรม
จากโครงการนี้	 ไปสั่งการให้เกิดการปฏิบัติในทุกจังหวัด	 จึงถือว่าผลผลิตจาก
โครงการนี้สามารถสร้างแนวทางให้	 ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	
น�าไปประกอบเป็นแนวทางในการด�าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดทั้งปีอ้างอิงตามหนังสือที่	 มท	 0606/ว04448	 ลงวันที่	 10	 พฤษภาคม	
2559	ซึ่งสั่งการให้ทุกจังหวัดด�าเนินการ	ดังนี้
	 1.	 แต่งตั้งคณะท�างาน	ในด้านต่างๆ
	 2.	 ใช้แนวทางประชารัฐมาท�าประชาคมเพื่อตั้งด่านชุมชน
	 3.	 บังคับใช้กฎหมาย	10	รสขม	และยึดรถตามค�าสั่ง	คสช.46/2558	 
	 	 30ธันวาคม	2558
	 4.	 ประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งปี
	 5.	 แก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย
	 6.	 บูรณาการข้อมูล	3	ฐาน
	 7.	 ประชุมเป็นประจ�าทุกเดือน

	 จึงถือว่า	 ผลส�าเร็จจากโครงการนี้	 สามารถขับเคลื่อนให้เป็นนโยบาย 
ในระดับส่วนกลางได้

iไพบูลย์		สุริยะวงศ์ไพศาล,	โค้งใหม่	สิบปีหน้า	ถนนปลอดภัยไทย
ii	http://www.gotoknow.org/posts/53067
iiiรายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ	โรงพยาบาลน�้าพอง	2557


