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กิตติกรรมประกาศ
รายงานผลบทเรียนดีๆ เล่มนี้ ของแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด
(สอจร.) ได้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เป็นสหสาขาวิชาชีพที่ได้ร่วมกันจัดทา
ขึ้นมาเพื่อเป็นบทเรียน เป็นแนวทางในดาเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ตาม
บริบทของแต่ละแห่ง
คณะทางานขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร สอจร.กลาง นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์
ผู้จัดการศูนย์วิช าการเพื่อความปลอดภัย ทางถนน(ศวปถ.) รศ.นงลั กษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้ ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหาร สอจร.ระดับภาค ทีมสนับสนุนวิชาการด้านการป้องกันอุบัติเหตุฯ ที่ให้การสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะ
แนวคิดตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการจัดทาบทเรียนสิ่งดีๆ ของแต่ละจังหวัด ทาให้เอกสารเล่มนี้เสร็จ
สมบูรณ์ไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะทางาน สอจร.
พฤศจิกายน 2559
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คานา
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนหลายมิติ หลายปัจจัยและหลายเงื่อนไข
ที่ไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะสามารถ แก้ปัญหาได้เพียงลาพังจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาค
ส่วน มาร่วมกันบูรณาการเพื่อเป้าหมายให้ประชาชนปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ที่ได้ดาเนินงานด้านการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านการบังคับกฎหมาย ด้านวิศวกรรมจราจร
การสื่อสารสาธารณะ การให้ความรู้การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การบริหารจัดการ
และการติดตามประเมินผล และแต่ละจังหวัดได้นากลยุทธ์มาใช้ในโครงการให้ประสบผลสาเร็จที่แตกต่างกัน
เช่น มีการใช้หลักการ 5 ช. (ชง เชื่อม ช้อน เช็ค ชม) ในการขับเคลื่อนงานเกือบทุกพื้นที่ ประกอบด้วย ชง
การชงข้อมูลประเด็นสาคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเข้าที่ประชุมผู้ บริหาร ชี้ให้เห็นถึงปัญหา สาเหตุ
ผลกระทบที่เกิดแล้วหาวิธีจัดการกับปัญหาร่วมกัน มีการเชื่อมติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างหน่วยงาน ของ
ภาคีที่ทางานร่วมกันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรม ช้อน นาเอารูปแบบที่ดีที่เป็นนวตกรรมไปปรับใช้ในพื้นที่ของ
ตนเองแล้วนาไปสู่การขยายผล เช็ค การตรวจสอบผลสาเร็จ ปัญหาอุปสรรคนามาปรับแก้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ชม ให้กาลังใจคนที่เสียสละทาความดีเป็นต้นแบบ และใช้หลัก 5 ส. (สารสนเทศ สุดเสี่ยงสหสาขาวิชาชีพ สุด
คุ้ม ส่วนร่วม) ประกอบด้วย สารสนเทศ เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลให้เอื้อประโยชน์ สุดเสี่ยง เลือกจากปัญหา
ที่สาคัญ มาดาเนินการก่อน สหสาขาวิชาชีพ ต้องร่วมมือกันทาในหลายสาขาวิชาชีพ สุดคุ้ม เลือกมาตรการที่
ดาเนินการที่คุ้มค่าที่มีความเป็นไปได้ ส่วนร่วม คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทางานทุกกระบวนการ และใช้
หลักการแนวคิดINNของนพ.ประเวศ วสี คือการพัฒนาศักยภาพแกนนา (Individual) สร้างกลุ่มการทางาน
(Node)และการขยายเป็นเครือข่ายคนทางาน(Net work)
บางจังหวัด มีการประชุมพบปะกันเป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการของภาคีเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง มีการประเมินผลโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการถอดบทเรียนนาสิ่งดีๆที่ได้ไปเผยแพร่นาไปเป็น
บทเรียนในการแก้ไขปัญหา ปรับใช้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ที่ไม่เหมือนกัน
สอจร ของเราก่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่ปี 2548 ถึงวันนี้เป็นเวลา 10 ปีแล้ว เรามีทีมงานที่มุ่งมั่น
ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งในทุกจังหวัด 10 ปีที่ผ่านมา เรามีแผนงานสาคัญๆที่เป็นนวัตกรรม เป็น
ความคิดสร้างสรรค์ของทีมงาน เกิดขึ้นในทุกจังหวัด แผนงานเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบให้สามารถลดความ
สู ญ เสี ย จากอุ บั ติ เ หตุ ทางถนนได้ อย่ า งเป็ น รู ปธรรม และที่ ส าคั ญ เป็ นอย่ า งยิ่ ง ก็ คือ แผนงานเหล่ า นี้ ยั ง คง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาเท่าทุกวันนี้
กลยุทธ กลวิธี แทคติก ปัจจัย ความสาเร็จของแผนงานเหล่านี้ จึงเป็นความรู้อันทรงคุณค่า ที่ควร
จะถูกบันทึกให้เป็นบทเรียนให้เครือข่ายของเราได้เรียนรู้ นาเอาความคิด และกลเม็ดเด็ดพราย ที่ทาให้เกิด
ความสาเร็จ ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
คณะทางานจึงได้รวบรวมผลงานจากประสบการณ์ที่เป็น เรื่องเล่า ผลงานบทเรียนดีๆจากจังหวัด
ต่างๆ ที่ภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนลงในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อ

หวังผลสัมฤทธิ์ตามโครงการที่ได้ตั้งเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในการลดความสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้
เหลือน้อยทีสุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะทางานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากทุ ก ภาคส่ ว นและผู้ ที่ ส นใจที่ จ ะได้ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางในการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนต่อไป
คณะทางานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทาให้รายงานฉบับนี้ประสบความสาเร็จ
ถ้าหากผลงานของจังหวัดอาจจะยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมของเนื้อหาเท่าที่ควร คณะทางาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะแสดงข้อคิดเห็นสามารถ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โปรดเสนอข้อ คิดเห็นได้ที่ Email:
Kulleab@gmail.com เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นในฉบับต่อไปจะเป็นพระคุณยิ่ง

(นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย)
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.)
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พี่เ่อลีท้้ยอง งถิ
สอจร.
จัสอจร.
งดหวัสมุดทสุภาคกลาง
พรรณบุรี
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื
่นจังหวั
รสงคราม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
“การทางานเรื่องความปลอดภัยทางถนน และการสร้างเครือข่าย ต้องมีระบบในการดาเนินงาน โดย
“การท
างานเรื
่องความปลอดภั
ทางถนน
และการสร้
งเครื
ข่าย ต้องมีรมะบบในการด
าเนินงาน โดย
การสร้างคนรุ
่นใหม่
ที่ทางานและเรี
ยนรู้อยยย่ทางถนน
างต่อเนื่อและการสร้
ง เริ่มจากได้าางเครื
รู้จักออและมี
พันธ์ต่อกัน โดยมาประชุ
“การท
างานเรื
่องความปลอดภั
ข่าย คต้วามสั
องมีระบบในการด
าเนินงาน โดยม
การสร้
งคนรุ
ใหม่
ที่ทางานและเรี
นรู
้อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากได้รู้จักอและมี
วามสั
พันธ์ต่อกัน ่อโดยมาประชุ
ร่วมกันาาอย่
างสม่่่นนใหม่
าเสมอ
่อรับรู้ข้อมูยยลนรู
จากการประชุ
ปฏิบัตคคิตวามสั
่อไป มมการท
งถนนก็จะติมมด
การสร้
งคนรุ
ที่ทเพื
างานและเรี
้อย่างต่อเนื่อมง ก่เริอ่มนจะไปลงมื
จากได้รู้จักและมี
พันธ์างานเรื
ต่อกัน โดยมาประชุ
ร่วมกั
นอย่
างสม่
าเสมอ เพื
มูลจากการประชุ
นจะไปลงมื
อปฏิบัติต่อไป การทางานเรื่องถนนก็จะติด
่ในเนื
้อในตั
วของเขา
ไม่่อ่อวรัรั่าบบอยูรูรู้ข้ข่ท้อ้อี่ไหนเขาก็
ยังคงทาเรืมม่อก่ก่งนีออนจะไปลงมื
้”
ร่อยูวมกั
นอย่
างสม่
าเสมอ เพื
มูลจากการประชุ
อปฏิบัติต่อไป การทางานเรื่องถนนก็จะติด
อยู่ในเนื้อในตัวของเขา ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเขาก็ยังคงทาเรื่องนี้”
อยู่ในเนื้อในตัวของเขา ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเขาก็ยังคงทาเรื่องนี้”

สุพรรณบุรีในวันนี้ …
สุพรรณบุจากบทเรี
รีในวันนี้ …
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เ ครือบข่รถเร็
า ยให้ว เรถจั
กิด คว
ามเข้ม แข็ไงม่เน้
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สนใจมาเป็
น บทเรีย่่งงนให้
ค ณะท
ึก ษาและค้
น หาแนวทางแก้
หมวกนิร ภัากรณี
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ิ จนเกิ
ด เป็น มาตรการองค์
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บ ขี่ป ลอดภัย และตระหนั
ถึง ความสู
ย ที่จ ะส่นนงบทเรี
ผลต่อยยอนาคต
ปัญ หาที่น าสู ่ก ารปฏิบัติ คจนเกิ
เป็
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จากการดาเนิน งานของคณะทางานแก้ไ ขจุด เสี่ย งทางถนนใน
ระดับอาเภอ ที่เริ่มต้นจากการพูดคุย วิเคราะห์ห าสาเหตุ และแนวทาง
การแก้ไ ขปัญ หาในระดับ อาเภอ นาไปสู ่ก ารแก้ไ ขปัญ หาที่ต้อ งอาศัย
การยอมรับ จากประชาชนในพื้น ที่ จึง ได้มีก ารนาเข้า วาระการประชุม
หัว หน้าส่ว นราชการอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็น ประจาทุกเดือน ให้
รับรู้แ ละช่ว ยประชาสัมพัน ธ์ให้ป ระชาชนที่ได้รับ ผลกระทบได้ทราบถึง
การทางานที่ไม่ได้เกิดจากการตัดสิน ใจของหน่ว ยงานใดหน่ว ยงานหนึ่ง
เพียงหน่วยเดียว แต่เกิดจากการทางานร่ว มกัน ของภาคีเครือข่ายในรูป ของคณะทางานฯ ระดับ อาเภอ ที่
มีเ ป้า หมายในการแก้ไ ขปัญหาและลดอุบัติเ หตุทางถนนในพื้น ที่ ให้ป ระชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มากที่สุด เป็น เป้า หมายในการขับ เคลื่อ นการดาเนิน งานป้อ งกัน และลดอุบัติเ หตุท างถนน
ในพื้น ที่ แม้ว่า ที่ผ่า นมาผลการดาเนิน งานจะสวนทางกับ สถิติอุบัติเ หตุท างถนน แต่ก ารสนับ สนุน และ
ส่ง เสริม ให้มีก ารแก้ไ ขปัญ หาที่ต่อ เนื ่อ งและจริง จัง ของภาคีเ ครือ ข่า ย ได้ไ ปช่ว ยทาให้ล ดปัจ จัย ที่เ ป็น
สาเหตุของการเกิด อุบัติเหตุล งได้ จึง ได้เ กิด การต่อ ยอดการดาเนิน งานแก้ไขจุดเสี่ย งระดับ อาเภอลงไปสู่
การแก้ไ ขปัญ หาจุด เสี่ย งในชุม ชน ของสานัก งานขนส่ง จัง หวัด สุพ รรณบุรี กับ โค รงการพลัง ชุม ชนถนน
ปลอดภัย ภายใต้การสนับ สนุน งบประมาณจากกองทุน เลขสวย โดยดาเนิน การในชุมชนนาร่อง อาเภอ
ละ 1 แห่ง รวมปีล ะ 10 แห่ง มีก ารประชุม ภาคีเ ครือ ข่า ยและผู้นาชุม ชน เพื่อ แสวงหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในชุมชนร่ว มกัน และยังมีการอบรมให้ความรู้การขับ ขี่ป ลอดภั ย การออกใบอนุญาต
และต่ออายุใบขับขี่ ให้กับ ประชาชนในชุมชนๆ ละ 100 คน ซึ่ง ดาเนิน การมาแล้ว เป็น ระยะเวลา 3 ปี มี
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ รวม 10 แห่ง
เพราะมีเพื่อนเป็นแรงบันดาลใจ และผู้ใหญ่เห็นความสาคัญ
ถึงแม้จังหวัดสุพรรณบุรีจะมีการดาเนินงานเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ด้วยสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดในพื้นที่ยังคงมีสถิติที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นคณะทางานทุกคน
จึงไม่ย่อท้อที่จะขยับขับเคลื่อนการดาเนินงานต่อ รวมทั้งยังมีภาคีเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คอยให้
ความร่ ว มมือเอื้ อต่อการทากิจ กรรมร่ ว มกันอยู่เ สมอจนสามารถแก้ไขปัญ หาที่เป็ นรูปธรรม บวกกับการที่
ผู้บริหารของจังหวัดให้ความสาคัญกับเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงเป็นแรงผลักดันที่สาคัญที่ทา
ให้ ค ณะท างานมี ค วามมุ่ ง มั่ น และทุ่ ม เทอย่ า งต่ อ เนื่ อ งกั บ การด าเนิ น งาน และด้ ว ย ความที่ ค ณะท างานมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเริ่มขยับไปสู่เครือข่ายในระดับอาเภอ ทาให้เกิดเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่มีใจอยาก
ทางานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากยิ่งขึ้น
“คณะทางานระดับอาเภอ”...ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่จริง
จากบทเรียนการดาเนินงานในหลายปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าการขยับงานจากระดับจังหวัดขยาย
ไปในทุกอาเภอมีความสาคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการทาหน้าที่วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละพื้นที่
ทาให้เกิดคณะทางานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและแนวทางแก้ไขระดับอาเภอ 10 อาเภอขึ้น
อย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้ง 3 ปี ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักของจังหวัด ที่ทาทั้ง 10 อาเภอ ซึ่งในปี 2559 นี้ได้มี
การ จัดประชุมไปแล้วทั้งสิ้น 10 อาเภอ อาเภอละ 6 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยงระดับอาเภอโดยโครงสร้างการ
ดาเนินงานนั้น มีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ มีตารวจทาหน้าที่เป็นเลขา คณะทางานวิเคราะห์
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและแนวทางแก้ไข (ระดับอาเภอ) ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองอาเภอสถานี
ตารวจภูธรอาเภอ โรงพยาบาลประจาอาเภอ สาธารณสุขอาเภอ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่รับผิดชอบใน
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เขตอาเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอ แขวงทางหลวงที่รับผิดชอบในพื้นที่อาเภอ ผู้แทนภาค
ประชาชนในพื้นที่อาเภอ เจ้าหน้าที่ตารวจที่รับผิดชอบงานจราจรในพื้นที่อาเภอ และสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
โครงสร้ างคณะทางาน

โดยเป้าหมายหลักของคณะทางานระดับอาเภอเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเชิง
ลึก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการชน สาเหตุ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ รวมถึงแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้น ที่ ทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว โดยตารวจภูธ รอาเภอถือได้ว่าเป็น แม่งานในการ นัดประชุม และเก็บ
รวบรวมข้อมูล จุดเสี่ย ง และนาข้อมูลนั้น ชง ไปให้แก่แขวงการทางนาข้อมูลไปแก้ไขจุดเสี่ยงตามมติของที่
ประชุม
จุดตรวจชุดผสมบูรณาการเฉพาะกิจฯ...“จุดตรวจที่มากกว่าเสียค่าปรับ”
นอกเหนื อ จากการด าเนิ น งานหนุ น เสริ ม การท างานในระดั บ อ าเภอเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาจุ ด เสี่ ยง
คณะทางานในระดับจังหวัด ยังมีการจัดตั้งจุดตรวจชุดผสมบูรณาการเฉพาะกิจฯ ขึ้นประกอบด้วย ตารวจ
จราจร สานักงานขนส่งจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี สาธารณสุขจังหวัด
ภาคประชาชน/สื่อมวลชน ทหาร บริษัทขนส่งจากัดและสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดย
สถานที่ในการตั้งจุดตรวจนั้น จะตั้งจุดตรวจบริเวณถนนสายหลัก และถนนสายรอง เป็นหลัก โดยเฉพาะ ในช่วง
เวลาตั้งแต่ 16.30– 20.30 น. โดยใช้ระยะเวลา 10 เดือนๆ ละ 2ครั้ง และสรุปผลการดาเนินงานเพื่อนามา
ปรับปรุงการทางานครั้งต่อไป ซึ่งลักษณะของจุดตรวจบูรณาการนั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปร่วมจัด
กิจกรรมร่วมกัน ทาให้มีความรู้จักกันมากยิ่งขึ้น ใช้กิจกรรมเป็นพื้นที่ให้เกิดการพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์กัน
ของคนทางาน ทาให้ เจ้ าหน้ าที่ใ นระดั บ ปฏิบั ติการ ได้เ กิดความสั ม พันธ์แ ละรู้จั กกับเจ้าหน้ าที่ของแต่ล ะ
หน่ ว ยงานมากขึ้น ก่ อให้ เ กิด เป็ น เครื อ ข่า ยในการท างานร่ว มกัน น าไปสู่ การทางานที่ ส ะดวกและรวดเร็ ว
โดยเฉพาะช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ได้รู้จักผู้บริหารของจังหวัดมากขึ้น ซึ่งจากเดิมการตั้งจุดตรวจ
บูรณาการดาเนินงานภายใต้คาสั่งแต่งตั้ง แต่ปัจจุบันได้มีการประชุมร่วมกันในทุกอาทิตย์ บางครั้งมีการประชุม
2 ครั้งต่ออาทิตย์ ทาให้เกิดความร่วมมือกันอย่างสนิทสนม และเกิดการบูรณาการทางานร่วมกันเป็นกิจวัตรใน
งานปกติที่นอกเหนือจากการตั้งจุดตรวจด้วย
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เคล็ดลับสู่ความสาเร็จ... “ความลับที่รอการขยายผล”
1. ประชุมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในคณะทางานระดับจังหวัดและคณะทางานระดับอาเภอ
2. ใช้ข้อมูลจากพื้นที่ (ระดับตาบล/อาเภอ) ช่วยในการตัดสินใจและกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
3. ต้องสร้างความสัมพันธ์กับคณะทางานทุกระดับทั้งในเวลาราชการและในเวลาปรกติ ไม่มุ่งแต่เรื่องงาน
แต่ให้ความสาคัญกับเรื่องอื่นๆด้วย
4. ทุกหน่วยงานที่ทางานร่วมกันต้องนาข้อมูลการทางานของแต่ละหน่วยงานมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน
เพื่อให้เห็นภาระที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งนาไปสู่การวางแผนการทางานอย่างบูรณาการร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม
5. ดึงสื่อมวลชนให้เข้ามาร่วมดาเนินงานเชิงลึก เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและสามารถเสนอข่าวออกไปได้
อย่างถูกต้อง มีข้อมูลเชิงลึกในการนาเสนอข่าวให้คนทั่วไปได้รับทราบ
6. สื่อสารข้อมูลให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ โดยตรงผ่านกรุ๊ปไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางให้เกิดการรับรู้ที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาศักยภาพของคณะทางานทุกระดับผ่านการเรียนรู้การทางานระหว่างหน่วยงาน
8. การทางานเน้นความเป็นครือข่าย ทางานร่วมกันอย่างบูรณาการทุกหน่วยงาน
9. การจัดประชุมประจาเดือน ทุกครั้งต้องเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ร่วมรับรู้ข้อมูล
10. สร้างคนแถวสองผ่านการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ให้รู้จักกับภาคีเครือข่ายในแต่ละหน่วยงาน
และได้ฝึกลงมือปฏิบัติการจริง ซึ่งจะทาให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนติดอยู่ในเนื้อในตัวของ
เขา
11. คณะทางานจังหวัดต้องทาหน้าที่รับข้อมูลจากคณะทางานระดับอาเภอและ ชง ข้อมูลไปให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงดาเนินการแก้ไข
12. การลงประเมินและติดตามการทางานเป็นลักษณะการลงไปให้กาลังใจคนทางาน กระตุ้นให้การทางาน
เกิดความต่อเนื่องมากกว่าการลงไปติดตามให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้
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“เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย” สู่การพัฒนาพฤติกรรมเสี่ยง
นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด
นักวิชาการ สอจร.ภาคกลาง
มูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ในอดีตมีรูปแบบการทางานโดยมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและคอยเก็บศพผู้ที่เสียชีวิตเป็นหลัก ทาให้ลักษณะการทางานจะเป็นการตั้งรับ คือ รอให้เกิด
อุบั ติเหตุก่อนจึ ง จะเข้าไปให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ถึงแม้จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการกู้ ชีพและการปฐม
พยาบาล รวมทั้งได้เข้าร่วมโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข แต่ก็ทาได้เพียงยื้อชีวิต
หรือเก็บศพเท่านั้น เพราะความรุนแรงของอุบัติเหตุนับวัน จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ถึงจะมีการฝึกทักษะ
เป็นมืออาชีพมากขึ้นแต่ก็ไม่สามารถทาอะไรได้มาก จึงเป็นที่มาแนวคิดจากกลุ่มแกนนาหัวหน้าชุด ของมูลนิธิ
สว่างเบญจธรรม(ฝ่ายกู้ภัย) จังหวัดสมุทรสงคราม จะดาเนินการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ มากกว่าจะรอให้
ความช่วยเหลือที่หวังว่าผู้ประสบอุบัติเหตุจะมีชีวิตรอด ดังนั้นจากการทางานเชิงตั้งรับที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ จึง
เปลี่ ย นบทบาทมาเป็ น คนทางานเชิงรุ ก ที่บู รณาการการทางานร่ว มกับ หน่ว ยงาน และมูล นิธิใ นเขตพื้น ที่
ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมาการทางานของมู ลนิธิและหน่วยกู้ภัย ต่างก็ทางานตาม
ภารกิจของตนเอง คือ เน้นให้ความสาคัญกับการช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุและเก็บศพคนตาย ไม่มีการจัดทา
ฐานข้อมูล รวมทั้งไม่มีการจัดทาการบันทึกวิเคราะห์สถานที่เกิดอุบัติเหตุและจุดเสี่ยงต่างๆ เป็นการทางานเชิง
รับ ที่เน้นการช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุให้รอดชีวิตเพียงอย่างเดียว ทาให้การขับเคลื่อนงานมีลักษณะต่างคนต่างทา
และไม่เกิดการสร้างเครือข่ายที่คอยช่วยเหลือและทางานร่วมกัน จึงมีแนวคิดที่จะทาให้เกิดการทางานร่วมกัน
ของมูลนิธิและหน่วยกู้ภัยที่รับผิดชอบถนนพระราม 2 และพื้นที่เขตเชื่อมต่อ ทั้งมู ลนิธิสว่างเบญจธรรม(ฝ่าย
กู้ภัย) จังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสรรพราเชนทร์ ศิษย์หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท จังหวัดสมุทรสงคราม
มูล นิ ธิ การกุศลสมุทรสาคร ศูน ย์ วิทยุ สิ น สมุทร มูล นิ ธิส ว่า งสรรเพชร(จุ ดเขาย้อย)จังหวัดเพชรบุ รี โดยจะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานเชิงรับที่ค อยช่วยเหลือคนเจ็บเก็บคนตาย เป็นการจัดทาข้อมูลเพื่อนาไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
สานเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยมุ่งสู่การพัฒนาพฤติกรรมเสี่ยง
ทีมงานเครือข่ายมูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดาเนินการจัดประชุมเครือข่ายเพื่อ
สร้างความเข้าใจ วางแผนงาน และการลงปฏิบัติการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม 4 จังหวัด การ
อบรมการใช้งานและการพัฒนาโปรแกรม Application EMTAlertMobile Application การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เรื่องอุบัติเหตุในพื้นที่ ทัง้ กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการตนเองกับกู้ชีพกู้ภัยทั้ง 4 พื้นที่ เช่น การ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ และการบริ ห ารจั ด การระบบการท างานในมู ล นิ ธิ ส ว่ า งเบญจธรรมจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม การค้นหาและจัดการจุดเสี่ยงของอาสาสมัคร มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ศูนย์วิทยุศรีสมุทร
จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ การวิเคราะห์จุดเสี่ยงและจัดทาลูกระนาด และ
มาตรการองค์กรในการสวมหมวกกันน็อก 100 % ของชมรมอาสาพยาบาล มหาวิทยาลั ยราชภัฎเพชรบุรี
รวมทั้งการเข้าร่วมอบรมและปลูกจิตสานึกให้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย การสวมหมวกกัน
น็อก และมาตรการองค์กรในพื้นที่อาเภอเมือง ทับสะแก และอาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควบคู่
กับการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาและส่งเข้าฐานข้อมูล GEO-ITEMS Mobile Application ร่วมกับ
มูลนิธิไทยโรดส์
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“เราไม่รู้หรอกว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อใด ตอนไหน วันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ ความรู้
เรื่อง road safety จึงหาไม่ได้ในห้องเรียน แต่ต้องเป็นความรู้จากการปฏิบัติ และลงมือช่วยเหลือผู้อื่น”
นายขจรศักดิ์ เล้าโลมวงศ์
ชมรมอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

“หลังจากแฟนกับลูกประสบอุบัติเหตุ มอเตอร์ไซค์กับรถซาเล้งตัดหน้า จากเหตุการณ์

นั้นก็กลับมาพูดคุยกัน ปัจจุบันสวมหมวกกันน็อกและมีการคาดเข็มขัดทุกครั้ง”
นายณรงค์ชยั สมโพธิ์รุ่งเรือง
มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม

สานพลังเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย...สู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันในพื้นที่
ภายใต้ ก ารขั บ เคลื่ อ นงานของเครื อ ข่ า ยกู้ ชี พ กู้ ภั ย ส่ ง ผลให้ เ กิ ด รู ป ธรรมในการขั บ เคลื่ อ นงานในพื้ น อย่ า ง
หลากหลาย ดังต่อไปนี้
 มีการพัฒนาระบบการจัดทาข้อมูลอุบัติเหตุของมูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงครามและ
ส่งต่อระบบข้อมูลไปยังสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (1669) ทุกวันที่ 15 และวันที่
30 ของแต่ละเดือน เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหา เช่น การประสานแขวงการทางและแจ้งตารวจให้
มี ก ารจั ด ท าป้ า ยห้ า มจอด หากฝ่ า ฝื น จั บ ปรั บ จุ ด เกิ ด เหตุ บ ริ เ วณจุ ด เสี่ ย ง การจั ด ท าป้ า ย
ประชาสัมพันธ์บริเวณจุดกลับรถช่วงเทศกาล
 มีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ศูนย์วิทยุศรีสมุทรจังหวัดสมุทรสาคร
ในการค้นหาจุดเสี่ยง มีการจัดการถางหญ้าเพื่อให้เห็นการขับขี่ที่ ชัดเจนในเบื้องต้น และประสาน
ไปยัง อบต.บางหญ้าแพรกในการจัดการจุดเสี่ยง ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง
 มีการพัฒนาศักยภาพชมรมอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยการอบรมการขับขี่
ปลอดภัย ช่วยทาให้เกิดการสวมหมวกกันน็อก การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ขับขี่ที่ ประสบ
อุบัติเหตุ มาตรการสวมหมวกกันน็อก 100 % โดยหักจากคะแนนความประพฤติ มีการจัดการจุด
เสี่ ย งในมหาวิทยาลั ย ผู้ เข้าร่ วมในชมรมฯ เกิดการสวมหมวกกันน็อก และตระหนักถึงความ
ปลอดภัยทางถนน
 มีการติดตามหนุนเสริมหน่วยกู้ภัยสว่างประจวบธรรมสถาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เ กิดการ
ขับ เคลื่อนงานอุบัติเหตุในพื้น ที่โ รงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการจัดทา
มาตรการองค์กร สวมหมวกกันน็อก 100 % และการปลุกจิตสานึกให้กับเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียน การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจร่วมกันจัดทาป้ายรณรงค์ ป้ายเตือนจุดอันตราย
ต่างๆในพื้นที่อาเภอหัวหิน
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เผยแพร่ความรู้...สู่การปลุกจิตสานึกใหม่ในสังคม
เผยแพร่ความรู
้...สูด่กกิารปลุ
กจิตสานึกแใหม่
ในสังคมมพันธ์ ให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนได้ตระหนักถึงการขับ
การจั
จกรรมรณรงค์
ละประชาสั
 การจั
ดกิจยกรรมรณรงค์
และประชาสั
มพันธ์ ให้าคั
กับญเด็เช่
กและเยาวชนในโรงเรี
ยนได้ตระหนั
กถึดงทการขั
ขี่ปลอดภั
และการรณรงค์
ในช่วงเทศกาลส
น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์
การจั
าป้ายบ
ขีประชาสั
่ปลอดภัมยพันและการรณรงค์
นช่วงเทศกาลส
าคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ การจัดทาป้าย
ธ์เพื่อการขับขี่ปใลอดภั
ย
ประชาสัมพันธ์เพื่อการขับขี่ปลอดภัย

บทเรียนสาคัญ...
บทเรียนสาคัญต้...
องเน้นการนาแนวคิดการทางานเชิงรุกสาหรับกู้ชีพกู้ภัยที่มีความเข้มแข็งไปสู่การปฏิบัติการ
 ต้เพือ่องเน้
การทางานเชิ
รุกสาหรั
บกู้ชีพกู้ภัยที่มีคหวามเข้
มแข็ง่มไปสู
่การปฏิ
บัตและ
ิการ
ให้เนกิการน
ดการเรีาแนวคิ
ยนรู้ผด่านการลงมื
อทางการจั
ดการระบบการบริ
ารจัดการที
ีประสิ
ทธิภาพ
เพื
่อให้เบกิเปลี
ดการเรี
ยนรูก้ผรรมเสี
่านการลงมื
อทา การจั
การระบบการบริ
หารจัดงการที
การปรั
่ยนพฤติ
่ยง การเสริ
มสร้าดงแนวคิ
ดในการทางานเชิ
รุกให้ก่มับีปทีระสิ
มกูท้ชธิีพภกูาพ
้ภัยทีและ
่อยู่
การปรั
บเปลี่ยนพฤติ
กรรมเสี
งแนวคิดในการท
ับทีมกู่ก้ชับีพการพั
กู้ภัยฒที่อนายู่
ระหว่างการสร้
างอาสาสมั
คร่ย/ง ทีการเสริ
มงานทีม่มสร้ีจิตาสาธารณะมาร่
วมทางานเชิ
างานเพิงรุ่มกขึให้
้น กควบคู
ระหว่
างการสร้
างอาสาสมั
คร /่จาเป็
ทีมงานที
่มีจิต้อสาธารณะมาร่
่มขึ้น ควบคู
่กับบการพั
ศักยภาพด้
วยความรู
้ ทักษะที
น และเอื
ต่อการทางานวมท
เรียางานเพิ
นรู้ด้วยการลงมื
อปฏิ
ัติการผ่ฒานาน
ศัการเก็
กยภาพด้
วยความรู
ษะที่จยาเป็
และเอื
การท
นรู้ด้วยการลงมื
อปฏิงบการท
ัติการผ่
าน
บรวบรวมข้
อมู้ ลทักการเรี
นรู้จนากพื
้นที่จ้อริต่งอสรุ
ปวิางาน
เคราะห์เรียและสรุ
ปบทเรียนหลั
างาน
การเก็
มู ลเกิการเรี
ยนรู
้จากพื
วิเคราะห์ และสรุ
บทเรีกยรรมของตนเองได้
นหลังการทางาน
อย่างต่บอรวบรวมข้
เนื่อง จะทอาให้
ดการเรี
ยนรู
้อย่า้นงยัที่ง่จยืรินง สรุ
เมื่อปสามารถปรั
บเปลี่ยปนพฤติ
อย่
างต่อเนื่อง จะท่คนรอบข้
าให้เกิดาการเรี
างยั่งอยืไปน เมื่อสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้
ก็จะขยายผลไปสู
ง ชุมยชนนรูสั้องย่คมต่
จะขยายผลไปสู
างญชุหาร่
มชนวมกั
สังคมต่
 ก็การน
าข้อมูลไปสู่ค่กนรอบข้
ารแก้ไขปั
บหน่อวไป
ยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เกิดการ
 การน
มูลไปสู
ไขปัญหาร่
วมกับมหน่
จะช่วอยให้
แก้ไขปัาข้ญอหาจุ
ดเสี่ย่กงารแก้
การรณรงค์
ประชาสั
พันวธ์ยงานที
เพื่อป้อ่เกีงกั่ยนวข้อุบองอย่
ัติเหตุางเป็
ในช่นวระบบ
งเทศกาลหรื
จุดเเสีกิด่ยการ
งใน
แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลหรือจุดเสี่ยงใน
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พื้นที่อย่างสม่าเสมอ และเกิดการนาเสนอข้อมูลที่รวดเร็วผ่านแอพพลิเคชั่นที่ทาร่วมกันตลอด
เส้นทาง ทาให้ผู้ขับขี่เกิดความตระหนักและระมัดระวังกับการขับขี่อย่างปลอดภัยร่วมกันต่อไป

 การอบรมที่มาจากเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยเป็นวิทยากรกระบวนการ ช่วยเสริมพลังจากรุ่นพี่ไปสู่รุ่น
น้อง / อาสาสมัครรุ่ น ใหม่ให้ เข้าใจเพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องกระบวนการดาเนินงาน การลงพื้นที่เก็บ
รวบรวมข้อมูล การจัดทาข้อมูล เพื่ อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือทาด้วยตนเอง ควบคู่
กับการสรุปบทเรียนหลังทากิจกรรมทุกครั้ง จะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน
และนาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
 การทางานเป็นทีมในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ ช่วยประสานให้การขับเคลื่อนงานของกู้ชีพกู้ภัย
คล่ อ งตั ว ประสานการขั บ เคลื่ อ นงานเชิ ง รู ป ธรรมในพื้ น ที่ ไ ด้ จ ริ ง และช่ ว ยให้ ก าลั ง ใจในการ
ดาเนินงานของทีมงานสามารถดาเนินงานช่วยเหลือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเติมความรู้ใหม่ๆ ในการทางาน
การจัดเก็บข้อมูล การเข้าร่วมจัดกระบวนการ ให้ความรู้ และเป็นวิทยากรการทางานเรื่องเด็ก
และเยาวชน ตลอดจนการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการเข้า
ร่วมเสวนา การพูดคุย ทาให้ได้รับความรู้ ปิดมุมมองใหม่ และนามาปรับใช้กับการทางานใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 พัฒนาระบบข้อมูลจุดเสี่ยงที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานของเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยตลอดเส้นทาง
ถนนพระราม 2 ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ต ารวจ สาธารณสุ ข บริ ษั ท กลางคุ้ ม ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จากัด เพื่อประสาน / นาเสนอข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปรับแก้ไข
/ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างเหมาะสม ทั้งด้านคน รถ และสภาพแวดล้อม / ถนน
 วิเคราะห์ และขยายผลกระบวนการเรีย นรู้ไปยังกู้ ชีพกู้ภัยเครือข่ายอื่น ๆ อย่างสอดคล้ องกั บ
วัฒนธรรมการทางานของแต่ละองค์กร เพื่อส่งเสริมการทางานเชิงรุกมากกว่าการทางานเชิงรับ
จะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้จริง เนื่องจากกู้ชีพกู้ภัยอยู่ในพื้นที่และเป็นหน่วยงานแรกที่เข้าถึง
อุบัติเหตุได้รวดเร็วกว่าช่วยลดความสูญเสียลงได้

8

Good Practice ภาคกลาง
Good Practice ภาคกลาง

สานพลัง...พัฒนาศักยภาพเครือข่าย กู้ชีพกู้ภัย จากรุ่นต่อรุ่น
“การทางานต้องอดทน เข้มแข็ง พบอุปสรรคอีกมาก พยายามบอกน้อง ทาให้เราพบแรงกดดัน แรงต่อต้าน
ช่วยเสริมพลัง ทาให้เขาเข้มแข็งขึ้น เห็นตัวเองมากขึ้น สนิทกับน้อง อยากให้กาลังใจ
น้องๆ ในการทางาน และมายืน ที่ จุ ด นี้ด้ วย ถ้ า ทาแล้วไมได้อะไรกลั บมาจะไม่ท า
เพราะว่า เสียเวลาและงบประมาณ เงิน ทุ กบาททุกสตางค์เ ป็น เงิน ของประชาชน
สังคมไทยยังขาดเรื่องนี้ จะทาอย่างไรให้เริ่มต้นที่ตัวเอง หากเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้
ก็จะยั่งยืนมากกว่า ใครที่จะมาจับเรื่องพฤติกรรมเป็นเรื่องยาก พยายามจะหาจุดที่ต่อ
ยอดได้”
นายชลธี เลาหกรรณวนิช
มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม
“เดิมตนเองขับรถไม่ค าดเข็มขัดนิร ภั ย จากการทากิจกรรมน้องๆ จะเห็ น
ความสุ่มเสี่ยง จึงเตือนน้องให้ขับขี่ปลอดภัย เพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุจะทาให้สูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ครั้งแรกๆ น้องๆ อาจจะยังไม่เห็นความเสี่ยง ทั้งการขับขี่ใส่บ้าง
ไม่ ใ ส่ บ้ า ง เมื่ อ ผ่ า นกระบวนการ ท าให้ น้ อ งๆ มี ทั ก ษะการเดิ น หรื อ การขั บ ขี่ อ ย่ า ง
ปลอดภัย จากการทากิจกรรมกับเยาวชน พบว่า เยาวชนสอนง่าย เพราะว่า ไม้อ่อน
ดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก ปัจจุบันตนเองมีการคาดเข็มขัดนิรภัย มีการส่งเหตุเข้ากลุ่มไลน์ อยากบอกข้อมู ลให้รู้
และอยากให้ระมัดระวังการขับขี่คนละเลนส์ของแรงงานต่างด้าวที่ไม่เข้าใจกฎจราจรในประเทศไทย อาจ
ทาให้เกิดอุบัติเหตุได้”
นายเกษม ศิริธรรม
มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม
“นั่งรถต้องคาดเข็มขัด เพื่อความปลอดภัยสวมหมวกกันน็อกเมื่อนั่งซ้อนท้าย
ได้ช่วยคนที่ขับขี่ รู้สึกภูมิใจ สนุก ได้ทางานกับพี่”
ด.ช.พงศกร ไชยบุปผา
อาสาสมัคร มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม
วันนี้งานป้องกันอุบัติเหตุจราจรไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง ทุกช่วงวัยสามารถทาได้ หากแต่เป็นหน้าที่
ที่ทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาจัดการตนเอง จากกู้ชีพกู้ภัยที่ ทาหน้าที่ “ช่วยเหลือคนเจ็บ เก็บศพคนตาย” มาสู่การ
จัดการระบบข้อมูลจุดเสี่ยง เพื่อแก้ไขในถนนสายหลักสายรอง ขยายผลไปสู่การพัฒนาแอพลิเคชั่นการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย กู้ชีพกู้ภัย เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ซึ่งหัวใจสาคัญของการทางาน คือ การ
สร้างความเข้าใจเครือข่าย การเก็บรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยง เพื่อนามาวิเคราะห์และนาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาล และการปลุกจิตสานึกให้กับเด็กและเยาวชน การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตนเองและหน่วยงานในการพัฒนาศักยภาพทีมงาน และการส่งต่อข้อมูลที่รวดเร็วไปยังหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดการบูรณาการข้อมูลไปสู่การแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ
นับว่าเป็นงานคุณภาพที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายพื้นที่ในการช่วยกันลดอุบัติเหตุร่วมกันต่อไป
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“พื้นที่ต้นแบบต
แบบตำาบลเข้
�บลเข้มแข็ง””ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร
ในพื้นที่อาเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรี
คารณ นิ่มอนงค์
พี่เลี้ยง สอจร. จัสอจร.
งหวัดสุภาคกลาง
พรรณบุรี
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
พื้นที่ต้นแบบนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็ง
กระบวนการนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งป้องกันอุบัติเหตุจราจรเน้นการดาเนินงานเชิงรุกที่พื้นที่ โดยที่
คณะทางานในระดับอาเภอ มุ่งขับเคลื่อนไปสู่ระดับตาบลโดยดึงทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล และภาคีอื่นๆในพื้นที่มารวม โดยมีพื้นที่ที่น่าสนใจ 2 ตาบล คือ ตาบลหนองผักแว่นและ
ตาบลหัวลาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ โดยทั้ง 2 พื้นที่ มีกระบวนการในการทางาน ดังนี้
ตาบลหัวลา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวลา
กระบวนการ
1) คณะทางานระดับอาเภอลงพื้นไปให้ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนให้กับ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต./ อสม./แกนนาในชุมชน โดยจัดเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ คือ
 ฐานหนึ่ง : การปฐมพยาบาลเบื้องต้น/การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
 ฐานสอง : การป้องกันอุบัติเหตุและการสวมใส่หมวกกันน็อก
 ฐานสาม : การดูแลผู้ป่วยเส้นเลือดอุดตันในสมองเฉียบพลัน
2) เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และ อสม.ได้ค้นหาแนวทางการทางานร่ว มกัน ผ่านการประชุม
ประจาเดือน เกิดเป็นแกนนา อสม.ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม
3) จัดเวทีสร้างความเข้าใจโครงการให้กับ อสม. มี จานวน 119 คน มาประชุมร่วมกัน
เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
4) มีการแจกหมวกกันน็อก ให้กับ อสม.และแกนนาในชุมชน โดยที่นอกจากแจกแล้ว
อสม.ยังสามารถซื้อหมวกกันน็อกเพิ่มได้ในราคา 100 บาท (สาหรับสมาชิกใน
ครอบครัว)
5) การกาหนดกติกาในการสวมใส่หมวกกันน็อกร่วมกัน
 ให้ อสม.เก็บสถิติการสวมใส่หมวกกันน็อกโดย มีการทาแบบฟอร์มให้ อสม.
เก็บสถิติ
 หากนาข้อมูลสถิติในรอบ 1 เดือนมาตรวจสอบ และพบว่า อสม.ไม่ใส่หมวก
กันน็อกเกิน 5 ครั้งจะถูกปรับ 200 บาท (สร้างข้อตกลงร่วมกัน)
6) เก็บข้อมูลและตรวจสอบสถิติการสวมใส่หมวกกันน็อกของ อสม.ในวันที่ อสม.มา
ประชุมประจาเดือนทุกเดือน รวมทั้งในวันที่ อสม.มารับบริการ แต่หลักๆจะเน้นใน
วันที่มาประชุมโดยจะเก็บข้อมูลทั้งคนขับและคนนั่งซ้อนซึ่งระยะแรกเน้นไปที่การ
สร้างความเข้าใจและทาให้เห็นประโยชน์ร่วมกันของการสวมใส่หมวกกันน็อก แต่ยัง
ไม่ได้รับผลตอบรับมากนัก แต่เมื่อมีการเก็บสถิติและปรับอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง
ทาให้ อสม. ต้องปฏิบัติ จากเดิมที่ต้องบังคับเปลี่ยนมาเป็นพฤติกรรมที่ติดตัว โดย
วิธีการเก็บสถิติมีอยู่ 3 รูปแบบ
 เก็บข้อมูลโดยเพื่อนจดสถิติเพื่อน
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 เก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ตารวจ
 เก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ตาบลหนองผักแว่น: ด่านชุมชนต้นแบบ
แรงบั นดาลใจส าคัญที่ทาให้ท้องถิ่นลุ กขึ้นมาดาเนินงานด้วยตนเองเริ่มจากเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองผักแว่น มีประสบการณ์เดิมที่ได้ไปอบรมในเรื่องของความปลอดภัยทางท้องถนน แต่ยัง
ไม่เป็น รูป เป็น ร่าง แต่เมื่อทีมคณะทางานในระดับอาเภอลงมาชักชวนและร่ว มทากิจกรรม จึงได้ตั้งใจที่จะ
ดาเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายหลักที่อยากจะลดอุบัติเหตุ และลดการสูญเสียในชุมชน ดังนั้นจึง
ได้มีการจัดเวทีพูดคุยสร้างความเข้าใจและวางแผนการดาเนินงานร่วมกันเพื่อกาหนดเป้าหมายและค้นหาคนที่มี
ใจที่จะมาเข้าร่วมเป็นทีมในการดาเนินงาน

กระบวนการดาเนินงาน
1) สร้างความเข้าใจและเติมความรู้คณะทางานระดับอาเภอลงพื้นที่ไปให้คาแนะนาสร้างความ
เข้าใจในเป้าหมายของการทาโครงการให้คนในชุมชนได้รับรู้ พร้อมทั้งเติมความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนและการปฐมพยาบาล
2) จัดประชุมทีมเครือข่ายและค้นหาจุดตั้งด่านชุมชน โดยทุกภาคส่วนในตาบลเข้าร่วมประชุม
ทั้งเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตาบล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และ
แกนน าในชุ ม ชน เพื่ อ ค้ น หาจุ ด เสี่ ย งและวิ เ คราะห์ จุ ด ที่ จ ะตั้ ง ด่ า นชุ ม ชน โดยดู จ ากจาก
องค์ประกอบหลัก คือ
o ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ/ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ
o เส้นทางของชุมชนทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง/เส้นทางที่เชื่อมต่อกับ
พื้นที่อื่น
o ช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้รถจานวนมาก
o พฤติกรรมการขับขี่ของคนในชุมชนบริเวณนั้น
3) กาหนดจุดตั้งด่านชุมชน
o ประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกันของคนใน
ชุมชนและคณะทางานมากาหนดจุดตั้งด่านชุมชน
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4) จัดตั้งด่านชุมชนช่วงปีใหม่ และวันสงกรานต์
o ในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ มี ก ารตั้ ง ด่ า น
ชุ ม ชนต าบลหนองผั ก แว่ น ม.1 ม.3
ม.5 และม.7 ช่วงเวลา 17.00 – 22.00
น.
o ในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ ช่ ว งเวลา
16.00 – 20.00 น. ด่านชุมชนตาบล
หนองผักแว่น ม.1 ม.3 ม.5และ ม.7
o ขยายระยะเวลาการตั้งด่านชุมชนจากเฉพาะช่วงเทศกาล เป็นตลอดทั้งปี โดยคน
ในชุมชนร่วมกันดูแล โดยใช้งบสนับสนุน
จากกองทุนหมู่บ้าน (คณะทางานมีการ
ลงไปสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการ
กองทุนฯและสมาชิก โดยได้รับความ
เห็นชอบและกันเงินงบประมาณไว้
สาหรับการจัดตั้งด่านชุมชน)
5) เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ จุ ด เสี่ ย ง โดย
คณะทางานระดับอาเภอและชุมชนร่วมกันเก็บข้อมูล
และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกัน ทั้งข้อมูลจานวนผู้บาดเจ็บ /เสียชีวิต จานวนครั้งของการ
เกิดอุบั ติเหตุ สถิติช นิ ดของรถที่เกิดอุบั ติเหตุ รวมทั้งช่ว งเวลาที่เกิดอุบั ติเหตุ ซึ่งจากการ
ดาเนินการมีการลงพื้นที่และเก็บข้อมูลในชุมชน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์จนสามารถกาหนด
จุดเสี่ยงได้9 จุด และดาเนินการแก้ไขไป 3 จุด โดยชงข้อมูลไปให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ร่วมดาเนินการแก้ไข ดังนี้
 จุด ที่หนึ่ง สี่แยกนิยมชัย ถนนสาย 2338 (หมวดการทางและทางหลวงชนบทมาร่ ว ม
แก้ไข) / ทาราวกั้น ติดไฟกระพริบ ยอดการปรับปรุงประมาณ 400,000 บาท
 จุดที่สอง สี่แยกบ้านนายปรีชา สาราญสุข ทางหลวงชนบท 4028 เส้นทางหลวงชนบท
ติ ด กั บ ของ อบจ. มี จ านวนอุ บั ติ เ หตุ เ กิ ด ขึ้ น
บ่ อ ยครั้ ง จึ ง มี ก ารแก้ ไ ข โดยการน าข้ อ มู ล มา
วิเคราะห์ ปรับพื้นที่ให้โล่ง อบต.ติดไฟกระพริบ 2
จุด ทางหลวงชนบทติดป้ายไฟลดความเร็วและไฟ
กระพริบ
 จุดที่สาม สี่แยกปั้มน้ามัน คุณกนกวรรณ เป้าขัน
ทางหลวงชนบท 4028 เป็นเส้นทางที่คนทางาน
โรงงานจะขับมอเตอร์ไซด์ผ่านคอนข้างมากในช่วง
ค่า อบต.จึงแก้ไขโดยการติดไฟแสงสว่างจานวน 4 จุด ติดตั้งบนเส้นทางของทางหลวง
ชนบทโดย อบต.เป็นผู้รับผิดชอบ (ทางหลวงชนบทถ่ายโอนมาให้ อบต.ช่วยดูแล โดย
งบประมาณจะโอนเข้ามาให้ อบต.โดยตรง) จากนั้นทางหลวงชนบทได้ติดป้ายไฟลด
ความเร็วและไฟกระพริบ
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ผลลัพธ์จากการดาเนินงานในโครงการ…
จากการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของคณะทางานในระดับอาเภอ ส่งผลให้ในปี พ.ศ.2559 จานวน
ยอดการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเสียชีวิตลดน้อยลง ในช่วง 8 เดือน หลังจากการดาเนินโครงการ โดยจานวน
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน ของอาเภอท่าหลวง เหลือเพียง 820 คน ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2558 ที่มี
ยอดผู้บาดเจ็บ 1,001 คน (เก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาเดียวกัน) นอกจากนี้ยังเกิดคณะทางานอาเภอที่มีความ
เข้มแข็งและเป็นภาคีที่เข้ าร่วมประชุมร่วมกันอยู่ตลอดโดยมีนายอาเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ คอย
สนับสนุนการทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถขยายผลการดาเนินงานไปสู่ในระดับท้องถิ่นจานวน 6
พื้นที่ โดยมี 2 พื้นที่หลัก คือ ตาบลหัวลาและตาบลหนองผักแว่น เป็นพื้นที่ต้นแบบในการขยายผลการทางาน
ไปสู่ตาบลอื่นๆ เกิดเป็นนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งที่คนในชุมชนสามารถวิเคราะห์จุดเสี่ยงในระดับตาบล และนา
ข้อมูลจุดเสี่ยงนั้นมาค้นหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเกิดการเชื่อมประสานงานกันระหว่างชุมชน คณะทางานใน
ระดับอาเภอ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จนนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรของคนในชุมชน โดยที่คนในชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน
ข้อจากัดที่พบเมื่อตาบลหลากหลาย บริบทพื้นที่แตกต่าง
ภายใต้การดาเนินงานที่ต่อเนื่องและขยับสู่การทางานเชิงรุกไปในระดับตาบลของโครงการนวัตกรรม
ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี สิ่งที่เป็นข้อจากัดที่สาคัญที่
ทาให้ คณะทางานต้องใช้ร ะยะเวลาในการดาเนินงานมากขึ้น คือ ศักยภาพของผู้นาชุมชนแต่ละหมู่บ้านไม่
เท่ากัน ดังนั้นการอธิบายหรือสร้างความเข้าใจจึงใช้ระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน รวมทั้งวิธีการดาเนินงานของแต่ละ
หมู่บ้านมีความแตกต่างกัน บางพื้นที่มีการนาเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมและเริ่มฝึกคนรุ่นใหม่ให้สามารถทางาน
ได้ ในขณะที่บางพื้นที่ไม่ได้ ใส่ใจมากนัก ทาให้ทีมคณะทางานต้องลงพื้นที่ไปกระตุ้นให้เกิดการทากิจกรรมอยู่
บ่ อยครั้ ง พร้ อมกัน นี้ ในระดับ พื้น ที่บ างตาบลที่ไม่ส ามารถดึงงบประมาณในท้องถิ่นให้ มาสนับสนุนการทา
กิจกรรมได้ ทาให้ขาดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทาให้ขาดความต่อเนื่องในการทางาน อีกทั้งขอบเขตการ
ดาเนินงานบางตาบลยังจากัดเฉพาะกลุ่ม ทาให้ยังไม่เข้าถึงคนในชุมชนมากนัก
ทางเดินต่อเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้…
1. การจัดทาด่านชุมชนให้เกิดขึ้นทุกตาบลในอาเภอท่าหลวงโดยมีตาบลหนองผักแว่นเป็นต้นแบบ
2. จัดเวทีสร้างความเข้าใจต่อคณะกรรมการกองทุนเงินล้าน (กองทุนหมู่บ้าน) ของแต่ละตาบล เพื่อให้
จัดสรรงบประมาณกองทุนฯ มาสนับสนุนการตั้งด่านชุมชนด้วยตนเองเพื่อความยั่งยืน
3. จัดตั้งแกนนาสวมหมวกกันน็อก100 เปอร์เซ็นต์ขยับจากตาบลหัวลาเป็นต้นแบบเพื่อขยายสู่ตาบลอื่นๆ
4. การให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มคนในชุมชนที่หลากหลายมากขึ้น ไม่จากัด เฉพาะในองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
5. สร้ างทีมทางาน / แกนหลั กที่ทางานร่ว มกัน เพื่อมาร่ว มขับเคลื่ อนงานในระดับอาเภอ สร้างเป็น
เครือข่ายอาเภอโดยมีลักษณะสาคัญ คือมีประสบการณ์มีใจมีความเข้าใจพื้นที่/เข้าใจหลักการทางาน
และมีอานาจในการตัดสินใจ
6. พาคณะทางานเครือข่ายอาเภอลงไปพูดคุยกับคณะทางานในพื้นที่บ่อยครั้งมากขึ้นโดยจัดเวทีลงไป
ตามแต่ละชุมชนจนครบและเข้าร่วมกิจกรรมของพื้นที่ทุกครั้ง
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บูบูรรณาการงาน
ณาการงาน สอจร.
สอจร. สูสู่่ DHS
DHS จัจังงหวั
หวัดดปทุ
ปทุมมธานี
ธานี ปีปี 2559
2559
บูรณาการงาน สอจร. สู่ DHS จังหวัดปทุมธานี ปี 2559
นางวิรัญญา ลาชโรจน์
นางวิรัญญา ลาชโรจน์

พี่เลี้ยงนางวิ
สอจร.จั
หวัดลาชโรจน์
ปทุมธานี
รัญงงญา
พี่เลี้ยง สอจร.จั
หวัดปทุมธานี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สานักงานสาธารณสุ
ขจังหวัดปทุมธานี
พี่เลี้ยง สอจร.จั
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สานักงานสาธารณสุ
ขจังหวัดปทุมธานี
านาญการ
สานักงานสาธารณสุ
จังดหวัปทุดปทุ
มธานีปี
โครงการพัฒนางานป้ องกัน และแก้พยาบาลวิ
ไขปัญหาอุชาชี
บัตพิเชหตุ
ทางถนนแบบบู
รณาการ จังขหวั
มธานี
โครงการพัฒนางานป้ องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการ จังหวัดปทุมธานี ปี
2558 เป็โครงการพั
นการต่อยอดการบู
รณาการงานสอจร.:DHS
อ จังหวัรดณาการ
ปทุมธานี ในการด
นงานปี
ฒนางานป้
องกัน และแก้ไขปัญหาอุบออัตาเภอหนองเสื
ิเหตุทางถนนแบบบู
หวัดปทุาเนิ
มธานี
2558 เป็นการต่อยอดการบู
รณาการงานสอจร.:DHS
าเภอหนองเสื
อ จังหวัดปทุมธานีจังในการด
าเนิ
นงาน
ป้2558
องกันเป็และแก้
ไขปั
ญหาอุบัตริณาการงานสอจร.:DHS
เหตุทางถนน โดยการนานโยบายระบบสุ
ขจัภาพอ
าเภอ
(DHS)
สู่กาเนิ
ารปฏิ
บัติ
น
การต่
อ
ยอดการบู
อ
าเภอหนองเสื
อ
ง
หวั
ด
ปทุ
ม
ธานี
ในการด
นงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยการนานโยบายระบบสุขภาพอาเภอ (DHS) สู่การปฏิ
บัติ
กป้าหนดให้
เ
รื
อ
่
งอุ
บ
ต
ั
เ
ิ
หตุ
ท
างถนนเป็
น
ODOP
(One
District
One
Project)
จนเกิ
ด
ต
าบลที
่
ม
ี
ก
ารขั
บ
เคลื
่
อ
นงาน
องกันและแก้
บัติเหตุทนางถนน
านโยบายระบบสุ
่การปฏิ
บัติ
กาหนดให้
เรื่องอุไบขปััติเญหตุหาอุ
ทางถนนเป็
ODOP โดยการน
(One District
One Project)ขภาพอ
จนเกิาเภอ
ดตาบลที่ม(DHS)
ีการขับสูเคลื
่อนงาน
เป็
นรูปธรรม
“บึบงัตบาโมเดล”
ขึ้นภายใต้
โครงสร้
บเคลื
่อนของศู
นย์ปจนเกิ
ฏิบัติการความปลอดภั
ยทางถนน
กาหนดให้
เรื่องอุ
ิเหตุทางถนนเป็
น ODOP
(Oneาางการขั
District
One
Project)
าบลที่มีการขับเคลื
่อนงาน
เป็
นรูปธรรม
“บึงบาโมเดล”
ขึ้นภายใต้
โครงสร้
งการขั
บเคลื
่อนของศู
นย์ปฏิบัตดิกตารความปลอดภั
ยทางถนน
อเป็าเภอหนองเสื
าเภอ)ขึมี้นกภายใต้
ารบรรจุ
แผนการท
างานเข้
่องค์การปกครองส่
วนท้องถิ่น และบูยทางถนน
รณาการ
นรูปธรรม “บึออ(ศปถ.อ
งบาโมเดล”
โครงสร้
างการขั
บเคลืาา่อสูสูนของศู
นย์ปฏิบัติการความปลอดภั
อาเภอหนองเสื
(ศปถ.อ
าเภอ) มีการบรรจุ
แผนการท
างานเข้
่องค์การปกครองส่
วนท้องถิ่น และบูรณาการ
ทอาเภอหนองเสื
างานเครือข่าย มีการตั้งาเภอ)
ทีมสอบสวนการบาดเจ็
บและเสี
ยชีวิตาจากอุ
ิเหตุทางถนนวนท้
จนทาให้่นเกิและบู
ดเครือข่ายสห
มีการบรรจุแผนการท
างานเข้
สู่องค์บบกััตตารปกครองส่
ทางานเครือข่ายอมี(ศปถ.อ
การตั้งทีมสอบสวนการบาดเจ็
บและเสี
ยชีวิตจากอุ
ิเหตุทางถนน จนทองถิ
าให้เกิดเครืรอณาการ
ข่ายสห
สาขาวิ
ชาชีอพข่ามาท
างานร่
วมกั
นและน าสู่การจัดบการจุ
ดเสียชี่ยวงอย่
างเป็บนัตรูิเหตุ
ปธรรมในพื
้นจนท
ที่ จัาให้
งหวัเกิดดปทุ
มอธานี
เห็ น
ทสาขาวิ
างานเครื
ย
มี
ก
ารตั
ง
้
ที
ม
สอบสวนการบาดเจ็
และเสี
ิ
ต
จากอุ
ท
างถนน
เครื
ข่ายสห
ชาชีพมาทางานร่วมกันและน าสู่การจัดการจุดเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี
เห็ น
ความส
าคัาชีญพของการด
าเนิวนมกั
งานดั
งกล่าาสูว ่กจึารจั
งใช้ยดุทการจุ
ธศาสตร์
5E
ขังเป็
บเคลื
่อปนงานอย่
างต่้นอทีเนื่ จั่องงหวัเพืด่อปทุ
ขยายผลการ
สาขาวิ
ช
มาท
างานร่
น
และน
ด
เสี
่
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งอย่
า
น
รู
ธรรมในพื
ม
ธานี
เห็ น
ความสาคัญของการดาเนินงานดังกล่าว จึงใช้ยุทธศาสตร์ 5E ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลการ
ดความส
าเนินงานให้
ครอบคลุาเนิ
มพื้นที่ 7 องกล่
าเภอของจั
ดปทุมธานี5Eภายใต้
การสนั
บสนุนางบประมาณการด
าเนินงาน
าคัญของการด
าว จึงใช้งงยหวั
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่อนงานอย่
งต่อเนื่อง เพื่อขยายผลการ
ดาเนินงานให้
ครอบคลุมพืน้นงานดั
ที่ 7 อาเภอของจั
หวั
ดปทุมธานี ภายใต้
การสนั
บสนุนงบประมาณการด
าเนินงาน
จาก
(สสส.)
806,370
บาท
งบสนับสนุนงหวั
การขั
บเคลื
่อนจัภายใต้
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บาท
และสานักงานควบคุ
โรค
ดจาก
าเนิสอจร.
น
งานให้
ค
รอบคลุ
ม
พื
้
น
ที
่
7
อ
าเภอของจั
ด
ปทุ
ม
ธานี
ารสนั
บ
สนุ
น
งบประมาณการด
าเนินมมงาน
สอจร. (สสส.) 806,370 บาท งบสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัด 100,000 บาท และสานักงานควบคุ
โรค
(สคร.)
ที่ 1 (สสส.)
กรุงเทพฯ
154,000
บาท
ผ่าบนกระบวนการ
5ส.5ช.
ซึ่งดสอดคล้
องกับาท
บกระบวนการพั
ฒนาเครือมข่โรค
าย
จาก
สอจร.
806,370
บาท
งบสนั
สนุ
น
การขั
บ
เคลื
อ
่
นจั
ง
หวั
100,000
และส
านั
ก
งานควบคุ
(สคร.) ที่ 1 กรุงเทพฯ 154,000 บาท ผ่านกระบวนการ 5ส.5ช. ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาเครือข่าย
ระบบสุ
มีการใช้
างคณะกรรมการ
าเภอ
น ายอาเภอเป็
น ประธาน
(สคร.) ทีขข่ ภาพอ
1 กรุงาเภอ(DHS)
เทพฯ 154,000
บาทโโผ่ครงสร้
านกระบวนการ
5ส.5ช. ซึศปถ.อ
่งสอดคล้
องกัโดยมี
บกระบวนการพั
ฒนาเครื
อข่าย
ระบบสุ
ภาพอ
าเภอ(DHS)
มีการใช้
ครงสร้
างคณะกรรมการ
ศปถ.อ
าเภอ
โดยมี
น ายอาเภอเป็
น ประธาน
ปลั
ดอาเภอเป็
เลขาฯ เพื่อมีให้กการใช้
ารขยับขับเคลื
่อนงานเกิดขึ้นอย่ศปถ.อ
างเป็นรูป ธรรมเกิ
นหนึน่งประธาน
เดียวกัน
ระบบสุ
ขภาพอนนาเภอ(DHS)
างคณะกรรมการ
โดยมีดดนความเป็
ายอาเภอเป็
ปลั
ดอาเภอเป็
เลขาฯ เพื่อให้ การขยัโ ครงสร้
บขับเคลื
่อนงานเกิดขึ้นอย่างเป็นาเภอ
รูป ธรรมเกิ
ความเป็
นหนึ่งเดียวกัน
ประกอบกั
บกระทรวงสาธารณสุ
มีนโยบายให้
รพช.ดเข้
ไปมีาสงเป็
่วนร่
นผู้ช่วดยเลขาฯของศปถ.อ
ปลัดอาเภอเป็
นเลขาฯ เพื่อให้ กขขารขยั
บขับเคลืสสอ.
่อนงานเกิ
ขึ้นาาอย่
นรูววปมเป็
ธรรมเกิ
ความเป็นหนึ่งเดียาเภอ
วกัน
ประกอบกั
บกระทรวงสาธารณสุ
มีนโยบายให้
สสอ.
รพช. เข้
ไปมีส่วนร่
มเป็
นผู้ช่วยเลขาฯของศปถ.อ
าเภอ
เพื
่อให้มีการใช้
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเป็
นตัวขับสสอ.
เคลื่อนการด
าเนิาไปมี
นงานร่
วมด้วมเป็
วย
ประกอบกั
บกระทรวงสาธารณสุ
ขมีนโยบายให้
รพช. เข้
ส่วนร่
เพื
่อให้มีการใช้
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเป็
นตัวขับเคลื่อนการด
าเนินงานร่
วมด้วย นผู้ช่วยเลขาฯของศปถ.อาเภอ
เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเป็นตัวขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมด้วย

จากการดาเนินงานของงบประมาณโครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบ
จากการดาเนินงานของงบประมาณโครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบ
บูรณาการ
จังหวัดาเนิ
ปทุมธานี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558
– ปัจจุอบงกั
ัน ได้มีการดไขปั
าเนินงานบดััตงิเหตุ
นี้ 1) การจัดเวที
จากการด
ฒนางานป้
บูรณาการ
จังหวัดปทุนมงานของงบประมาณโครงการพั
ธานี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558
– ปัจจุบัน นได้และแก้
มีการดาเนิญนหาอุ
งาน ดังนี้ 1)ทางถนนแบบ
การจัดเวที
อมูจังลหวั3 ดฐาน(ต
ารวจตั้งบ.กลาง
สาธารณสุ
ข) ระดั–บปัศปถ.อ
าเภอ
สูารด
่ศปถ.จั
งนหวั
ดมีกดัารวิ
เ1)คราะห์
มูล
บูรวบรวมข้
ร
ณาการ
ปทุ
ม
ธานี
แต่
เ
ดื
อ
นมิ
ถ
ุ
น
ายน
2558
จ
จุ
บ
ั
น
ได้
ม
ี
ก
าเนิ
งาน
ง
นี
้
การจัขขด้้ออเวที
รวบรวมข้อมูล 3 ฐาน(ตารวจ บ.กลาง สาธารณสุข) ระดับ ศปถ.อาเภอ สู่ศปถ.จังหวัดมีการวิเคราะห์
มูล
สอบสวนสาเหตุ
ก
ารบาดเจ็
บ
และการเสี
ย
ชี
ว
ต
ิ
น
าสู
ก
่
ารแก้
ไ
ขปั
ญ
หา
ด้
ว
ยการมี
ส
่
ว
นร่
ว
มของหน่
ว
ยงานที
่
เ
กี
่
ย
วข้
รวบรวมข้
อมูล 3การบาดเจ็
ฐาน(ตารวจ
บ.กลางยชีสาธารณสุ
ข) ระดั
หวัดมีการวิ
เคราะห์
้อมูออลงง
สอบสวนสาเหตุ
บ และการเสี
วิตนาสู่การแก้
ไขปับญศปถ.อ
หา ด้วาเภอ
ยการมีสูส่ศ่วปถ.จั
นร่วงมของหน่
วยงานที
่เกี่ยขวข้
2)
เวทีค้น หาจุดเสี
่ย งของแต่
ละ ศปถ.อยชีาเภอมี
หาจุ
่ ยงแนวราบระดั
บผู้ ปวฏิยงานที
บัติงานเกิ
สอบสวนสาเหตุ
ารบาดเจ็
บ และการเสี
วิตนาสูกก่การแก้
ารแก้ไไไขปั
ขปัญ
หา ด้ดดวเสี
ส่วนร่วมของหน่
่เกี่ยดดวข้การ
อง
2) เวทีค้น หาจุดกเสี
่ย งของแต่
ละ ศปถ.อาเภอมี
ารแก้
ขปั
ญหาจุ
เสียการมี
่ ยงแนวราบระดั
บผู้ ปฏิบัติงานเกิ
การ
แบ่
งปั นคทรั
พยากร
3) การจั
ดอบรมและพั
นาบุไคขปั
ลากรสหสาขาให้
มีความรู้ด้านการสอบสวนสาเหตุ
2)
้น หาจุ
ดเสี่ย งของแต่
ละ ศปถ.อ
าเภอมีกฒ
ญหาจุดเสี่ ยงแนวราบระดั
บผู้ ปฏิบัติงานเกิดการ
แบ่เวที
งปั นทรั
พยากร
3) การจั
ดอบรมและพั
ฒารแก้
นาบุคลากรสหสาขาให้
มีความรู้ด้านการสอบสวนสาเหตุ
(HumanDevelopment)
อาเภอ และทีฒมนาบุ
จังหวัด 1 ทีมได้รับการสนั
บสนุน้ดจาก
สคร.ที่1 กรุงเทพฯ
แบ่ งปั นทรั พยากร 3) ครบทุ
การจั ดกกอบรมและพั
มีความรู
้านการสอบสวนสาเหตุ
(HumanDevelopment)
ครบทุ
อาเภอ และทีมจังหวัคลากรสหสาขาให้
ด 1 ทีมได้รับการสนั
บสนุนจาก
สคร.ที่1 กรุงเทพฯ
เริ
่มแรกการสอบสวนสคร.ที่ ครบทุ
1 กรุงกเทพฯ
เป็และที
นพี่เลี้ยมงการเขี
ย1น ทีHaddon
Matrix
และต่
อสคร.ที
มาเพื่อให้เกิดงเทพฯ
ความ
(HumanDevelopment)
อ
าเภอ
จั
ง
หวั
ด
ม
ได้
ร
ั
บ
การสนั
บ
สนุ
น
จาก
เริ่มแรกการสอบสวนสคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ เป็นพี่เลี้ยงการเขียน Haddon Matrix และต่อมาเพื่อ่1ให้กรุ
เกิดความ
เริ่มแรกการสอบสวนสคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ เป็นพี่เลี้ยงการเขียน Haddon Matrix และต่อมาเพื่อให้เกิดความ
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คล่องตัวในการเก็บข้อมูล และให้ทุกเครือข่ายได้มีส่วนร่วม จึงปรับแบบ Haddon Matrix เป็นแบบง่าย check
list ให้หน้างาน คือ มูลนิธิ อาสาฯ ชุดปฏิบัติการ EMS พื้นฐาน ตารวจ บ.กลาง สาธารณสุข ใช้เป็นแบบฟอร์ม
ลงข้อมูลและนามาบูรณาการ 3 ฐาน โดยมีปภ.เป็นเจ้าภาพเปิดเวทีบูรณาการ

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศปถ.อาเภอทั้ง 7 แห่งร่วมกันและมีการมอบ
ประกาศนียบัตรจากการนาเสนอผลงานการดาเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดปทุมธานี

การดาเนินงานโครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการ จังหวัด
ปทุมธานี ส่งผลให้หน่วยงานตามยุทธศาสตร์ 5E มีแนวทางและนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนลงสู่จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนในปี 2559 ซึ่งการนานโยบายสู่การปฏิบัติดังกล่าว ต้องมีพี่เลี้ยงคอย
กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อน ด้วยการนาข้อมูลมาสะท้อนในเวทีกินข้าวเล่าเรื่อง เพื่อสร้างความสัมพัน ธ์ของ
เครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ เวทีศปถ.อาเภอที่มีการประสานการรวบรวมข้อมูล การรายงาน ทาให้ศปถ.จังหวัดมี
การประชุ ม เพื่ อสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของศปถ.อ าเภอ โดยใช้ ข้ อ มู ล บู ร ณาการ3 ฐานสะท้ อนกลั บ ให้
พื้นที่ศปถ.อาเภอทุกแห่ง วิเคราะห์หาปัญหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การตาย ความเสี่ยง(จุดเสี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง) ให้ศปถ.อาเภอดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ของแต่ละบริบทพื้นที่ ซึ่ง
นโยบายระบบสุขภาพอาเภอ(DHS) เป็นการขับเคลื่อนระบบสุขภาพด้วยการมีส่วนร่วม และใช้บริบทพื้นที่เป็น
ฐานการที่จังหวัดปทุมธานี เริ่มดาเนินการตามนโยบายระบบสุขภาพอาเภอ(DHS) ด้วยประเด็นDHS: อุบัติเหตุ
ทางถนนนั้น นับว่าเป็นการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพอีกด้านหนึ่ง ช่วยลดการสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรั พ ย์สิ น ของสมาชิ ก ในครอบครั ว คนในชุม ชน สั ง คม และประเทศไทย ตลอดจนสามารถขยายผลการ
ดาเนินงานดังกล่าวไปปรับใช้กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สร้างสานึก...สานเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ เคารพกฎหมาย
มีวินัยจราจรอาเภออินทร์บุรี
นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
หากท่านเดินทางสู่ภาคเหนือในถนนพหลโยธินเส้นทางหลักหมายเลข 1 จะต้องผ่านแยกอาเภออินทร์
บุ รี ซึ่ ง เป็ น จุ ด เสี่ ย งส าคั ญ ที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ บ่ อ ยครั้ ง จากข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารของงานอุ บั ติ เ หตุ – ฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลอินทร์บุรี เมื่อปี 2557 มีอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด 968 ราย แยกเป็นอุบัติเหตุจากรถยนต์ 98 ราย
สาเหตุหลักจากการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 37 ราย และอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซด์ 761 ราย สาเหตุเกิดจากการ
ไม่สวมหมวกกันน็อก 451 ราย และดื่มสุรา 89 ราย ซึ่งนับว่าเป็นทัศนคติและพฤติกรรมสาคัญที่จาเป็นต้องเร่ง
แก้ไขเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน จากปัญหาดังกล่าว ทาให้ นางสาวบุษริน เพ็งบุญ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ แผนกจิตเวชชุมชน ในฐานะพี่เลี้ยง แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
(สอจร.) จังหวัดสิงห์บุรี และนางสาวนันท์ณภสร สรวงกัณหรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ แผนกห้องผ่าตัด
โรงพยาบาลอินทร์บุรี ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมของ สอจร.จังหวัดสิงห์บุรี จึงได้ประสานงานการทางานด้าน
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนกับนางเครือวัลย์ ดิษพงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าอิฐ อาเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ซึ่งเล็งเห็นถึงความสาคัญของการปลูกฝังจิตสานึกให้เกิดเป็นทัศนคติที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กดีกว่า เหมือนดั่ง
ที่คาโบราณที่กล่าวไว้ว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก”รวมทั้งจากประสบการณ์ตรงที่ลูกชายของตนเองต้อง
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จึงได้จัดทาโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เคารพกฎหมาย มีวินัยจราจรขึ้ นในอาเภอ
อินทร์บุรี ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร(สอจร.) และสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เพื่อปลูกฝังจิตสานึกและทัศนคติในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมายให้กับเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษาและสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบด้านการขับขี่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายขึ้นใน
ชุมชนซึ่งจะเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไปในอนาคต เพราะการปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่ในวัยเด็กจะเป็นการจดจาฝัง
ลึกจนเป็นอุปนิสัยเมื่อโตขึ้น

กระบวนการดาเนินงานของโครงการฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หลั ก 5 ส. 5 ช. เริ่มต้นจากการ
นาเสนอโครงการในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของเขตการศึกษาพื้นที่ 5 จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อสร้างความ
เข้าใจ ชักชวนคณะครูที่สนใจมาร่วมดาเนินงาน เปิดรับสมัครสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมดาเนินโครงการ มีการ
ประชุมครูตัวแทนของแต่ละสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อวางแผนการดาเนินงาน การจัดอบรมครูเรื่อง
การออกแบบการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน การอบรมการขับขี่ปลอดภัยที่สอดแทรกเนื้อหา
สาระด้านกฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนควบคู่กับการประชุมภาคีเครือข่าย
เพื่อร่วมกันกาหนดคุณลักษณะ แนวทางและรูปแบบการค้นหาเยาวชนต้นแบบด้านการขับขี่ปลอดภัยในพื้นที่
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จากการดาเนินงานโครงการ 1 ปี ทาให้เกิดเครือข่ายเด็กในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จานวน
1,100 คน ที่เข้าร่วมดาเนินงานโครงการจาก 12 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 5 จังหวัดสิงห์บุรีแบ่งเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก 7 แห่ง ขนาดกลาง 4 แห่ง และขนาดใหญ่ 1 แห่ง มีการจัดทาสื่อเรื่องการเคารพกฎวินัย
จราจร และการขับขี่ปลอดภัยที่เด็กทาด้วยตนเอง ได้แก่ สมุดเล่มเล็กที่เขียนเรื่องการขับขี่ปลอดภัย วินัยจราจร
การแต่งและเล่านิทาน การแต่งเพลงประกอบท่าเต้น และการเขียนเรียงความของแต่ละช่วงชั้นภายในโรงเรียน
เป็นต้น การจัดทาสื่อการสอนนาไปไว้ในส่วนกลาง โรงเรียนไหนสนใจสามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนได้
ผู้เข้าร่วมดาเนินการมีความรู้เรื่องวินัยจราจร นาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยใน 3 ระดับ ดังนี้
1) เด็ก ได้รับความรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจร การขี่จักรยานในเลนซ้าย การสวมหมวกกันน็อกในการขี่
จักรยานยนต์ ป้ายจราจรที่สาคัญ และได้ลงมือทดลองขับขี่ด้วยตนเอง ทาให้รู้จักวินัยจราจรเพิ่มขึ้น มี การให้รุ่น
พี่ขี่จักรยานพาน้องไปและกลับจากโรงเรียนวัดระนามทุกวัน มีการฝึกการขับขี่ปลอดภัยจากการใช้ถนนจาลอง
ให้ไปปรับใช้กับการฝึกวินัยของการขับขี่ในชีวิตประจาวันของโรงเรียนวัดกลางและการกระตุ้นให้เกิดการสวม
หมวกกันน็อกในการขับขี่จักรยานยนต์มาโรงเรียนวัดโบสถ์การขับขี่ปลอดภัย ทาให้ไม่เกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้า
โรงเรียนในช่วงเช้าและเย็นที่มีการจราจรแออัด
2) ครู / โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย สอดแทรกในแผนการเรียนการสอนปกติ เช่น วิชาสุ ขศึกษา
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ
ติดตามส่งเสริมให้ทดลองจริงในการเดินทางมาและกลับโรงเรียน ทั้งเรื่อง
การขี่จักรยานปลอดภัย การสวมหมวกกันน็อกในการขับขี่รถจักรยานยนต์
เป็นต้นครูได้รับความรู้เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยในระหว่างการดาเนิน
โครงการ ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ เช่น เดิมคาดเข็ม
ขัดนิรภัยเพราะราคาญสัญญาณเตือนในรถ ปัจจุบันคาดเพราะตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการขับขี่ มีการสวมหมวกกันน็อกในการขี่จักรยานยนต์เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กและเพื่อ
ความรับผิดชอบในการขับขี่ร่วมกับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆ
3) ครอบครัว / ชุมชน โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ช่วยสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็ก เมื่อเห็น
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเด็ก เช่น ขี่จักรยานฝั่งซ้ายมือ ขี่เรียงแถวกันไปโรงเรียน และทาต่อเนื่องทุกวัน
โดยมีรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง ทาให้คนในชุมชนชื่นชมว่าเด็กมีวินัยจราจรเกิดขึ้นจริงและอบต.ท่างาม เห็นความสาคัญ
มีการสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมของเด็กในโครงการ
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การขับเคลื่อนโครงการก่อให้เกิดองค์ความรู้ คือ การสร้างจิตสานึกเรื่องการขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎ
จราจร ต้องให้เด็กลงมือคิด ออกแบบสื่อ ลงมือทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีครูช่วยสรุปบทเรียนหลังทา
กิจกรรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กตั้งแต่ต้นน้า – ปลายน้า และเพิ่มพลังคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการลงมือทา
ของเด็กมาเป็นแรงขับเคลื่อนเชิงบวก / การให้กาลังใจกับเด็กในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ านวินัยจราจรและ
การดาเนินงานร่วมของสหสาขาวิชาชีพ ช่วยให้เกิดพลังในเครือข่าย มีการแบ่งบทบาท ประสานการทางานตาม
ความเชี่ยวชาญ ทาให้วางแผนและออกแบบกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตารวจมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมาย กฎจราจร ครูมีความเชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบสื่อและการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้น ทาให้เด็กสนใจเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยเอื้อที่มีการบูรณาการการ
ขับเคลื่อนนโยบายโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เปิดโอกาสให้ครูสามารถนามาออกแบบการเรียนการสอนใน
ช่วงเวลานี้ได้เด็กได้ออกแบบกิจกรรมและลงมือทาด้วยตนเองในทุกขั้นตอนของโครงการ ทาให้เด็กสนุก สนใจ
ชอบกระบวนการเรี ย นรู้ และน าสู่ การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมอย่ างชัด เจนช่ ว ยสร้ างส านึก เรื่ องการขั บ ขี่
ปลอดภัยดังนั้นเงื่อนไขสาคัญ คือ เด็กต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือทา ทาให้เด็กเข้าใจ เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
นาสู่การสร้างจิตสานึกเรื่องการขับขี่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ครูทาหน้าที่เป็นเพียงพี่เลี้ยง และคอยกระตุ้นให้เด็ก
ได้ลงมือทาด้วยตนเอง นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านประเด็นการ
สร้างจิตสานึกเรื่องอุบัติเหตุ ที่ทุกภาคส่วนร่วมกั นสานเครือข่ายเยาวชนให้มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองของ
ประเทศชาติในอนาคตต่อไป
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อบต.โพธิ์กรวม...กับการทางานเชิงรุกการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนน
ในระดับท้องถิ่น
นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด
นักวิชาการ สอจร.ภาคกลาง
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
สถานการณ์อุบัติเหตุในจังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรีมีแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งอาหารหลากรส ทาให้นักท่องเที่ยว
ต่างเดินทางมาในพื้นที่ รวมทั้งเป็นเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไปประตูสู่ภาคเหนือของทางหลวงหมายเลข
2 ทาให้มีสถิติอุบัติเหตุที่น่าเป็นห่วง มีอัตราผู้เสียชีวิตในแต่ละปีเป็นจานวนมาก โดยในปี 2556 มีผู้เสียชีวิต 43
คน และ 39 คน ในปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนประชากรของจังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ 210,000 คน
จะเห็นว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากอุ บัติเหตุทางถนนของจังหวัดสิงห์บุรี เฉลี่ย 2 ปี (2556-2557) ประมาณ 41 คน
ต่อปี คิดเป็น 19.52 คน ต่อประชากรแสนคน ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินกว่าค่าเป้าหมายของทศวรรษความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 ที่ต้องไม่เกิน 10 คน ต่อประชากรแสนคนแม้ว่าจังหวัดสิงห์บุรี มีการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อาเภอ เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่ อนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งในช่ว งเทศกาลสงกรานต์แ ละ
เทศกาลปีใ หม่ และช่ว งปกติ แต่ก็ไ ม่ส ามารถลดสถิติอุบัติเ หตุจานวนผู้เ สีย ชีวิต และจานวนผู้บาดเจ็บให้
ลดลงเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน ประกอบกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554 ข้อ 22.
กาหนดว่า ในท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นใดมีปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน อันสมควรให้มีศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานกับองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น นั้ น เพื่ อให้ ผู้ บ ริ ห ารองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นพิจ ารณาให้ มี ศูนย์ ปฏิบัติ การความ
ปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสิงห์บุรี จึงได้จัดทาโครงการนาร่องการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีขึ้น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และการหนุนเสริมกระบวนการทางาน ภายใต้แผนงานการสนับสนุน การป้องกันอุบัติเหตุ
จราจร (สอจร.) เพื่อให้สถิติอุบัติเหตุทางถนน จานวนผู้บาดเจ็บ และจานวนผู้เสียชีวิตของจังหวัดสิงห์บุรีลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยต้องมีสถิติผู้เสียชีวิตตลอดทั้งปีต่ากว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน
ภายในปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายแห่งทศวรรษความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ มีการจัดตั้ง
การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) เพื่ อให้
เป็นกลไกการทางานที่สาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนน และเป็นเวทีในการบูรณา
การการทางานของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในชุมชน
กิจกรรมการดาเนินงาน
การดาเนินงานเริ่มจากการการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้า
ร่วมอบรมและศึกษาดูงาน community safety ที่จังหวัดน่าน อาเภอละ 1 อบต. โดยใช้งบประมาณจาก
รางวัลอุบัติเหตุเป็นศูนย์ในช่วงเทศกาลของจังหวัดสิงห์บุรีและกลับมาประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดแนวทาง

20

Good Practice ภาคกลาง

Good Practice ภาคกลาง

และวิธีการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่นาร่อง ในด้านนโยบาย ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 แผน
แม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 - 2559 และจัดทาแผนปฏิบัติการฯ การอบรมให้ความรู้ ด้านระบบ
รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนและการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง อบต.ที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 6 อบต. ใน
พื้น ที่ ที่เกิดอุบั ติเหตุในถนนสายหลั ก (ถนนสายเอเชีย) และถนนสายรอง (เส้น เลี ยบแม่น้าน้อยอ่างทอง –
สิงห์บุรี) ได้แก่ อบต.โพกรวม อาเภอเมือง อบต.วิหารขาว อาเภอท่าช้าง อบต.ท่าข้าม อาเภอค่ายบางระจัน
อบต.โรงช้าง อาเภอพรหมบุรี อบต.แม่ลา อาเภอบางระจัน และ อบต.ท่างาม อาเภออิ นทร์บุรี แต่อบต.โพก
รวม ซึ่งเป็นถนนที่ติดถนนสายเอเชียที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย เห็นความสาคัญของโครงการ จึงมีการวางกลไก
การขับเคลื่อนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนตามมาตรการทั่วไป และมาตรการเน้นหนัก 10 ประการ
เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบูรณาการทางานร่วมกัน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ร่วมกัน โดยเน้นการทางาน 5
ส. 5 ช.และขอนาเสนอกระบวนการดาเนนิงานของ อบต.โพกรวมเป็นพื้นที่นาร่องร่วมด้วย

ผลผลิต/ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผลผลิต
 มี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ านวน 6 แห่ ง ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี การจั ด ท า
แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน มีการจัดตั้งและสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นกลไก
การทางานที่สาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนน และเป็นเวทีใน
การบูรณาการการทางานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในชุมชน
 เกิดการจัดตั้งงบประมาณดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนของ
แต่ละ อบต. ดังนี้
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พื้นที่
อบต.โพกรวม
อ.เมือง
อบต.ท่าข้าม
อ . ค่ า ย
บางระจัน
อบต.แม่ลา
อ.บางระจัน
อบต.โรงช้าง
อ.พรหมบุรี

แผนงาน(ปี 2559 – 2561)

งบประมาณ
(บาท)
1,035,000

ซ่อมแซมสภาพถนนและไหล่ทาง สัญญาณไฟจราจร ไฟส่อง
สว่าง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การติดไฟสัญญาณเตือน ไฟส่องสว่าง กระจกโค้งตีเส้นจราจร
490,000
การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
สัญญาณไฟจราจร ไฟส่องสว่าง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
219,000
ในช่วงเทศกาล
การตั้ งจุ ดบริ การจุดตรวจร่ ว มช่ ว งเทศกาลการส ารวจและ
180,000
แก้ไขจุดเสี่ยง การรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชน
จั ด อบรมให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ อปพร. / เจ้ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รับทราบ
อบจ.ท่างาม การตั้ งจุ ดบริ การจุดตรวจร่ ว มช่ ว งเทศกาลการส ารวจและ
180,000
อ.อินทร์บุรี
แก้ไขจุดเสี่ยง การรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชน
จั ด อบรมให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ อปพร. / เจ้ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รับทราบ
อ บ ต . วิ ห า ร โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันขึ้นปีใหม่
120,000
ขาว อ.ท่าช้าง และวันสงกรานต์
รวมทั้งสิ้น
2,224,000บาท
ผลลัพธ์
 จากการศึกษาดูงานที่จังหวัดน่านช่วยเปลี่ยนมุมคิดของปลัด อบต.โพกรวม นายสุเทพ พรหม
ผลทาให้ตระหนักเรื่องการให้ความสาคัญของการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของต่างประเทศ
การน าเสนอกรณีตัว อย่ างของ อบต.หนองผักแว่น อาเภอท่าหลวง จั งหวัดลพบุ รี ที่มีแรง
บั น ดาลใจทาให้ อยากลุ ก ขึ้ น มาจั ดการในพื้น ที่ อบต.โพกรวมที่มี ส ถิติ การเกิ ดอุบั ติเหตุ มี
ผู้ เสี ยชี วิต ในปี 2556 จ านวน 1 ราย 2557 จานวน 1 ราย และปี 2558 จานวน 5 คน
เนื่องจากอยู่ติดถนนสายเอเซียเมื่อกลับมาจากการศึกษาดูงานจึงเข้าร่วมเรียนรู้กระบวนการ
ดาเนินงานจากโครงการนาร่องการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและดาเนินงานในพื้นที่ เริ่มจากการพูดคุย
ร่วมกันใน อบต. จัดเวทีการประชุมค้นหาจุดเสี่ยง และแนวทางการจัดการจัดเสี่ยง จนจัดทา
แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน ของ อบต.โพกรวม(ปี 2559 – 2561)
งบประมาณรวม 1,035,000 บาทในการปรับปรุงสภาพถนนโดยเฉพาะไหล่ทาง การตีเส้น
ชะลอความเร็ว การติดตั้งไฟจราจร ติดตั้งป้ายบอกทางแยก ไฟฟ้าส่องสว่าง การทาลูกระนาด
ชะลอความเร็ว การติดตั้งกระจกโค้ง การปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทาง และการประชาสัมพันธ์
รณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
กระบวนการทางานอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการทางานในพื้นที่
 เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่าง อบต.โพกรวม แกนนาชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการช่วยกันสารวจจุดเสี่ ยง 17 จุด ในหมู่บ้าน รวมทั้งจากพฤติกรรมของ
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ผู้ขับขี่ สภาพยานพาหนะ และสภาพถนนและสิ่งแวดล้อม และค้นหาแนวทางในการจัดการ
จุดเสี่ยงร่วมกัน
 กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน ของ อบต.โพกรวม ที่
ดาเนินงานจากล่ างขึ้น บน จัดเวทีสร้างความเข้าใจ เก็บ รวบรวมข้อมูล จุดเสี่ ยง และ
แนวทางในการจัดการจุดเสี่ยง รวมทั้งเวทีจัดทาแผนร่วมกัน

บทเรียนความสาเร็จ
ปัจจัยเอื้อ
 ในระดับ อบต.โพกรวมหาก นายก อบต.เห็นความสาคัญกับการขับเคลื่อนงานและการจัดทา
แผนอย่างมีส่วนร่วม ก็จะเข้าใจและเห็นความสาคัญกับการทางาน ดังนั้นการสร้างความเข้าใจ
จึ งเป็ น สิ่ งส าคัญ จึ งต้ องมี การพูดคุ ยร่ว มกัน อย่ างต่ อเนื่ องทั้ งก่อ น ระหว่ าง และหลั ง การ
ดาเนินงานในระดับจังหวัดการนางบประมาณหรือทุนเดิมที่มีในพื้นที่มาใช้ในการวางแผนงาน
ช่วยให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ แม้ว่าจะมี อบต.เข้าร่วมเพียง 6 อบต. แต่ก็จะเป็นพื้นที่นา
ร่องให้กับพื้นที่อื่นต่อไปได้
 ในระดับท้องถิ่นและในระดับจังหวัด กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการที่มาจากล่างขึ้นบนจะ
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้มากกว่าการรับนโยบายจากส่วนกลางจากบนลงล่าง รวมทั้ง
การสานการดาเนินงานแนวราบทั้งจากระดับนโยบายมาสู่ระดั บปฏิบัติการก็เป็นสิ่งสาคัญใน
การทางานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงกว้าง
เงื่อนไข
 การปรับเปลี่ยนมุมคิดในการดาเนินงาน ในระดับท้องถิ่นการพาเข้าร่วมศึกษาดูงานช่วยให้เกิด
มุมมองในการทางานนอกกรอบ ในระดับจังหวัดการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสาคัญ การ
พาคนเข้ า ร่ ว มศึ ก ษาดูง านควรคั ดเลื อ กจากคนที่ ส นใจมี ค วามมุ่ ง มั่น และสามารถกลั บ มา
ขับเคลื่อนงานต่อได้
 การขับเคลื่อนงานในระดับท้องถิ่น ควรเริ่มจากจุดเล็กๆ แล้วค่อยขยายผลการดาเนินงานใช้
ทุนเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ในการขับเคลื่อนงาน หากนางบประมาณนาอาจไม่ได้ผล ควบคู่กับการ
สร้ า งความเข้าใจอย่ างต่ อเนื่ อง ในระดับ จั งหวัดการขับ เคลื่ อนงานและติดตามงานอย่า ง
ต่อเนื่อง ช่วยให้ยกระดับการทางานได้ในระยะต่อไป
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“อำาเภอเข้
�เภอเข้มแข็ง””ป้องกันและลดอุบัตเิ หตุจราจรในพื้นที่อาเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรี
“อ
คารณ นิ่มอนงค์
พี่เลี้ยง สอจร. จัสอจร.
งหวัดสุภาคกลาง
พรรณบุรี
อาเภอท่าหลวง…แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางผ่าน
อาเภอท่าหลวงตั้งอยู่ห่างจากอาเภอเมืองลพบุรี ประมาณ80-90 กิโลเมตร มีเส้นทางเลี่ยงในการ
เดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา ทาให้ช่วงเทศกาลมีปริมาณรถที่หนาแน่น ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะการทาไร่อ้อย โดยมีโรงงานน้าตาลตั้งอยู่ในพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญ
ได้ แ ก่ น้ าตกวั ง ก้ า นเหลื อ ง เมื อ งโบราณซั บ จ าปา และจ าปี สิ ริ น ธร การสั ญ จรในพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้
รถจักรยานยนต์ รถกระบะ รถขนอ้อย รถพ่วง และรถไถลากเป็นหลัก โดยปัจจุบันอาเภอท่าหลวง มีปริมาณรถ
มากขึ้น โดยเฉพาะช่วงวันศุกร์และวันอาทิตย์ในกรณีรถยนต์ส่วนตัว และมีรถพ่วงที่วิ่งอยู่เป็นประจาต่อเนื่อง
อุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นรถต่างถิ่นที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรง (รถยนต์) ส่วนอุบัติเหตุในพื้นที่จะเป็นรถมอเตอร์ไซด์
และรถยนต์บางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถมอเตอร์ไซด์ซึ่ งไม่มีความชานาญมากนักโดยผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และผู้ปกครองยังปล่อยให้เด็กและเยาวชนขับรถมอเตอร์ไซด์ ทาให้ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กและ
เยาวชนมากขึ้น เนื่องจากมีการรวมกลุ่มขับมอเตอร์ไซด์ ทาให้เกิดการเฉี่ยวชนกันเองและถูกรถบรรทุกทับ ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องของการใส่ใจของครอบครัวต่อบุตรหลาน ซึ่งแนวโน้มหากมีการขยายถนนเป็นทางสี่เลน จานวนรถ
และอุบัติเหตุอาจจะเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับยานพาหนะมีจานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยให้เกิด
อุบัติเหตุทางการจราจรเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบต่อการบาดเจ็บ พิการ สูญเสียชีวิ ตและทรัพย์สิน ซึ่งนับวันยิ่ง
ทวีความรุน แรง โดยเมื่อวิเคราะห์ ข้อมูลปี พ.ศ.2554 พบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร จานวน 883 ราย
เสียชีวิต 13ราย ในปีพ.ศ. 2555 พบผู้ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร จานวน 1,044 ราย เสียชีวิต 6 ราย และ
ในปี พ.ศ.2556 พบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร จานวน 1,099 ราย เสียชีวิต 11 ราย
ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอาเภอท่าหลวงส่วนหนึ่งเป็นคนจากต่างพื้นที่ เนื่องจากคนจากต่างพื้นที่ไม่ทราบ
ถึงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมโดยรอบ รวมถึงลักษณะของถนน บวกกับเมื่อใช้ความเร็วสูงในการขับขี่ทาให้
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมาก ซึ่งในปี พ.ศ.2556 อาเภอท่าหลวงมีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดและ
จากสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทาให้ใน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โรงพยาบาลท่าหลวงได้ขอ
งบประมาณจานวน 100,000 บาท จาก สอจร. มาพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรในอาเภอท่าหลวง โดยโรงพยาบาลท่าหลวงได้ดาเนินการพัฒนาระบบบริการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจราจรระดับอาเภอขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาในจุดเสี่ยง โดยการมี
ส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงและจุดเสี่ยง
ของการเกิดอุบัติเหตุ นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ นาเสนอต่อองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนในอาเภอท่า
หลวง เพื่อการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งพัฒนาพฤติกรรมการป้ องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเสี่ยง โดยมี
การศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยแบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุจราจรตั้งแต่ปี
2551 ถึงปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในเขตอาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
ส่งผลให้ในปี พ.ศ.2557 อาเภอท่าหลวง มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงมาเป็นอันดับ 2 จากนั้นมาจึงเริ่มมีการจัด
ประชุมเครือข่ายของอาเภอท่าหลวง และดึงอาเภอเข้ามามีส่วนร่วมในการทางาน โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ทาความรู้จักกัน และได้มานั่งพูดคุยเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีการจัดประชุม
ทุก 3 เดือน เป็นอย่างน้อย และในปี พ.ศ.2558 ได้เริ่มขยับจากการทางานเชิงรุก ในระดับอาเภอมุ่งสู่การ
ทางานในระดับตาบลภายใต้โครงการนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่อาเภอ
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ท่าหลวงจังหวัดลพบุรี มีการนาข้อมูลสถิติการเกิ ดอุบัติเหตุไปให้คนในชุมชนของแต่ละตาบลได้รับรู้ และเปิด
โอกาสให้คนในตาบลได้ร่วมกันคิดและร่วมกันค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ผ่านมานายอาเภอ หัวหน้าส่วน
ราชการและแกนนาชุมชน ได้ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมและมาเข้าร่วมในการทากิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของนายอาเภอที่เห็นความสาคัญของงานเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยในปีนี้
โรงพยาบาลท่าหลวงเห็นความสาคัญของปัญหาอุบัติเหตุจราจรในถนนสายรอง โดยเฉพาะในหมู่บ้านควรมีการ
ประชุมเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน การป้องกันอุบัติเหตุในหมู่บ้าน การเก็บข้อมูล การร่วมมื อร่วมใจของ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมให้ชัดเจน และนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในระยะแรกมาปรับระบบบริการให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งจะเน้นให้ชุมชนแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น
เพื่อลดอุบัติเหตุในถนนสายรองของแต่ละชุมชน ตลอดจนเกิดการพั ฒนาระบบบริการในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจราจร ในเขตพื้นที่ทั้ง 6 ตาบลของอาเภอท่าหลวง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบริหารจัดการ
หน่วยงาน องค์กร โรงเรียน โรงงานเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ขับเคลื่อนแผนงานที่ มุ่ง
ไปสู่การลดอัตราการบาดเจ็ บและเสียชีวิตทางถนนในพื้นที่รวมทั้งกระตุ้นและเสริมสร้างให้เกิดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมทั้งมีการบริหารจัดการข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน ของหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้ง 6 ตาบลของอาเภอท่าหลวงด้วย

จากสถิติอุบัติเหตุ…สู่แรงบันดาลใจในการทางาน
จากสถิติการเกิดอุบัติในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้
เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคนในพื้นที่อาเภอ
ท่าหลวงและต่างพื้นที่ ถึงแม้จะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง
หลังจากเกิดคณะทางานเรื่องความปลอดภัยทางถนนในปี พ.ศ.2557 แต่ก็ถือว่ายังมีตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุที่สูง
ทาให้คณะทางานโครงการฯรู้สึกว่าตัวเองอยู่เฉยไม่ได้ และต้องรวมทีมคนที่มีใจให้มารวมตัวกันให้มากขึ้นและ
หลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อหาทางลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้ โดยมองว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง และไม่ได้มองว่าเป็นการเพิ่มภาระงานประจา แต่เป็นการ
ป้องกัน ในลักษณะของการทางานเชิงรุก เน้นการทางานในพื้นที่ระดับอาเภอและขยับเข้าสู่ในระดับตาบล โดย
มีเพื่อนร่วมทางที่มาจากหลากหลายหน่วยงานในอาเภอท่าหลวงเกิดเป็นคณะทางานจาก “สหสาขาวิชา”ที่
รวบรวมคนมีใจในการทางานเรื่องการลดอุบัติเหตุทางถนนมารวมกัน โดยคณะทางานหลักมีหลายหน่วยงาน
ประกอบด้วย 1.) อาเภอท่าหลวง 2.) สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าหลวง 3.) สถานีตารวจภูธรท่าหลวง 4.)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวลา 5.) โรงพยาบาลท่าหลวง 6.) แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 7.) มูลนิธิพุท
ไธสวรรค์ 8.) ทางหลวงชนบท 9.) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองผักแว่น 10.) เทศบาลตาบลบ้านท่าหลวง
11.) ตาบลหัวลา และ 12.) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหลวงโดยคณะทางานที่เกิดขึ้นนี้ ถือได้ว่าเป็นทีมที่มอง
ตาแล้วรู้ใจ สามารถเอื้อต่อการทางานร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่ไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดของหน่วยงาน ซึ่ง
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เป็นเพราะมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ต่างพร้อมที่จะช่วยเหลือและ
เป็นเพราะมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ต่างพร้อมที่จะช่วยเหลือและ
เอื้อให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง
เอื้อให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง
จากแรงบันดาลใจสู่การขับเคลื่อนการทางานที่มีพลังโดยข้อมูล
จากแรงบันดาลใจสู่การขับเคลื่อนการทางานที่มีพลังโดยข้อมูล
หลังจากมีเพื่อนร่วมทางที่มีใจในการทางานร่วมกันแล้วจึงเริ่มดาเนินงานโครงการ โดยมีการจัดประชุม
หลังจากมีเพื่อนร่วมทางที่มีใจในการทางานร่วมกันแล้วจึงเริ่มดาเนินงานโครงการ โดยมีการจัดประชุม
คณะทางานระดับอาเภอ และระดับตาบล เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอท่า
คณะทางานระดับอาเภอ และระดับตาบล เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอท่า
หลวง เดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์และนาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุมาพูดคุยกัน
หลวง คเดืวามส
อนละาคั1-2
พูดคุยบอกเล่า่มเรืาจากหลายหน่
่องราวสถานการณ์
ลการเกิ
ดอุบแัตละค้
ิเหตุนมหาแนวทาง
าพูดคุยกัน
โดยให้
ญกับ ครั
“ข้้งอเพื
มูล่อสารสนเทศ”ที
วยงานและน
นาข้าข้อมูอลมูมาวิ
เคราะห์
โดยให้ความสาคัญกับ “ข้อมูลสารสนเทศ”ที่มาจากหลายหน่วยงาน นาข้อมูลมาวิเคราะห์และค้นหาแนวทาง
ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีการจัดทาข้อมูลการป้องกันและและลดอุบัติเหตุทางถนนตาบลและ
ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีการจัดทาข้อมูลการป้องกันและและลดอุบัติเหตุทางถนนตาบลและ
ระดับอาเภอ โดยนาข้อมูลในพื้นที่มาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะข้อมูลที่มาจากเสียงของคน
ระดับอาเภอ โดยนาข้อมูลในพื้นที่มาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะข้อมูลที่มาจากเสียงของคน
ในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และยังได้มีการค้นหา“สุดเสี่ยง” ของแต่ละพื้นที่ในเขตอาเภอท่า
ในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และยังได้มีการค้นหา“สุดเสี่ยง” ของแต่ละพื้นที่ในเขตอาเภอท่า
หลวง ซึ่งนาไปสู่การค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งจากการนาข้อมูลมาวิเคราะห์
หลวง ซึ่งนาไปสู่การค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งจากการนาข้อมูลมาวิเคราะห์
จุดเสี่ยงร่วมกัน ทาให้สามารถกาหนดจุดเสี่ยงในอาเภอท่าหลวง
จุได้ดเสีทั่ย้งหมด
งร่วมกั15น ทาให้
าหนดจุ
ดเสีหน้
่ยงในอ
าเภอท่
จุ ดสามารถก
ประกอบด้
ว ย 1.)
าเซเว่
น 2.)าหลวง
แยก
ได้ ทั้งหมด 15 จุ ด ประกอบด้ว ย 1.) หน้าเซเว่น 2.) แยก
ทางเข้าโรงงานน้าตาล 3.)ทางลงสะพานแม่น้าป่าสัก 4.) สี่แยก
ทางเข้าโรงงานน้าตาล 3.)ทางลงสะพานแม่น้าป่าสัก 4.) สี่แยก
บ่อคู่ 5.) แยกน้าตกเส้นใน 6.) สี่แยกไฟแดงข้าง รพ.ท่าหลวง
บ่อคู่ 5.) แยกน้าตกเส้นใน 6.) สี่แยกไฟแดงข้าง รพ.ท่าหลวง
7.) หน้าแขวงการทาง 8.) สี่แยกปั๊มเซลล์ทางไปลานารายณ์ 9.)
7.) หน้าแขวงการทาง 8.) สี่แยกปั๊มเซลล์ทางไปลานารายณ์ 9.)
โค้ งหนองประดง 10.) แยกประปา 11.) แยกนิ ย มชั ย ถนน
โค้ งหนองประดง 10.) แยกประปา 11.) แยกนิ ย มชั ย ถนน
2338 12.) แยกนิ ยมชัย หนองน้าใส ถนน 2338 13.) โค้ง
2338 12.) แยกนิ ยมชัย หนองน้าใส ถนน 2338 13.) โค้ง
มะกอก(ทะเลวังวัด) 14.) สี่แยกซับจาปา 15.) แยกลาพญาไม้
มะกอก(ทะเลวังวัด) 14.) สี่แยกซับจาปา 15.) แยกลาพญาไม้
ไปหัวลาและมีการนาจุดเสี่ยงทั้งหมดมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง
ไปหัวลาและมีการนาจุดเสี่ยงทั้งหมดมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง
ในคณะทางาน จนสามารถกาหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและนาไปสู่การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ที่ทาให้
ในคณะทางาน จนสามารถกาหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและนาไปสู่การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ที่ทาให้
เกิด “สุดคุ้ม”ที่ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุของอาเภอท่าหลวงลดน้อยลง ไปแล้ว 10 จุด
เกิด “สุดคุ้ม”ที่ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุของอาเภอท่าหลวงลดน้อยลง ไปแล้ว 10 จุด
จากระดับอาเภอมุ่งสู่ท้องถิ่น…เปลี่ยนจากรับสู่การทางานเชิงรุก
จากระดับอาเภอมุ่งสู่ท้องถิ่น…เปลี่ยนจากรับสู่การทางานเชิงรุก
คณะทางานระดับอาเภอได้เล็งเห็นความสาคัญของการดาเนินงานลดอุบัติเหตุ โดยมีความเชื่อว่าการ
คณะทางานระดับอาเภอได้เล็งเห็นความสาคัญของการดาเนินงานลดอุบัติเหตุ โดยมีความเชื่อว่าการ
จะลดอุบัติเหตุได้นั้น ต้องลงไปดาเนินงานตั้งแต่ในระดับตาบล จึงได้มีการเชื่อมโยงการทางานร่วมกันระหว่าง
จะลดอุบัติเหตุได้นั้น ต้องลงไปดาเนินงานตั้งแต่ในระดับตาบล จึงได้มีการเชื่อมโยงการทางานร่วมกันระหว่าง
คณะทางานระดับอาเภอ หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะของการทางานแบบ
คณะท
างานระดัช่บวอยเหลื
าเภออเติ
หน่มวเต็ยงานราชการและองค์
นท้องถิ่ ย่นนเรี
ในลัยนรู
กษณะของการท
างานแบบ
เชื่อมประสาน
มซึ่งกันและกัน โดยมีกรปกครองส่
การจัดเวทีแวลกเปลี
้กับองค์กรปกครองส่
วน
เชื่อมประสาน ช่วยเหลือเติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้กับองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นจานวน 6 ตาบลในพื้นที่อาเภอท่าหลวง เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการดาเนินงาน รวมทั้งแนวทางการทา
ท้องถิ่นจานวน 6 ตาบลในพื้นที่อาเภอท่าหลวง เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการดาเนินงาน รวมทั้งแนวทางการทา
กิจกรรมร่วมกัน โดยที่ท้องถิ่นต้องลุกขึ้นมาดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนด้วยชุมชนเอง โดยมีคณะทางานใน
กิจกรรมร่วมกัน โดยที่ท้องถิ่นต้องลุกขึ้นมาดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนด้วยชุมชนเอง โดยมีคณะทางานใน
ระดับอาเภอคอยเสริมความรู้และคอยกระตุ้นให้ทากิจกรรม และยังทาหน้าที่ ชง ข้อมูลไปให้กับหน่วยงานที่
ระดับอาเภอคอยเสริมความรู้และคอยกระตุ้นให้ทากิจกรรม และยังทาหน้าที่ ชง ข้อมูลไปให้กับหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง ในกรณีที่ท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงได้ด้วยตนเอง โดยทีมคณะทางานระดับ
รับผิดชอบโดยตรง ในกรณีที่ท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงได้ด้วยตนเอง โดยทีมคณะทางานระดับ
อาเภอจะลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลนวัตกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนทั้ง 6 ตาบล
อาเภอจะลงพื
้นทีด่เตามเป็
พื่อติดตามประเมิ
นและลดอุ
ิเหตุทาางถนนในชุ
้ง 6 ้นตทีาบล
โดยมี
การลงไปติ
นระยะ เพืน่อผลนวั
กระตุ้นตกรรมการป้
ให้เกิดการขัอบงกัเคลื
่อนด่านชุบมัตชนอย่
งต่ อเนื่อง มซึชนทั
่งคนในพื
่ก็ให้
โดยมีการลงไปติดตามเป็นระยะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนด่านชุมชนอย่างต่ อเนื่อง ซึ่งคนในพื้นที่ก็ให้
ความร่วมมืออย่างดี อีกทั้งยังมีการฟื้นฟูความรู้ FR ให้กับ อสม. เป็นระยะเนื่องจากเมื่อ อสม.ได้รับการ
ความร่วมมืออย่างดี อีกทั้งยังมีการฟื้นฟูความรู้ FR ให้กับ อสม. เป็นระยะเนื่องจากเมื่อ อสม.ได้รับการ
ฝึ ก อบรมไปแล้ ว แต่ ไ ม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห รื อ กระตุ้ น เป็ น ระยะก็ จ ะท าให้ ไ ม่ ส ามารถท าได้ ถู ก ต้ อ ง รวมทั้ ง มี ก าร
ฝึ ก อบรมไปแล้ ว แต่ ไ ม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห รื อ กระตุ้ น เป็ น ระยะก็ จ ะท าให้ ไ ม่ ส ามารถท าได้ ถู ก ต้ อ ง รวมทั้ ง มี ก าร
ประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน ติดสติ๊ กเกอร์ทุกบ้านพร้อมการติดตาม สอบสวนอุบัติเหตุ การเสียชีวิต ใน
ประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน ติดสติ๊ กเกอร์ทุกบ้านพร้อมการติดตาม สอบสวนอุบัติเหตุ การเสียชีวิต ใน
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เบื้องต้นโดยจะทาในพื้นที่ อีกทั้งมีการวิเคราะห์ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุและนาทาเป็นโมเดลการเกิดอุบัติเหตุ
รวมทั้งยังมีการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ชุมชน โดยภาคเช้าจะเป็นกระบวนการให้ความรู้ตามหลักการ ส่วนภ าค
บ่ายจะเป็นการซ้อมหมู่ที่ให้ทั้งหมดมาทากิจกรรมร่วมกัน ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และจัดกิจกรรมรณรงค์การ
สวมหมวกนิรภัยแก่อาสาสมัครสาธารณสุขโรงงานน้าตาล ในช่วงที่เปิด หีบอ้อยและขยับไปสู่โรงเรียนท่าหลวง
วิทยาและโรงเรียนชัยบาลดาลวิทยา นอกจากนี้ยังได้มีการเดินสายทาความเข้าใจ ค้นหาแนวร่วม พาตาบล
ต้นแบบ (หนองผักแว่น) ไปทาให้ตาบลอื่นเห็นเป็นตัวอย่าง ให้เห็นภาพที่ชัดเจน เพื่อจะได้ช่วยชี้แจงและอธิบาย
ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เป็นการชักชวนพื้นที่ตาบลอื่น ผ่านการนาชุมชนต้นแบบไปแสดงให้เห็นรูปธรรมที่
เกิดขึ้นจริง และยังได้มีการจัดประกวดพื้นที่ต้นแบบให้รางวัลนวัตกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรของ
พื้นที่ในชุมชนทั้ง 6 ตาบล เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและนาไปสู่ความต่อเนื่องในการทากิจกรรม ซึ่งในกิจกรรม
จะมีการมอบเกียรติบัตรให้กับแกนนาชุมชน / ผู้ใหญ่บ้าน / อสม. ที่เข้าร่วมในการตั้งด่านชุมชนร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการมอบเกียรติบัตรจิตอาสาดีเด่นให้กับคนที่ทุ่มเททางานอย่างเต็มที่
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แอพพลิเคชั่น...การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กู้ชีพ กู้ภัย
แอพพลิเคชั่น......การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กู้ชีพ กู้ภัย
เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร
เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร

นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด
นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด
นักวิชาการ สอจร.ภาคกลาง
นักวิชาการ สอจร.ภาคกลาง
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

23 ปี ความมุ่งมั่นกับการขับเคลื่อนงานกู้ชีพกู้ภัย
23 ปี ความมุ่งมั่นกับการขับเคลื่อนงานกู้ชีพกู้ภัย
ปี 2555
ปี 2557
ปี 2555
ปี 2557

ปี 2559
ปี 2559

ช่วยคนเจ็บเก็บคนตาย
ทางานเชิงรุก
ข้อมูลข่าวสาร
ช่วยคนเจ็บเก็บคนตาย
ทางานเชิงรุก
ข้อมูลข่าวสาร
มูลนิ ธิส ว่างเบญจธรรมจั งหวัดสมุทรสงครามเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2537 ภายใต้ภ ารกิจหลัก คือ
มูลนิ ธิส ว่างเบญจธรรมจั งหวัดสมุทรสงครามเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2537 ภายใต้ภ ารกิจหลัก คือ
“ช่วยเหลือคนเจ็บเก็บคนตาย” เหมือนกับงานกู้ภัยทั่วไป เน้นการนาส่งโรงพยาบาลโดยไม่มีการปฐมพยาบาล
“ช่วยเหลือคนเจ็บเก็บคนตาย” เหมือนกับงานกู้ภัยทั่วไป เน้นการนาส่งโรงพยาบาลโดยไม่มีการปฐมพยาบาล
ต่อมาในปี 2544 มีการเข้ารับการอบรมปฐมพยาบาลขั้นต้นให้กับอาสามูลนิธิกับหน่วยกู้ชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี
ต่อมาในปี 2544 มีการเข้ารับการอบรมปฐมพยาบาลขั้นต้นให้กับอาสามูลนิธิกับหน่วยกู้ชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี
เพื่อยกระดับการทางาน และมีการปรับเปลี่ยนสภาพรถให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในปี 2548 และ
เพื
่อยกระดั
บการท
างาน
และมีรับกรางวั
ารปรัลบหน่เปลี
่ยนสภาพรถให้
ุปกรณ์
ปฐมพยาบาลเบื
้องต้นนายพลเสษฐ์
ในปี 2548 และ
ดาเนิ
นงานอย่
างต่อเนื
่องจนได้
วยกู
้ชีพมูลนิธิดีเด่มนีอในปี
2550
ตามลาดับ โดยมี
เลา
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลหน่วยกู้ชีพมูลนิธิดีเด่นในปี 2550 ตามลาดับ โดยมี นายพลเสษฐ์ เลา
หกรรณวนิช (หนึ่ง) และนายชลธี เลาหกรรณวนิช (หนุ่ม) ฝาแฝดพี่น้องที่เป็น แกนหลั กในการพัฒ นา
หกรรณวนิช (หนึ่ง) และนายชลธี เลาหกรรณวนิช (หนุ่ม) ฝาแฝดพี่น้องที่เป็น แกนหลั กในการพัฒ นา
กระบวนการทางานร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งตารวจ สาธารณสุข แขวงการทาง และเครื อข่ายกู้ชีพกู้ภัยใน
กระบวนการทางานร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งตารวจ สาธารณสุข แขวงการทาง และเครื อข่ายกู้ชีพกู้ภัยใน
จังหวัดสมุทรสงครามจนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงครามจนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม
ขณะที่มีการขับเคลื่อนงานแต่กลับพบว่า ถนนพระราม 2 หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 สาย
ขณะที่มีการขับเคลื่อนงานแต่กลับพบว่า ถนนพระราม 2 หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 สาย
ธนบุรี–ปากท่อ เป็นเส้นทางหลักที่มุ่งสู่ ภาคใต้ของประเทศไทย ตัดผ่านเขตจอมทองและเขตบางขุนเทียนใน
ธนบุ
อ เป็นเส้นงหวั
ทางหลั
่มุ่งสู่ ภสมุ
าคใต้
ของประเทศไทย
นเขตจอมทองและเขตบางขุ
ยนในบ
พื้นทีรก่ ี–รุปากท่
งเทพมหานครจั
ดสมุทกทีรสาคร
ทรสงคราม
แล้วสิ้นสุตัดทีดผ่่ถานนเพชรเกษม
บริเวณทางแยกต่นเที
างระดั
พื้นทีก่ รุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้วสิ้นสุดที่ถนนเพชรเกษม บริเวณทางแยกต่างระดับ
วังมะนาว อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีมีระยะทางรวม 84.041 กิโลเมตรแต่เนื่องจากสภาพถนนที่ตัดตรงมี 4
วังมะนาว อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีมีระยะทางรวม 84.041 กิโลเมตรแต่เนื่องจากสภาพถนนที่ตัดตรงมี 4
เลน และมียูเทริน์เป็นช่วงๆ ทาให้ผู้ขับขี่ ใช้ความเร็วเกินกาหนด รวมทั้งระหว่างทางมีสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ
เลน และมียูเทริน์เป็นช่วงๆ ทาให้ผู้ขับขี่ ใช้ความเร็วเกินกาหนด รวมทั้งระหว่างทางมีสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ
ตลอด ทั้ ง ชายทะเลบางขุ น เที ย น ดอนหอยหลอด และเส้ น ทางสู่ ช ายทะเลในเขตจั ง หวั ด เพชรบุ รี แ ละ
ตลอด ทั้ ง ชายทะเลบางขุ น เที ย น ดอนหอยหลอด และเส้ น ทางสู่ ช ายทะเลในเขตจั ง หวั ด เพชรบุ รี แ ละ
ประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทุกช่วง จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว มูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทุกช่วง จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว มูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัด
สมุทรสงครามได้ประสบเหตุและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องเสมอมา จึงตระหนัก
สมุ
ทรสงครามได้
และช่
ยเหลืองผูรุ้ทกี่ไมากกว่
ด้รับผลกระทบจากอุ
บัตอิเหตุ
อย่บางต่
่องเสมอมา้งแต่
จึงตระหนั
ถึงความสู
ญเสียทีป่เกิระสบเหตุ
ดขึ้นและเริ
่มทวางานเชิ
าการรอช่วยเหลื
คนเจ็
เก็อบเนื
ศพคนตายตั
ปี 255 ก๔
ถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและเริ่มทางานเชิงรุกมากกว่าการรอช่วยเหลือคนเจ็บเก็บศพคนตายตั้งแต่ปี 255 ๔
โดยการขับเคลื่อนโครงการแนวทางการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นระบบ เพื่อสร้า งความปลอดภัยทางถนน
โดยการขับเคลื่อนโครงการแนวทางการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นระบบ เพื่อสร้า งความปลอดภัยทางถนน
พระราม 2 และถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพ และถนนเอกชัย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีองค์กรหน่วยงานที่
พระราม 2 และถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพ และถนนเอกชัย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีองค์กรหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยบน
เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยบน
ท้องถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งหัวใจสาคั ญ คือ ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยงเพื่อ
ท้องถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งหัวใจสาคัญ คือ ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยงเพื่อ
นาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไข ทั้งในถนนสายหลักและสายรอง ควบคู่กับการปลุกจิตสานึกใน
นเด็าเสนอต่
อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไข ทั้งในถนนสายหลักและสายรอง ควบคู่กับการปลุกจิตสานึกใน
กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน
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ต่อมาได้มีการขยายผลการดาเนินงานไปสู่โครงการสานพลังภาคี กู้ชีพกู้ภัย สู่การดาเนินงานเชิงป้องกัน
และลดอุบัติเหตุจราจรภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และการหนุนเสริมกระบวนการทางาน ภายใต้แผนงานการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) ในปี
2556 เพื่อสานพลังเครือข่าย กระตุ้น หนุนเสริมการทางานเชิงรุก เน้นการทางานเชิงข้อมู ลสู่การดาเนินการ
แก้ไขและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ต่างๆ ให้กับหน่วยกู้ชีพกู้ภัย องค์กรมูลนิธิตลอดถนนพระราม 2 ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนเกิดเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยที่เข้ามาร่วมทางาน
ได้แก่ มูล นิธิสว่างเบญจธรรมจั งหวั ดสมุทรสงคราม มูล นิธิสรรพราเชนร์ศิษย์ห ลวงพ่อเนื่องโกวิโ ท จังหวัด
สมุทรสงคราม มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ศูนย์วิทยุศรีสมุทรจังหวัดสมุทรสาคร มูลนิธิสว่างสรรเพชญ (จุด
อาเภอเขาย้อย,และวังมะนาว)จังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชมรม
อาสาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และมูลนิธิสว่างมงคลศรัทธาธรรมสถาน จังหวัด
เพชรบูรณ์ที่มีความตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เห็นความสาคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุใน
พื้นที่ เกิดการตื่นตัวประสานหน่วยงานและนาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ สู่การนาเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
แบบทางการและไม่เป็นทางการมีการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพกู้ภัยให้มีความเข้าใจการสอบสวนอุบัติเหตุ
(ขั้นต้น) ทราบถึงจุดเสี่ยงสาคัญในแต่ละพื้นที่ และสามารถนาข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ วิเคราะห์สาเหตุ
ความรุนแรง และนาเสนอสู่การป้องกันได้ ควบคู่กับการอบรมพัฒนาศักยภาพเชิงทฤษฎี การลงมือปฏิบัติการ
จริงในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ และการพัฒนาการจัดทาระบบข้อมูลอุบัติเหตุ โดยใช้มือถือ Application
ในระบบ android เพื่อประสานข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที ทั้งข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ พิกัด
ชื่อถนน รูปถ่ายจุดเสี่ยง ผู้บาดเจ็บ จานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
สานเครือข่าย...ส่งต่อกระบวนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย

ที่มา : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กู้ชีพกู้ภัย เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร
จากการด าเนิ น งานดั ง กล่ า วท าให้ เ จ้า หน้ า ที่ ใ นมูล นิ ธิ แ ละองค์ ก รเครื อ ข่ ายที่ เ ข้ า ร่ ว มงานเกิ ด การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การสวมหมวกกันน็อก เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนทั่วไป การเข้าร่วมปลุกจิตสานึกกับ
เด็กและเยาวชนในโรงเรียน และการรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น เกิด
องค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย เกิดพื้นที่รูปธรรม และเป็นต้นแบบขยายผลกระบวนการ
ดาเนินงานมายังโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กู้ชีพกู้ภัย เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ภายใต้
การสนับสนุนงบประมาณของสานักงานกองทุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการหนุนเสริมกระบวนการ
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ทางานจากแผนงานการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) ในปี 2558 เพื่อเผยแพร่แนวทางการ
ทางานเชิง รุก ในด้า นการศึก ษา ตรวจสอบ วิเ คราะห์ หาสาเหตุก ารเกิด อุบัติเ หตุ และนาข้อ มูล ไปสู่ก าร
นาเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อเชื่อมภาคีเครือข่ายผ่านการ
เก็บข้อมูลจุดเสี่ยงในแต่ละจังหวัด และนามาบูรณาการทางานร่วมกันผ่านการวิเคราะห์จุดเสี่ยง หาสาเหตุ
ปัจจัยที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ โดยนาข้อมูลมาร่วมแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้และเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
เครือข่ายมูลนิธิฯ หน่วยกู้ภัย ภาคีภาคประชาชน ในการการป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ จราจร ผ่าน
กระบวนการเก็บข้อมูล จุดเสี่ย ง การอบรมการใช้งานและการพัฒนาโปรแกรม Application EMTAlert
Mobile Application การจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุและ
ลดการสูญเสีย และการหนุนเสริมภาคีเครือข่ายในการทางานเชิงรุก การจัดทารายงานอุบัติเหตุ เพื่อนาเสนอ
ข้อมูลสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในแต่ละจังหวัด / การวิเคราะห์จุดเสี่ยง
พลังเชิงรุก...สู่การจัดทาฐานข้อมูล

การบันทึกในสมุด

การใช้โปรแกรม Excel

Mobile Apps ผ่านมือถือ

จากการขับเคลื่อนงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ทาให้เกิดการสานองค์
ความรู้สู่การจัดทาฐานข้อมูล หากมองย้อนไปจะเห็นว่า จากเดิมที่มีการบันทึกเพียงการจดบันทึกลงสมุดเพียง
เวลารับแจ้ง - ออกปฏิบัติงาน สถานที่เกิดเหตุ ข้อมูลผู้บาดเจ็บ จานวนผู้ประสบเหตุ พาหนะ และสาเหตุขั้นต้น
ในปี 2537 ก็มีการปรั บ มาลงบั น ทึกข้อมูล ในคอมพิว เตอร์ ในปี 2548 เพื่อพิมพ์ใบเคส ส่ งต่อโรงพยาบาล
รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุรายเดือนและรายปีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการจัดทาโปรแกรมฐานข้อมูล
ITEM ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ จากัด ในปี 2550 เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความชัดเจนและตรงกันมากที่สุด ต่อมาในปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มี
การสรุปข้อมูลจุดเสี่ยง สืบสวนขั้นต้น เพื่อนาเสนอสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน ควบคู่กับการ
จัดทา Mobile Apps ผ่านมือถือ และร่วมเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งเข้าฐานข้อมูล GEO-ITEMSMobile
Application ร่วมกับมูลนิธิไทยโรดส์ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบในปัจจุบัน เพื่อใช้เทคโนโลยีมาช่วยสรุป
และนาเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงให้ง่ายและรวดเร็วต่อสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ในปัจจุบัน มีการนาเสนอข้อมูล
อุบัติเหตุร่วมกับฐานข้อมูลการเคลมประกันของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด และนาเสนอเข้า
สู่การประชุมร่วมกับตารวจในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นระยะๆ ทั้งในช่วงเทศกาลเพื่อการวางแผนรับมือป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน และการประชุมศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเพื่อนาเสนอสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
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Good Practice ภาคกลาง

Good Practice ภาคกลาง

ที่มา : การพัฒนาต้นแบบระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตาแหน่งของมูลนิธิไทยโรดส์

30

Good
นออก
GoodPractice
Practiceภาคตะวั
ภาคตะวั
นออก 31
Good
Practice
ภาคตะวั
นออก
31 31

มาตรการองค์กรด้วยใจ
มาตรการองค์กรด้วยใจ
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เมืองปลอดภัย Safety Thailand ตามนโยบายของรัฐบาล
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ประสบเหตุส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชนและวัยแรงงาน และจากการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเกิดอุบและผู
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อุบัตคน
ิเหตุรถจั
ทางถนนของจั
ปีงบประมาณ่ทาให้
พ.ศ.มี
2558 มีผู้บาดเจ็
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ติด ขาดความเข้าใจในการขับขี่ที่ถูกต้อง ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่มีประชากรแฝงมาประกอบอาชีพในโรงงาน
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แห่ง ได้แก่ ร้านอาหาร 3 และ MESS Hall ร้านอาหารอยู่ริมแม่น้าบางปะกงและยังมียอในพื
งค์ห้นลวงพ่
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บัติตามกฎจราจรขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 แต่ก็พบว่ายังไม่ประสบผลสาเร็จ
ประกาศ
ใช้
ม
าตรการการปฏิ
บ
ัติตามกฎจราจรขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 แต่ก็พบว่ายังไม่ประสบผลสาเร็จ
เท่าที่ควร
เท่าที่ควร
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ในปี 2558 โรงไฟฟ้าบางปะกงได้รับคาแนะนาจากสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อเข้าร่วมโครงการมาตรการองค์กรเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยมีบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถและคุณงามพิศ แก้วประดิษฐ์ พี่เลี้ยง สอจร.จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าช่วยเหลือผลักดันจน
โครงการประสบความสาเร็จ

เพื่อให้การดาเนินการสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โรงไฟฟ้าบางปะกงได้ตั้งคณะทางานสวมหมวกกันน็อค100
% มีการจัดทาแผนงาน การกาหนดพื้นที่ภายในโรงไฟฟ้าบางปะกงต้องสวมหมวกกันน็อค 100 % ทั้ง เข้า –
ออก พื้นที่ รวมถึงการจัดให้มีมาตรการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อการบังคับใช้ ดังนี้
1. ผู้บริหารประกาศนโยบายความปลอดภัยในการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์และมี
คู่มือให้ถือปฏิบัติทุกหน่วยงาน
2. สารวจการใช้รถจักรยานยนต์มาทางานการมีและสวมหมวกนิรภัยของพนักงาน
3. จัดทามาตรการองค์กรเสริมสร้างความปลอดภัยโดยการลง
นามบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตั้ง CCTV รักษาความปลอดภัยพื้นที่และติดตาม
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของพนักงาน
5. จัดทาป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายบังคับ และตีเส้นจราจร
เพื่อจัดระบบการจราจรภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง
6. ออกบทความการสวมหมวกนิรภัย เพื่อให้ความรู้กับ
พนักงาน
7. มีการตักเตือนและลงโทษผู้ฝ่าฝืน
8. ตั้งด่าน โดย รปภ. ทุก 1 เดือน
9. รายงานสถานการณ์สวมหมวกนิรภัย ตามวาระประชุมแผนกทุกเดือน
10. หัวหน้า รปภ. รายงานในที่ประชุม คปอ - รฟก. ทุก 3 เดือนเป็นสถิติ
11. ทาหนังสือถึง สภ.บางปะกงให้แจ้งข้อมูลการไม่สวมหมวกนิรภัยของพนักงาน เพื่อ
นามาใช้พิจารณาทางวินัย
12. ติดตามประเมินผลการดาเนินการภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงและแนวทางการ
ดาเนินการเพื่อความต่อเนื่อง
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-

 การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้ความร่วมมือและร่วมดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
- สถานีตารวจภูธรบางปะกง
- โรงไฟฟ้าบางปะกง
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด สาขาฉะเชิงเทรา
-บ.สมชัยแปดริ้ว มอเตอร์ จากัด (ผู้แทนจาหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA)
ในการจัดหาหมวกนิรภัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจากโรงไฟฟ้าบางปะกง และได้รับ
งบประมาณสมทบจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ส่งผลให้พนักงานสวมหมวกนิรภัยของพนักงานโรงไฟฟ้าบางปะกง 100 %
 สิ่งที่ต้องดาเนินการต่อไป
ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงยังมีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันตนเองยามเมื่อขับขี่
รถจักรยานยนต์ ซึ่งส่วนหนึ่งคือคนในครอบครัวของพนักงานโรงไฟฟ้าเอง นอกจากนั้น ยังมีประชากรแฝงที่ยัง
มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการดาเนินการต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม การดาเนิน การมาตรการองค์กรครั้งนี้เริ่มต้นจากแนวคิดของผู้บริหารขององค์กรที่
ต้องการสร้างความปลอดภัยให้เกิดกับพนักงาน เพื่อป้องกันการสูญเสียกาลังคนที่มีฝีมือไปทั้งที่สามารถป้องกัน
ได้ ทั้งนี้ ความส าเร็ จ เกิดขึ้น ได้นั้ น ส่ วนหนึ่งด้ว ยการสนับ สนุน จากหน่ว ยงานภายนอก กรณีตัว อย่างของ
โรงไฟฟ้าบางปะกงสะท้อนให้เห็นว่า มีหน่วยงานที่มีความตั้งใจสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานของตัวเอง
และหน่วยงานเหล่านี้มีพนักงานจานวนมาก การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดกับพนักงานได้เท่ากับเรา
สามารถปกป้องชีวิตของคนได้อีกเป็นจานวนมาก ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่มีเป้าหมายการทางานเพื่อการป้องกัน
อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ควรให้ความสาคัญในหาทางเชื่อมและสนับสนุนการดาเนินงาน
ของหน่วยงานเหล่านี้
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ชลบุรี: การจัดการข้อมูลตารวจเพื่อกากับติดตามแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร
พ.ต.อ.พิสิฎฐ โปรยรุ่งโรจน์
ตารวจภูธรจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย หรือริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศไทย
มีระยะห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออก ตามทางหลวงหมายเลข 3 สายบางนา - ตราด เป็นระยะทาง
ประมาณ 81 กม.และมีเส้นทางหลวงหมายเลข 7 กรุงเทพฯ - ชลบุรี ระยะทาง 79 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 45 นาที มีพื้นที่ทั้งจังหวัดประมาณ 4,611,829 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,726,953 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
0.85 ของประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่มีผู้คนมาท่องเที่ยวปีหนึ่งๆ เป็นจานวนมาก นอกจากนั้นยัง
มีนิ คมอุตสาหกรรมหลายแห่ งตั้งอยู่ ในจังหวัด อาทิ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
เป็นต้น
จากข้อมูล การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้น มา พบว่าการเสี ยชีวิตด้ว ย
อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดชลบุรี โดยเฉลี่ยปีละ 400 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉลี่ย
6,000 – 8,000 คน /ปี จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลที่ ท าให้
ตารวจภูธรจังหวัดชลบุรี ต้องทาการศึกษาวิเคราะห์
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนอย่าง
ละเอียดว่า การเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง มีสาเหตุมา
จากปั จ จั ย ใดและน ามาวิ เ ค ราะห์ เ พื่ อ ก าหนด
มาตรการและแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว
ประกอบกับในปี พ.ศ.2557 ได้มีโครงการจัดเก็บและ
วิเคราะห์อุบัติเหตุการจราจรทางถนนของ พล.ต.ต.
โกสินทร์ หินเธาว์ โดยจังหวัดชลบุรี มีสถานีตารวจ
เมืองชลบุรี นาร่องแห่งแรกและในปี 2558 ได้ขยาย
การเก็บสถิติและวิเคราะห์ในทุกสถานีตารวจในจังหวัดชลบุรี จนครบทั้ง 23 แห่ง
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ รวบรวมจากสถานี ต ารวจทุ ก แห่ ง ในจั ง หวั ด ชลบุ รี ได้ น าเข้ า สู่ ที่ ป ระชุ ม
คณะทางานการแก้ไขและป้องกันอุบั ติเหตุทางถนนจังหวัดชลบุรี(กปถ.จว.ชลบุรี) ซึ่งมีนายคมสัน เอกชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะทางาน มีการใช้ข้อมูลจากการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนโดยทีม
สืบสวนอุบัติเหตุจังหวัดชลบุรีและในแต่ละเดือนจะมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และกาหนดมาตรการในการป้องกั นและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
ของจังหวัดชลบุรี ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน
แนวทางการทางาน ขั้นตอน และวิธีการ
ในทุกๆ วัน สถานีตารวจในสังกัด โดยสารวัตรจราจร จะต้องตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบว่ามีอุบัติเหตุ
ทางถนนเกิดขึ้นกี่ราย มีการตายกี่คน บาดเจ็บกี่คน แล้วรายงานให้ศูนย์วิทยุ ตารวจภูธรจังหวัดชลบุรี บันทึกไว้
โดยแบ่งวงรอบการรายงาน เป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
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ครั้งที่ 1 เวลา 07.30 น. เป็นการรายงานการเกิดอุบัติเหตุระหว่างเวลา 17.00 น.(ของวันก่อน) –
เวลา 07.00 น.(ของวันที่รายงาน)
ครั้งที่ 2 เวลา 17.30 น. เป็นการรายงานการเกิดอุบัติเหตุระหว่างเวลา 07.00 น.– เวลา 17.00 น.
(ของวันที่รายงาน)
กรณีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน หรือมีอุบัติเหตุหมู่ สารวัตรจราจรจะต้องรายงานทาง
โทรศัพท์ให้ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี รับทราบรายละเอียดของอุบัติเหตุ สาเหตุ แนวทางการป้องกัน พร้อมกับ
ถ่ายรูปบริเวณสถานที่เกิดเหตุรถคันที่เกิดเหตุ ภาพผู้เสียชีวิต และภาพผู้บาดเจ็บ พร้อมรายละเอียด ตามหัวข้อ
ที่กาหนด ผ่านทาง LINE ของจราจรชลบุรี ทันที
ในส่วนของศูนย์จราจร ตารวจภูธรจังหวัดชลบุรี จะเก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ ทั้งหมดในแต่ละเดือน
ดังนี้
1. สรุปภาพรวมของอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต จานวนครั้ง จานวนผู้เสียชีวิตแยกชายหญิง จานวน
ผู้ได้รับบาดเจ็บแยกชายหญิง ห้วงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต โดยแบ่งเป็น 2 ห้วงเวลา คือ ห้วง
เวลา 06.00 – 18.00 น. และห้วงเวลา 18.00 – 06.00 น.วันเกิดอุบัติเหตุ ประเภทของรถทั้งที่มีคู่กรณี และไม่
มีคู่กรณี
2. จัดเก็บสถิติการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลักแต่ละสถานีตารวจเป็นรายสัปดาห์และราย
เดือน เพื่อนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ในส่วนของตารวจภูธรจังหวัด มีการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุในรอบสัปดาห์ ตรวจสอบ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสั่งการให้สถานีตารวจที่มีการเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตสูง กาหนดมาตรการและ
แนวทางการแก้ไข เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ในฐานความผิดที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง
และเสียชีวิตในทันที เช่น เมาสุราขณะขับรถ ขับรถเร็วเกินกาหนด ขับรถย้อนศร ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ ขับขี่และ
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย
4. มีการประชุมประจาเดือน ติดตามผลการดาเนินงานด้านจราจร เพื่อร่วมกันวิเคราะห์อุบัติเหตุ
ที่มีผู้เสียชีวิตรายสถานี โดยให้สารวัตรจราจรนาเสนอข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ปัจจัยที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ และที่
ทาให้เสียชีวิต พร้อมทั้งแนวทางในการดาเนินการแก้ไข
แม้จะมีการเข้มงวดในการจับกุมผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรติดอันดับหนึ่งในห้าของประเทศ แต่ก็ยัง
พบว่าอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดชลบุรีไม่มีแนวโน้มที่จะลดน้อยลงเลย เนื่องด้วยจานวนรถที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และสภาพการจราจรที่หนาแน่น
ลาดับ
ข้อหา
ปี 2556
ปี 2557 ปี 2558
1

ไม่สวมหมวกนิรภัย

147,893

144,202

131,958

2

ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนด

4,547

15,504

35,255

3

เมาสุราแล้วขับ

3,456

5,875

8,267

4

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

21,153

26,330

34,717

5

ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่

189,708

180,711

171,722

6

อุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์

37,800

43,614

62,692
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ข้อหา

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

7

แซงในที่คับขัน

2,780

6,096

7,494

8

ขับรถย้อนเส้นทางเดินรถ (ย้อน
ศร)

13,110

24,843

25,569

9

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

30,001

29,405

36,007

10

โทรศัพท์ขณะขับรถ

5,800

8,284

10,867

รวม

456,248

484,864

524,547

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน พบว่า มีประสิทธิภาพและพบการเปลี่ยนแปลงได้
ชัดเจนมากที่สุด โดยเฉพาะในเขตอาเภอบ้านบึง ซึ่งในปี พ.ศ.2557 - พ.ศ.2558 อุบัติเหตุจราจรทางถนน มี
อัตราการเสียชีวิตลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ โดย พ.ต.ท.ฐาปนะ คลอสุวรรณา สารวัตรป้องกันปราบปราม ทา
หน้าที่ควบคุมงานจราจร ได้ใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้มงวด โดยเฉพาะความผิดที่ส่งผลให้
เกิดอุบัติเหตุรุนแรงและเสียชีวิต เช่น จับกุมผู้ ขับขี่รถที่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกาหนด เมาสุราขณะขับรถ
ตามทางหลวงชนบทถนนในท้องถิ่น หมู่บ้านและถนนสายหลัก 344
ทั้งนี้จะเห็นสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเปรียบเทียบของ สถานีตารวจภูธรบ้านบึง และวิเคราะห์ได้
ว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงมีความสัมพันธ์กับสถิติการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ดังนี้
 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ สถานีตารวจภูธรบ้านบึง
สถิติ

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556- 2558
2556
2557
2558
209
361
458
54
51
16
220
353
605

เกิดอุบัติเหตุ
เสียชีวิต
บาดเจ็บ

 สถิติการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก สถานีตารวจภูธรบ้านบึง
ลาดับ

ข้อหา

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

1

ไม่สวมหมวกนิรภัย

1,325

4,269

4,513

2

ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนด

236

1,009

3,448

3

เมาสุราแล้วขับ

58

247

540

4

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

1,128

2,970

3,327

5

ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่

3,664

6,547

16,313

36

GoodPractice
Practiceภาคตะวั
ภาคตะวั
นออก 37 37
Good
นออก

ลาดับ

ข้อหา

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

6

อุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์

4,358

6,816

23,276

7

แซงในที่คับขัน

244

729

802

8

ขับรถย้อนเส้นทางเดินรถ (ย้อน
ศร)

227

924

852

9

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

566

3,847

1,115

10

โทรศัพท์ขณะขับรถ

90

325

69

รวม

11,896

27,683

54,255

ปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งผลให้เกิดความสาเร็จ
1. ตารวจจราจรทุก สถานี “ร่ ว มมือร่ ว มใจ” ให้ ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน ปฏิบัติจริง มีการวิเคราะห์ข้อมูลจริง
2. ได้รับการสนับสนุนการดาเนินงาน ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากท้องถิ่นบางแห่งใน
พื้นที่ และภาคเอกชน
3. ได้รับการสนับสนุนแนวทางการดาเนินงานในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จากทีม สอจร.
ภาคตะวันออก แขวงการทางขนส่งจังหวัดชลบุรี และ ปภ.จังหวัดชลบุรี
4. มีก ารบู ร ณาการในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติเ หตุ โดยจั ง หวั ดชลบุ รี ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทางานข้อมู ล อุบั ติเหตุ มีก ารประชุมประจาเดือนเพื่อมอบหมายให้ แต่ ล ะหน่ ว ยงาน รายงานข้อมู ล
อุบัติเหตุทางถนนในส่วนที่รับผิดชอบไปยัง ปภ.จังหวัดชลบุรี เพื่อนาข้อมูลมาตรวจสอบร่วมกัน เพื่อให้ทราบถึง
สาเหตุและนาเสนอเข้าสู่การประชุมระดับจังหวัดชลบุรี
5. ในการประชุมประจาเดือนระดับสถานีตารวจ หากสถานีที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต
ก็สามารถได้รับทราบถึงสาเหตุ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ และสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการกาหนด
มาตรการในการป้องกันในพื้นที่รับผิดชอบได้
อย่างไรก็ตาม อาเภอที่ยังคงมีการเกิด อุบัติเหตุและเสียชีวิตสูง คือ อาเภอเมืองชลบุรี ศรีราชา และ
บางละมุง ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่ง เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและ
เมืองอุตสาหกรรม ประชาชนพักอาศัยเป็นจานวนมาก
บทสรุป.....สู่แนวทางการแก้ไข
การทางานด้านการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เรามักจะพบว่า หากมีการสอบสวนเชิงลึกลงไป
จะพบว่า สาเหตุของปัญหาเกิดมาจากสาเหตุใด? แต่ในชั้นนี้ ตารวจภูธรจังหวัดชลบุรี พบว่า ยานพาหนะที่เกิด
อุบัติเหตุและส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง และเสียชีวิต สูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ เท่าที่พบเห็นและน่าจะ
นาไปเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน คือ
1. กรณีรถจักรยานยนต์ ที่ถูกกาหนดตามกฎหมายให้เดินรถชิดขอบทางด้านซ้าย (มาตรา 35 พ.ร.บ.
จราจรทางบก พ.ศ.2522) หากมีค วามจ าเป็ น จะต้อ งเปลี่ ย นช่ องทางเดิน รถจากซ้ายไปช่องทางขวาสุ ด
เพื่อที่จะเลี้ยวขวาหรือกลับรถ สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมาก เนื่องจากรถยนต์ที่วิ่งในช่องทางเดินรถขวาสุด
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จะเป็นรถยนต์ที่ใช้ความเร็วสูง การเปลี่ยนช่องทางเดินรถของรถจักรยานยนต์จากซ้ายไปขวา หากเป็นถนนที่มี
ช่องทางเดินรถมากกว่า 2 ช่องทาง จะมีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนช่องทางของรถจักรยานยนต์
จะถูกบดบังโดยรถยนต์ที่วิ่งอยู่ในช่องทางซ้าย ช่องที่ 1 และ ช่องที่ 2 เมื่อเข้าสู่ช่องทางเดินรถขวาสุด การถูก
บดบัง ทาให้รถที่วิ่งมาในช่องทางเดินรถขวาสุดมองไม่เห็น หรือถ้าเห็นก็อยู่ในระยะเกินกว่าที่จะเบรคได้ทัน
2. กรณีรถจักรยานยนต์ ที่ถูกกาหนดตามกฎหมาย ให้เดินรถชิดขอบทางด้านซ้าย( มาตรา 35 พ.ร.บ.
จราจรทางบก พ.ศ.2522 : รถที่มีความเร็วช้าหรือรถที่มีความเร็วต่ากว่าความเร็วของรถคันอื่น ที่ขับขี่ใน
ทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่ต้องกลับรถให้ใกล้ชิดขอบทางด้านซ้ายเท่าที่จะกระทาได้/ ผู้ขับขี่รถบรรทุก รถบรรทุก
คนโดยสาร รถจักรยานยนต์ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือได้
จัดช่องเดินรถประจาทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะ ต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถ
ประจาทางแล้วแต่กรณี ) หลายครั้งที่รถจักรยานยนต์วิ่งคู่ไปกับรถบรรทุก รถบัส รถขนาดใหญ่ แล้วเกิดการ
เฉี่ยวชนกัน ทาให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มลง แล้วกระเด็นเข้าไปถูกล้อรถบรรทุก/รถบัส ทับเสียชีวิตหรือ
เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง ซึ่งจะพบบ่อยมากในเขตอาเภอที่มีโรงงานอุตสาหกรรม โรงโม่หิน บ่อดิน-ทราย
หรือในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งการป้องกันเป็นเรื่องยากลาบาก อาจจะต้องมีการแยกประเภทรถทั้ง 2 ชนิด
ให้วิ่งกันคนละช่องทาง
บทเรียนจากการดาเนินงาน
- การทางานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จะสาเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นา
ระดับอาเภอมีนายอาเภอ เป็นผู้นา บูรณาการร่วมกันวิเคราะห์อุบัติเหตุ และนามาค้นหาแนวทางการแก้ไข ทั้ง
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย การปรับปรุงสภาพทางกายภาพของถนน
- สาหรับการมองปัญหาการจราจร ในส่วนของปัญหารถติดขัด ควรให้ความสาคัญเป็นลาดับรองลงไป
- ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตารวจเอง ควรนาเอาแนวคิดการให้สารวัตรจราจรและรองสารวัตรจราจร ต้อง
รับผิดชอบ เป็นพนักงานสอบสวนคดีจราจรโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้การสอบสวนความผิดคดีจราจร (อุบัติเหตุ
การจราจรทางถนน) ได้ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรโดยตรง จึงจะเกิดความรู้
และความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหา ในระดับพื้นที่ โรงพักอย่างแท้จริง.....
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ตราด สงกรานต์ตายเป็นศูนย์
ร.ต.ท.พิทักษ์ ทัศนัย
สภ.บ้านเลื่อน จ.ตราด
จังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายแดนสุดฝั่งทะเลตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางบกและทางทะเล
มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 2319 ตารางกิโลเมตร พื้นที่การปกครอง 7 อาเภอ มีพื้นที่เป็นเกาะ จานวน 52
เกาะ ประชากรประมาณ 220,000 คน จังหวัดตราดมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามและเป็นธรรมชาติ ใน
แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตราด ไม่ต่ากว่า 2 แสน
คน ส่วนใหญ่จะเดินทางไปยังเกาะช้าง เกาะกูด มีถนนสายหลักที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นเส้นทางจากบ้านท่ าจอด
อ.เขาสมิง ไปยังด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ ประมาณ 120 กม. และไปยังท่าเรือ อ. แหลมงอบ
เพื่อเดินทางไปเกาะช้าง เกาะกูด ระยะทางประมาณ 50 กม. นอกจากนี้ยังมีประชากรแฝงเป็นแรงงานต่างชาติ
เข้ามาทางานในพื้นที่อีกประมาณ 2-3 หมื่นคน ส่งผลให้มีการจราจรคับคั่งและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
จากสภาพพื้นที่ จานวนประชากร นักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติที่เพิ่มจานวนมากขึ้นในแต่ละปี
ส่ ง ผลให้ มี ปั ญ หาด้ านการจราจรในภาพรวมของจั ง หวั ด สถิติ ก ารเกิ ด อุบั ติเ หตุใ นช่ ว งเทศกาลปีใ หม่แ ละ
สงกรานต์ปี พ.ศ. 2557- 2559 ปรากฏว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีแนวโน้มสูงขึ้น (ตามตาราง 1)
ตาราง1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลของจังหวัดตราด
เทศกาลปีใหม่
เทศกาลสงกรานต์
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2557
ปี 2558
จ านวนครั้ ง การ
3
30
40
6
18
เกิดอุบัติเหตุ
ผู้บาดเจ็บ
4
32
40
6
19
ผู้เสียชีวิต
4
3
1
1
อ า ยุ ผู้ ป ร ะ ส บ
30-39
25-29
16-21
12-16
20-24
เหตุ(ปี)
สาเหตุ
เมา,เร็ว
เมา,เร็ว
เมา,เร็ว
เมา,เร็ว
เมา,เร็ว
ยานพาหนะ
รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์
ถนน
ทางชนบท
ทางหลวง
ทางชนบท
ทางชนบท
ทางหลวง
ช่วงเวลา
18.0020.0016.0012.0020.0020.00 น.
24.00 น.
21.00 น.
16.00 น.
24.00 น.
จากการวิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พบว่า การเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนของจังหวัดตราดมีแนวโน้มสูงขึ้น และสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาและขับรถเร็ว ยานพาหนะที่เกิดเป็น
รถจั ก รยานยนต์ ช่ ว งเวลาเกิ ด เหตุ เ ป็ น ช่ ว งเวลา 16.00-24.00 น. ถนนที่ เ กิ ด เหตุ เ ป็ น ทางหลวงชนบท
ผู้บาดเจ็บ-ตาย จะมีอายุในช่วง 15-16 ปี และ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดตราดได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและลด
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อุบัติเหตุทางถนนและทางน้าในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐ เอกชน และ
อาสาสมัคร มาแก้ไขปัญหาในทุกด้าน แต่ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนก็ได้รับการแก้ไขได้เพียงระดับ
หนึ่ ง โดยสถิ ติก ารตายในช่ ว งเทศกาลลดลง แต่ ส ถิ ติ การเกิ ดอุ บัติ เ หตุ เพิ่ ม ขึ้น ซึ่ ง เป็ นบทเรี ยนที่ จะนามา
ดาเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีพ.ศ. 2559
การดาเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีพ.ศ.2559 จังหวัดตราดได้กาหนดมาตรการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้า ให้ลดลงจากปีที่ผ่า นมา หรือเกิดเหตุน้อยที่สุด
เพื่อไม่เป็นการกดดันผู้ปฏิบั ติงาน โดยแต่งตั้งคณะทางานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้าช่ว ง
เทศกาลสงกรานต์ ตั้งจุดตรวจ บังคับใช้กฎหมายทางถนน จานวน 16 จุด ทางน้า 2 จุด จุดตรวจชุมชนใน
เส้นทางสายรอง จานวน 38 ชุด คณะทางานฯ โดย ผู้ว่า ราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการ
ตารวจ รองผู้บังคับการตารวจ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของจุดตรวจอย่าง
ต่อเนื่อง วันละ 2-3 ครั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีการตื่นตัวตลอดเวลาและปฏิบัติตนอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังเน้น
การป้องกันในถนนสายรองตามหมู่บ้านต่างๆ มากขึ้น นอกจากจุดตรวจชุมชนแล้ว ยังจัดสายตรวจตารวจ ออก
ตรวจป้องกันและบังคับใช้กฎหมายในถนนสายรองเพิ่มขึ้น มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตามมาตรการ
10 รสขม โดยเฉพาะ เมา ขับเร็ว ย้อนศร และไม่สวมหมวกนิรภัย กาลังที่ใช้ในการปฏิ บัติมีกาลังตารวจ ขนส่ง
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาธารณสุข กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกาลังหลัก และมีกาลังสนับสนุน
จากทหาร อปพร.ชรบ. อส.ตร. และกู้ภัย และกาหนดให้สาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ตลอดเวลา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะทางานฯ ได้ทางานกันอย่างจริงจังตั้งแต่ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ มี
การซักซ้อมแผนการปฏิบัติ ตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ. 2559 การปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ ประชุมคณะทางาน ความร่วมมือของภาคเอกชน
เช่ น บริ ษั ท กลางคุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ ผู้ แ ทนจ าหน่ า ยรถยนต์ รถจั ก รยานยนต์ บริ ษั ท ห้ า งร้ า น
อาสาสมัครกู้ภัย การบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ กวดขันสถานที่และเวลาในการจาหน่ายอย่าง
เคร่งครัด เจ้าหน้าที่ทหารมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามคาสั่ง คสช. ที่ 46/58 ซึ่งเป็นมาตรการยึดรถที่สุ่มเสี่ยงต่อ
การการเกิดอุบัติเหตุอย่างเด็ดขาด
เทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดตราด กาหนดให้มีการเล่นน้าวันเดียวในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559
ตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น. มีพื้นที่เล่นน้ าไว้อย่างชัดเจน ทุ่มเทกาลังคนทุกภาคส่วนในพื้นที่เล่ นน้า เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุบังคับใช้กฎหมายจราจร กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง
จากการดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องเรื่อยมา ทาให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2559 จังหวัด
ตราด ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 30 ครั้ง บาดเจ็บ 30 ราย เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ.
2558 แล้ว สถิติแรกเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 12 ครั้ง ผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 11 ราย ผู้เสียชีวิตลดลง 1 ราย ถือว่าการ
ดาเนินงานประสบผลสาเร็จในระดับหนึ่ง แต่จะต้องวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ต่อไป
ผลสาเร็จของจังหวัดตราด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในครั้งนี้ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้มอบโล่เกียรติยศ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็น
ศูนย์” ให้กับจังหวัดตราด ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของประเทศ อันเกิดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน
มูลนิธิเมาไม่ขับได้มอบเงินให้จังหวัดตราด จานวน 30,000 บาทและผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้สั่งการให้ฝ่าย
เลขาฯ ดาเนินการจัดทาโล่ มอบต่อให้อาเภอทั้ง 7 อาเภอ โดยมอบในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเมื่อวันที่
28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดตราด ซึง่ ใช้งบประมาณของมูลนิธิเมาไม่ขับ
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บทเรียนที่ได้จากการดาเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2559 ของจังหวัดตราดจนประสบ
ผลสาเร็จ อันเนื่องมาจาก ความมีเอกภาพในการทางานร่วมกันของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน การ
จัดสรรบทบาทหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบของภาคีต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ร่ว ม “ระดับ
จังหวัด” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อน
นโยบายเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ สั่งการให้มีการตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม
อย่างเข้มงวด ใช้มาตรการยึดรถที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติ เหตุ ตามคาสั่ง คสช.ที่ 46/58 โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร
มารวมปฏิบัติ การเน้นป้องกันในถนนสายรอง คณะทางานนาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานตามจุดตรวจอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น
ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน จนประสบผลสาเร็จในครั้งนี้ รวมถึงมีการถอดบทเรียนหลังการ
ดาเนินการ เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป
จากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันสร้างความปลอดภัยในในการใช้รถใช้ถนน
ให้กับคนในพื้นที่จังหวัดตราดได้อย่างแท้จริง.
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สานพลังภาคีเครือข่าย เพื่อลดอุบัตเิ หตุทางถนนจังหวัดกระบี่
นางธัญวรรณ ศรีรัตนโชติ
สำนักงำน ปภ.จังหวัดกระบี่
อุบัติเหตุ เจ็บ ตำย เกิดขึ้นรำยวัน เรำได้รับรู้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรรำยวันจำกสื่อต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น
สื่อทีวี วิทยุ หรือผ่ำน social network เฟสบุคและไลน์กลุ่ม ภำพกำรสูญเสียชีวิต กำรบำดเจ็บแต่ละครั้งแต่
ละเหตุกำรณ์สร้ำงควำมสลดเศร้ำให้กับผู้ที่ได้รับข่ำวสำรในช่วงระยะเวลำหนึ่ง แต่แล้วก็ถูกมองว่ำเป็นเรื่องของ
เวรกรรมที่เกิดแล้วก็มีเหตุให้ต้องจำกไปเท่ำนั้นเอง จะมีสักกี่คนที่มองว่ำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน เป็น
เรื่องที่เรำสำมำรถป้องกันได้ แล้วลุกขึ้นมำมองหำสำเหตุหรือต้นตอของปัญหำที่แท้จริง และช่วยกันหำวิธีกำร
เพื่อแก้ไขปรับปรุง..เพื่อไม่ให้เกิดเหตุ เจ็บ ตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนน ซ้ำแล้วซ้ำเล่ำ..รำยวันอีกต่อไป
ภำคีเครือข่ำยลดอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดกระบี่ เริ่มจำกกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ รับผิดชอบโดยตรง
ของแต่ละหน่วยงำนที่มีภำรกิจด้ำนกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน เช่น สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย จั งหวัด ส ำนักงำนสำธำรณสุ ขจั งหวัด สำนักงำนขนส่ งจังหวัด กองบังคับกำรตำรวจภูธ รจังหวัด
บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จำกัด และแขวงกำรทำง โดยแต่ละคนมุ่งทำงำนเพื่อให้ภำรกิจงำนของ
ตนสำเร็จตำมตัวชี้วัดหรือเป้ำหมำยที่ต้นสังกัดกำหนดไว้ แต่ในควำมเป็นจริงกำรดำเนินโครงกำรหรือกิจกรรม
หลำยอย่ำงจะต้องมีกำรประสำนงำนหรือขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง จึง จะเกิดกำร
เชื่อมโยงภำคีกันอย่ำงจริงจัง เพื่อให้เกิดกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนอย่ำงเป็นรูปธรรม
สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดกระบี่ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรศูนย์อำนวยกำรควำม
ปลอดภัยทำงถนนของจังหวัด มีหน้ำที่ บูรณำกำรจัดทำแผน ประสำนกำรปฏิบัติ ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในเขตพื้นที่ภำยใต้นโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและคณะกรรมกำรศูนย์
อำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัด ตำมกรอบทศวรรษควำมปลอดภัยทำงถนนทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน (Road Safety Management) ด้ำนถนนและกำรสัญจรอย่ำง
ปลอดภัย (Safer Road and Mobility) ด้ำนยำนพำหนะที่ปลอดภัย (Safer Vehicles) ด้ำนผู้ใช้รถใช้ถนนที่
ปลอดภัย (Safer Road Users) และด้ำนกำรตอบสนองหลังกำรเกิดอุบัติเหตุ (Post Crash Response) กำร
ดำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนของจังหวัดได้ดำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องตำมภำรกิจของหน่ วยงำน
แต่ส ถิติอุบั ติเหตุ จ ำนวนผู้ บ ำดเจ็บ และตำย ยังไม่ล ดลง ปัญหำยังมีอยู่ และมีแนวโน้มที่จะมำกขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องเช่น กัน ดังนั้ นกำรทำงำนตำมกรอบภำรกิจของหน่ว ยงำนแต่เพียงฝ่ ำยเดียวคงไม่สำมำรถควบคุม
สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงของอุบัติเหตุทำงถนนได้ จึงต้องค้นหำรูปแบบแนวทำงกำรทำงำนใหม่ ๆ เพื่อพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรทำงำนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
สอจร. หรือ คณะทำงำนสนับสนุนวิชำกำรอุบัติเหตุจรำจรระดับจังหวัด ภำยใต้กำรสนับสนุนจำก
สสส. (สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ) เป็นโครงกำรที่ให้ควำมสำคัญกับกำรเสริมศักยภำพ
กำรทำงำนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนของจังหวัดกระบี่ โดยกำรเสริมให้ภำคีเครือข่ำยเรียนรู้และใช้กล
ยุทธ์ในกำรทำงำนตำมแนวทำงของ สอจร. คือ กลยุทธ์ 5 ส. คือต้องอำศัย(สำรสนเทศ มีทีมสหสำขำ เลือก
ประเด็นทีส่ ุดเสี่ยง สร้ำงกำรมีส่วนร่วม และงำนนั้นๆ ต้องสุดคุ้ม)
ภำคีเครือข่ำยลดอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดกระบี่ จึงได้มีกำรพัฒนำทีมงำนที่มศี ักยภำพมำอย่ำงต่อเนื่อง
เกิดภำคีเครือข่ำยใหม่ๆ ทั้งภำครำชกำร ภำคท้องถิ่น และเอกชน มีกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันในหลำยเรื่องหลำย
ประเด็นอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยมุ่งให้เกิดผลงำนนวัตกรรมใหม่ๆ มีกำรบูรณำกำรแผนงำนโครงกำรเพื่อกำรแก้ไข
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ปัญหำร่วมกันเป็นพื้นฐำนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งโดยใช้งบประมำณปกติของแต่ละหน่วยงำน ทั้งจำกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำกภำคเอกชน เกิดเป็นผลงำนร่วมกันของภำคีเครือข่ำย เกิดกำรขยำยผลภำคีเครือข่ำยระดับ
จังหวัดสู่ภำคีเครือข่ำยระดับพื้นที่ มำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกทีมงำนมองเห็นว่ำ กำรจัดกำรปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน
เพื่อให้ได้ผลและมีควำมยั่งยืนมำกที่สุด จะต้องสร้ำงแนวร่วมในระดับพื้นที่ให้มีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของปัญหำ มี
ควำมตระหนักรู้ รู้วิธีกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในระดับพื้นที่ และเชื่อมโยงเป็นภำคี เครือข่ำยต่อเนื่องกันไป
โดยมุ่งเป้ำพัฒ นำศักยภำพศูน ย์ป ฏิบั ติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนระดับอำเภอ และระดั
บท้องถิ่น ซึ่งให้
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สอดคล้องกับระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน พ.ศ.2554 ที่กำหนดให้
ญหำร่ดวกำรปั
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จังหวัดสู่ภำคีเครือข่ำยระดับพื้นที่ มำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกทีมงำนมองเห็นว่ำ กำรจัดกำรปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน
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ขอำเภอ กโรงพยำบำลอ
สุขภำพต
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สอดคล้องกับระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน พ.ศ.2554 ที่กำหนดให้
ส่วนสำนักงำน ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภั
ยจังหวัด สำมำรถประสำนงำนถึงศูนย์ อำสำป้องกันภัยฝ่ำยพล
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เครือข่ำยหลักของจังหวัด ทั้งในภำครำชกำร เช่น สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด สำมำรถประสำนงำนและเชื่อม
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ชีพต่ำง ๆ ทั้งนี้กองบังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัด ก็สำมำรถหรือประสำนถึงสถำนีตำรวจภูธรในพื้นที่ทุก แห่ง
แล้วยัง จะต้องสนับสนุส่นวให้
พื้นกงำน
ที่ได้ป้มอีกงกัำรขั
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ประชำกร ซึ่งเพิ่มจำก 23.9 ต่อแสนประชำกรในปี 2556 แต่จำกกำรทำงำนในแนวทำงภำคีเครือข่ำยทำให้เกิด
ิกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ยังไม่ลดลง อ้ำงอิงจำก
กำรบูรณำกำรแผนงำนป้องกันอุแม้บสัตถิิเตหตุ
ฯ อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่ำในระยะยำวจะสำมำรถสร้ำงวัฒนธรรมควำม
ข้อมูล ส ำนั กงำนสำธำรณสุ ขจั งหวัดกระบี่ รำยงำนอัตรำกำรเสี ย ชีวิต ในปี 2558 สู งถึง 30.2 คนต่อแสน
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ต่อไป กระบี่จะเป็นเมืองปลอดภัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด ที่ว่ำ “กระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวคุตณรำกำร
ภำพ
เสียชีวิตลงได้ เพรำะเรำมีควำมเชื่อร่วมกันว่ำ..อุบัติเหตุทำงถนน สำมำรถป้องกันได้ หำกทุกภำคีร่วมทำงำนกัน
ระดับนำนำชำติ เกษตรอุต่ตอไปสำหกรรมยั
ยืนองปลอดภั
สังคมน่ย ำสอดคล้
อยู่ มีอกงกัำรปรั
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กระบี่จะเป็น่งเมื
บวิสัยบทัตัศน์วขเท่องจั
่ว่ำ บ“กระบี
่เป็นเมื่ยองท่
องเที่ยวคุณภำพ
ระดับนำนำชำติ เกษตรอุตสำหกรรมยั่งยืน สังคมน่ำอยู่ มีกำรปรับตัวเท่ำทันต่อบริบทกำรเปลี่ยนแปลง”
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ข้อมูลพื้นที่เป็นฐาน ..บูรณาการด้วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ
นางเจนจิรา ศรีกระจ่าง
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกระบี่
ในแต่ละปีมีผู้สูญเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนในโลกนี้มำกกว่ำ 1.25 ล้ำนคน สำหรับประเทศไทย
ข้อมูลกระทรวงสำธำรณสุขปี 2556 พบวำมีผูเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน 15,045 คน (23.16 คนตอประชำ
กรแสนคน) เฉลี่ย 40 คนตอวัน หรือ 2 คนตอชั่วโมง ผู บำดเจ็บที่ต องรักษำตัวในโรงพยำบำล มีจำนวน
ประมำณ 107,123 คนต่อปี ส่งผลให้องค์กำรอนำมัยโลกได้รำยงำนว่ำปี 2557 ประเทศไทยมีอัตรำกำรเสียชีวิต
จำกอุบัติเหตุทำงถนน สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก
เมื่อวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก พบว่ำผู้บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนนส่วนใหญ่ ร้อยละ36 อยู่ในช่วงกลุ่ม
วัยรุ่นและวัยแรงงำนอำยุตั้งแต่ 15-29 ปี บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุรถจักรยำนยนต์สูงถึงร้อยละ 16.06 นับว่ำเป็น
กำรสูญเสียที่สำคัญเพรำะคนในวัยนี้เป็นกำลังหลักของครอบครัวและสังคม
สำหรับจังหวัดกระบี่ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรทำงบก พบว่ำ ระหว่ำงปี
๒๕๕5–๒๕๕8 อั ต รำตำยยั งไม่ ล ดลงกลั บมี แ นวโน้ มเพิ่ มขึ้ น จำก 29.51 ในปี 2555 เป็ น 30.2 ต่อ แสน
ประชำกร ในปี 2558 และในปีงบประมำณ ๒๕๕9 เพียงแค่ 10 เดือนแรก อัตรำกำรตำยจำกอุบัติเหตุทำง
ถนนก็สูงถึง 36 คนต่อแสนประชำกร และข้อมูลปี 2558 พบว่ำผู้บำดเจ็บที่ขี่รถจักรยำนยนต์ ไม่สวมหมวก
นิรภัยถึง ร้อยละ 86 อุบัติเหตุในทุกอำเภอ
ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จั ง หวั ด กระบี่ ภำยใต้ ก ำรน ำของนำยแพทย์ ไ พศำล เกื้ อ อรุ ณ นำยแพทย์
สำธำรณสุขจังหวัดกระบี่กล่ำวไว้ว่ำ “ทุกงำนที่ลงสู่ชุมชนควรบูรณำกำรให้เป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งง่ำยต่อกำร
ทำงำนในระดับพื้นที่” จึงได้บูรณำกำรกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน กับงำนระบบสุขภำพอำเภอ โดย
DHS ใช้หลักยุทธศำสตร์ 5 เสำหลักคือ เสำที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน เสำที่ 2 ถนนและ
กำรสั ญ จรปลอดภั ย เสำที่ 3 ยำนพำหนะปลอดภั ย เสำที่ 4 ผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนปลอดภั ย และเสำที่ 5 กำร
ตอบสนองหรือกำรช่วยชีวิตหลังเกิดเหตุ กำรทำงำนป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน ควรเป็นทีมสหสำขำเชื่อมกับ
คณะทำงำนจังหวัดซึ่ง มีกำรดำเนินงำนถึง ระดับพื้นที่ โดยกำรใช้ชุมชนเป็นฐำนขับเคลื่อนผลักดันผ่ำนกำร
ดำเนินงำนถึงระดับตำบลเป็นกำรจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำรร่วม เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม รับรู้
ปัญหำ เกิดกระบวนกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงตรงจุดเกิดควำมร่วมมือของเครือข่ำย นำไปสู่ระบบสุขภำพชุมชนที่
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนแบบพึ่งตนเองได้อย่ำงเข็มแข็งและยั่งยืน
กำรป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท ำงถนน โดยใช้ ข้ อ มู ล ในระดั บ พื้ น ที่ เริ่ ม จำกกำรให้ แ ต่ ล ะต ำบล
สังเครำะห์ ข้อมูลบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนนที่มีในระดับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล โรงพยำบำล
ชุมชน โดยจังหวัดสนับสนุนให้แต่ละอำเภอนำเสนอข้อมูล กำรบำดเจ็บและเสียชีวิตในที่ประชุมต่ำงๆ รวมทั้ง
กำรทำประชำคมในหมู่บ้ำน และในกรณีเกิดเหตุกำรณ์เสียชีวิตในระดับพื้นที่ตำมเกณฑ์ระบำดวิทยำ ให้ทีมสห
สำขำระดับตำบลร่วมกับทีมสหสำขำระดับจังหวัด สอบสวนหำสำเหตุกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต โดยละเอียด
เช่นตัวอย่ำงกำรปฎิบัติงำนในจังหวัดกระบี่ ดังนี้
กรณีตัวอย่ ำงที่ 1 เกิด กับ นักเรี ยน กศน.ที่ ตำบลล ำทับ ประสบอุบัติเหตุ เสี ยชีวิต 3 รำย ได้มีกำร
สอบสวนหำสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ โดยทีมสหสำขำวิชำชีพพร้อมกับกำรนำข้อมูลเข้ำในกำรประชุมระดับ
อำเภอ ได้ข้อสรุป ว่ำผู้ประสบเหตุ มีพฤติกรรมเสี่ยง ขับเร็วไม่สวมหมวกนิรภัย ประกอบกับสภำพแวดล้อม
บริเวณเกิดเหตุมีปัญหำชุมชนจึงได้ ปรับปรุงทัศนวิสัยข้ำงทำง เพิ่ม กำรเข้มงวดทำงวินัยจรำจร มีข้อตกลงในที่
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ประชุมให้เกิดกำรแก้ปัญหำระดับพื้นที่ได้ทันทีเช่น เทศบำลตำบลลำทับจะดำเนินกำรตัดหญ้ำ ข้ำงถนนทุก 15
วัน หลังกำรดำเนินกำรถนนเส้นนั้น ยังไม่มีผู้ได้รับบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนอีก
กรณีตัวอย่ำงที่ 2 กำรนำข้อมูลเพื่อปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทำงแยก หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีวง อำเภอปลำย
พระยำ หลังจำกเกิดเหตุเฉลี่ยเดือนละ 3 ครั้ง มีผู้บำดเจ็บ 3-4 รำยต่อเดือน ชุมชนเสนอติดตั้งไฟกระพริบทำง
แยกเข้ำหมู่บ้ำน จำกข้อมูลกำรประชุมในระดับพื้นที่ ส่งข้อมูลไปให้ทีมสหสำขำระดับจังหวัดเชื่อมประสำนภำคี
นำไปสู่กำรติดตั้งไฟกระพริบทำงแยกเข้ำหมู่บ้ำน หลังจำกกำรติดตั้งไฟกระพริบ ไม่มีกำรเกิดเหตุซ้ำ
กรณีตัวอย่ำงที่ 3 ที่บริเวณโค้งวัดพรุดินนำ อำเภอคลองท่อม จำกกำรประชุมในคณะกรรมกำรตำบล
จัดกำรสุ ขภำพระดับ พื้น ที่ พบว่ำมีร ำยงำนเกิดเหตุ 15 ครั้ง มี ผู้ บำดเจ็บ 16 รำย เคยมีกำรน ำเสนอไปยัง
หน่วยงำนหลำยครั้ งแต่ยังไม่เกิด กำรแก้ปั ญหำที่ระดับพื้นที่ จึงส่ งข้อมูลมำให้ทีมสหสำขำของจังหวัด เพื่อ
ประสำนงำนและร่วมหำทำงแก้ไข ผลสรุปว่ำได้มีกำรบูรณำกำร โดยขนส่งจังหวัดกระบี่ จัดทำป้ำยเตือนข้ำง
ทำงทันทีหลังกำรประชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลควำมเรียบร้อย ขอพื้นที่ชำวบ้ำนในกำรติดตั้งป้ำย
และแขวงกำรทำงจังหวัดกระบี่ ดำเนินกำรฉำบถนนด้วยสีพิเศษกันลื่น (red anti skid material) เป็นผลให้
จุดเสี่ยงบริเวณนี้ได้รับกำรแก้ไข และไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอีกเลย
จำก 3 กรณีตัวอย่ำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำชุมชนหรือพื้นที่ได้เล็งเห็นปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน มีกำรใช้
ข้อมูลเพื่อผลักดันให้มีกำรแก้ไขหรือนำเข้ำสู่กระบวนกำรแก้ไขปัญหำให้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับกล
ยุทธ์5 ส.ของ สอจร. คือ สำรสนเทศ สหสำขำ สุดเสี่ยง ส่วนร่ว มและสุดคุ้ม จึงสำมำรถหยิบยกเป็นตัวอย่ำง
ให้กับชุมชน/พื้นที่อื่นๆ ต่อไป ถึงแม้ว่ำกำรดำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในตำบลจัดกำรสุขภำพ
ในระยะแรกคณะกรรมกำรระดับพื้นที่ยังไม่ค่อยเข้ำใจบริบทและรูปแบบกำรขับเคลื่อนงำนได้อย่ำงทั่วถึง แต่
บทเรียนกำรดำเนินงำนของพื้นที่ประสบควำมสำเร็จ ภำยใต้กระบวนกำร 5 ส. โดยใช้มูลพื้นที่เป็นฐำน กำร
ขับเคลื่อนงำนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่ จะเป็นต้นแบบให้กับชุมชน/พื้นที่อื่นๆ ต่อไป ส่งผลให้
ชุมชนมีควำมตื่น ตัวมำกขึ้น ทรำบว่ำเรื่ องอุบัติเ หตุไม่ใช่เรื่องไกลตัว อุบัติเหตุทำงถนนป้องกันได้ถ้ำทุกคน
ร่วมกันทำงำนในแนวภำคีเครือข่ำย
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ถนนชนวัว
คุณบุญรอด โพชะเรือง
สนง.ปภ.จ.ปัตตำนี
“ข่ำวดังวันนี้ นำยอำเภอเมืองปัตตำนี นำกำลังหลำยฝ่ำย บุกจับวัว กว่ำ 30 ตัว” หลำยคนฉงนฉงำย
อุทำน...เอ้ำ...นำยอำเภอไปจับวัวมำทำอะไรละวัวทำอะไรผิดหรือ หรือวัวไปขโมยของเค้ำ ร้อยแปดคำถำม??..
เครื่องหมำยคำถำมเต็มใบหน้ำของหลำยต่อหลำยคนในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตำนี ควำมสงสัยขยำยวงกว้ำงไปทั้ง
เมืองปัตตำนี ชั่วข้ำมคืน เจ้ำหน้ำที่ประกำศให้เจ้ำของวัวมำรำยงำนตัวด่วนที่ว่ำกำรอำเภอเมืองปัตตำนี

กำรเลี้ยงวัวชน เป็นวิถีชีวิตของชำวเมืองปัตตำนี กีฬำชนวัวมีมำตั้งแต่สมัยโบรำณ ถนนในสำย มอ.
วิทยำเขตปัตตำนี อำเภอเมืองปัตตำนี จึงเต็มไปด้วยฝูงวัว เดินข้ำมถนน หำอำหำรหำหญ้ำข้ำงทำง ขับถ่ำย รอ
เจ้ำของ แม้แต่แพะ แกะ ก็ยังมีมำเดินเพ่นพ่ำนบนถนนอยู่บ่อยๆ จนเป็นที่ชินตำของผู้คน แต่ก็ได้สร้ำงควำม
เดือดร้อนให้ประชำชนมำนำนนับหลำยปีด้วยเช่นกัน เนื่องจำกวัวเหล่ำนี้กรีดขวำงกำรสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน
ทำให้เกิดเหตุรถเฉี่ยวชนวัว แต่ประชำชนต้องยอมทนกับปัญหำ โดยปีที่ผ่ำนมำ เกิดอุบัติเหตุ รถชนกับวัว
หลำยครั้ง มีผู้บำดเจ็บ และถึงขั้นเสียชีวิตที่ประชำชนร้องเรียนไปยังอำเภอหลำยครั้งแต่เหตุกำรณ์ดังกล่ำว ยัง
ไม่ได้รับกำรแก้ไขจำกทุกหน่วยงำนที่รับผิดชอบดูแลถนนดังกล่ำว เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นวิถีชีวิตของชุมชน กำร
แก้ปัญหำจึงไม่มีผู้นำใดหยิบยกขึ้นมำ ร้ำนค้ำบริเวณนั้นเดือดร้อนมำก อุบัติเหตุทำงถนน “ถนนชนวัว”
เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก หลำยต่อหลำยรำย วันแล้ววันเล่ำ รอกำรแก้ไข
จนกระทั่ง วันหนึ่ง นำยสมนึก พรมเขียว นำยอำเภอเมืองปัตตำนี ได้ประสบเหตุกับตนเองในขณะ
นำรถประจำตำแหน่งไปตรวจรำชกำรในพื้นที่ ถนนสำย มอ. ปัตตำนี รถคันดังกล่ำวไปชนกับฝูงวัวบน “ถนน
ชนวัว”รถรำชกำรเสียหำย แต่ไม่มีใครได้รับบำดเจ็บ นำยอำเภอ จึงได้สั่งกำรขั้นเด็ดขำด ให้นำกำลังหลำย
ฝ่ำยลงพื้นที“่ ถนนชนวัว”จับตัวต้นเหตุ คือ วัว ทั้งหมดไปไว้ในคอกที่จัดทำเป็นที่สำรองไว้ รองรับ วัว 30 กว่ ำ
ตัว พร้อมส่งประกำศให้เจ้ำของวัวที่มีหลักฐำนชัดเจนมำแสดงตนและรับวัวกลับ เพื่อให้ร่วมกันจัดระเบียบ
พื้นที่ถนน แก้ปัญหำอุบัติเหตุบนถนนชนวัวดังกล่ำว โดยเฉพำะเขตตำบลรูสะมิและและตำบลบำนำ อำเภอ
เมืองปัตตำนี กำรจัดระเบียบใช้ถนนร่วมกันระหว่ำงคนเลี้ยงวัวและประชำชนทั่วไป นำยอำเภอเมืองปัตตำนี
ได้ออกมำตรกำรขั้น เด็ดขำดกับเจ้ ำของวัว โดยแจ้งกับเจ้ำของวัว ให้มำรับวัว คืน ถ้ำไม่มำรับคืนจะขำด
ทอดตลำด จะดำเนินกำรตำมกฎหมำยกับเจ้ำของสัตว์เลี้ยงอย่ำงจริงจัง เข้มงวด และจัดระเบียบถนนสำย
ต่ำงๆ ให้ปรำศจำกสัตว์เลี้ยง ซึง่ ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน และจะไม่ยอมให้ “ถนนวัวชน”
คงอยู่ในเมืองปัตตำนี เช่นนี้ต่อไป
มำตรกำร “ทันที รวดเร็ว เห็นผลและจริงจัง” ของนำยอำเภอเมืองปัตตำนี ผู้อำนวยกำรศูนย์
อำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนอำเภอเมืองปัตตำนี แสดงถึงควำมเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง กล้ำคิดกล้ำทำ และ
ห่วงใยประชำชน โดยไม่เกรงกลัวต่อกำรต่อต้ำนใดๆ ก็เพื่อลบชื่อ “ถนนวัวชน” ให้หมดไป ผู้สัญจรไปมำบน
ถนนสำยต่ำงๆของเมืองปัตตำนี ห้ำงร้ำนค้ำ นักเรียน นักศึกษำ ประชำชน เริ่มรู้สึกปลอดภัยและเบิกบำนใจ
กับกำรจัดระเบียบครั้งนี้
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ก่อนจะมาถึง....วันนี้ที่กาลิซา
คุณบุญรอด โพชะเรือง
สนง.ปภ.จ.ปัตตำนี
ถนนสำยหลักที่กำลิซำผ่ำนหน้ำโรงเรียน เป็นเส้นทำงโค้งแคบๆ ช่วงเช้ำที่วุ่นวำยของมูตู หรือ(รถ
มอเตอร์ไซด์)หลำยคัน สวนกันไปมำทั้งถนนด้ำนซำย และขวำ หน้ำโรงเรียน ผู้ขับขี่มูตู เบำะหลัง มีอำเด๊ะหรือ
ลูกตัวน้อยเกำะเอวอีปู(แม่) หรือบำปะ(พ่อ) ต่ำงจอดรถหน้ำโรงเรียนส่งอำเด๊ะเข้ำโรงเรียน วันแล้ว...วันเล่ำ
....เป็นภำพที่ชินตำ
แต่ภำพที่ตรึงใจไม่มีวันลืมเกิดขึ้นในวันหนึ่ง บนถนนทำงโค้งเส้นเดิมห่ำงจำกโรงเรียนไม่เกิน 100
เมตร เสียงโครม...ดังลั่นพร้อมกับเสียงมอเตอร์ไซด์ล้มบนถนนตรงล้อหน้ำด้ำนซ้ำยของรถยนต์คันนั้น ปรำกฏ
ภำพ แม่ขับมอเตอร์ไซด์ติดคำล้อรถยนต์ ศีรษะฟำดพื้นเลือดละเลงบนพื้นถนน ลูกน้อยกระเด็นไปอยู่ข้ำง
ถนนนแขนขำบิดเบี้ยวผู้เป็นแม่ไร้ควำมรู้สึกใดๆ ส่วนเด็กน้อยแขนขำหัก นี่เป็นกรณีหนึ่งในจำนวนอุบัติเหตุที่
เกิดหน้ำโรงเรียนนี้ แม้แต่หน้ำโรงเรียนอุบัติเหตุก็เกิดได้ในครั้งแล้วครั้งเล่ำ แต่ละปีจนมีผู้บำดเจ็บและเสียชีวิต
ปัญหำนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมำให้ทุกคนเห็น เป็นข้อมูลที่ท่ำนผู้อำนวยกำรโรงเรียน นำไปเป็นวำระ
พูดคุยกับผู้ปกครองและผู้ใหญ่บ้ำนทั้ง 6 ชุมชน ของกำลิซำชี้ให้เห็นถึงปัญหำควำมปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้อง
ลูกหลำนกำลิซำ ในกำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงจริง หำสำเหตุว่ำทำไมถนนสำยนี้จึงไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนน
ทำอย่ำงไรให้เกิดควำมปลอดภัยร่วมกัน ชำวบ้ำนตกลงกันว่ำเบื้องตนเรำต้องช่วยตัวเองให้ถึงที่สุดก่อน ด้วย
กำรร่วมมือร่วมใจกันในบ้ำนเรำเป็นแนวทำงหลักที่ ผอ.โรงเรียนยืนหยัดกับผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้ำนทั้ง 6 ชุมชน

ดังนั้น เมื่อทีมศูนย์อำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดนรำธิวำส เข้ำพบ ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รับฟังควำมทุกข์ร้อนใจของคนกำลิซำ ชำวบ้ำนและครูในโรงเรียนร่วมกันดำเนินกำรร่วมกันแก้ปัญหำจึงเกิดขึ้น
อันดับแรกที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน คือ กำรเพิ่มควำมรู้ให้แก่คนใน 6 ชุมชนอย่ำงจริงจัง คือ ควำมรู้ใน
กำรขับขี่รถจักรยำนยนต์อย่ำงปลอดภัย ถูกวินัยจรำจร กำรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง พร้อมมีใบอนุญำตขับขี่
รถจักรยำนยนต์ที่ถูกต้องตำมระเบียบของกฎหมำยจรำจร โดยกำรคัดเลือกแกนนำหมู่ บ้ำนละ 20 คน ให้
แกนนำให้ได้เรียนรู้ ฝึกขับขี่รถจักรยำนยนต์อย่ำงมีเทคนิค ไม่สุ่มเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนและให้นำ
ควำมรู้นี้ไปแนะนำคนในบ้ำนตนเองให้ขับขี่รถจักรยำนยนต์อย่ำงปลอดภัย ด้วยสติและปัญญำอย่ำงถูกวินัย
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ลำดับที่สอง ทำอย่ำงไร ให้คน ทั้ง 6 หมู่บ้ำนสร้ำงกติกำร่วมกัน มิใช่บังคับ แต่เป็นกติกำที่ยอมรับ
ร่วมกันถือปฏิบัติเช่นเดียวกันทุกคน ผู้ใหญ่บ้ำนพร้อมแกนนำ ร่วมกันกำหนดกติกำ และจัดมำตรกำรเสริมด้วย
กำรตั้ง“ด่ำนชุมชนคนกำลิซำ” คอยแนะนำ ตักเตือนให้สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยำนยนต์ให้ถูกวินัย
จรำจร แกนนำจะตั้งด่ำนเตือนอำทิตย์ละ 1 ครั้ง ในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งมีกำรจรำจรคับคั่ง กติกำร่วมกัน หำกผิด
ไม่ใส่หมวกนิรภัย ครั้งที่ 1 จะถูกตักเตือน ครั้งที่ ๒ ให้ไปทำงำนสำธำรณะประโยชน์ และครั้งที่ 3 ปรับเป็นเงิน
20 บำท เข้ำชมรมพัฒนำหมู่บ้ำน ผู้ใหญ่ทุกบ้ำนลงนำมในคำสั่งติดประกำศให้ทรำบทั่วกันและให้ถือปฏิบัติ
อย่ำงเคร่งครัด

เสียงสะท้อนจำกแบกรีหรืออำสำสมัคร แกนนำในกำรตั้งด่ำนตรวจคนกำลิซำ บ้ำนฮูลู “กลัวพรรค
พวกจะว่ำเอำ” แบกรีพูดกับ ผอ.โรงเรียน “แบกรี..บอกชำวบ้ำนว่ำอย่ำงไรละเมื่อโบกให้เขำจอดรถ” “ถ้ำไม่
ใส่หมวกกันน็อค เมื่อมูตู(มอเตอร์ไซด์)เกิดอุบัติเหตุจะเจ็บหรือตำยหรือพิกำร..เมียต้องเป็นหม้ำยลูกไม่มีพ่อนะ
...ถ้ำเกิดพิกำรขึ้นมำ...ลูกเมียแบจะเดือดร้อนนะ” แบกรีเล่ำให้ ผอ.โรงเรียนฟัง
ควำมสำเร็จครั้งนี้ จะไม่เกิด หำกไม่มีกำรชงข้อมูลสำรสนเทศที่สุดเสี่ยง นำขึ้นมำพูดคุย มีตัวอย่ำง
จริงให้เห็น มีกำรเชื่อมภำคีเครือข่ำยสหสำขำที่หลำกหลำยมำช่วยกัน ชี้ให้เห็นว่ำปัญหำเป็นของทุกคน และ
ชวนกันมำแก้ ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ได้ปฏิบัติ ผลที่ตำมมำ คือ สุดคุ้ม ไม่มีกำรสูญเสียหน้ำโรงเรียนกำลิซำ
อีกเลย
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ชาย.....ข้างถนนคนตานี
คุณบุญรอด โพชะเรือง
สนง.ปภ.จ.ปัตตำนี
ถนนทุกสำยที่เขำอำศัยอยู่เป็นเพิงพักเล็กๆ มอเตอร์ไซด์คู่ใจเขำเปลี่ยนที่พักตำมเพิงต่ำงๆ ด้วย บำง
เพิงก็อยู่กันหลำยคน สลับสับเปลี่ยนตำมห้วงเวลำที่เหมำะสมของแต่ละคน บำงเพิงเป็นศำลำพร้อมด้วยกำแฟ
ผลไม้ หล่ อเลี้ ย ง เปรี ยบเหมือน “ชำยข้ำงถนน” เพื่อทำหน้ำที่บริกำรรับส่ งคนทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็ก
นักเรียนชั้นประถม มัธยม อุดมศึกษำ ข้ำรำชกำร พ่อค้ำแม่ค้ำ และแม้แต่ชำวต่ำงชำติต่ำงก็ใช้บริกำร “ชำยข้ำง
ถนน” ปัญหำที่ตำมมำของ “ชำยข้ำงถนน”คือรำคำค่ำบริกำรที่ไม่คงที ปรับเปลี่ยนไปตำมควำมรู้สึก มำกบ้ำง
น้อยบ้ำง แล้วแต่ใครจะตั้งรำคำ อีกภำพที่ปรำกฏจนร้ำวรำนใจของ “ชำยข้ำงถนน” คือควำมสูญเสียบน
ถนนหลำยสำยจนเขำต้องสะท้อนว่ำ “ถ้ำเรำมีควำมรู้สักนิดเข้ำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทำงถนนแทนที่
เขำจะต้องตำยต่อหน้ำต่อตำเรำเขำอำจจะมีชีวิตรอดก็ได้นะ”
ปั ญ หำ และควำมรู้ สึ ก เหล่ ำ นี้ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ถู ก น ำมำเล่ ำ ในเวที แ ลกเปลี่ ย นของคณะท ำงำนกอง
เลขำนุกำร ศูนย์อำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจั งหวัดปัตตำนี โดยสำรวัตรจรำจรเมืองปัตตำนี ร่วมระดม
ควำมคิด หำวิธีกำร ทำให้เกิดระเบียบที่ถูกต้อง และให้กำรบริกำรของมอเตอร์รับจ้ำง ประทับใจผู้รับบริกำร
มติที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่ำ ต้องร่วมมือแสวงหำควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยทั้งภำครำชกำร มอเตอร์รับจ้ำงเอง
จะต้องสร้ำงกำรมีส่วนร่วม มิใช่มำจำกกำรสั่งกำรจำกทำงรำชกำร ซึ่งจะเป็นกำรกดดันและบังคับให้กระทำ
ตำมโดยที่ไม่อยำกจะทำ
กำรประชุมร่วมทั้งฝ่ำยรำชกำร และทีมมอเตอร์ไซด์รับจ้ำงในพื้นที่จึงเกิดขึ้น โดยสิ่งแรกที่จะต้อง
ให้แก่ทีมมอเตอร์รับจ้ำง คือ ควำมรู้ เพื่อปกป้องชีวิต และกำรบำดเจ็บจำกกำรประกอบอำชีพมอเตอร์รับจ้ำง
จะต้องมีองค์ควำมรู้กำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย ถูกต้องวินัยจรำจร สวมหมวกนิรภัยป้องอันตรำยของศีรษะเมื่อเกิด
อุบัติเหตุทำงถนน นอกจำกนี้ พื้นที่เมืองปัตตำนีกว้ำงขวำง ยำกต่อกำรดูแล จึงให้แบ่งพื้นที่เป็น 4 โซน 4 สี
โดยใช้เสื้อกั๊กประจำตัวแยกตำมสี สิ่งสำคัญคือ ต้องมีหัวหน้ำโซนในกำรประสำนงำน ควบคุม ดูแล และกำกับ
แนะนำ ที่ประชุมลงมติ ให้มีโซนสีส้ม น้ำเงิน เหหลือง และแดง ให้มีหัวหน้ำโซน อีกปัญหำ คือ กำรมีปำกมี
เสียงกับผู้รับบริกำรเรื่องมำตรฐำน รำคำค่ำบริกำรที่ยุติธรรมจึงให้ขนส่งจังหวัดกำหนดค่ำบริกำร จึงให้มอเตอร์
ไซด์ติดป้ำยไวนิลบอกรำคำไว้ทุกโซน และสิ่งที่ละเลยไม่ได้ คือ กำรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อให้บริกำรลูกค้ำ
และแนะนำให้ลูกค้ำสวมหมวกนิรภัยเช่นเดียวกับตนเองด้วย
มำถึงภำรกิจที่มำจำกใจของ “ชำยข้ำงถนน” ที่อำสำเข้ำมำช่วยผู้ประสบเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุบริเวณ
ถนนที่พวกเขำประจำอยู่จะต้องรีบแจ้งหน่วยกู้ชีพ โรงพยำบำลเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ โดยเร่งด่วน ให้เข้ำมำยังพื้นที่
เกิดเหตุ และอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณที่เกิดเหตุมิให้เกิดกำรจรำจรติดขัด และที่จะต้อง
ปฏิบัติอีกประกำร คือ กำรจดบันทึกข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนบริเวณที่ประจำอยู่เป็นรำยวัน
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จำกมำตรกำรที่กำหนดให้ “ชำยข้ำงถนนหรือมอเตอร์ไซด์รับจ้ำง” ถือปฏิบัตินั้น มีคำถำมว่ำ “แรงไป
หรือไม่”เสียงจำก...แบรอมลี หัวหน้ำโซนสีส้ม “ไม่แรงหรอกครับ...แต่เกิดระเบียบชัดเจนมำก มีควำมศักดิ์สิทธิ์
เหมือนคัมภีร เมื่อก่อนต่ำงคนต่ำงทำไปวันๆ ได้แค่ค่ำบริกำร แต่เดี๋ยวนี้ รู้สึกภูมิใจ อิ่มใจได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในสังคมในกำรช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ใช่แค่ “ชำยข้ำงถนน” แต่ คือ ตำสับปะรดวินมอเตอร์ไซด์
เมืองตำนี
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ร่วมด้วยช่วยกัน นาทวีปลอดภัย
คุณเมธา ราชพงศ์
โรงพยำบำลนำทวี จ.สงขลำ
อำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ แม้ว่ำจะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดเหตุกำรณ์จำกควำมไม่สงบแต่ก็เป็น
พื้นที่เศรษฐกิจดี ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม มีกำลังในกำรซื้อยำนพำหนะรถยนต์มำใช้ใน
ชีวิตประจำวันและประกอบอำชีพ แต่ยังมีทัศนคติต่อกำรขับขี่ที่ไม่ดี เช่น ขับขี่รถจักรยำนยนต์ในระยะทำง
ใกล้ๆ ไม่จ ำเป็น ต้อ งสวมหมวกนิร ภัย ขับ รถฝ่ำ ฝืน กฎจรำจร คึก คะนอง ดื ่ม สุร ำแล้ว ขับ รถ ฯลฯ
นอกจำกนี้สภำพถนนส่วนหนึ่งเป็นเส้นทำงโค้ง คดเคี้ยว สูงชัน ขรุขระ ไม่มีไหล่ทำงสำหรับรถจักรยำนยนต์
ล้วนแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจรำจรได้
จำกข้อมูลกำรเสียชีวิตของโรงพยำบำลพระบรมรำชินีนำถ อำเภอนำทวี ปี 2553 - 2554 มีอัตรำกำร
เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจร เพิ่มขึ้นจำก 33.99 เป็น 39.91 ต่อแสนประชำกร เมื่อวิเครำะห์สำเหตุจำก
ผู้ บ ำดเจ็ บ จำกอุ บั ติ เ หตุ ที่ เ ข้ ำ รั บ กำรรั ก ษำพบว่ ำ ผู้ บ ำดเจ็ บ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ในกลุ่ ม วั ย รุ่ น -วั ย ท ำงำน ขั บ
รถจั กรยำนยนต์ไม่ส วมหมวกนิ ร ภัย เกิดเหตุบนถนนในหมู่บ้ำน ดื่มสุ รำก่อนขับขี่ และสภำพรถไม่มีควำม
ปลอดภัยในกำรขับขี่
ปี 2555 เครือข่ำยอุบัติเหตุจรำจรอำเภอนำทวีเริ่มก่อตัวด้วยยุทธศำสตร์ 7 ช. (ชง เชื่อม ช้อน เช็ค ชม
เชียร์ และแชร์) ในกำรขับเคลื่อนงำน โดยมีสำธำรณสุขและสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเป็นพี่
เลี้ยง ได้ตั้งวง“กินข้ำวเล่ำเรื่อง” เชื่อมสหสำขำ ประกอบด้วย ตำรวจ กู้ภัยอำเภอนำทวี สำธำรณสุข แขวงกำร
ทำง หมวดกำรทำง บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัย ขนส่ง องค์กรบริหำรส่วนท้องถิ่น เทศบำลตำบลนำทวี ชง
ข้อมูลกำรเฝ้ำระวังกำรบำดเจ็บ (IS) ของสำธำรณสุขมำเป็นประเด็นพบปะพูดคุย
หลังกำรก่อตัวเครือข่ำยอุบัติเหตุจรำจรอำเภอนำทวี เกิดเวทีพบปะกันทั้งรูปแบบเป็นทำงกำรและไม่
เป็นทำงกำร ร่วมวิเครำะห์สำเหตุจำกข้อมูล IS และ นำฬิกำอุบัติเหตุจรำจรจำกตำรวจ ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไข
ตำมศักยภำพของพื้นที่ โดยเริ่มจำกทำงเทศบำล และหมวดกำรทำงเทพำ ร่วมแก้ไขด้ำนวิศวกรรมจรำจร ที่
คณะทำงำนพิจำณำว่ำเป็นจุดเสี่ยงด้วยกำรจัดระบบทำงรถ ปรับสภำพถนน เพิ่มไฟจรำจร ควำมสว่ำง ป้ำย
จรำจร จำนวน 14 จุด
ด้ ำ นเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต ำรวจช่ ว ยกวดขั น วิ นั ย จรำจร ร่ ว มด ำเนิ น มำตรกำรองค์ ก ร กั บ โรงพยำบำล
พระบรมรำชินีนำถ ณ. อำเภอนำทวี ด้ำนกำรสวมหมวกนิรภัย โดยให้หัวหน้ำงำนเป็นผู้ตรวจสอบวินัย หำก
บุคลำกรไม่ปฏิบัติตำม สำมำรถแจ้งชื่อให้ปรับได้ อัตรำค่ำปรับเป็นไปตำมลำดับตำแหน่งหน้ำที่ เช่น เจ้ำหน้ำที่
50 บำท หัวหน้ำงำน 100 บำท และผู้อำนวยกำรรพ. 500 บำท พร้อมทั้งส่งเข้ำรับกำรอบรมที่สำนักงำน
ขนส่งเป็นเวลำ 2 ชั่วโมง เพื่อให้ข้ำรำชกำรเป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ภำคกำรศึกษำช่วยพัฒนำ
ศักยภำพอำสำจรำจร โรงเรียนสีขำว
นอกจำกนี้หน่วยงำนสำธำรณสุขยังได้พัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ขยำยภำคีเครือข่ำยกู้ชีพ กู้ภัยโรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ โรงพยำบำลตติยภูมิ หน่วยกู้ภัยอำเภอนำทวีและหน่วย
อำสำกู้ชีพขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอรอยต่อ จัดระบบดูแลรักษำผู้ป่วยจำกอุบัติเหตุจรำจร
ด้วยระบบทำงด่วน นักกำยภำพบำบัด ทีมพยำบำลจิตเวช และทีมเยี่ยมบ้ำนร่วมดูแลฟื้นฟูสภำพ ผู้ป่วยที่มี
ควำมพิกำร /มีอุปกรณ์ติดกำยต่อเนื่องที่บ้ำน พัฒนำศักยภำพในกำรดูแลตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล
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ผลจำกกำรร่วมด้วยช่วยกันแบบบูรณำกำร จุดเสี่ยงในพื้นที่ได้รับกำรแก้ไข ไม่มีผู้เสียชีวิตซ้ำ อัตรำ
กำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจรของอำเภอนำทวี ลดลงจำก 33.98 ต่อแสนประชำกรในปี 2555 เหลือ 10.36
ในปี 2558 และจำนวนผู้บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุจรำจรลดลงจำก 1,910 รำยเหลือ 1,479 รำย ผลสำเร็จนี้ไม่
ได้มำด้วยเพียงข้ำมคืน หรือกำรดำเนินงำนเพียงหน่วยงำนเดียว แต่อำศัยพลังจำกกำรร่วมด้วยช่วยกันของภำคี
เครือข่ำยอุบัติเหตุจรำจรอำเภอนำทวี ซึ่งเริ่มก่อตัวมำตั้งแต่ปี 2555 ช่วยกันคนละไม้คนละมือมำอย่ำงต่อเนื่อง
ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้ว และหำมำได้เองโดย ไม่รอจำกงบประมำณ
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พระแสงสัญจรปลอดภัย เด็กร่วมใจสวมหมวกนิรภัย
คุณจานง สวัสดิ์วงศ์
สนง.ปภ.สุรำษฎร์ธำนี สำขำพระแสง
อำเภอพระแสง ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีเส้นทำงสำยหลักที่ผ่ำนอำเภอพระแสงไปสู่
อำเภออื่นๆ นั้น เป็นถนนมีควำมกว้ำง 7 เมตร ไม่มีไหล่ทำง ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุ จำกสถิติกำร
เกิดอุบัติเหตุในอำเภอพระแสงพบว่ำปี 2557 มีจำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน 88 ครั้งและผู้เสียชีวิต 5 รำย
เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ซึง่ เกิดอุบัติเหตุฯ 81 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 4 รำย โดยพบว่ำผู้บำดเจ็บ และผู้เสียชีวิตร้อยละ 32
มีอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ยำนพำหนะที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ เกือบทั้งหมดเป็นรถมอเตอร์
ไซด์ และมีอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 2
เมื่ อ มำทบทวนดู ว่ ำ กำรรณรงค์ ส วมหมวกฯที่ ผ่ ำ นมำไม่ ค่ อ ยประสบผลส ำเร็ จ อำจเกิ ด จำก
กลุ่มเป้ำหมำยยังไม่เห็นควำมสำคัญของกำรสวมหมวกฯ ไม่คุ้นเคยกับกำรสวมหมวกนิรภัย คิดว่ำ ไปใกล้ๆไม่
ต้องใส่ก็ได้ ทำงภำคีเครือข่ำยกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน โดยมีสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำพระแสง เป็นตัวหลักได้มำร่วมพูดคุยจึงได้เปลี่ยนกลุ่มเป้ำหมำยกำรสวมหมวกฯ ใหม่
โดยเริ่มจำกเด็กอนุบำล เพื่อปลูกฝังกำรสวมหมวกตั้งแต่เล็ก ตำมโบรำณว่ำ ไม้อ่อนดัดง่ำย จึงเป็นที่มำของ
โครงกำรฯ พระแสงสัญจรปลอดภัย เด็กร่วมใจสวมหมวกนิรภัย เริ่มด้วยกำรชงข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุและ
เสีย ชีวิตแก่ผู้บ ริห ำรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผู้อำนวยกำรโรงเรียนด้ว ยกำรพบปะพูดคุย ชวนเข้ำร่ว ม
โครงกำร เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจำกกำรใช้รถจักรยำนยนต์ ซึ่งผู้บริหำรโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลย่ ำน
ดินแดง และองค์กรปกครองตำบลอิปัน อำเภอพระแสงสนใจเข้ำร่วม ทำงโรงเรียนสำรวจข้อมูล พบ มีเด็ก
นักเรียนซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์มำโรงเรียน จำนวน 215 คน โรงเรียนจึงได้เชิญผู้ปกครองทั้งหมดมำสร้ำง
ควำมเข้ำใจ ว่ำทำไมต้องมีกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน เน้นกำรสวมหมวกนิรภัย ผ่ำนกำรเล่ำ
เรื่อง นำคลิปVDO ภำพเหตุกำรณ์จริงให้ผู้ปกครองดูว่ำ หำกสวมหมวกนิรภัยแล้วจะมีควำมปลอดภัยอย่ำงไร
ถ้ำไม่สวมหมวกนิรภัยแล้ว หำกเกิดอุบัติเหตุจะมีผลกระทบอย่ำงไรกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สำหรับเด็ ก
นักเรียนอนุบำล กำรพูดคุยใช้เทคนิคกำรเปรียบเทียบให้เป็นภำพเพื่อให้เด็กเกิดควำมเข้ำใจว่ำ ถ้ำไม่สวมหมวก
ฯอะไรจะเกิดขึ้นกับศีรษะตนเอง ด้วยกำรใช้ “ลูกแตงโม”เปรียบเสมือนศีรษะ เมื่อตกแล้วแตกได้แล้วให้เด็กๆ
ปฏิญำณว่ำ “หนูจะสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อซ้อนรถจักรยำนยนต์”พร้อมแจกหมวกนิรภัย จำนวน 100 ใบ
ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก บริษัทประกันภัย บริษัท A16จำกัด และอีก 60 ใบผู้ปกครองสนใจซื้อเพิ่มเติมจำก
บริษัทกลำงฯ สำขำสุรำษฎร์ธำนี ใบละ 99 บำท ส่วนทำงโรงเรียนได้จัดหำที่เก็บหมวกฯ ไว้ในห้องเรียน
เมื่อเด็กน้อยเข้ำร่วมโครงกำรสวมหมวกนิรภัยไปโรงเรียนทุกวัน เริ่มส่องประกำยควำมหวังให้กับทีม
ภำคีเครือข่ำยพระแสง เมื่อมำยืนหน้ำโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลย่ำนดินแดงวันนี้พวกเรำได้เห็นภำพเด็กๆที่
สวมหมวกฯถึง 99 % ภำพทีผู้ปกครองไม่สวมหมวกฯก็ลดน้อยลงเรื่อยๆ เป็นสิ่งที่ทำให้ทีมงำนเกิดกำลังใจที่จะ
ขยำยผลไปสู่สถำนศึกษำอื่นๆ แม้ว่ำกำรปลูกฝังกับเด็กเล็กๆจะต้องใช้เวลำเพื่อให้เกิดดอกผล แต่จะเป็นควำม
ยั่งยืนถ้ำทำได้
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ติดอาวุธ......สกัดอาชญากรบนท้องถนน
นางอรชร อัฐทวีลาภ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
ไข่มุกอันดำมัน สวรรค์เมืองใต้ ภูเก็ตเมืองแห่งกำรท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่ำงชำติ
เข้ำมำเยี่ยมเยียนปีละเกือบสิบล้ำนคน ปัญหำกำรใช้รถ ใช้ถนน กำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ตำมมำ จนทำให้ภูเก็ตแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เรื่องกำรเกิดอุบัติเหตุฯ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศมำ
ตลอดสิบปีที่ผ่ำนมำ
กำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่ภูเก็ต ส่วนใหญ่ยังคงเกิดจำกรถจักรยำนยนต์ บำงครั้งล้มเอง ไม่มี
คู่กรณี 5 ปีที่ผ่ำนมำ พบ ผู้ประสบเหตุดื่มแอลกอฮอล์ เฉลี่ยร้อยละ 30.72 โดยเฉพำะในเขตท่องเที่ยวและช่วง
เทศกำล พบ อัตรำกำรดื่มแอลกอฮอล์ สูงกว่ำค่ำเฉลี่ย ซึ่งอำจเป็นสำเหตุหลักที่ทำให้เกิดกำรล้มเอง กำรแก้ไข
ปัญหำเรื่องดื่มแล้วขับมักได้รับกระแสต่อต้ำนในพื้นที่กำรท่องเที่ยว แม้แต่ผู้บริหำรระดับสูงของจังหวัดบำง
ท่ำนยังพูดว่ำ “จะมำทำอะไรกับภูเก็ต ทำให้รถไม่ติดก็พอแล้ว...” ภูเก็ตจึงยังคงเน้นกำรรณรงค์ดื่มไม่ขับเฉพำะ
ช่วงเทศกำลเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆของประเทศ แม้ฝ่ำยบังคับใช้กฎหมำยจะเห็นควำมสำคัญของปัญหำนี้ แต่
ข้อกฎหมำยต้องมีหลักฐำนพิสูจน์เพื่อ ลงโทษกับผู้กระทำผิด เช่นเดียวกับกำรตรวจจับอำชญำกรบนท้องถนน
ต้องมีอำวุธ ตำรวจหลำยท่ำนมักบ่นให้ฟังเสมอว่ำ โรงพักไม่มีเครื่องมือ ถึงมีก็ใช้ไม่ได้ เพรำะไม่มีกำรสอบเทียบ
ที่จะใช้เป็นหลักฐำนส่งฟ้องศำล
คณะกรรรมกำรพัฒนำระบบข้อมูลทำงถนนร่วมกับภำคีเครือข่ำย ในจังหวัด ซึ่งมี ทีมสนับสนุน สอจร.
ตำรวจ แขวงทำงหลวง สำธำรณสุข บริษัทกลำงฯ เป็นแกนหลักในกำรชวนเชื่อมหน่วยงำนเข้ำมำมีส่วนร่วม ใน
กำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน โดยเริ่มจำกโจทย์ง่ำยๆ เช่น กำรแก้จุดเสี่ยงทำงกำยภำพ ด้วยกำรขีดสี ตี
เส้น ติดไฟ ติดป้ำยก่อน ปีต่อมำจึงเริ่มจับโจทย์ที่ยำกมำกขึ้น จนในปี 2558 คณะกรรมกำรฯ เห็นพ้องต้องกัน
ว่ำ เรำควรมำทำเรื่องเมำกันสักที เพื่อจะได้ลดอำชญำกรบนท้องถนนลง แต่จะทำอย่ำงไรที่จะเดินหน้ำกำร
บังคับใช้กฎหมำยให้เข้มงวดได้ เป็นโจทย์ที่คณะกรรมกำรฯ ต้องร่วมกันคิด
คณะกรรมกำรฯ ได้ใช้ข้อมูลอัตรำกำรดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ประสบเหตุและกำรเสียชีวิตเป็นข้อมูลชงสู่
กำรเปิดประเด็นชวนเชื่อมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดซึ่งได้แก่ (ชมรมสถำนประกอบกำร ผู้บริหำรท้องถิ่น
สื่อ มูลนิธิ ฯ )ด้วยกำรเปิดเวทีพูดคุย ชวนวำงเป้ำหมำยและหำทำงออกร่ว มกัน ทำให้สำมำรถลดกระแส
ต่อต้ำนและสร้ำงควำมมีส่วนร่วมได้เป็นอย่ำงดี โจทย์ต่อไป คือ แล้วจะหำอำวุธ หรือเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
ให้ตำรวจเป็นเครื่องมือสกัดอำชญำกรบนท้องถนนได้จำกที่ไหนที่ต้องมีกำรสอบเทียบและวัสดุให้ใช้ได้ตลอด
อำยุกำรใช้งำนของเครื่อง คำตอบนี้เป็นเรื่องไม่ยำกถ้ำเรำพิสูจน์ให้เห็นว่ำ สิ่งที่ทำมีประโยชน์ คนทำมีควำม
ตั้งใจ มุ่งมั่น โปร่งใส สิ่งที่ต้องกำรก็จะได้รับกำรตอบสนอง เช่นเรื่องนี้คณะกรรมกำรฯได้รับกำรสนับสนุน
เครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์จำกมูลนิธิ Safer Road มูลค่ำ 1,143,00 บำท โดยผ่ำนกำรจัดซื้อจำกสโมสรโร
ตำรี่ทุ่งคำ เพื่อควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรและควำมโปร่งใส สโมสรโรตำรี่ยังรับดูแลค่ำใช้จ่ำยกำรสอบ
เทียบเครื่องและวัสดุหลังหมดกำรประกันจำกบริษัท ครั้งนี้เรำได้เครื่องเป่ำคัดกรอง จำนวน 30 เครื่อง เครื่อง
ตรวจวัดปริมำณแอลกอฮอล์ จำนวน 9 เครื่อง กระจำยประจำทุกโรงพัก และสิ่งหนึ่งที่ขำดไม่ได้ คือ อย่ำลืม
กำรสื่ อประชำสัมพันธ์ คณะกรรมกำรฯ ได้เข้ำพบท่ำนผู้ ว่ำฯ เพื่อน ำเรียนควำมเป็น มำ และเรียนเชิ ญเป็น
ประธำนรับมอบเครื่องมือจำกคุณไมเคิล วูดฟอร์ด ประธำนมูลนิธิ Safer Road ก่อนกำรบังคับใช้กฎหมำย
สโมสรโรตำรี่และสื่อท้องถิ่นเป็นเจ้ำภำพร่วมกันประชำสัมพันธ์ “ดื่มแล้วขับ ถูกจับแน่” เป็นเวลำ 1 เดือน กำร
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ตั้งด่ำนสกัดอำชญำกรบนท้องถนนจึงเริ่มต้นขึ้น พร้อมกับกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรตรวจจับรำยงำนผู้บริหำร
ทุกวัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินร่วมกับอัตรำกำรดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ประสบเหตุจำกสำธำรณสุข
ควำมเข้มงวดกำรสกัดอำชญำกรบนท้องถนนในระยะเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ สถิติกำรเรียกตรวจ
เพิ่มขึ้นกว่ำสำมเท่ำตัว สำมำรถลดคนดื่มแล้วขับและอัตรำกำรดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ประสบเหตุลงได้
เคล็ดลับสำคัญ กำรชวนเชื่อมเครือข่ำยด้วยกำรสร้ำงเป้ำหมำยร่วมกัน คือกำรติดอำวุธให้ผู้ปฎิบัติเป็น
พลังสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรบังคับใช้กฎหมำย ลดกระแสต่อต้ำนและสร้ำงควำมยั่งยืน

ร้ อยละของผู้บาดเจ็บที่ด่ มื แอกอฮอล์ จาแนกรายเดือน
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วงเวียนสุรินทร์ นริศร
นางอรชร อัฐทวีลาภ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
สี่แยกสุรินทร์ -นริศร อยู่ในพื้นที่เทศบำลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นสี่แยกใจกลำงศูนย์รำชกำร
สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้ว ย ศำลำกลำง
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เทศบำลนครภู เ ก็ ต ส ำนั ก งำน
สำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ตและสนำมชัย สนำมกีฬำแห่ง
ที่ 2 ของจังหวัด มีปริมำณรถสัญจรไปมำผ่ำนสี่แยก
วันละกว่ำ 5,000 คัน
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒ นำระบบ
ข้ อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท ำงถนนจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต บริ ษั ท กลำง
คุ้มครองผู้ ป ระสบภัยจำกรถ จำกัด สำขำภูเก็ต ได้
รำยงำนข้อมูลจุดเสี่ยงต่ำงๆในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี 2556 พบว่ำข้อมูลบริเวณสี่แยกสุรินทร์-นริศร มีรำยงำนว่ำ
ในรัศมี 1 กิโลเมตรมีแนวโน้มกำรเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะบริเวณจุดตัด โดยในปี 2558
(มกรำคม-สิงหำคม 2558) ห้วงเวลำเพียง 8 เดือนมีจำนวนอุบัติเหตุและผู้บำดเจ็บเพิ่มขึ้นกว่ำเท่ำตัวจำก 16
ครั้ง เป็น 36 ครั้ง หรือเพิ่มขึ้นกว่ำเท่ำตัว และมีผู้เสียชีวิตมำกถึง 5 รำย ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรผ่ำฝืนสัญญำณไฟ
จรำจร เรื่องนี้สร้ำงควำมประหลำดใจผู้บริหำรจังหวัดอย่ำงมำก จึงเป็นที่มำของกำรสร้ำงวงเวียนที่จะสำมำรถ
แก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้ด้วยทฤษฎีกำรลดจุดตัด
นำยแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองประธำน สอจร. และเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนน จึงได้ของบประมำณสนับสนุนจำกมูลนิธิ Safer Road Foundation จำนวน 2,398,500
บำท เพื่อนำมำก่อสร้ำงวงเวียน กำรดำเนินงำนอำศัยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย เริ่มตั้งแต่กำรบริหำร
งบประมำณให้มูลนิธิSafer Road โอนผ่ำนสโมสรโรตำรี่ทุ่งคำ เพื่อควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำยโดยทำในรูป
คณะกรรมกำร ทั้งภำครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม กำรออกแบบด้ำนสถำปัตยกรรมโดยสถำปนิกจำกสโมสรโร
ตำรี่ทุ่งคำ และมี ศ.ดร.พิชัย ธำนีรณำนนท์ จำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิศวกรรมจรำจร
ให้ ควำมเห็น เชิงวิ ชำกำร และได้รั บ กำรเห็ นชอบแบบจำกทำงผู้บริหำร คือ ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดภูเก็ตและ
นำยกเทศมนตรีนครภูเก็ต กำรก่อสร้ำงอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของแขวงทำงหลวงภูเก็ต เมื่อกำรก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จวงเวีย นจะอยู่ในกำรดูแลและบำรุงรักษำ ของเทศบำลนครภูเก็ต กำหนดเวลำก่อสร้ำงตั้งแต่วั นที่ 15
มกรำคม 2559-31 มีนำคม 2559 ใช้ระยะเวลำรวม 77 วัน หลังเปิดใช้วงเวียนมีกำรติดตำมข้อมูลอุบัติเหตุทั้ง
จำก บริษัทกลำง คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จำกัด สำขำภูเก็ตสถำนีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต และสำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
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วงเวียนสุรินทร์-นริศร มีรูปแบบผ่ำนแนวคิด ดังนี้
- ด้ำนควำมปลอดภัย โปร่งสำมำรถมองทะลุเพื่อป้องกันกำรบดบังทัศนวิสัย
- บริเวณวงเวียน เป็นโครงสร้ำงอลูมิเนียมคอมโพสิท ซึ่งมีควำมแข็งแรง มีอำยุกำรใช้งำนยำว
บำรุงรักษำได้ง่ำย
- วงเวียนเป็นภูมิสถำปัตย์ 6 เหลี่ยม หมำยถึง กำรประสำนภำคีเครือข่ำยที่มีควำมหมำยหลำย
ประกำร
- ทรงกลม หมำยถึง ไข่มุกแห่งอันดำมัน
- รูปทรงสถำปนิกแบบเหลี่ยมเข้ำได้กับทัศนียภำพด้ำนข้ำงซึ่งมีกำแพงหินลักษณะเหลี่ยมและ
สำมำรถให้ควำมหมำยคล้ำยหลังเต่ำซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งควำมมีอำยุยืนยำว
หลังจำกกำรเปิดใช้วงเวียน ตั้ งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2559 -31 กรกฎำคม 2559 จำกรำยงำนข้อมูล
อุบัติเหตุทั้ง 3 แหล่งข้อมูล พบว่ำมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนบาดเจ็บเล็กน้อย เพียง 1 ราย และมีเสียง
เรียกร้องจำกประชำชนทั่วไปให้สร้ำงวงเวียนในหลำยๆทำงแยก ที่มีปัญหำเรื่องอุบัติเหตุ แตกต่ำงจำกในอดีตที่
มักใช้วิธีแก้ไขโดยกำรติดตั้งสัญญำณไฟจรำจร
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หยุดรถตกถนน…บนเขาพับผ้า
คุณฤทัย ก้งเส้ง
สนง.ปภ.จ.ตรัง
ถนนสำยเพชรเกษมสำยตรัง นำโยง อำเภอนำโยง จังหวัดตรัง เป็นเส้นทำงที่เชื่อมกำรเดินทำงจำก
จังหวัดตรังสู่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดภำคใต้ตอนล่ำง โดยเฉพำะช่องเขำพับผ้ำ เดิมเป็นถนน สองเลนส์ และ
ในปี 2557 ได้รับกำรพัฒนำและกำรปรับปรุงเป็นถนนหกเลนส์ ซึ่งเป็นทำงโค้งและคดเคี้ยว หลำยจุดผ่ำนพื้นที่
เขำสวยงำน อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดหยุดพักรถ “อันดำมัน เกทเวย์” ซึ่งมีผู้เดินทำง และนักท่องเที่ยว
จำนวนมำก โดยเฉพำะในช่วงวันหยุด ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุโดยสถิติตั้งแต่มีกำรก่อสร้ำงถนนหกเลนส์เสร็จเมื่อ
เดือนมิถุนำยน 2557 ถึงตุลำคม 2558 มีอุบัติเหตุจำนวนกว่ำ 80 ครั้งเสียชีวิต 1 คน ส่วนมำกอุบัติเหตุที่เกิดจะ
เป็ น ลั ก ษณะรถตกถนนไถลลงข้ ำ งทำง บำงครั้ ง วั น ละ 2-3 คั น โดยเฉพำะในช่ ว งที่ มี ฝ นตกท ำให้ มี
ผู้ได้รับบำดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหำย และส่งผลกระทบต่อกำรเดินรถของรถคันอื่นๆ เป็นอย่ำงมำก
กำรทำงำนของเครือข่ำยควำมปลอดภัยทำงถนนอำเภอนำโยงที่ผ่ำนมำ พยำยำมแก้ไขปัญหำทั้งกำร
ติดตั้งป้ำยเตือน ป้ำยลดควำมเร็ว ป้ำยระวัง เส้นชะลอควำมเร็ว กำรเฝ้ำระวังตรวจจับควำมเร็ว และกำรให้
ควำมรู้กับชุมชน 2 ข้ำงทำง แต่กำรเกิดอุบัติเหตุรถตกถนนลงข้ำงทำง ณ จุดเดิม ก็ยัง เกิดขึ้น ทีมในกำรทำงำน
ของอำเภอนำโยงจึงได้ลงพื้นที่เพื่อสังเกตกำรณ์ กำรใช้รถใช้ถนนบนเส้นทำง โดยเฉพำะก่อนที่จะถึงจุดที่รถตก
ถนนลงข้ำงทำง ซึ่งเห็นว่ำปัจจัยสำคัญที่ มีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุคือ กำรใช้ควำมเร็ว หำกใช้ควำมเร็ว สูงนี้จะ
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุรถไถลลงข้ำงทำงหรือชนแบริเฮอร์ กลำงถนน และเป็นที่สังเกตว่ำ กว่ำร้อยละ 90 ของรถ
ที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นรถนอกพื้นที่
ควำมมุ่งมั่นที่จะแก้ไขจุดนี้ เครือข่ำยจึงร่วมกันหำแนวทำงในกำรป้องกันอีกครั้ง นั่นคือ แนวคิดที่ให้รถ
ที่ใช้ถนนเส้นนี้ลดควำมเร็วลงให้ได้ โดยใช้กำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยอำเภอนำโยง ประกอบด้วย อำเภอนำโยง
หมวดกำรทำงนำโยง สถำนีตำรวจภูธรนำโยง สำนักงำนขนส่งจังหวัดตรัง ร่วมบูรณำกำรในกำรตั้งจุดตรวจจับ
ควำมเร็ว เส้นชะลอควำมเร็วและกำรแก้ปัญหำจัดช่องจรำจร จำก 3 ช่องจรำจรเหลือ 2 ช่องจรำจร โดยใช้
กรวยล้มลุกจัดแบ่งช่อง จำกช่วงตรังไปพัทลุง ซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนจะลดควำมเร็ว และระมัดระวังในกำรขับรถมำก
ขึ้น ทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุอีกเลย
จุดส ำคัญของกำรหยุ ดรถตกถนนบนเขำพับ ผ้ำคือควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ ในกำรแก้ไขปั ญหำ โดยกำร
ปฏิบัติงำนแบบวงจรของกำรวำงแผนปฎิบัติและประเมินผล (Plan Do Check Act หรือ PDCA) ที่สำคัญ
บุคลำกรในพื้นที่ ตั้งแต่นำยอำเภอนำโยง และภำคีเครือข่ำยของอำเภอต่ำงให้ควำมสำคัญ เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้น
จะประชุมหำสำเหตุ วำงแผน แก้ไขปั ญหำและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะพิจำรณำวิธีแก้ปัญหำแล้ว มำ
ดำเนินกำรร่วมกันหำกไม่สำเร็ จ หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีก ก็จะหำแนวทำงที่สำมำรถแก้ไขได้ต่อไปเรื่อยๆ จน
ปรำกฏว่ำไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ณ จุดนี้อีกเลย
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ชัยชนะที่ Cockpit : อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณวรรณี มีขวด
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช
พ.ต.ท. กรกต พุฒนวล สวป. สภ.ทุ่งสง รู้สึกสลดใจทุกครั้งที่ต้องออกพื้นที่ร่วมชันสูตรศพ
ผู้ตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนนที่บริเวณจุดกลับรถ Cockpit และอดตั้งคำถำมกับตัวเองซ้ำซำกไม่ได้ว่ำ ทำ
อย่ำงไรเขำจะหยุดกำรตำยตรงจุดกลับรถที่ Cockpit ให้ได้เสียที
จุดกลับรถ Cockpit ตั้งอยู่บนทำงหลวงหมำยเลข 41 ตอน ทุ่งสง – ร่อนพิบูลย์ ที่ กม.296+800
สภำพถนนเป็นถนนที่มี ผิวจรำจรกว้ำง 6 ช่องจรำจร มีจุดกลับรถสองจุดอยู่ใกล้กัน สองฝั่งถนนรำยล้อมด้วย
ชุมชน ตลำดเปิดท้ำยและทำงลัดเข้ำตัวอำเภอ จึงเป็นจุดที่ชุมชนในพื้นที่ใช้ตัดกระแสจรำจรเข้ำไปยังตัวอำเภอ
และตลำดได้ง่ำย โดยไม่ต้องขับรถไปใช้จุดกลับรถที่สอง ก่อให้เกิดพฤติกรรม กำรขับรถย้อนศรและกำรตัด
กระแสจรำจร นำมำซึ่งกำรชนจนกลำยเป็นสำเหตุกำรบำดเจ็บและตำยอยู่บ่อยครั้ง
ในช่วงเทศกำลทุกเทศกำลและทุกปี จุด Cockpit เป็นจุดที่ถูกจัดลำดับให้เป็นจุดอันตรำย ต้องเฝ้ำระวัง
และดำเนินกำรปรับแก้ไขชั่วครำวเสมอมำ ตำมนโยบำยสำรวจจุดเสี่ยงในช่วงเทศกำลทุกเทศกำล วิธีกำร
จัดกำรของอำเภอทุ่งสงคือ ปิ ดจุ ดกลั บรถชั่วครำวด้ว ยแบริ เออร์ ซึ่งให้ ผลเป็นที่ประจักษ์ผ่ ำนเทศกำลทุก
เทศกำล มำหลำยปีว่ำ “แค่ปิดจุดกลับจุดที่ Cockpit เสีย แล้วให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไปใช้จุดกลับรถจุดที่สองซึ่งอยู่
ถัดไป กำรบำดเจ็บ/ตำยจำกกำรชนในช่วงถนนเส้นนี้ก็จะเท่ำกับศูนย์”
แต่ปัญหำก็คือตำรวจไม่สำมำรถใช้อำนำจหน้ำที่ “ปิด” จุดกลับรถ Cockpit แบบถำวรได้เลย ดูเหมือน
ผู้ใช้รถใช้ถนนจะยอมให้ทำงกำรปิดจุดดังกล่ำวแค่ช่วงเทศกำล 7 วันเท่ำนั้น พอย่ำงเช้ำวันที่ 8 แบริเออร์จะถูก
ยกออก และกำรกลับรถที่จุดดังกล่ำวก็ดำเนินไปตำมปกติ พร้อมๆกับกำรชนและกำรบำดเจ็บ ตำย ของคนใน
พื้นที่และต่ำงถิ่น และหำกทำงกำรยังแข็งขืนไม่ยอมเปิดจุดดังกล่ำว ผู้ ใช้รถใช้ถนนก็จะเริ่มแสดงควำมไม่พอใจ
และร้องเรียน จนรำชกำรทนกระแสกดดันไม่ไหว ต้องเปิดทำงให้ใช้เส้นทำงต่อไป ส่งผลให้เกิดกำรบำดเจ็บและ
ตำยซ้ำในที่เดิมๆอีกครั้ง
ก่อนหน้ ำนี้ ตำรวจต้องทำงำนคนเดีย ว ทำให้ แม้จะรู้ ปั ญหำและวิธีกำรแก้ไขก็ไม่ส ำมำรถดำเนิ น กำร
แก้ปัญหำได้อย่ำงรำบรื่น แต่หลังจำกทีมอำเภอทุ่งสงรวมตัวกันแบบสหสำขำ ทุกสำขำมีควำมชำนำญเฉพำะ
ด้ำน มีต้นทุนตำมควำมถนัดและควำมรับผิดชอบ มีกำรประสำนกำรทำงำนแนวรำบกันอย่ำงต่อเนื่อง ได้รู้จัก
วิธีกำรจัดกำรปัญหำแบบ 5ส 5ช ควำมเชื่อมั่นในอำนำจต่อรองและวิธีกำรจัดกำรก็มี มำกขึ้น ดังนั้นทีมจึงวำง
แผนกำรดำเนินงำน ตั้งเป้ำหมำยที่จะแก้ไขจุดเสี่ยงที่ cockpit ให้ได้ โดยตั้งผลลัพธ์ไว้ที่ กำรตำยเท่ำกับ ศูนย์
กำรปฏิ บั ติกำรเริ่ มหลั งช่ว งเทศกำลสงกรำนต์ เพื่อดูท่ำ ทีชุมชน ทีมทำงำน ‘แกล้ งลื มเปิด ’เส้ นทำง
ดังกล่ำวให้ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่ำ งที่เคยเป็นเหมือนทุกๆปี แล้วก็เป็นอย่ำงที่คำด แบริเออร์ถูกยกออก แม้ว่ำกู้ชีพ
ซึ่งถูกทีมจัดเวรยำมเฝ้ำระวังจะไปยกแบริเออร์ไปปิดไว้ เช่นเดิม มันก็จะถูกยกออกทุกครั้ง กำรร้องเรียนเริ่ม
ตำมมำ ทีมฯถือโอกำสดังกล่ำวเข้ำพบนำยกองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น เพื่อขอปิดจุดดั งกล่ำว และด้วยควำม
เข้ำใจดีว่ำ ประชำชนคือฐำนเสียงของนักกำรเมือง ดังนั้นเพื่อให้นักกำรเมืองสำมำรถทำงำนที่เป็นประโยชน์กับ
พื้นที่ได้โดยไม่กระทบฐำนเสี ยง ทีมฯจึ งขออนุญำตทำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพื้นที่ ขอทดลองปิดจุด
ดังกล่ำว 3 เดือน หำก 3 เดือน ยั งไม่สำมำรถลดกำรชน กำรบำดเจ็บ กำรตำยลงได้จะเปิดจุดดังกล่ำวให้
ประชำชนไว้ทันที
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ในช่วงสำมเดือน ทีมได้เตรียมแผนงำนโดยมีกำรแบ่งงำนกันทำ คือ ให้มูลนิธิเฝ้ำระวังกำรลักลอบเปิดจุด
ดังกล่ำวของชำวชุมชน และตำรวจดำเนินกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเข้มข้น ขณะที่โรงพยำบำลและบริษัทกลำง
เก็บข้อมูล แขวงกำรทำงที่ 2 ทุ่งสง ทำหนังสือรำยงำนผู้บังคับบัญชำ ของบประมำณปิดจุดบริเวณดังกล่ำว
ถำวรไว้รองรับ
ผลกำรประเมินหลังเวลำผ่ำนไป 3 เดือน พบว่ำไม่มีกำรชนในเพียงแค่จุด cockpit และยังรวมไปถึงช่วง
ถนนเส้นนั้น ทีมเข้ำปรึกษำและส่งข้อมูลคืนองค์กำรปกครองส่ว นท้องถิ่น เพื่อขอปิดจุดดังกล่ำวถำวร โดย
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำประชำมติขอควำมคิดเห็นจำกประชำชนในเขตชุมชน ในคำถำม 2 คำถำม
คือ หลังปิดจุดดังกล่ำวแล้วรู้สึกอย่ำงไร และยอมรับกำรปิดจุดดังกล่ำวหรือไม่ คำตอบจำกชุมชนคือ หลังจำก
ปิดทำให้เกิดควำมไม่สะดวก แต่กลั บพบว่ำชำวชุมชนมีควำมปลอดภัย มติดังกล่ำวนำไปสู่กำรปิดจุดกลับรถ
cockpit ถำวรในที่สุดและปิดกำรตำยถำวรที่จุดดังกล่ำวมำร่วม 2 ปี
ชัยชนะที่ cockpit จึงเป็นชัยชนะที่เกิดจำกกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรใช้ข้อมูลเป็นหลักฐำนเชิง
ประจั กษ์เพื่อชี้แจงกับ พื้นที่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสร้ำงส่ว นร่ว มจำกชุมชน นักกำรเมืองท้องถิ่นโดยใช้
หลักกำรประนีประนอมผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อขอกำรสนับสนุนขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทำให้นักกำรเมืองเสีย
ฐำนเสียง “ เรำต้องกำรยืมมือนักกำรเมืองช่วยแก้ปัญหำ ก็ต้องไม่ผลักภำระควำมเสี่ยงต่อฐำนเสียงของเขำ”
ทั้งยังได้สร้ำงควำมมั่นใจแก่ทีมอย่ำงมำก นำไปสู่กำรเดินหน้ำงำนป้องกันควำมปลอดภัยทำงถนนอย่ำงมั่นใจ
ของทีมต่อไป
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ที่คิดว่ายาก….5 ส 5ช ช่วยได้ :อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณวรรณี มีขวด
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช
บ่ำยวันหนึ่ง ในช่วงรอยต่อของปี 2556-2557 มี โทรศัพท์จำกพยำบำลรุ่นพี่ซึ่งทำงำนที่ห้องฉุกเฉิน
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช โทรมำแนะนำตัวว่ำเป็นพี่เลี้ยง สอจร. สร้ำงควำมรู้สึกอึดอัดใจให้กับ ฉัน
เป็นอย่ำงมำก เมื่อบอกว่ำ“อยำกให้ช่วยเป็นแกนนำหลักในพื้นที่ อำเภอท่ำศำลำช่วยกันทำโครงกำรป้องกัน
อุบัติเหตุทำงถนนด้วยโมเดล 5ส5ช”
ไม่เพียงแต่ชั่วชีวิตกำรเป็นพยำบำลมำสิบกว่ำปีจะไม่เคยได้ยินและไม่เคยรู้จัก โมเดลชุมชนปลอดภัยซึ่ง
พยำบำลรุ่นพี่เล่ำว่ำเป็นยุทธศำสตร์กำรทำงำนของสอจร.ที่ดึงมำจำกบทเรียนควำมสำเร็จในกำรทำงำนชุมชน
ปลอดภัยขององค์กำรอนำมัยโลกมำประยุกต์ให้เข้ำกับบริบทของไทยเท่ ำนั้น แต่ที่ฉันอึดอัดใจยิ่งกว่ำคือที่ผ่ำน
มำกำรทำงำนป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนในอำเภอท่ำศำลำอยู่ในอำกำรท่ำดีทีเหลวมำตลอด เข้ำทำนอง ‘มีกำร
ประชุมแต่ไม่เคยได้งำนที่เป็นรูปธรรมเป็นผลลัพธ์ออกมำให้เห็น ประชุมเสร็จทุกอย่ำงจบลงในห้องประชุม ’ จน
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำศำลำซึ่งให้ควำมสำคัญกับปัญหำกำรตำยทำงถนนเป็นอย่ำงมำกเริ่มถอดใจ
หรือว่ำจะปฏิเสธดี ฉันคิด ขณะที่ทอดสำยตำออกไปยังถนนเส้นนครศรีธรรมรำช-สุรำษฎร์ธำนี ที่รถรำ
วิ่งขวักไขว่ทั้งวัน แลเลยไปยังร้ำนเฟอร์นิเจอร์ของเจ้แต้วเพื่อนบ้ำนใกล้เรือนเคียงของโรงพยำบำล ร้ ำนปิดมำ
หลำยวันแล้ว เจ้แต้วคงไปเฝ้ำสำมีที่โรงพยำบำลมหำรำช ดึงสำยตำกลับมำที่ท้องถนน ตรงจุดกลับรถหน้ำ
โรงพยำบำล เห็นว่ำมีรถรอกลับอยู่สำมคัน สวนทำงกัน คันหนึ่งจะเข้ำโรงพยำบำล อีกสองคันจะออกไปยังถนน
อีกฝำก แต่ละคันทำท่ำกล้ำๆกลัวค่อยๆแหย่หัวรถออกไปเพื่อรอเลี้ยว
เมื่อมำรู้ว่ำรำวๆเกือบเดือนก่อน สำมีเจ้แต้วขี่มอเตอร์ไซค์เอำอำหำรมำส่งให้แม่ซึ่งนอนพักรักษำตัว
ด้วยโรคชรำที่โรงพยำบำลท่ำศำลำ ขำกลับขับรถออกจำกโรงพยำบำลตรงจุดกลับรถถูกรถใหญ่ชนเอำบำดเจ็บ
สำหัสต่อหน้ำต่อตำคนในโรงพยำบำล ตอนนี้นอนเป็นเจ้ำชำยนิทรำอยู่ที่โรงพยำบำลประจำจังหวัด
เรื่องนี้สร้ำงควำมรู้สึกไม่สบำยใจให้ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลอย่ำงมำก ท่ำนถึงกับปรำรภว่ำเป็นควำม
รับผิดชอบที่จะต้องจัดกำรอะไรบำงอย่ำงให้จุดกลับรถหน้ำโรงพยำบำลปลอดภัย ฉันและเพื่อนร่วมงำนทุกคน
ในโรงพยำบำลก็คิดเห็นเหมือนกับท่ำน
ถนนสำยนครศรี-สุรำษฏร์ธำนี ช่วงหน้ำโรงพยำบำลท่ำศำลำเป็นถนนสี่เลนมีเกำะกลำง และเปิดเป็นจุด
กลับรถบริเวณหน้ำโรงพยำบำล เมื่อโรงพยำบำลอยู่ในระหว่ำงก่อสร้ำงอำคำรหลังใหม่ ทำงเข้ำ -ออกค่อยข้ำง
สับสน บนทำงเท้ำมีศำลำพักผู้โดยสำร เป็นที่ตั้งขำยสินค้ำของแม่ค้ำพ่อค้ำชิด ทำงเท้ำจนครั้งหนึ่งมีอุบัติเหตุรถ
ชนกันพุ่งมำชนคนขำยของบนทำงเท้ำ นอกจำกนี้บริเวณดังกล่ำวยังเป็นคิวรถจักรยำนยนต์รับจ้ำงและรถสอง
แถวที่จอดแช่รอรับผู้โดยสำรกอให้เกิดกระแสจรำจรคับคั่ง ด้ำนซ้ำยมือติดกับรั้วโรงพยำบำล มีตลำดนัดเอกชน
ที่เปิ ดใหม่ให้ บริ กำรทุกวัน ตลอดเวลำ ตลำดนัดนั้นเปิดเส้ นทำงเชื่อมต่อไปยังมหำวิทยำลั ยแห่งหนึ่ง และ
เปิดทำงเชื่อมสู่ถนนใหญ่ ทำให้เกิดควำมคับคั่งของกำรจรำจร และเกิดพฤติกรรมย้อนศรและตัดกระแสจรำจร
ของนักศึกษำที่ใช้เส้นทำงดังกล่ำว
หำกสำมำรถแก้ปัญหำที่จุดกลับรถหน้ำโรงพยำบำลได้ คงช่วยรักษำชีวิตคนไว้ได้หลำยคน แต่ ฉันยังมอง
Practice
ไม่ออกว่ำจะทำเรื่องยำกๆ ให้สำเร็จได้ยังไง แต่ด้วยควำมเกรงใจรุ่นพี่ ฉันตอบกลับไปว่Good
ำ ขอให้
ทำงทีมภาคใต้
จังหวัด 64
เข้ำคุยกับผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลเอง หำกท่ำนอนุญำตฉันก็พร้อมจะทำงำนเต็มที่
ระหว่ำงนั้นฉันศึกษำ โมเดลชุมชนปลอดภัย 5ส 5ช จำกกำรพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมรู้กับทีม
จังหวัดและเอกสำร จนพอจะเข้ำใจ และลอง ‘เริ่มขยับไปทีละก้ำว’ ตำมคำแนะนำของทีมพี่เลี้ยง
เริ่ ม ที่ ส. แรก ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร เพื่ อ ง่ ำ ยต่ อ กำรเริ่ ม ต้ น ฉั น เริ่ ม จำกครอบครั ว เจ้ แ ต้ ว เดิ น ทำงไป
โรงพยำบำลมหำรำชเยี่ยมสำมีเจ้ แต้ว ได้ซึมซับควำมทุกข์ของคนที่ต้องดูแลคนพิกำรจำกผลของอุบัติเหตุทำง
ถนน จนสะท้อนควำมในใจออกมำให้ฟังว่ำ“ถ้ำเลือกได้ เลือกให้ตำยเสียดีกว่ำ ” นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ประจักษ์
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จังหวัดและเอกสำร จนพอจะเข้ำใจ และลอง ‘เริ่มขยับไปทีละก้ำว’ ตำมคำแนะนำของทีมพี่เลี้ยง
เริ่ ม ที่ ส. แรก ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร เพื่ อ ง่ ำ ยต่ อ กำรเริ่ ม ต้ น ฉั น เริ่ ม จำกครอบครั ว เจ้ แ ต้ ว เดิ น ทำงไป
โรงพยำบำลมหำรำชเยี่ยมสำมีเจ้ แต้ว ได้ซึมซับควำมทุกข์ของคนที่ต้องดูแลคนพิกำรจำกผลของอุบัติเหตุทำง
ถนน จนสะท้อนควำมในใจออกมำให้ฟังว่ำ“ถ้ำเลือกได้ เลือกให้ตำยเสียดีกว่ำ ” นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ประจักษ์
ถึงพลังของข้อมูลเชิงคุณภำพ ดังนั้นเมื่อได้รับไฟเขียวจำกผู้อำนวยกำร รพ.ให้เป็นแกนนำหลักในกำรจัดกำร
ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนในอำเภอท่ำศำลำ นอกจำกจะศึกษำข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนนข้อมูลเชิงปริมำณของ
โรงพยำบำลจำกทะเบียนของโรงพยำบำลและฐำนข้อมูลของกู้ชีพในพื้นที่แล้ว ฉันยังได้ผนวกข้อมูลเชิงคุณภำพ
ในนำมเรื่องเล่ำ (Story telling)เตรียมพร้อมนำเสนอ
ต่อมำ ส ที่สอง คือ สหสำขำ ฉันลอง ค้นหำกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน คน
ถนน และรถ ตำมคำแนะนำของพี่เลี้ยง ได้รำยชื่อมำ แต่ยังติดขัดที่ ฉันไม่เคยคุยกับคนเหล่ำนั้น ไม่ได้รู้จักเป็น
กำรส่วนตัว ทีมพี่เลี้ยงจังหวัดเข้ำมำช่วยประสำนคนกลุ่มดังกล่ ำวจนได้มำนั่งทำควำมรู้จักและคุยกัน นับแต่
ตำรวจ (ซึ่งเป็นเพื่อนบ้ำนชำยคำแทบจะเกยกัน แต่ไม่เคยทำควำมรู้จักกันนอกเหนือหน้ำที่กำรงำน) หมวดกำร
ทำงท่ำศำลำ กู้ภัยในพื้นที่ ปภ.สำขำสิชล นำไปสู่กลุ่มควำมสัมพันธ์ ส สุดเสี่ยง แนวรำบที่มีเป้ำหมำยในกำร
ทำงำนร่วมกัน
เมื่อมีฐ ำนข้อมูล มีทีมทำงำน ต่อ มำคือกำรเลื อก ส สุ ดเสี่ ยง ฉัน ใช้เวทีกึ่ งทำงกำรในระดั บ อำเภอ
นำเสนอเรื่องของครอบครัวเจ้แต้วจนนำไปสู่บทสรุปกำรเลือกจุดเสี่ยงหน้ำโรงพยำบำลท่ำศำลำเป็น ปัจจัยเสี่ยง
หลักที่จะลงมือแก้ไขปัญหำ ในเวทีดังกล่ำวฉันได้เชิญเจ้ำของตลำดเอกชนเข้ำร่วมรับฟังปัญหำจนนำไปสู่กำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำร่วมกับภำคีอย่ำงจริงจัง
ในกำรลงตรวจสอบพื้นที่นอกจำกทีมอำเภอท่ำศำลำแล้ว ทีมพี่เลี้ยงยังหนุนเสริมโดยกำรเชิญแขวงกำร
ทำงและนักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยร่วมทำงำน จนสำมำรถสรุปข้อเสนอทำงนโยบำย นำเสนอในเวทีระดับ
จังหวัดที่มีรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำนนำไปสู่กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยำวทันที ดังนี้
1. กำรปรับโครงสร้ำงทำงกำยภำพ ระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย
- รถที่ออกจำกโรงพยำบำลเลี้ยวซ้ำยตลอดห้ำมเลี้ยวขวำออกย้อนศร ให้ กลับรถสี่แยกไฟแด
โดยใช้กรวยกั้นบังคับเลี้ยวซ้ำย
- ห้ำมจอดรถหน้ำโรงพยำบำล ตีเส้นขำวแดงตลอดแนวทำงเข้ำของเอกชนเป็นทำงเข้ำอย่ำง
เดียว ให้ออกอีกช่องทำง
- จัดอัตรำกำลังตำรวจบังคับใช้กฎหมำยในจุดดังกล่ำวเข้มข้น
2. กำรวำงแผนระยะกลำง และระยะ ยำว
- เมื่อกำรก่อสร้ำงทำงออกโรงพยำบำลเสร็จ บังคับให้เป็นทำงออกทำงเดียว (มีทำงเข้ำ
ทำงออก)
- มีจุดจอดรถโดยสำรประจำทำง ที่เหมำะสม/ย้ำยศำลำพักผู้โดยสำรออกนอกพื้นที่
- มีกำรแบ่งช่องทำง เข้ำโรงพยำบำล และทำงเข้ำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เวลำผ่ำนไปสำมปี
ถนนหน้ำโรงพยำบำลเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงและกำยภำพไปจนแทบจะไม่เหลือร่องรอยเดิม ที่น่ำชื่นใจกว่ำนั้น
ในรอบ 3 ปี มีกำรชนเกิดขึ้นที่จุดดังกล่ำวแค่ 3 ครั้ง (จำกเดิม 12 ครั้ง/ปี) มีกำรบำดเจ็บแค่เล็กน้อย ทั้งหมด
สร้ำงควำมประหลำดใจให้กับทีมศำลำอย่ำงมำก เพรำะ จำกเรื่องที่คิดว่ำยำก ต้องใช้กGood
ำรลงทุPractice
นสูง แต่ ภาคใต้
“แค่ทุก 65
ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนมำช่วยกันทำงำน บนฐำนของข้อมูล อย่ำงจริงจังและจริงใจ
งำนที่คิดว่ำอยำกจนแทบจะมองทำงออกไม่เห็นกลับกลำยเป็นเรื่องที่ง่ำยและไม่ต้องลงทุนมำกมำยอะไรเลย ”
และควำมสำเร็จดังกล่ำวกลำยเป็นแรงบันดำลใจให้ทีมท่ำศำลำเดินหน้ำงำนป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนต่อไปด้วย
ควำมเชื่อมั่น
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ไม่จาเป็นต้องรูส้ ึกเป็นจาเลย : อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(change Agent)
คุณวรรณี มีขวด
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช
“ทุกครั้งที่ประชุมกับทีมทำงำนกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนไม่ว่ำระดับจังหวัดหรืออำเภอ จะจด
บั น ทึกรำยละเอีย ดทั้งหมดที่เป็ น ข้อ เสนอแนะของคณะทำงำนที่เกี่ยวกับควำมบกพร่องของถนน ทำเป็ น
รำยงำนเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อดำเนินกำรสืบค้นหำปัญหำและร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำต่อไป”
นี่คือหลักกำรทำงำนของพี่เลี้ยง“ แมว” ที่ช่วยหนุนเสริมเครือข่ำยจำกแขวงกำรทำงนครศรีธรรมรำชที่
2 ทุ่งสง และทีมสหสำขำของอำเภอทุ่งสง หลักกำรทำงำนของแมวกลำยเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรทำงำนร่วมสห
สำขำของทีมนครศรีธรรมรำช ซึ่งมีผลอย่ำงมำกต่อกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนของ
อำเภอทุ่งสงและเขตอำเภอในควำมรับผิดชอบของแขวงกำรทำงนครศรีธรรมรำชที่ 2 ทุ่งสง
เป็นที่รู้กันว่ำจุดอ่อนไหวมำกๆในกำรทำงำนด้ำนกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขจุดเสี่ยง ซึ่งอำจจะต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะทำงกำยภำพของถนน ซึ่งคณะทำงำนด้ำน
กำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนจึงระมัดระวังอย่ำงมำก คือ กำรทำอย่ำงไรไม่ให้ภำคีที่ แขวงกำรทำง ทำงหลวง
หรือทำงหลวงชนบท ในฐำนะผู้รับผิดชอบถนน เกิดควำมรู้สึกว่ำ นั่งเป็นจำเลยของเหตุกำรณ์ เพรำะจะทำให้
สถำนกำรณ์กำรทำงำนของทีมที่เพิ่งรวมตัวกันใหม่ๆเปรำะบำงทันที
แต่ห ลั กกำรทำงำนด้ว ยแนวคิดบวก เปิ ดใจยอมรั บควำมคิด เห็ นที่ ต่ำง ใช้ห ลั กวิท ยำศำสตร์ใ นกำร
แก้ปัญหำ ทำงำนด้วยควำมว่องไว ติดตำมผลลัพธ์อย่ำงใกล้ชิดของพี่เลี้ยง “แมว “ กลำยเป็นกุญแจแห่ง
ควำมสำเร็จของทีม ไม่เฉพำะที่ทุ่งสง ยังรวมไปถึงอำเภอฉวำงซึ่งแมวมีส่วนอย่ำงมำกในกำรรับปัญหำจำกพื้นที่
นำเสนอต่อผู้รับผิดชอบ ลงพื้นที่ร่วมกับทีมตรวจสอบสภำพถนน ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรแก้ไข ร่วม
ประเมินผลลัพธ์ภำยหลังกำรแก้ไขแล้ว จนทำให้กำรแก้ไขปัจจัยหลักเรื่องจุดเสี่ยงในพื้นที่ดำเนินไปได้สำเร็ จ
และด้วยควำมเข้ำอกเข้ำใจกันของทีม
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สายลับ ….มาตรการองค์กรที่อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณวรรณี มีขวด
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช
“ จะมีคนกลุ่มหนึ่งคอยสอดแนมอย่ำงลับๆ แอบถ่ำยรูปเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนในอำเภอที่ไม่สวม
หมวกนิรภัยส่งไปยังต้นสังกัด เพื่อให้ลงโทษตำมมำตรกำรองค์กรที่ทำข้อตกลงร่วมกันไว้ ที่นี่ก็มีสองคน….”
คำบอกเล่ำของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนภำครัฐคนหนึ่งยืนยันกำร ทำงำนจริง ของกลุ่มภำคีเครือข่ำยกำร
ป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนของอำเภอฉวำงในกำรสนับสนุนให้เกิดมำตรกำรองค์กรหมวกนิรภัยในพื้นที่และต่อ
ยอดมำตรกำรองค์กรตำมโครงกำรนครปลอดภัยทุกวัน ทุกวัยสวมหมวกนิร ภัย 100% ตำมนโยบำยระดับ
จังหวัด
นับแต่โครงกำรฯ เริ่มดำเนินกำรเข้ำระยะที่ 3 คือระยะจับจริง ปรับจริง ข้ำรำชกำรที่ไม่สวมหมวก
นิร ภัย จะถูกส่ งชื่อ ไปยั งต้น สังกัดจริ ง เพื่อให้ห น่วยงำนดำเนินกำรลงโทษตำมข้อตกลงร่วมที่ให้ ไว้ ทำให้
โครงกำรดังกล่ำวดำเนินไปบรรลุวัตถุประสงค์เกิดมำตรกำรองค์กรจริงในพื้นที่ กัน เป็นผลจำกกำรที่ทีมสห
สำขำอำเภอฉวำงตั้งทีมลับๆ ขึ้นมำทีมหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ที่จะทำงำนเป็นหูเป็นตำให้กับองค์กรที่บุคคลำกรไม่
ปฏิบัติตำมข้อตกลงร่วมซึ่งหน่วยงำนได้ลงนำมโดยผู้บริหำรกับอำเภอ
ไม่เป็นที่เปิดเผยว่ำ หน่วยสอดแนมลับกลุ่มนี้มีใครบ้ำง แต่ที่รู้แน่ๆคื อ คนกลุ่มนี้มีหน้ำที่ ถ่ำยภำพ คนที่
ไม่สวมหมวกนิรภัยส่งไปยังหน่วยงำนต้นสังกัด เพื่อให้ผู้บริหำรดำเนินกำรลงโทษตำมที่ได้ทำข้อตกลงร่วมไว้กับ
อำเภอ
“ที่หน่วยงำนพี่มีสองคน” หัวหน้ำกลุ่มงำนรัฐแห่งหนึ่งให้ข้อมูล “ คนกลุ่มนี้จะเป็นคนส่งภำพถ่ำยมำให้
ผู้อำนวยกำร เพื่อให้ลงโทษตำมข้อตกลง ซึ่งหำกมีแรงกดดันมำจำกภำยนอก เรำจะนิ่งเฉยไม่ได้”
หน่วยสอดแหนมลับที่อำเภอฉวำงนับเป็นตัวเร่งควำมสำเร็จเรื่องกำรบังคับใช้กฎหมำยหมวกนิรภัยที่เกิด
จำกสำนึกร่วมกันของภำคประชำชนและไม่ปล่อยให้ภำระหนักตกอยู่ที่ตำรวจหน่วยเดียว และยังเป็ นเครื่องมือ
ในตั้งคำถำมกำรทำตำมข้อตกลงร่วมเรื่องหมวกนิรภัยขององค์กรที่ร่วมทำข้อตกลงร่วมอีกทำงหนึ่งว่ำไม่ควร
เพิกเฉย
ผลของกำรทำงำนร่วมกันกับทุกฝ่ำยของภำคีอำเภอฉวำงทุกฝ่ำย ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ด้ำนสุขภำพของ
ประชำชนในเรื่องกำรลดลงของกำรเสียชีวิตกำรกำรบำดเจ็บ ที่ศีรษะ ในปี 2558 ลดเหลือ 61 คน ลดจำก 75
คน ในปี 2555
แผนภูมิ แสดงแสดงจำนวนกำรเสียชีวิตกำรกำรบำดเจ็บที่ศีรษะ ในผู้ใช้รถจักรยำนยนต์อำเภอฉวำงที่ส่งต่อมำ
รับกำรรักษำที่โรงพยำบำลมหำรำช เปรียบเทียบปี 2555-2558
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แยกโลตัส-จันดี วันนีป้ ลอดภัย : อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณวรรณี มีขวด
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช
“ แจ้งเหตุ ว .40 หน้ำโลตัส”เสียงเรียก แจ้งออกเหตุพื้นที่บริเวณพื้นที่รับผิดชอบออกเหตุของกู้ภัย
สยำม เลยห้ำงสรรพสินค้ำโลตัส อำเภอฉวำง ที่เพิ่งมำเปิดใหม่ใกล้สี่แยกจันดี ตั้งแต่มีห้ำงมักเกิดอุบัติเหตุอย่ำง
น้อย 4 ครั้งต่อสัปดำห์ เลยบริเวณ 4 แยกจันดีเป็นต้นมำ กำรถูกเรียกออกเหตุบริเวณดังกล่ำวถี่ขึ้น มีกำรชน 4
ลักษณะกำรชน เป็นกำรชนเกำะกลำงตอนขำขึ้นจำกเนิน
ปัญหำอุบัติเหตุบนจุดเสี่ยงดังกล่ำวได้นำสู่กำรประชุมเวทีเครือข่ำย ศปถ.อำเภอฉวำง โดยกำรนำเสนอ
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงำน จนนำไปสู่กำรกำหนดให้ถนนดังกล่ำวเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน คณะทำงำน
อำเภอฉวำงประสำนควำมร่วมมือกับแขวงกำรทำงนครศรีธรรมรำชที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภำพทำงกำยภำพ
ของถนนจนได้ข้อสรุปว่ำส่วนหนึ่งของกำรชนมำจำก ลักษณะทำงกำยภำพของถนน ผลกำรตรวจสอบดังกล่ำว
นำไปสู่กำรขยำยไหล่ทำงสองด้ำนจำกจุดที่เลยห้ำงสรรพสินค้ำโลตัส พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟกระพริบ ตีเส้น
จรำจรเพิ่ม พร้อมป้ำยจรำจร
ผลกำรติดตำมภำยหลังปรับแก้ลักษณะทำงกำยภำพถนนพบว่ำ ไม่มีกำรเรียกออกเหตุที่บริเวณดังกล่ำว
อีกเลย
ถนนสำยนคร-จันดีเป็นถนนสองเลนตลอดสำย ยกเว้นบริเวณสี่แยกจะเป็นสี่เลนตำมมำตรฐำน เลยสี่
แยกมำถนนก็เป็นกลับสภำพเข้ำเป็นถนนสองเลน ห้ำงสรรพสินค้ำโลตัสสร้ำงขึ้นบนถนนสองเลนซึ่งเลยจุดสี่
แยกมำ และได้ ขยำยถนนเพิ่มเป็น 4 ช่องจรำจร เพื่อ เปิดเป็นจุดกลับรถ เฉพำะบริเวณพื้นที่ห้ำง ต่อจำกห้ำง
ไปลักษณะกำยภำพถนน เป็นสองเลนตำมปกติ มีลักษณะทำงกำยภำพ เป็นเนินลำดลง เวลำกลับรถกะทันหัน
สำหรับคนไม่คุ้นชิน จำกสองเลนมำเจอสี่ เลนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย อีกทั้งกลำงคืนบริเวณดังกล่ำวไม่มีไฟ
ส่องสว่ำง
ควำมร่วมมือบนถนนสำยยมฑูตและโค้งร้อยศพ :เชียรใหญ่
ที่อำเภอทุ่งใหญ่ ชำวบ้ำนเรียก ถนนสำยทุ่งใหญ่ – หลักช้ำง ว่ำ “ถนนสำยยมทูต” และเรียกถนนสำยทุ่ง
ใหญ่ – พระแสง ว่ำ “โค้งร้อยศพ ” กล้วย เก๋ พยำบำลห้องฉุกเฉิน และ วิท ตำรวจจำก สภ.ทุ่งใหญ่ รู้ดีว่ำใน
แต่ละปีมีกำรชนบนถนนสำยดังกล่ำวเป็นจำนวนมำก กำรบำดเจ็บมักจะรุนแรง คนเจ็บบำงรำยต้องส่งต่อไป
รักษำต่อที่โรงพยำบำลมหำรำช บำงรำยตำยเสียที่จุดเกิดเหตุ
มีคนเล่ำให้ฟังว่ำ ถนนทั้งสองเส้นมีลักษณะเป็นถนนสองเลน รถวิ่งสวนทำง ไหล่ทำงแคบ กลำงคืนถนนมืด
มองไม่เห็นทำง พื้นถนนไม่เรียบ ฝนตกมีน้ำขัง
ก่อนหน้ำนี้กล้วยไม่เคยรวบรวมตัวเลขกำรบำดเจ็บกำรตำยบนถนนสองเส้นดังกล่ำว แต่พอทีมอำเภอทุ่ง
ใหญ่รวมตัวกันแบบสหสำขำทำงำนด้ำนกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน ก็เริ่มเอำข้อมูล จำกแต่ละหน่วยงำนมำ
วิเครำะห์ร่วมกัน ทั้งตำรวจ แขวงกำรทำง พบว่ำบนถนนทั้งสองเส้นมี รถชนกันสูงถึง 70 – 76 ครั้ง/ปี และแต่
ละครั้งจะทำให้เกิดกำรบำดเจ็บรุนแรงและมีผู้เสียชีวิต
กำรลดจำนวนบำดเจ็บและตำยบนถนนท้องสองเส้น จึงถูกกำหนดเป็นเป้ำหมำยหลักของทีมภำคีแนวรำบ
อำเภอทุ่งใหญ่ โดยแกนนำวำงแผนกำรขับเคลื่อนเป็นขั้นตอนดังนี้
1. ตั้งโจทย์และกำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน คือ กำรลดกำรตำยบนถนนทั้งสองเส้น ร้อยละ 50 %
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2. หำคนทำงำนร่วมกัน โดยเน้นไปที่เจ้ำของงำนที่ต้องรับผิดชอบปัจจัยกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน
โดยเฉพำะท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่ถนนตัดผ่ำน อำสำสมัครสำธำรณะสุข เข้ำมำมีส่วนร่วม
3. จัดกำรระบบข้อมูลเพื่อรำยงำนสถำนกำรณ์ เฝ้ำระวัง และประเมินผล
4. จัดเวทีกำรประชุมทั้งเครือข่ำยในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ เน้น กำรประชุมไม่เป็นทำงกำรผ่ำนเวที “กิน
ข้ำวเล่ำเรื่อง” และไลน์กลุ่ม กำรทำงำนระดับอำเภอ มีกำรเสนอตั้งคณะทำงำนป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนระดับ
อำเภออย่ำงเป็นทำงกำร
5. วำงแผนกำรทำงำน ลงมือทำงำนตำมแผน ประเมินผล ติดตำมและทบทวนผลลัพธ์
6. ผลักดันให้เกิดกติกำชุมชนในกำรสร้ำงส่วนร่วมในกำรดูแลถนนให้ปลอดภัย
ผลกำรขับเคลื่อนทำให้สำมำรถ ค้นหำปัญหำที่เป็นปัจจัยหลักทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทำงถนนในถนน
ทั้งสองเส้น นำไปสู่กำรวำงแผนและลงมือปฏิบัติแก้จุดเสี่ยงทำงกำยภำพ ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงไหล่ทำง กำร
ปรับสภำพถนนให้ไม่มีน้ำขังโดยงบท้องถิ่น กำรทำให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมด้วยกำรปรับภูมิทัศน์รอบๆถนน
เช่น จัดกำรทัศนียภำพข้ำงทำง โดยอำสำสมัครสำธำรณสุข ซึ่งจะจัดเวรเฝ้ำระวังและจัดเวรถำงป่ำรกข้ำงทำง
รวมทั้งมีแผนกำรพัฒนำต่อเนื่องค้นหำจุดเสี่ยงและแก้ปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง วำงแผนสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
สหสำขำอย่ำงยั่งยืน
ควำมสำเร็จดังกล่ำวถือเป็นกำรเรี ยนรู้วิธีกำรทำงำนที่มีกำรวำงแผนบูรณำกำรอย่ำงเป็นระบบ กำหนด
เป้ำหมำยชัด และกำรสร้ำงส่วนร่วมจำกผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งประเมินผล
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ชะอวด : อันดับหนึ่งอัตราการสวมหมวกนิรภัย
คุณวรรณี มีขวด
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช
“ ถ้าประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ผู้กากับให้ความสาคัญ ลงพื้นที่พร้อมครู แม่ไก่ พบชาวบ้านทุกพื้น ที่
ตารวจกวดขันเต็มที่….ไม่ละเลย ทาทั้งสองอย่าง ให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักให้ทั่วถึง ทั้งบังคับใช้
กฎหมายให้เห็นว่าเอาจริง แต่ต้องยืดหยุ่น รู้ธรรมชาติของชาวบ้าน ก็ทาสาเร็จ”
คือบทสรุปถึงควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร นครปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย
100 % ในพื้นที่อำเภอชะอวด จำกปำกของผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยตำรวจครูแม่ไก่ จำนวน
5 นำย และผู้บังคับบัญชำ
อำเภอชะอวด เป็นหนึ่งใน 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมรำชและเป็นพื้นที่ดำเนินกำรโครงกำร
นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 % โดยลักษณะภูมิประเทศ เป็นอำเภอรอบนอก มีพื้นที่
ชำยแดนต่อเขตกับจังหวัดพัทลุง มีประชำกร จำนวน 80317 คน แบ่งลักษณะกำรปกครองออกเป็น 11
ตำบล 87 หมู่บ้ำน ประชำกรประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีโรงเรียน 5 แห่ง โรงงำน
อุตสำหกรรม 4 แห่ง มีทำงหลวงสำยหลักตัดผ่ำน และเป็นเส้นทำงสู่ พัทลุงและหำดใหญ่ แม้ว่ำจังหวัด
นครศรีธรรมรำชจะมีกำรรณรงค์และบังคับใช้กฎหมำยหมวกนิรภัยมำอย่ำงต่อเนื่องตั้ งแต่ปี 2551 แต่ผลกำร
ส ำรวจกำรสวมหมวกนิ ร ภั ย ก่ อ นด ำเนิ น โครงกำร นครปลอดภั ย ยั ง อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 60 และมี ผู้ ซ้ อ นท้ ำ ย
รถจักรยำนยนต์สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 39 เท่ำนั้น เมื่อเริ่มโครงกำรฯ ที่เน้นกำรร่วมมือของ 4 ภำคส่วน
ตำรวจใช้วิธีเจำะลึกลงพื้นที่เพื่อให้เกิดมำตรกำรองค์ก รในลักษณะ พื้นที่ดูแลคนของตัวเอง พบว่ำ ในอำเภอ
ชะอวด
หลังจำก โครงกำร นครปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 % ได้รับกำรประกำศเป็น
นโยบำยหลักของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมรำช ตำรวจ 5 คนของสถำนีตำรวจภูธรชะอวด ได้รับกำรติด
อำวุธ เรื่ องเทคนิ คกำรสอน กำรสร้ ำงควำมร่ว มมือกั บ ประชำชน ให้ ได้รั บควำมรู้และท ำควำมเข้ำใจเรื่อ ง
สถำนกำรณ์กำรบำดเจ็บทำงถนนทั้งสถำนกำรณ์ระดับโลก ระดับประเทศ และในพื้นที่ตัวเอง ในนำมครูแม่ไก่
รวมทั้งรับนโยบำยกำรทำงำนที่มีทิศทำงแน่นอน จนผู้ปฏิบัติเข้ำใจดีแล้ว ตำรวจทำหน้ำที่สร้ำงควำมตระหนัก
แก่ประชำชนพร้อมปฎิบัติหน้ำที่ตำมขั้นตอน“1+4+4 หมายความว่าต้องประชาสัมพันธ์ก่อน 1 เดือน
จากนั้นเตือนอีก 4 เดือน แล้วบังคับใช้กฎหมาย 4 เดือน”
เดือน พฤษภำคม 2558 ภำยใต้กำรบังคับบัญชำของผู้กำกับสถำนีตำรวจภูธรชะอวด อำเภอชะอวดก็
เริ่มโครงกำร นครปลอดภัยฯ อย่ำงเข้มแข็ง จริงจัง ภำยใต้บริบทกำรเข้ำใจพื้นที่ “คนชะอวดถ้ากวดขันก็จะ
ท าตาม ถ้ า ปล่ อ ยก็ จ ะหละหลวม” จนท ำให้ ภ ำยในเวลำ 4 เดื อ น ภำยหลั ง เสร็ จ ช่ ว งเวลำแห่ ง กำร
ประชำสัมพันธ์ ลงพื้นชักชวน 4 ภำคส่วนทำข้อตกลงร่วมเพื่อให้เกิดมำตรกำรองค์กร และเพิ่งจะเริ่มมำตรกำร
จับ เตือน ให้รับกำรอบรมดูคลิปเรื่องกำรเกิดอุบัติเหตุฯ ไปไม่กี่วัน ผลกำรสำรวจกำรสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่
อำเภอชะอวดก็สูงขึ้นจนเป็นอำดับหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมรำช กล่ำวคือ เดือนสิงหำคม 2558 มีผู้สวม
หมวกนิรภัยถึงร้อยละ 94 ส่วนผู้ซ้อนท้ำย ร้อยละ 34
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ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จ โดยสรุปดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง : ทีมอำเภอชะอวด วางแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสำร โครงกำร นคร
ปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% กับประชำชนกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและเนื้อหำที่จะ
สื่อสำรชัดเจนดังนี้
- ประชำชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอชะอวด สื่อสำรเรื่องมำตรกำร 1+4+4 ซึ่งเป็นแนวทำงเดียวกับ
ระดับจังหวัด
- ระดั บ หน่ ว ยงำน ทั้ ง สี่ ภ ำคส่ ว น ท ำข้ อ ตกลงร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ำร และให้ ค วำมรู้ บุ ค คลำกรใน
หน่วยงำนในเรื่อง สถำนกำรณ์ของภัยบนท้องถนน กฎหมำย ควำมสำคัญของใช้หมวกนิรภัย
และอื่นๆตำมควำมเหมำะสม
โดยกลุ่มครูแม่ไก่ให้ข้อมูลว่ำ กำรทำกำรประชำสัมพันธ์และชักชวน 4 ภำคส่วนทำข้อตกลงร่วมนั้นต้องมีกำร
วำงแผนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ต้นทุนในพื้นที่ และทรัพยำกรที่มีอยู่ “ต้องวางแผนและทาผังการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการชักชวนหน่วยงานทาข้อตกลงร่วมตลอด 4 เดือน ว่าจะใช้วิธีการไหนบ้าง
ใช้หลายวิธี ไม่ได้ใช้วิธีเดียว”
เทคนิคการประชาสัมพันธ์
“ ไปด้วยตัวเองเลย”วิธีกำรเดินลงพื้นที่ เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ครูแม่ไก่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรของโครงกำรในกลุ่มเป้ำหมำยที่วำงไว้ ซึ่งหมำยควำมว่ำทีมครูแม่ไก่ เดินสำยลงพื้นที่เป้ำหมำย เข้ำพบ
ทั้งผู้บริหำร และบุคลำกรในหน่วยงำนนั้นๆด้วยตัวเอง หรือใช้ตัวบุคลเป็นสื่อพื้นที่ นั้นอำจจะเป็นหน่วยงำน
รำชกำร โรงเรี ย น ภำคท้ อ งถิ่ น หรื อ ภำคเอกชน “ไปทุ ก แห่ ง ยกเว้ น วั ด ” นอกจำกนี้ ยั ง มี เ ทคนิ ค กำร
ประชำสัมพันธ์ของอำเภอชะอวดเพิ่มเติม ดังนี้
1. ติดตั้งป้ำยไวนิลรูปผู้นำทุกระดับสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับคนซ้อน เช่น ผู้ว่ำกับผู้กำร ผู้กำรกับผู้กำกับ
ระดับอำเภอ เช่น ผู้กำกับกับนำยอำเภอและหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอำเภอ นำยก อบต.กับลูกบ้ำน
กำนันกับลูกบ้ำน ผู้ใหญ่บ้ำนกับลูกบ้ำน
2. กำรใช้เสียงตำมสำย เน้นไปที่หอกระจำยข่ำวในหมู่บ้ำนทุกพื้นที่ทุกสถำนี โดยใช้หัวหน้ำส่วนตำบลเป็นผู้
กระจำยข่ำวทุกวันตำมช่วงเวลำที่กำหนด
3. กำรไปเชิญชวนด้วยตัวเองของครูแม่ไก่ โดยเฉพำะในกำรประชุมหมู่บ้ำน ทุกหมู่บ้ำน “ชาวบ้านประชุม
เราก็เข้าไปนั่งร่วมประชุม แทรกวาระ นครปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% พร้อมกับ
ให้ความรู้ ใช้ความรู้จาก CD ที่ได้จากภูธรจังหวัดบรรยายให้เขาฟัง ทุกเรื่อง กฎหมาย หมวกนิรภัย
การบาดเจ็บ การตาย เสร็จแล้วทาข้อตกลงร่วม”
4. ผนวกงำนเข้ำไปกับงำนประจำของตำรวจ เช่นครูแด (ยำเสพติด)
5. เดินรณรงค์ ผนวกเข้ำไปกับทุกงำนของทุกภำคส่วนรำชกำร ท้องถิ่น เอกชนในพื้นที่ เช่น งำนกีฬำสี งำน
แข่งกีฬำท้องถิ่น งำนประเพณีต่ำงๆ งำนเทศบำล
2. ผู้นาหนุนเสริมให้งานสาเร็จ
เรี่ยวแรง กำลังใจ และควำมกระตือรือร้นของครูแม่ไก่และตำรวจทุกนำยมำจำกกำรที่ผู้กำกับฯสนับสนุนกำร
ทำงำนตำมนโยบำยอย่ำงเต็มที่ เนื่องจำกงำนโครงกำรดังกล่ำวเป็นนโยบำยจำกระดับจังหวัดประกำรหนึ่ง กำร
เข้ำใจปั ญหำและให้ ควำมส ำคัญของผู้ กำกับโรงพักประกำรหนึ่ง “ท่า นลงพื้น ที่ด้วยทุกครั้ ง ไปประชุม
หมู่บ้านท่านนาทีมเอง” พร้อมกากับกระบวนการทางานชัดเจน เช่น
1. ระบุเป้ำหมำยชัด คือทำข้อตกลงครอบคลุมทุกพื้นที่อำเภอชะอวด
2. แจกจ่ำยงำน โดย “ท่านให้โจทย์ และต้องรายงานความคืบหน้าทุกวัน”
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3. ประเมินผลกำรดำเนินกำร แก้ไข และปรับเปลี่ยนยุทธวิธีตำมควำมเหมำะสม
3. สร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่
นอกจำกป้ำยไวนิลที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกจังหวัดแล้ว ในพื้นที่ได้ที่ได้มีกำรผลิตป้ำยไวนิลเพิ่มขึ้น โดยกำร
สนั บ สนุ น งบประมำณจำก ผู้ น ำท้ องถิ่น ในพื้ นที่ส่ ว นรำชกำร และภำคเอกชนตำมที่ค รูแ ม่ไก่ ให้ ข้อมู ล ว่ ำ
หน่วยงำนทั้ง 4 ภำคส่วนร่วมทำงำนจึงพร้อมใจสนับสนุนงบประมำณ“คนละป้ายสองป้าย”ในกำรนี้ยังรวมไป
ถึงพระสงฆ์ ซึ่งเห็นป้ำยไวนิลเชิญชวนแล้วเห็นว่ำเป็นประโยชน์ “พระท่านมาเอง มาออกงบสนับสนุนงบทา
ป้ายและจะร่วมรณรงค์ในกลุ่มผู้ที่ไปทาบุญโดยจะเสริมเรื่องการสวมหมวกนิรภัยลงไปในการแสดงธรรม
เทศนาทุกครั้ง” ทั้งนี้ยังรวมไปถึง โต๊ะอิหม่ำม ผู้นำศำสนำอิสลำมก็ออกมำผนวกกำลังร่วมด้วย
4. ทาจริงแต่ยืดหยุ่น
1. กำรทำงำนแบ่งเป็น 3 ระยะ ชัดเจน 1+4+4 เป็นกำรให้เวลำรับรู้โครงกำรใน 1 เดือนเวลำปรับตัว 4
เดือน ก่อนจะบังคับใช้กฎหมำยเข้มข้น 4 เดือน แม้ระยะที่สองจะเป็นแค่ระยะเตือน แต่ก็เป็นระยะเริ่มต้นของ
กำรใช้กฎหมำยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชำชนในพื้นที่ เพรำะคนขับที่ไม่สวมหมวกนิรภัยจะถูกจับ
ปรับ 500 บำท พร้อมส่งชื่อไปยังหน่วยงำน และคนซ้อนจะถูกจับปรับเตือน ด้วยวิธีกำรจดชื่อไว้ แล้วนัดวันมำ
ดูหนัง พร้อมทั้งส่งชื่อไปยังหน่วยงำนด้วยควำมที่เข้ำใจบริบทของพื้นที่ และต้องกำรลดกระแสกำรต่อต้ำน
ควำมไม่พอใจ จึงได้กำหนดวิธีกำรทำงำนในระยะนี้อย่ำงชัดเจนดังนี้
“ ไม่ได้เข้มงวดว่าเจอตรงไหนจับตรงนั้น แต่จะยืดหยุ่น กรณีที่ไม่ตั้งด่านจะไม่จับ แต่จะเตือน”คือวิธีกำร
บังคับใช้กฎหมำยเพื่อลดแรงต้ำนและควำมไม่พึงพอใจของประชำชนภำยหลังสิ้นสุดระยะประชำสัมพันธ์และ
เข้ำสู่ระยะจับ เตือน ปรับคนซ้อนเป็นดูหนังแต่ควำมเข้มในกำรบังคับใช้กฎหมำยจะเต็มที่ในกรณีที่ตั้งด่ำน จับ
จริง และนัดมำดูหนังตำมโครงกำร “ ถ้าตั้งด่านจะไม่อนุโลม”แม้จะรู้จักกับตารวจเพราะเป็นคนในพื้นที่
เดียวกัน นั่งกินน้าชาด้วยกัน”ซึ่งวิธีดังกล่ำวชำวบ้ำนรับรู้และยอมรับในบทบำทของตำรวจ แม้ว่ำสังคมชะอวด
จะยังเป็นสังคมชนบท ทุกคนรู้จักกันหมด หน่วยรำชกำรก็รู้จักกัน ชำวบ้ำนกับตำรวจก็รู้จักกัน แต่เมื่อถึงเวลำ
ต้องบังคับใช้กฎหมำยก็จะทำเต็มที่ แต่ชำวบ้ำนรับได้เพรำะได้มีกำรยืดหยุ่นมำก่อนแล้ว ทำสลับกันไปเพื่อไม่ให้
บรรยำกำศเครียดเกินไป“ทาให้สนุกไม่เครียดทั้งคนทางานและชาวบ้าน”
2. แรงจูงใจสร้างวินัย :สร้างสีสันด้วยการลงขันแจกหมวก
เมื่อผู้ซ้อนท้ำยจำนวนหนึ่งที่ถูกจับกรณีไม่สวมหมวกนิรภัย ถูกปรับด้วยกำรให้ดูหนัง “เรื่องกำรบำดเจ็บทำง
ถนน”ที่โรงพัก นอกจำกต้อนรับขับสู้อย่ำงดีในฐำนะแขกมำเยือนบ้ำน ตำรวจยังให้ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้ง
เรื่องกฎหมำย เรื่องประโยชน์หมวกนิรภัย แล้ว ครูแม่ไก่ให้ข้อมูลว่ำ ยังรู้สึกว่ำให้เขำไม่พอ อยำกให้กำรดูหนัง
มีสีสัน ให้คนมีรู้สึกประทับใจ ตำรวจทุกนำยจึงลงขันกัน คนละเล็กละน้อย “ซื้อหมวกนิรภัยให้ชาวบ้านจับ
ฉลาก”
3. จับจริงปรับจริงทุกราย
“ เมื่อสิ้น สุดระยะเตื อน ตารวจจับจริงปรับจริงทุกราย แม้ว่าในความเห็นค่า ปรับจะสูงเกินไปสาหรั บ
ชาวบ้าน บางครั้งไม่อยากจะปรับเลยสงสาร แต่เมื่อเป็นกฎก็ต้ องทา” คือคำยืนยันของตำรวจจำก สภ.ชะ
อวดที่ยังมุ่งมั่นจะเดินหน้ำโครงกำรนคร ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% ต่อไป
บทสรุปความสาเร็จของโครงการที่ชะอวด
1. ควำมชัดเจนของตัวโครงกำร ทั้งเชิงกระบวนกำร และผลลัพธ์ที่คำดหวัง
2. นโยบำยผู้บังคับบัญชำชัดทุกระดับ แสดงภำวะผู้นำเต็มที่
3. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับพื้นที่ทุกภำคส่วน คือกำรระดมสรรพกำลัง 4 ภำคส่วน
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4. ผู้ปฏิบัติทุกระดับเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของตัวเอง
5. พื้นที่ปรับแผนจำกโครงกำรให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ แต่ยังคงขั้นตอนกำรทำงำน 1+4+4
6. เมื่อถึงเวลำต้องใช้กำรบั งคับใช้กฎหมำย ต้องรักษำกฎหมำยให้ศักดิ์สิทธิ์ มีผลจริง แต่พร้อมจะ
7. กำรสนุกกับกำรทำงำนใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์สร้ำงสีสัน ลดกระแสกำรคัดค้ำน
8. สร้ำงแรงเสริมเชิงบวกเพื่อลดกระแสควำมตึงเครียด
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CCTV มีดีกว่าที่คิด
คุณสริยา ทวีกุล
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จากรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ปี 2555 พบว่า 3 จังหวัดในภาคเหนือ ประกอบด้ว ย
น่าน เชีย งราย และพะเยามีอัตราการสวมหมวกนิร ภัย ร้อยละ 41 38 และ ร้อยละ 24 ตามลาดับบ่ง
ชี้ให้เห็น ว่าพฤติก รรมเสี่ย งก่อให้เ กิดความรุน แรงของการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท างถนนอัน
เนื่อ งมาจากการไม่ส วมหมวกนิร ภัย ขณะขับ ขี่ร ถจักรยานยนต์ข องประชาชนทั้ง 3 จัง หวัดอยู่ใ นระดับ
ค่อ นข้า งน้อยเกือ บปานกลาง เมื่อผนวกกับ กายภาพถนนและสิ่ง แวดล้อ มที่มีความเสี่ย งสูง (จุดตัด ทาง
ร่วม ทางแยก จุดกลับรถ) โดยเฉพาะในพื้นที่ช่วงเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดซึ่งมีผู้ใช้ทางสัญจรค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสาคัญเนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสาคัญของประเทศไทยนับเป็น โจทย์ที่ท้าทาย
หากทั้ง 3 จัง หวัด จะร่ว มกัน ขับ เคลื่อ นการดาเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาอุบั ติเ หตุท างถนนให้มี
ผู้เสียชีวิตลดลงครึ่งหนึ่งในปี 2563 ตามปฏิญญามอสโกว
การป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนด้ว ยการบังคับ ใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตารวจอาจ
ไม่เ พีย งพอ จะเห็น ได้จ ากสถิติก ารบัง คับ ใช้ก ฎหมาย จานวน 21,592 รายต่อ ปี เนื่อ งจากภารกิจ ที่
เกี่ย วข้อ งกับ บทบาทหน้ า ที่ที่มีอ ยู่ม าก ประกอบกับ กาลัง พลที่น้อ ยเป็น ทุน เดิม การนาเทคโนโลยี เช่น
CCTV มาช่วยป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงๆ ต่าง จึงมีความจาเป็น
ดัง เช่น จัง หวัดเชียงราย พะเยา และน่าน ที่ไ ด้นา CCTV มาใช้ป้องปรามพฤติก รรมเสี่ย งด้า น
อุบัติเหตุทางถนนของประชาชน ในเขตเทศบาลนคร โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อปลุกกระแส หนุน เสริม การ
สร้างวินัยจราจร โดยเฉพาะนโยบายหมวกนิรภัย 100% ภายใต้แนวคิด “ผิดถ้าไม่แก้ไข ผิดจะกลายเป็น
ถูก” ที่คณะทางานนามาผลักดันให้เกิดแรงใจในการยกระดับการทางาน

�
กลวิธีดาเนินการ...... ที่สาคัญประกอบด้วย5 ป.คือประชุม ประสาน ประชาสัมพัน ธ์ ประเมิน และ
ปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี้
1. ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อร่างโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา/ขับเคลื่อนการ
ทางาน
2. ประสานแต่งตั้งคณะทางาน/ตารวจให้เจ้าพนักงานจราจรเกิดรูป แบบการออกใบสั่งทาง
ไปรษณีย์ และเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมเสี่ยง
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3. ประชาสั ม พั น ธ์ ร่ ว มวางแผน ออกแบบการท างานก าหนดขั ้น ตอนในการออกใบสั ่ ง ทาง
ไปรษณีย์ ประสานผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ เช่น ป้ายแผ่นพับสติ๊กเกอร์ออกรายการสถานีวิทยุ/สัมภาษณ์สด
4. ประเมินลงพื้นที่ พบปะ สนทนา เยี่ยมเยือน ร่วมในพื้นที่
5. ปรับปรุงต่อเนื่องพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนขยายผล

ผลลัพ ธ์ที่เ กิน คาด.... ของกล้อ ง CCTV ในการสนับ สนุน การบัง คั บ ใช้ก ฎหมายให้มี
ประสิท ธิภ าพ คือ 1) ใช้เฝ้าระวังจับปรับ 5 จอม 2)มีความรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง100%3) ใช้เฝ้าระวัง
ติดตามการกระทาความผิด 24 ช.ม. 4) ใช้ตัดสินความผิด74 ครั้ง5) ใช้ติดตามผู้กระทาผิด1,013 ครั้ง6) ช่วย
ระบุสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ197 ครั้ง7) ช่วยบันทึกภาพขณะตรวจพื้นที่34 ครั้งและจากการสุ่มสารวจ 5,737
ราย พบว่า มี ร ะดับ ความพึงพอใจดังนี้

กุญแจสู่ค วามสาเร็ จ ..
 นโยบายและวิสัยทัศน์ ของผู้นาเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ จาเป็น และ “เอาอยู่” เสมอ
 แรงหนุนจากภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและ
ประชาชน
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 การออกแบบระบบการทางานร่วมกัน กติกา และการประชาสัมพันธ์
 ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติที่มีใจรัก “สร้างตัวตายตัวแทน”
สิ่งที่ ไ ด้ เรี ยนรู้ ... “ฝั น ให้ ไกลไปให้ถึง ”คือ การบังคับ ใช้กฎหมายด้ว ยรูปแบบที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ “กัดไม่ปล่อย” ทั้งการตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ตั้งจุดสกัดในหมู่บ้าน ตั้งด่าน
ชุมชน/ด่านตรวจในเขตเมือง การใช้กล้อง Camera CCTV Mobile CCTV ตามสภาพปัญหาและบริบทของ
พื้นทีใ่ นระยะยาวจะช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ทาทันที ...มีทางออก“องค์กรต้นแบบ”
คุณสุริยัน ตื้อยศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
นับแต่ปี 2554 ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด และภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้เปิดตัวโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ขึ้น ณ สโมสรทหารบก เพื่อประกาศ
เจตนารมณ์และผลักดันนโยบายการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ในทุกพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งสร้าง
กระแสให้สังคมเกิดการรับรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ตามมาตรการดังกล่าวและเรียนรู้ถึงประโยชน์และการสวม
หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี พร้อมนาร่องให้หน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตาม
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ตามที่ทราบกันดีนั้น
จังหวัดเชียงราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขานรับมติและประกาศเป็นวาระจังหวัด เน้นสร้างจิตสานึก
และสร้างความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องในทุกองค์กรของจังหวัด
หนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เป็นสถานศึกษา
เอกชน มีนักศึกษาทุกระดับชั้นรวม 1,500 คน ซึ่งนิยมใช้ยานพาหนะคือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 41 ไม่มีใบขับขี่ ทุกปีมีนักศึกษาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 1-2 คน
จากสถานการณ์ปั ญหาที่เกิดขึ้น อาจารย์ สุ ริยัน ตื้อยศ และแกนน านั กศึกษา มีความมุ่งมั่น และ
ต้อ งการที่ จ ะลดจ านวนการบาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิต ของนั กศึ กษาในวิท ยาลั ย ลงโดยเน้ น การสร้า งจิ ต ส านึ ก
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในรูปแบบ “วิทยาลัยอาชีวะศึกษาพณิชยการโมเดล”ภายใต้
ดาเนินการที่สาคัญ 5 ส. คือสารวจ เสริมพลังสานเสาะหา และแสวงผล รายละเอียด มีดังนี้
1. สารวจวิเคราะห์ข้อมูล ชวนภาคีเครือข่ายและคณะกรรมบริหาร ร่วมพูดคุย หารือจัดทาโครงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เน้นการ
สร้างจิตสานึก สร้างการมีส่วนร่วม พัฒนาสู่ความปลอดภัย
2. เสริมพลังจากนางสาว สริยา ทวีกุล พี่เลี้ยง สอจร. เชียงราย โดยเน้นข้อมูลการขับเคลื่อนผ่านกล
ยุทธ์ 5ส. 5ช.ให้กับ คณะครู ผู้บริหาร กลุ่มเป้าหมายในการดาเนินงานตามโครงการฯ เพื่อบรูณา
การการทางานให้ เกิด ความยั่งยืน ต่อเนื่อง และขยายผล
3. สานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย5E ครูและนักศึกษา โดยร่วมกันออกแบบการทากิจกรรม
ตามบทบริบทและสภาพปัญหาในการใช้รถจักรยานยนต์ หมวกนิรภัย ใบอนุญาตขับขี่ บูรณาการ
การเรียนการสอนในห้องเรียนตามรายวิชา อย่างสอดคล้องกับหลักสูตรที่มีอยู่เดิม
4. เสาะหา คัดเลือกแกนนา สมาชิกชมรมถนนปลอดภัยในกลุ่มเป้าหมายและจัดการอบรมให้แกน
นา หัวหน้าห้อง คณะกรรมการนักเรียน นักศึกษา จานวน 2 วัน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนัก สร้างบทบาทให้แกนนานักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการอบรมจัดกิจกรรมKick Off
การจั ดนิ ทรรศการให้ความรู้ในห้องเรียน จัดการประกวดแข่งขัน และนิทรรศการรณรงค์ล ด
อุบัติเหตุสวมหมวกนิรภัย 100 %
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5. แสวงผล โดยขอรับการสนับสนุนจากภาคี 5 E ในการร่วมทา MOU จัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นเขต
สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา กาหนดกฎ กติกา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มี
บทลงโทษในกรณีที่ฝ่าฝืน สร้างการยอมรับ ขยายต่อให้แก่ครอบครัวและนักเรียน นักศึกษา และ
มอบใบประกาศนี ยบั ตร มอบหมวกนิร ภั ยให้ แก่ผู้ ที่เป็น แบบอย่างที่ดี มี แผนการติดตามและ
ประเมินผล โดยทีมงานภายใน และภายนอก ผลลัพธ์ของการสร้างจิตสานึกเสริมสร้างความ
ปลอดภัย สามารถทาให้การเสียชีวิตของนักศึกษาเป็นศูนย์ รายละเอียดดังตารางที่ 1
ปี
2558
2559

นักศึกษา
1,458
1,368

ใบขับขี่% หมวกนิรภัย %
95%
70.8 %
98%
97.2%

เกิดอุบัติเหตุ
42
26

บาดเจ็บ
34
16

เสียชีวิต
1
-

จุดเด่นเพื่อความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม คือ
1. การใช้กระบวนการการมี ส่วนร่วม ทั้งการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมประเมินสร้างบทบาทให้นักเรียน
นักศึกษา เป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เสริมพลังโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาคีเครือข่าย ระดับผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและพี่เลี้ยงสอจร. เพื่อให้ตระหนักถึง
ปัญหา ความสูญเสีย ของอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน
2. ลงมือทาอย่างเป็นระบบ กาหนดเป้าหมายชัดเจน เน้นการใช้ทุนทางสังคม/ทรัพยากรที่มีอยู่เป็น
ต้นทุน
3. บูรณาการเข้ากับการสอนในห้องเรียน ตามรายวิชา อย่างสอดคล้องกับหลักสูตร
4. จัดทาสื่อให้กับแกนนานักเรียนเพื่อใช้ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ทั้งใน/นอกสถานศึกษาเพื่อให้
เกิดการป้องกันแก้ไขปัญหาลดการเกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม
ทั้ง 4 ข้อข้างต้น ก่อให้ เกิดเป็น“พณิชยการเชียงรายโมเดล”โดย ตลอดระยะเวลาที่ได้ทาโครงการ
สามารถลดการสูญเสียจากอบุติเหตุทางถนนของนักเรียน นักศึกษาลงอย่างชัดเจนเห็นผลเป็นรูปธรรม เกิดการ
ยอมรับให้เป็นโครงการต้นแบบ ในการแก้ไขปัญหาขยายผลไปยังสถานศึกษา อื่นๆในจังหวัดเชียงรายจากรุ่นสู่
รุ่นต่อไป
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“มาตรการองค์กร....ต้องลงมือทาใช้ 5 ส 5 ช... ไม่ง่ายอย่างที่คิด”
คุณสริยา ทวีกุล
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เนื่องจากปัญหาความปลอดภัยทางถนนเป็นปัญหาสาคัญในทุกพื้นที่ การแก้ไขปัญหาต้องเกิดจาก
“ความอยากภายใน และใจที่มุ่งมั่น” ทีมงานสนับสนุนวิชาการอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (พี่เลี้ยง สอจร.) ได้
ร่วมกันกาหนดยุทธศาสตร์ “มังกร 5 หัว” ประกอบด้วย 1) นโยบาย 2) พัฒนาภาคีเครือข่ายสร้าง Change
Agent 3) มาตรการองค์กร 4) พัฒนาระบบข้อมูล MIS Ranking และ 5) สื่อสารสาธารณะ เพื่อใช้เป็นเข็มทิศ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน
การเสริมสร้างมาตรการองค์กร เป็น ยุทธศาสตร์สาคัญจาก 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์ข้างต้น โดยทีมพี่เลี้ยง
สอจร.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย 6E และองค์กรต่างๆในหวัดเชียงราย ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรที่มีความ
พร้อม ร่วมคิด ร่วมทากิจกรรมต่างๆเพื่ อสร้างมาตรการองค์กรในองค์กรต้นแบบ 8 แห่ง ได้แก่1) องค์การ
บริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย 2) เทศบาลตาบลแม่สาย อาเภอแม่สาย3) เทศบาลตาบลห้วย
ไคร้ อาเภอแม่สาย 4) องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม อาเภอแม่สาย 5)โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ 6) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 7) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายและ 8)
ศาลากลางจั งหวัดเชียงราย โดยใช้กลยุ ทธ์ 5 ส.คือ สารสนเทศ สหสาขาส่ ว นร่ว มสุ ดเสี่ ยง และสุ ดคุ้ ม
ประกอบการใช้เทคนิค5 ช. ได้แก่ ชวน เชื่อม ชง เช็ค และช้อน รายละเอียดการนาเทคนิคไปใช้ มีดังนี้

1. ชวนภาคีสหสาขา 5 Eเข้าพบปะพูดคุย ผู้บริหารขององค์กร/ เชิญชวนให้เห็นความสาคัญ
2. เชื่อมงาน เปิดโอกาสให้คนในองค์กรได้ตั้งเป้าหมายร่วมกับผู้บริหารอย่างอิสระและให้คาแนะนา
2.1 จัดตั้งคณะทางานในการขับเคลื่อนงานขององค์กร
2.2 จัดทาโครงการ/แผนรองรับกาหนดผู้รับผิดชอบ
2.3 ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็นในการประเมินผล
2.4 กาหนดมาตรการแบบมีส่วนร่วม เช่น MOU/กฎกติกา/การบังคับใช้กฎหมาย
2.5 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รณรงค์
2.6 กระตุ้น/สร้างการรับรู้ทั้งภายใน/ภายนอกองค์กรสานการยอมรับ
2.7 ปฏิบัติตามมาตรการ/แผนที่กาหนด
3. ชงข้อมูลสารสนเทศสุดเสี่ยงทุกเวที ร่วมประชุม ออกแบบการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม
4. เช็คผลแบบมีส่วนร่วมโดยลงพื้นที่ พบปะ ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามรวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน
สร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ และให้คาปรึกษา
5. ช้อนผลลัพธ์ ความคุ้มค่า คุ้มทุน พัฒนา ปรับปรุง ถอดบทเรียน ขยายผล/ต่อยอด สร้างความยั่งยืน
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การเสริมสร้างมาตรการองค์กร….ไม่มีองค์กรใดจะทาสาเร็จได้ด้วยตนเอง จาเป็นต้องสานความร่วมมือ
โดยใช้กลยุทธ์ 5 ส.เทคนิค 5ช.เชื่อมการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย และรับการสนับสนุน กากับติดตามนิเทศ
ทั้งระบบภายในองค์กรและระบบภายนอกองค์กร ผู้บริหารองค์กรถือเป็น บุคคลสาคัญในการที่จะทาให้การ
ขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน การลงมือทาด้วยคนทุกคนในองค์กรด้วยความมุ่งมั่งในทิศทาง
เดียวกัน มีส่วนสาคัญในการเสริมพลังซึ่งกันและกัน เมื่อสามารถทาได้สาเร็จจะเป็นความหอมหวานสาหรับทุก
คนในองค์กร ท้ายที่สุดการธารงรักษาความดีเป็นสิ่งที่ท้าทายของผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ไม่ใช่ผลงานของ
ใครคนใดคนหนึ่ง
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ใครเอาอยู่ “หมวกนิรภัย ในสถานศึกษา”
นายวันชัย ไชยรัตน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
จากปัญหาความรุนแรงด้านอุบัติเหตุทางถนนของสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เชียงราย..จากสถิติในอดีตเคยมีนักเรียนประสบอุบัติเหตุ ทางถนน เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 3 – 5 คน สาเหตุเกิด
จากพฤติกรรมเสี่ยง ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ตามช่วงวัยที่ยังคึกคะนอง ในฐานะ “ครู” ที่อยากเห็นลูกศิษย์
เดินทางมาโรงเรียนอย่างปลอดภัย จึงมุ่งมั่นในการทาให้นักเรียนมีจิตสานึกด้านความปลอดภัย โดยเน้นการ
สร้างความตระหนักร่วมกันถึงความรุนแรงและอันตรายที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ตลอดจนแนวทางการป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังประสบอุบัติเหตุ โดยใช้หมวกนิรภัย
ขยายผลไปยังบุคลากรในสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง
กระบวนการดาเนินงาน...เริ่มต้นจาก
1) มองหาแนวร่วม ปรึกษาพี่เลี้ยง เชื่อมสานเครือข่ายการประสาน และชวนภาคีเครือข่าย 6 E และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัด เช่น สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสานักงานกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยสถานีตารวจภูธรเมืองแขวงการทางเชียงราย สานักงานขนส่งโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจากัดบริษัทอาคเนย์ประกันภัยจากัด(มหาชน)ชมรม
เครื อข่ายผู้ป กครองนักเรี ยนโรงเรีย นเตรีย มอุดมศึกษาพัฒ นาการ เชียงรายมาร่ว มออกแบบ และกาหนด
กิจกรรมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและทาทันที ภายใต้กิจกรรมร่วมที่สาคัญ 5 ขั้นตอน คือ
1) สะท้อนภาพ/สารวจจานวนนักเรียนและผู้ปกครอง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย และ
สะท้อนข้อมูลที่สารวจได้ให้นักเรียนทราบ
2) เสริมความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วินัยจราจร ประชาสัมพันธ์
3) ระดมสมองหาทางออก/กาหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการลงโทษโดยให้นักเรียนทา
ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อตกลงด้วยการบริจาค
เงิน
4) สร้างการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรในสถานศึกษา รณรงค์ทุกรูปแบบ ทุกเทศกาล นักเรียน
ทาหน้ าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเช้า -เย็น และรับเงินบริจาคจากผู้ ฝ่ าฝื นข้อตกลงนาส่ งเข้า
กองทุน
5) ดูแลควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล และสะท้อนผลในการประชุมทุกเดือน
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ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นพบว่าครู บุคลากรสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัย เพิ่มขึ้น
จากปีที่เริ่มโครงการที่มีผู้ฝ่าฝืนโดยไม่ตั้งใจจานวนมากและปัจจุบันทุกคนร่วมมือสวมหมวกนิรภัย 100 %ใน
สถานศึกษาและไม่มีนักเรียนเสียชีวิตจากการขี่รถจักรยานยนต์ไปและกลับได้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี กลายเป็นวัฒนธรรม สานจากรุ่นสู่รุ่น ต่อยอดเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการรณรงค์ให้ความรู้ สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี
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แค่คิดก็ปลอดภัย...รถโดยสารสาธารณะเช่าเหมา
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คุณสริยา ทวีกุล
แค่คิดก็ปลอดภัย...รถโดยสารสาธารณะเช่
าเหมา
โรงพยาบาลเชี
ยงรายประชานุเคราะห์
“การเรี ย นรู้ น อกสถานที่ ” ของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น การเรี ย นรู้ เ พื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะของนั
คุณสริก เรียาย นจาก
ทวีกุล
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ซึ่ งปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ
่มมากขึ้ นโดยเฉพาะโรงเรี
โรงพยาบาลเชี
ยงรายประชานุยเนขยาย
คราะห์
โอกาส โรงเรี ยนระดับมัธ ยม ที่นิยมพาออกนอกสถานที่/ต่างจังหวัด ตามสถานที่เรียนรู้ส าคัญ ๆด้านต่างๆ
“การเรี
้ น อกสถานที
เน้ นสการเรี
นรูจ้ เจริ
พื่ องเพิอย่่ มาทังไรก็
ก ษะของนั
ก เรี ย นจาก
นับเป็นการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่มากกว่
าในชั้นเรี่ ”ยของสถานศึ
น/ตาราเรียนก ษาที
นักเรี่ มยุ่ งนได้
ัมผัสข้อยเท็
ตาม ในการออกไป
ประสบการณ์
และสิ่นั้น่งแวดล้
ยน ซึ่ งปัจจุบันามีเหมาของผู
แนวโน้มเพิ้ประกอบการในรู
่มมากขึ้ นโดยเฉพาะโรงเรี
ยนขยาย
เรียนรู้นอกสถานที
โรงเรีอยมภายนอกโรงเรี
นจาเป็นต้องพึ่งพารถโดยสารเช่
ปแบบต่างๆกั
น จาก
โอกาส
บมัธ ยม้บริทีห่นาร/ครู
ิยมพาออกนอกสถานที
ด ตามสถานที
่เรียนรู้สนาคั
านต่างๆ
ที่ผ่านมาโรงเรี
การคัยดนระดั
เลือกของผู
อาศัย1)ความคุ้นชิ่/นต่กัาบงจัเจ้งาหวั
ของรถ
2)พิจารณาจากต้
ทุนญให้ๆด้สอดคล้
อง
เป็นการเรียนรู่โรงเรี
้ที่มากกว่
้นเรียาข้
น/ต
าราเรียน นัากยๆ
เรียแต่
นได้ไม่สไัมด้ผัคสานึข้งอถึเท็งปัจจจริจังยอีอย่กหลายด้
างไรก็ตาาม
ในการออกไป
กันับงบประมาณที
ยนมีอายูในชั
่3)การท
อตกลงแบบง่
นโดยเฉพาะเรื
่ อง
เรี
ยนรู้นอกสถานที
ความปลอดภั
ย ่นั้น โรงเรียนจาเป็นต้องพึ่งพารถโดยสารเช่าเหมาของผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆกัน จาก
ที่ผ่านมา การคัดเลือกของผู้บริหาร/ครู อาศัย1)ความคุ้นชินกับเจ้าของรถ 2)พิจารณาจากต้นทุนให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่โรงเรียนมีอยู่3)การทาข้อตกลงแบบง่ายๆ แต่ไม่ได้คานึงถึงปัจจัยอีกหลายด้านโดยเฉพาะเรื่อง
ความปลอดภัย

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายปัจจัยข้างต้น จึงเกิด
แนวคิดในการทาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านรถสาธารณะ การเข้าถึง
ช่องทางเยียวยาและมีระบบส่งเสริมกลไกการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านรถสาธารณะให้สามารถสนับสนุน
ศูนย์ค้มุ้มครองสิ
ครองผูท้บธิผริโู้บภค
จังหวัดเชี่อยมโยงการท
งราย เล็งางานร่
เห็นปัญวมกั
หาที
่เกิดขึ้นบจากปั
จจัยหลายปัจจัยข้างต้น จึงเกิด
กระบวนการคุ
ริโภคและเชื
นในระดั
ต่างๆได้
แนวคิดในการท
าให้ประชาชนมี
ความรู้คาเนิ
วามเข้
าใจในการคุ
้มครองสิทธิผยู้บนในสั
ริโภคด้
กระบวนการส
าคัญของการด
นงาน
น าร่องเฉพาะโรงเรี
งกัาดนรถสาธารณะ
เทศบาลนครเชีการเข้
ยงรายาถึ8ง
ช่โรงเรี
องทางเยี
ยวยาและมี
ยน ประกอบด้
วย ระบบส่งเสริมกลไกการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านรถสาธารณะให้สามารถสนับสนุน
กระบวนการคุ
้มครองสิ
ทธิผู้บริโภคและเชื
มโยงการท
างานร่วมกันในระดัาความเข้
บต่างๆได้าใจกับผู้บริ หารเทศบาลนคร
1. ประชุ
มทาความเข้
าใจกับทีม่องานน
าเสนอโครงการฯและท
กระบวนการส
น าร่
องเฉพาะโรงเรี
ยนในสั
ดเทศบาลนครเชียงราย 8
เชียงรายให้าคั
ผู้บญ
ริหของการด
ารมองเห็นาเนิ
ว่าไม่นงาน
ได้มาเพิ
่มงานแต่
เป็นการมาช่
วยแบ่งงกัเบาภาระ
โรงเรียน 2.ประกอบด้
ลงพื้นทีว่เยป้าหมายสารวจ สัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูล ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่โรงเรียน 8 โรงเรียน
1.
าความเข้
าใจกั
มงานนาเสนอโครงการฯและท
3. ประชุ
นาข้อมูมลทมาวิ
เคราะห์
/ สับงทีเคราะห์
เรียบเรียง และคืนข้อมูลาความเข้าใจกับผู้บริ หารเทศบาลนคร
ผู้บริหดารมองเห็
นว่าไม่ได้มาเพิ่มงานแต่าเเหมาที
ป็นการมาช่
วยแบ่
4. เชี
จัดยทงรายให้
าคู่มือการคั
เลือกรถโดยสารสาธารณะเช่
่ปลอดภั
ย ทีงเบาภาระ
่ประกอบด้วย ขั้นตอนการ
2. ลงพื
้นที่เป้าหมายสาารวจ
จัดเก็สภาพรถ
บข้อมูล คนขั
ผู้บริหบารประกั
/ เจ้นาภัหน้
ที่โรงเรีงคัยบน ภาคสมั
8 โรงเรีคยรใจ
น ต้อง
เลือกรถโดยสารเช่
เหมาทีสั่ไมด้ภาษณ์
มาตรฐาน
ย าภาคบั
3. นใช้าข้รถป้
อมูาลยเหลื
มาวิเอคราะห์
สังเคราะห์
บเรีมยีสงัญและคื
ข้อมูล งคน ระบุบเส้นทาง วัน เวลา และ
งและที/่สาคั
ญต้องจัดเรีทยาให้
ญาเช่นาเหมาขนส่
4. จัการเยี
ดทาคูย่วยา
มือการคัดเลือกรถโดยสารสาธารณะเช่าเหมาที่ปลอดภัย ที่ประกอบด้วย ขั้นตอนการ
่ได้มาตรฐาน
นภัย ภาคบั
งคับาเหมารถโดยสารที
ภาคสมัครใจ ต้อง่
5. เลื
ผลัอกกรถโดยสารเช่
และ ดัน ให้เาป็เหมาที
นนโยบายสู
่การปฏิสภาพรถ
บัติอย่างจริคนขั
งจังบเป็ประกั
นรูปธรรม
ในการเช่
ใช้
รถป้ายยเหลื
องและที
ปลอดภั
และการเข้
าถึ่สงาคั
สิทญธิ ต้องจัดทาให้มีสัญญาเช่าเหมาขนส่งคน ระบุบเส้นทาง วัน เวลา และ
การเยีาเนิ
ยวยา
ผลการด
นการพบว่า1) โรงเรียน 8 แห่งในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายมี คู่มือการเช่าเหมารถ
ผลัปกระกอบการพิ
และ ดัน ให้จเป็ารณาเลื
นนโยบายสู
่การปฏิ
บัติอ่รย่วมถึ
างจริงใช้
งจัสงเป็
นรูปธรรม ในการเช่
าเหมารถโดยสารที
โดยสาร 5.เพื่อใช้
อกรถเช่
าเหมาที
ัญญาในการจ้
างเช่าเหมารั
บคนโดยสารได้่
ปลอดภัยและการเข้าถึงสิทธิ
ผลการดาเนินการพบว่า1) โรงเรียน 8 แห่งในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายมี คู่มือการเช่าเหมารถ
โดยสาร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือกรถเช่าเหมาที่ร วมถึงใช้สัญญาในการจ้างเช่าเหมารับคนโดยสารได้
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ผลการดาเนินการพบว่า1) โรงเรียน 8 แห่งในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายมี
ู่มือการเช่ภาคเหนื
าเหมารถ
โดยสาร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือกรถเช่าเหมาที่ร วมถึงใช้สัญญาในการจ้างเช่าเหมารับคนโดยสารได้
เหมาะสมและปลอดภัย 2) ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรู้ระบบเยียวยาในสิทธิอันพึงได้ 3)
ผู้บริหาร / ครู ผู้รับผิดชอบงาน มีความเข้าใจสิทธิผู้บริโภคในการใช้รถเช่าเหมาคันเพิ่มมากขึ้น 4) ผู้บริหาร
โรงเรียนให้ความสาคัญตระหนักถึงขั้นตอนการจัดหารถเช่าเหมาตามคู่มือ
สิ่งที่เ กินความคาดหวังคือ กลไกภาคี พี่เลี้ยงระดับจังหวัดทาให้การดาเนินงาน ประสบผลตามที่
วางเป้าหมายไว้การได้มีโอกาส เข้าร่วมประชุมทั้งก่อน ระหว่าง หลัง การดาเนินการอย่างสม่าเสมอ คอยให้
คาปรึกษา แนะนา ร่วมออกแบบ กาหนดกรอบการดาเนินงาน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ของพี่เลี้ยงใน
พื้นที่ช่วยให้ภาคีมั่นใจและรู้สึกอบอุ่นอยู่เสมอ
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ห่วงใคร…ให้ใส่หมวก
คุณสริยา ทวีกุล
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ด้วยสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทางถนนในปัจจุบันมี
อัตราเพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ โดยเฉพาะสาเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์และไม่สวมหมวก
นิรภัย ทาให้จานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทางศีรษะเพิ่มขึ้น
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ได้มีมติเห็นชอบให้ ปี 2554 - 2563 เป็นปี
แห่งทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) และถือเป็นวาระแห่งชาติ
ที่ต้องดาเนิ นการให้เข้มข้นในทุกพื้นที่ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ในฐานะ
เลขานุ การศูนย์ อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ได้ป ระชุมร่ว มกับทีมพี่เลี้ ยงแผนงาน
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงราย และหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% และดาเนินการรณรงค์ ให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในศาลากลางและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เกิดความตระหนักในการสวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุตัวชี้วัดทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of
Action for Road Safety)

กลวิธีในการดาเนินงานประกอบด้วย
1. ประชุมร่วมกับทีมพี่เลี้ยงแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ที่
รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงราย หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย เพื่อวางแนวทาง ในการดาเนินงาน
2. แต่งตั้งคณะทางาน“ ห่วงใครให้ใส่หมวก”
3. จัดทาประกาศจังหวัด เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในศาลากลางจังหวัดเชียงราย และ
ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัดเชียงราย ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
ขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และกาหนด กฎ ระเบียบฯ กาหนดวัน D-Day
4. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ปิดไว้บริเวณทางเข้า -ออก ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปรับทราบโดยทั่วกัน
5. ควบคุมกากับ โดยขอความร่วมมือที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงราย จัดสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) อยู่ประจาทางเข้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายทาหน้าที่ตรวจตรา ตักเตือน จด
บันทึกประวัติผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย บริเวณทางเข้า - ออก ศาลากลางจังหวัดเชียงราย หาก
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พบว่ามีผู้มาติดต่อราชการไม่ได้สวมหมวก จะให้ยืมหมวกกันน็อคและให้คาแนะนาพร้อมตักเตือน
กรณี ที่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องศาลากลางได้ ท าการจดชื่ อ เสนอหั ว หน้ า งานเพื่ อ ทราบและให้ ก าร
ตักเตือน

ฤทธิ์เชิงคุณภาพ1) ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)ระหว่างหัวหน้างานทุกงาน
หวัดเชียงรายครบ100%2)
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนรับรู้และมีส่วนร่วม โดยมีผล
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ1) ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)ระหว่างหัวหน้างานทุกงานกับ
ผู้ว่าราชการจั
งหวัดเป็
เชียงรายครบ100%2)
ยเพิ่มขึ้นจากเดิ
ม 27%
น 83% ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนรับรู้และมีส่วนร่วม โดยมีผลการ
สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นจากเดิม 27% เป็น 83%

ปัจจัยความสาเร็จ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกประกาศจังหวัดเชียงรายเพื่อแจ้งให้ทุกส่วน
ราชการได้รับทราบ และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2)ความมุ่งมั่นของหัวหน้างานทุกงานในพื้นที่
และมีภาคี เครือข่าย6E ที่ร่วมหนุนเสริมการประกาศ D-Day ซึ่งเป็นการแสดงความมุ่งมั่นให้ทุกคนได้ทราบ
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี3)ผสมผสานความร่วมมือของผู้มาติดต่อราชการทุกคนโดยมีอาสารักษาดินแดนเป็นผู้
คอยตรวจตรา “ห่ วงใครใส่หมวก “ของศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถือเป็นรูปแบบมาตรการองค์กรที่ง่าย
ชั ด เจน เป็ น รู ป ธรรม ทุ ก สิ่ ง ล้ ว นเกิ ด จากความมุ่ ง มั่ น ของผู้ บ ริ ห ารที่ มี ค วามรั ก และห่ ว งใยในสุ ข ภาพ
ผู้ใต้บังคับบัญชาความเข้าใจและความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการอื่นๆในจังหวัด เพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้เป็นแบบอย่างที่ดีแกประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายต่อไป
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ปัจจัยความสาเร็จ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกประกาศจังหวัดเชียงรายเพื่อแจ้งให้ทุกส่วน
ราชการได้รับทราบ และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2)ความมุ่งมั่นของหัวหน้างานทุกงานในพื้นที่
และมีภาคี เครือข่าย6E ที่ร่วมหนุนเสริมการประกาศ D-Day ซึ่งเป็นการแสดงความมุ่งมั่นให้ทุกคนได้ทราบ
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี3)ผสมผสานความร่วมมือของผู้มาติดต่อราชการทุกคนโดยมีอาสารักษาดินแดนเป็นผู้
คอยตรวจตรา “ห่ วงใครใส่หมวก “ของศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถือเป็นรูปแบบมาตรการองค์กรที่ง่าย
ชั ด เจน เป็ น รู ป ธรรม ทุ ก สิ่ ง ล้ ว นเกิ ด จากความมุ่ ง มั่ น ของผู้ บ ริ ห ารที่ มี ค วามรั ก และห่ ว งใยในสุ ข ภาพ
ผู้ใต้บังคับบัญชาความเข้าใจและความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการอื่นๆในจังหวัด เพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้เป็นแบบอย่างที่ดีแกประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายต่อไป
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เด็กเล็กทา… ผู้ใหญ่คิด
เทศบาลตาบลแม่สาย
จากปัญหาความสาคัญของอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ อาเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ที่พบว่ามีสาเหตุ
จากประชาชนส่ วนใหญ่ ใช้ ยานพาหนะส่ว นบุคคลในการเดินทางเพิ่ม มากขึ้น และพบว่า ส่ว นใหญ่มี ความ
แตกต่างของทักษะการขับขี่ ความรู้ การสื่อภาษา ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยและการดาเนินชีวิตของคนใน
พื้นที่
โรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่ส าย เป็น อีกหนึ่งองค์กรที่ป ระสบปัญหามีนักเรียนประสบอันตรายอัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน จากสถิติ พบว่า มีผู้ปกครองนารถจัก รยานยนต์มาส่งเด็กนักเรี ยน โรงเรียน
เทศบาล จานวน 800 คน/วันโดยเฉลี่ย นักเรียนนารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนเอง เฉลี่ยวันละไม่เกิน 10 คน/
วันนักเรียนมีอายุตั้งแต่ 3-12 ปี ผู้ปกครองยังคงใช้รถจักรยานยนต์ในการรับส่งเด็กนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ คิด
เป็นร้อยละ 80 ของจานวนเด็กนักเรียนและผู้ปกครองทั้งหมด ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
เทศบาลตาบลแม่สาย เล็งเห็นความสาคัญของปัญหา จึงได้จัดทาโครงการ “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมสาน
ความปลอดภัย ทางถนนเพื่อ ป้ องกัน และลดอุบั ติเหตุจากการจราจร” ขึ้น โดยมุ่ง เน้น การกระทาตนเป็ น
แบบอย่ างที่ดี รวมถึงการปลู กจิ ตส านึ ก ให้ ความรู้ แก่เด็กนักเรียนการและผู้ ปกครอง จนก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจาวัน เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้สังคมกลายเป็นสังคมแห่งคนมีวินัย มีน้าใจ

รูปแบบการดาเนินงานการแก้ปัญหาในระดับโรงเรียนของเทศบาลตาบลแม่สายประกอบด้วย
1. จัดประชุมระดมสมองให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตาบลแม่สาย
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ประสานงานและวางแผนการดาเนินงาน
3. สารวจครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตาบลแม่สาย
4. ฝึกทักษะการขับขี่ปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัยแก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย จาหน่ายหมวกนิรภัยทุกเดือนการฝึกอบรมวินัยจราจรให้ครูและ
ผู้ปกครองอบรมยุวชนจราจร
6. จัดทาป้ ายจราจรขนาดเล็ กในจุดเสี่ ยงภัย จัดซื้ออุปกรณ์ด้านการอานวยความสะดวกจราจร เช่น
กระบองไฟ ถุงมือ เสื้อสะท้อนแสง ธงหยุด
7. สรุปและประเมินผล ถอดบทเรียน และขยายผลอย่างต่อเนื่อง
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กุญแจแห่งความภาคภูมิใจ
1. นายกเทศบาลตาบลแม่สายให้ความสาคัญ อย่างมากกับนโยบายความปลอดภัยทางถนน การที่
“ผู้ใหญ่ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมผลักดัน และพาเด็กทา” ส่งผลให้เด็กในวันนี้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่
ย่อมต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
2. การสนับสนุนงบประมาณ ให้กาลังใจคนทางาน ตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนถึงปัจจุบันอย่างจริงจัง
ส่ งผลให้ การดูแ ลความปลอดภั ยของคนในพื้น ที่ และการด าเนิ น การต่ างๆ สะดวก ง่ายดาย
ต่อเนื่อง โดยเทศบาลตาบลแม่สายจะได้ขยายผลให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ทั้งในส่วนของเทศบาล
โรงเรียน องค์กรต่างๆเพื่อให้เทศบาลแม่สายเป็นแบบอย่างของเทศบาลแห่งความปลอดภัยต่อไป
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ด่านเสริมพลังสร้างวินัยจราจร
คุณสริยา ทวีกุล
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จังหวัดเชียงรายเป็ น จังหวัดท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวสัญจรไปมาตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่ว ง
เทศกาล อาเภอแม่ล าว ที่ เปรี ยบเสมือนประตูสู่ เชีย งราย ซึ่ง มีผู้ ใช้รถใช้ถนนผ่ านจานวนมาก ก่อให้ เกิ ด
อุบัติเหตุทางถนนสูง จากสถิติในปี 2555-2557พบว่าอาเภอแม่ลาว มีจานวนผู้บาดเจ็บสูงเป็นอันดับ 2 รอง
จากอาเภอแม่สาย และจานวนผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดเชียงราย เมื่อเทียบต่อแสนประชากร
ปีงบประมาณ 2558 เสียชีวิตจานวน 10 ราย และปีงบประมาณ 2559 เดือนตุลาคม ถึง 10 ธันวาคม 2558
เสียชีวิตแล้ว 9 ราย
จากการวิเคราะห์ ข้อมูล บาดเจ็ บที่ผ่ านมาพบว่า ผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์ บาดเจ็บสู งสุดร้อยละ85.46
อวัยวะที่ทาให้เสียชีวิตสูงสุดคือศีรษะ ร้อยละ75.42 อายุช่วง 15–29 ปี มากที่สุด ถึงร้อยละ 49 ช่วงเวลาที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุ ดคือ 16.00 -22.00น. ร้อยละ 43.03 มีการดื่มสุร า ร้อยละ 42.85 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่
บาดเจ็บไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 79
จากปัญหาที่พบทาให้ทีมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายมีแนวคิดการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวินัยจราจร ลดความเสี่ยงในพื้นที่ ใน 3 รูปแบบตาม
บริบทของพื้นที่ คือ
รูปแบบที่ 1 พื้นที่ระดับชุมชนหมู่บ้านใช้การตั้งจุดสกัด โดยมีผู้นาชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้าน แกนนาและ
อาสาสมัครชุมชนร่วมบูรนาการปฎิบัติ
รูปแบบที่ 2 พื้น ที่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การตั้งจุดตรวจ มีนายกอบต.และหัวหน้า
ตารวจประจาตู้ยาม ออกแบบการปฏิบัติ มีการบูรณาการงานร่วมกับอาสาสมัครอปพร. แกนนา รพ.สต ในการ
ตั้งด่านตักเตือน
รูปแบบที่ 3 ในระดับอาเภอใช้ การตั้งด่านชุมชน มีนายอาเภอ ผู้กากับการตารวจภูธรแม่ลาว บูรณา
การร่วม โรงพยาบาลแม่ลาว อปพร. แกนนา และบนถนนสายหลักใช้การตั้งด่านตรวจ ใช้กล้อง Camera ใช้
กล้องCCTV กล้องตรวจจับความเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย ตาม 10รสขม
ภายใต้แนวคิด 5 ส.กลยุทธ์ 7 ช. เริ่ มจากการชงข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ให้ กับคณะกรรมการ
อุบัติเหตุระดับชุมชน ระดับอาเภอพบปะประชาชน ทาประชาพิจารณ์ ประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจ ให้ได้รับรู้
ต่อด้วยการลงพื้นที่ชวนและเชื่อมภาคีเครือข่ายสหสาขาอาชีพให้ มีส่วนร่วมในการคิดออกแบบกิจกรรม ร่วม
เตรียม ร่วมทาแนวทาง ร่วมปฏิบัติ กาหนดกติกาหรือประกาศและทบทวนผล ตามด้วยเชียร์และเช็คโดยมีสห
สาขาอาชีพ ในการติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กาลังใจ เสริมพลัง เมื่อมีการกระทาผิดจะใช้การป้องปราม ตักเตือน
ปิดท้ายด้วยการช้อนและชื่นชมตลอดจนการประชุมเพื่อสรุปผล ถอดบทเรียนพร้อมคืนข้อมูลสู่ชุมชนพื้นที่ให้
ได้รับทราบ นาสู่การพัฒนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ต่อยอด และขยายผล
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ผลการพัฒนาพบว่าการจัดตั้งด่านชุมชนใน 7หมู่บ้านนาร่อง ทาให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน เกิดการสร้างแรงจูงใจในการทาให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักในการขับ
ขี่ที่ปลอดภัย ส่งผลให้จานวนอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ลดลงเมื่อเปรียบกับ
ข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558 จากบาดเจ็บ 15 คนลดลงเหลือ 12 คน เสียชีวิตจานวน 2 คน ปีใหม่
2559 ไม่พบผู้เสียชีวิต
มีการใช้จุดสกัด ในการเฝ้าระวังความเสียง ควบคุมผู้ทีมีพฤติกรรมเมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถ
เร็ว ไม่ให้ออกจากชุมชนได้ พบมีรถจักรยานยนต์ที่ผ่านด่านทั้งหมด จานวน 5,088 ครั้ง จานวนรถจักรยนต์ที่
ถูกกัก หรือตักเตือน จานวน 58 ราย สาเหตุจากเมาสุราจานวน 16 ราย, ขับรถเร็ว จานวน 14 ราย ไม่สวม
หมวกนิรภัย จานวน 28 ราย จานวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่
ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 33.33 และไม่พบการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถนนในพื้นที่

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ และสนั บสนุ น อย่ า งจริ ง จั ง จริ งใจ ภาคี เ ครื อ ข่ ายหลั กควรเข้ า พบ
นายอาเภอหรือผู้นาชุมชน และ 5 เสาหลักในพื้นที่เพื่อสานความร่วมมืออย่างเต็มที
2. การกาหนดนโยบายและประเด็นในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ให้ชัดเจน ต้องใช้ข้อมูลด้าน
อุบัติเหตุที่เป็นระบบ และน่าเชื่อถือ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจและชี้เป้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. การประสานงานจะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องแคล่ว สะดวกบางครั้งต้องอาศัยสัมพันธภาพ
ส่วนตัวที่ดี ใช้ทั้งการสื่อสารทุกช่องทาง ทุกรูปแบบตามบริบทของพื้นที่
4. การทาประชาพิจารณ์ ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่พบปะ ตรวจเยี่ยม เสริมพลัง กาลังใจให้คนทางาน
ด้วยวิธีการต่างๆ ระหว่างตั้งด่านชุมชนช่วยให้คนทางานรู้สึกปิติ มีพลังมากขึ้น
5. การน ากลยุ ทธ์ 5 ส. เทคนิ ค 7 ช. มาช่ว ยในการทางานร่วมภาคีในพื้นที่ ช่ว ยให้ค้นพบแกนนา
คนทางานหน้าใหม่มากขึ้น
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สื่อสอนใจเด็กเวียงแหงเมาไม่ขับ
คุณสริยา ทวีกุล
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
“ผมได้เห็นตัวอย่างในหมู่บ้านที่มีคนแก่ดื่มเหล้า วัยรุ่นเมาเหล้าและมีการแข่งรถซิ่งกัน ตอนทา
โครงการรู้สึกตื่นเต้น ไม่รู้ว่าจะสาเร็จหรือไม่ แต่ก็อยากทาเพราะงานนี้ทาแล้วได้ความปลอดภัยกับตัวเอง
...” เสียงบอกเล่าที่แฝงรอยยิ้มของน้องแมน หรือด.ช.ทีปกร โชคศักดิ์ศิริกุลหนึ่งในแกนนาเยาวชนที่เข้าร่ วม
โครงการ
อาเภอเวียงแหงเป็นอาเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศไทย-พม่า อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เป็น
ระยะทาง 170 กิโลเมตร มีความหลากหลายของประชากรจาก 9 ชาติพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ลักษณะเส้นทางในพื้นที่ค่อนข้างคดเคี้ยวและสูงชัน เป็นถนนรถวิ่งสวนทางเดียว
มีจุดเสี่ยงทางโค้งหลายจุดทั้งถนนสายหลักและมีจุดเสี่ยงในชุมชน 6 จุด ถนนมีความชารุด ไม่มีสัญญาณไฟ
จราจร มีการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดโค้งทุกเดือน การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
เช่น ชาวบ้านมีการดื่มเหล้าหลังการทางานช่วงเย็นแล้วเกิดอุบัติเหตุ ส่วนเยาวชนในพื้นที่ซึ่งมีพฤติกรรมขี่
รถจักรยานยนต์ดัดแปลง และชักชวนกันแข่งรถซิ่งตามถนนในหมู่บ้านเป็นประจาจนเกิดรถล้มบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต รวมทั้งผู้ ปกครองที่ไม่สวมหมวกกันน๊อ กเวลาขี่รถในหมู่บ้านหรือในการมารับลู กหลานที่
โรงเรียน เป็นต้น ประกอบกับเมื่อกลางปี 2558 เกิดเหตุการณ์เด็กเวียงแหงคนหนึ่ง มีพฤติกรรมเมาแล้วขับจน
ทาให้เกิดอุบัติเหตุหมู่ชนกลุ่มนักปั่นจักรยานบนถนนในเมืองเชียงใหม่ จนกลายเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
และถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางจึงเป็นที่มาของการทาโครงการเด็กเวียงแหง ร่วมลดปัญหาเมาไม่ขับ
เด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการเพราะเป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อและมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว โดยมีแกนนานักเรียนจาก 3 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
เปียงหลวงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมและโรงเรียนบ้านนามน (ร.ร.ประจา)รวมจานวน 50 คนซึ่งสิ่งที่อยากเห็น
จากงานนี้ คือ อยากให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่า “อุบัติเหตุป้องกันได้” โดยเริ่มจาก
ตัวเองสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับและต้องการเผยแพร่
ความคิดของเด็กและเยาวชนที่มีต่ออุบัติเหตุจากการดื่มสุรา งานนี้จึงเน้นการทางานที่ให้เด็กได้คิด วางแผน
และลงมือทากิจกรรมด้วยตัวเอง จุดเริ่มต้นให้เยาวชนได้ใช้ศักยภาพที่มีทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์บวกกับพลัง
กายพลังใจที่มีมาทาประโยชน์ให้กับตนเอง เพื่อนและสังคม เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีจิตอาสา
โดยใช้ “สื่อ”เป็นตัวกลางในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนเพราะเป็นเรื่องที่เยาวชนให้ความสนใจและ
เข้าใจได้ง่าย ซึ่งในช่วงก่อนเริ่มโครงการทางพี่เลี้ยงโครงการจากศูนย์สร้างเสริม
สุขเพื่อสังคม คณะครู และแกนนานักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนได้พูดคุยทาความ
เข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ของการทางาน
ในกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเวียงแหงในการลดปัญหาเมาไม่ขับ สิ่งที่
มอง คื อ 1) ผู้ ส่ งสาร(เยาวชนเป็น ผู้ ผ ลิ ตสื่ อ)2) สาร(การสอดแทรกเรื่ องราว
เกี่ยวกับการขับขี่ไว้ในเรื่อ งราว)3)ช่องทางการสื่อสาร(โปสเตอร์และหนังสั้น)
4)ผู้รับสาร (เด็กเยาวชน และคนในชุมชน) กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กเวียงแหง
จึงเริ่มจากการเข้าค่ายอบรม 2 วันเพื่อเติมความรู้ใน 2 เรื่อง ได้แก่ ความรู้
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กฎหมายจราจร มีเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่เป็นวิทยากร และความรู้ในการผลิตสื่อรณรงค์ มีนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มาสอนขั้นตอนการทาหนังสั้นและโปสเตอร์ และมีพี่ๆ จากบริษัทแคนนอนมาสอนวิธีและ
เทคนิคการใช้กล้องดิจิตอลในการผลิตสื่อ รวมทั้งเสริมในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการทากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม จากนั้น ได้ทาการสารวจและเก็บ รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่เพื่อให้ รู้ว่า
เยาวชนคิดอย่างไรกับการเกิดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับจะป้องกัน/ลดอุบัติเหตุอย่างไร เมื่อได้รับความรู้และ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเสร็จแล้ว เด็กเด็กจึงได้พูดคุยเพื่อวางแผนแบ่งหน้าที่ในแต่ละฝ่าย ฝ่ ายเก็บรวบรวม
ข้อมูล ฝ่ายกองถ่ายทาตัดต่อ ฝ่ายช่องทางการเผยแพร่ และเริ่มดาเนินการผลิตสื่อตามสายงานที่แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ ในส่วนของโปสเตอร์ มีการจัดประกวดโปสเตอร์โรงเรียนละ 3 แผ่น โดยให้ครูจากแต่ละโรงเรียนให้
คะแนนและลง Face book ให้นักเรียนโหวตโปสเตอร์ที่ชอบ โปสเตอร์ที่ชนะรางวัลที่ 1-3 จะถูกนามาจัดทา
เป็นป้ายคัทเอ๊าท์ติดในจุดเสี่ยงในชุมชน 3 จุด และในตัวอาเภอเวียงแหง 3 จุด
ในส่วนของหนังสั้นเด็กแต่ละโรงเรียนกลับไปผลิตสื่อหนังสั้นของแต่ละโรงเรียน แต่ผลงานที่มีความ
โดดเด่นของผลงานที่มีความน่าสนใจและมีเนื้อหาที่มาจากเรื่องราวในชุมชน คือผลงานของโรงเรียนบ้านนามน
ซึ่งเป็นโรงเรียนประจาที่จัดตั้งด้วยโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือเด็กชนเผ่าและเด็กด้อยโอกาส พล๊อตหนังสั้นที่
เด็กถ่ายทอดจากเรื่องราวที่เห็นในชีวิตประจาวัน เป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งที่เห็นพ่อของตนเอง
ดื่มเหล้ าเมาทุกวัน ทาให้ ตนเองหัน ไปคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง คือ ดื่มเหล้า ขี่รถซิ่ง จนตนเองประสบ
อุบัติเหตุบาดเจ็บ จึงเกิดสานึกผิด เพื่อนๆก็มาขอโทษพ่อแม่ของเด็กคนนั้น พ่อแม่เห็นลูกบาดเจ็บจึงฉุกคิดได้
พ่อปรับปรุงตัวเลิกดื่มเหล้า กลับมามีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ ง… หนังสั้นเรื่องนี้ได้เผยแพร่ลงใน Social
network ทั้งใน Face bookและYouTube

จากกิจกรรมเล็กเล็กในระยะเวลาไม่กี่เดือน ทาให้เด็กแกนนาได้รับความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร การทา
โปสเตอร์ การทาหนังสั้น รวมทั้งการใช้กล้องถ่ายรูปและวิดีโอ เรื่องพวกนี้เป็นความรู้ ใหม่สาหรับเด็ก จนทาให้
เด็กนักเรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เกิดการปรับวิธีคิดและพฤติกรรมอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องการสวมหมวก
กันน๊อคทุกครั้ง เลิกดื่มเหล้าและขี่รถด้วยความระมัดระวัง “เมื่อก่อนขี่รถยังไงก็ได้ เราจะไม่สนใครยิ่งเสียงดังยิ่ง
มันส์ แต่ตอนนี้ไม่ขี่แบบนั้นแล้วต้องสนใจคนอื่นมากขึ้น และต้องใส่หมวกกันน๊อคทุกครั้ง ” ส่วนมุมมองของ
ผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนเด็ก ในมุมมองของคุณครูมองว่าเด็กที่ได้เรียนรู้การผลิตสื่อจะเป็นกาลังสาคัญในการ
ทาสื่อของโรงเรียนต่อไป ทั้งในการถ่ายภาพกิจกรรมของโรงเรียน การจัดทาหนังสั้นส่งประกวดซึ่งเป็นเรื่องราว
ของการอนุรักษ์ลาน้าแม่หาด ซึ่งเป็นลานาที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชน สื่อที่เด็กทาขึ้นสามารถนาไปเผยแพร่ในงาน
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ของชุมชน รวมทั้งใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อีกด้วย ในมุมของเจ้าหน้าที่ตารวจมองว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เพราะคนในชุมชนเพราะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่ได้เรียนรู้กฎจราจร และไม่มีใบขับขี่ เด็กได้ทาโครงการ
นี้ถือเป็นเรื่องที่ดีได้ทั้งความรู้ในการขับขี่ และสื่อที่เด็กทาก็จะนาไปสอนเรื่องจราจรให้กับนักเรียนในโรงเรียน
อื่นๆต่อไปเพราะดูเข้าใจง่าย
แม้ตลอดระยะเวลาการทางานที่ไม่ได้ราบรื่นนักเนื่ องจากปัญหาเรื่องเด็กไม่ค่อยมีเวลา ทาให้การ
อบรมมีระยะเวลาสั้นเกินไปต่อการสร้างความเข้าใจในหลายเรื่องให้กับเด็ก การผลิตสื่อต้องจัดสรรเวลามาทา
ร่วมกันโดยต้องใช้ช่วงเลิกเรียน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความไม่พร้อมของอุปกรณ์ ฟ้าฝนไม่เป็นใจ และเด็ก
ยังไม่ค่อยรู้เทคนิคในการทาสื่อ และยังขาดการติดตามผลว่าสื่อที่เผยแพร่ออกไปทั้งป้ายคัทเอาท์ที่ติดไว้ตามจุด
เสี่ยงและหนังสั้นที่เผยแพร่ออกไปได้รับการตอบสนองเป็นอย่างไร
งานนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้คนเห็นความสาคัญของปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่อยากได้ โดยเริ่มจากกลุ่มเด็กที่
มีพฤติกรรมเสี่ยง สร้างการเรียนรู้ผ่านการจัดทา “สื่อ” ที่เหมาะสมกับพื้นที่และใช้ได้จริงไม่ใช่สื่อสาเร็จรูป
ทั่วไป แต่เป็นสื่อที่เด็กได้ร่วมคิด ลงมือทา จนเกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของสื่อ จนก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจุด
เล็กเล็กในกลุ่มเด็กซึ่งจะเติบโตไปพร้อมกับความตระหนักต่อการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกวินาที
เสียงสะท้อนจากผู้ทาโครงการ
การทาโครงนี้มีเจตนาเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่อาเภอเวียงแหง ได้เข้าใจว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เกิด
ขึ้นกับตัวเรา ต้องแก้ที่ตัวเราและเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ “ถ้าเด็กเข้าใจเขาจะไม่เป็นต้นเหตุทาให้ใครเดือนร้อน ถึง
ขั้นเสียชีวิต” เหมือนบทเรียนที่เรารู้กันว่ามีเด็กเวียงแหงไปเรียนที่เชียงใหม่ แล้วไปดื่มเหล้าขับรถชนจักรยาน
เสียชีวิต มีการเผยแพร่เรื่องนี้ใน Social Media ทาให้สังคมภายนอกคิดว่าเด็กเวียงแหงเป็นเด็กบนดอย ไม่มี
ความรับผิดชอบเรื่องการขับขี่ ภาพพจน์ของเด็กเวียงแหงติดลบไปเลย
เมื่อได้มาทางานก็ได้เน้นย้าให้เด็กๆทั้ง 3 โรงเรียน คิดถึงเรื่องนี้ให้มากเราจะต้องช่วยกันสร้างชื่อเสียง
กลับมาให้ได้ ทุกขั้นตอนของการทางานจึงแฝงไปด้วยการปลูกฝังคุณค่าให้เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ เห็น
คุณค่ าของคนอื่น เมื่อเด็กร่ วมโครงการก็ได้ฝึ กฝนจนทาให้ พวกเขาเปลี่ยนแปลงได้มากบ้างน้อยบ้าง แต่ก็
สามารถทาให้เข้าใจว่าคนทุกคนมีคุณค่า เด็กๆ เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจากประมาทโลดโผน มา
ขับขี่อย่างปลอดภัย รู้จักรับผิดชอบตัวเองและไม่ทาให้ใครเดือดร้อน ตรงนี้ เองที่คนทางานรู้สึกว่า “เด็กๆสอบ
ผ่านแล้ว เราเองก็สอบผ่านแล้วเช่นกัน ” แม้จะทาได้ไม่มากแต่ก็คิดว่าคุณค่าที่เด็กได้ฝึกฝนจะติดตัวพวกเขาไป
จนโต เป็นภูมิคุ้มกันให้พวกเขาดาเนินชีวิตไปในทางที่ดีต่อไป
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เสียงเรียกร้องแห่งชีวิต ของคนพื้นที่สูง
คุณสุภาพร พุ่มอยู่
โรงพยาบาลท่าสองยาง
อาเภอท่าสองยาง เป็นอาเภอเล็กๆในฝั่งตะวันตก
จาก 5 อาเภอชายแดน ของจังหวัดตาก มีประชากรทั้งหมด
17,022 หลังคาเรือน ราว 66,210 ชีวิต รวมทั้งพี่น้อง
ชาวเขา ที่อยู่ในเขตพื้นที่สูง มีการสัญจรโดยใช้ ถนนสายแม่
สอด-แม่ส ะเรีย งที่เต็มไปด้ว ยความสมบู รณ์ ของธรรมชาติ
เส้ น ทางคดเคี้ ย วลั ด เลาะ ไปตามภู เ ขา บางพื้ น ที่ ก าร
ติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณโทรศัพท์เข้าไม่ถึง ประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาที่ทางานหาเช้ากินค่า ความรู้เกี่ยวกับ
กฎจราจรค่อนข้างน้อย บ่อยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นตามเส้นทางของถนนสายนี้
ค่าคืนที่เงียบสงบของการทางานเฉกเช่นหลายคืนที่ผ่านมา ทันใดนั้นเสียงรถขับเข้ามาจอดพร้อมทั้ง
ช่วยกันประคองคนเจ็บ เสียงร้องขอความช่วยเหลือ “ช่วยลูกผมด้วย ช่วยลูกผมด้วย ลูกชายรถคว่า”เจ้าหน้าที่
ห้องฉุกเฉินช่วยกันปฐมพยาบาลและทาการรักษา ระหว่างนั้นได้พูดคุยกับญาติคนเจ็บว่าทาไมไม่ติดต่อสายด่วน
1669 เพื่อให้รถกู้ชีพของโรงพยาบาลหรือรถกู้ชีพไปรับการคนป่วย แต่คาตอบที่ได้คือ “ไม่รู้จัก”ซึ่งประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ยังไม่มีความรู้ในการแจ้งเหตุ เข้าไม่ถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จึงมักพบว่าการส่ง
ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลยังผิดวิธี ทาให้ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้รับผลกระทบที่มากขึ้นจากการเคลื่อนย้าย
จากการเก็บข้อมูลสถิติการรับแจ้งเหตุของชาวอาเภอท่าสองยาง ระหว่างปี 2556-2558 มีผู้ป่วยมารับ
การรักษาด้วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยฉุกเฉิน รวม 611 ราย ซึ่งพบว่า มีการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ใน
การแจ้งเหตุจานวน 74 ครั้ง ซึ่งเห็นได้ว่า มีจานวนน้อยครั้งต่อการแจ้งเหตุเมื่อเทียบกับจานวนผู้บาดเจ็บที่มา
โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 12.11% จากข้อมูลดังกล่าว
150
บวกกับสภาพพื้นที่และประชากรที่อาศัยอยู่ขาดความรู้
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ได้เล็งเห็น
50
พ.ศ.2559
ความสาคัญกับ
0
สภาพปัญหาที่
จำนวน
เกิดขึ้น จึง
สะท้อนกับปัญหาดังกล่าว จึงเกิดโครงการ อฉช.ขึ้น เพื่อพัฒนา
ระบบงานการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมในพื้นที่ให้มากที่สุด จากการ
รวมสถิติที่เป็นปัญหาดังกล่าว ได้นาไปพัฒนาโดยการ สร้าง อฉช.ใน
แต่ละตาบลให้มีเครือข่ายในระบบการแพทย์ฉุกเฉินมากขึ้น โดยใช้
กระบวนการ การมีส่วนร่วม การพูด การฟัง การปฏิบัติ การให้
ความรู้ในการแจ้งเหตุ การประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่หาจุดเสี่ยงที่
เกิดขึ้น การหาจุดอับสัญญาณในแต่ละพื้นที่ และให้ความสาคัญใน
การแจ้งเหตุให้มากขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวปัญหาที่เกิดขึ้น
โรงพยาบาลจึงได้เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
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อสม. องค์การบริหารส่วนตาบล โรงเรียน เทศบาลท่าสองยาง ตารวจภูธร กู้ชีพ และหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉิน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จากการสร้างเครือข่ายในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า แนวโน้มจาการ
แจ้งเหตุ ปี 2557-2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
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ผลจากการสร้างเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ส่วนใหญ่ประชาชน-นักเรียน
ที่ได้รับการอบรม จะใช้ช่องทางในการแจ้งเหตุ ทางหมายเลข 1669 เพิ่มมากขึ้น ตามลาดับ ผลสถิติดังกล่าว
เครือข่ายที่ได้เข้าการอบรมได้เห็นถึงความสาคัญของการแจ้งเหตุ และการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มากขึ้น
จึงมีการนาไปสู่การวางแผนการดาเนินงานต่อไป โดยคณะดาเนินงานยังมองเห็นว่า การสร้างเครือข่ายให้ครบ
ทุกองค์กร ทุกหน่ วยงาน และเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถช่วยเหลือ ดูแล
ประชาชนคนท่าสองยางได้ทันท่วงที
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Safety zone กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
คุณสุภาพร พุ่มอยู่
โรงพยาบาลท่าสองยาง
เสียงสัญญาณของรถกู้ชีพดังขึ้นแล้วค่อยๆ เลือนหายไป ครู่หนึ่ง line กลุ่มกู้ชีพ กู้ภัยเด้งขึ้น พร้อมกับ
ภาพที่เกิดเหตุ รายละเอียดข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ตาแหน่งที่เกิดเหตุ มีให้เห็นเป็นประจาไม่เลือก
ช่ว งเวลา โดยเฉพาะพื้ น ที่ ในเขตเทศบาลเมือ งตาก มีถ นนสายหลั ก เส้ น ทางเศรษฐกิจ รถยนต์ รถทั ว ร์
รถบรรทุก วิ่งกันอย่างหนาแน่น ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมา หาสู่กันผ่ านทางแยก ทางร่วม พฤติกรรมใน
การใช้ ชี วิ ตแบบคนในชุ ม ชนเมื อ ง เดิ น ทางใกล้ ๆ คิ ด ว่า การใช้ อุป กรณ์ป้ อ งกัน การเกิ ดอุ บั ติ เหตุ ไ ม่ส าคั ญ
ประชาชนขาดวินัย ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ทาให้มี โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สถิติยอด
ฮิตการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนเมืองจังหวั ดตาก หลีกหนี รถจักรยานยนต์ ไปไม่พ้น สาเหตุสาคัญของการเกิด
อุบัติเหตุ คือ ขับรถไม่ระมัดระวังและไม่สวมหมวกนิรภัย
จากข้อมูล ที่ได้รั บ และประสบการณ์ในการพบเห็ น จึงเกิดคาถามขึ้น มาในใจของคนทางานด้าน
อุบัติเหตุว่า ทาอย่างไรที่จะส่งเสริมให้ประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ใ นเขตเทศบาลเมืองตาก มีความปลอดภัย
และเกิดการปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแบบคนในชุมชนเมือง โดยไม่ต้องกังวลแต่ละวัน ว่าจะมีการกวดขัน
วินัยจราจรผ่านการบังคับใช้กฎหมายโดยการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร ซึ่งไม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่
ยั่งยืนของประชาชนการป้องกันตนเอง
กลวิธีของคณะทางานป้องกันอุบัติเหตุของจังหวัดตาก โดยนากล้อง
ดิจิตอลมาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทาผิดกฎจราจร ลดการเผชิญหน้า
ระหว่างเจ้าพนักงานและผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และเสริมสร้างพฤติกรรมการ
ขับขี่ปลอดภัยและสวมหมวกนิรภัย โดยกาหนดเขต Safety zone ตั้งแต่แยก
ทางหลวงจนถึงแยกจวนผู้ว่าราชการจั งหวัด เนื่องจากเส้น ทางนี้ประชาชน
ต่างจังหวัดจะมาสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นสถานที่
ส าคั ญ ของจั ง หวั ด ตากและมี ห น่ ว ยงานสถานศึ ก ษา ตั้ ง อยู่ ได้ มี ก ารเชื่ อ ม
ประสานงานกั บ ส านั ก งานเทศบาลเมื อ งตาก หน่ ว ยงานรั ฐ เอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ(อสมท.) ในลักษณะภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน โดยการ
ทาป้ายประชาสัมพันธ์ กุศโลบาย “ถ่ายจริง แจ้งจริง ปรับจริง” แจ้งข่าวเตือน
และให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทาเป็นสกู๊ปข่าวต้นชั่วโมงการดาเนินงานเจ้าหน้าที่ตารวจตั้งกล้องใน
แต่ละช่วงเวลา ต่างสถานที่ตลอดเขต Safety zone จากนั้นมีหนังสือแจ้งไปยังผู้กระทาผิดโดยเป็นจดหมาย
เชิญพบเจ้าหน้าที่ ตามที่อยู่ของผู้ครอบครองรถเพื่อรับทราบการกระทาผิดและเมื่อมารายงานตัวก็จะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและประโยชน์ของหมวกนิรภัย ตลอดจนสร้างข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติตามกฎ
จราจร
ผลที่เห็นเป็นแรงใจการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
กระท าผิ ด กฎจราจรเพื่อ ไปสู่ เ ป้ า หมาย “เปลี่ ย น” ไม่ ใช่ เ รื่ อ งง่ า ย
ภาพรวมของผลลัพธ์แตกออก ออกผลให้คนทางานมีแรงบันดาลใจ
การดาเนินงาน กล้องดิจิตอลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทา
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ผิดกฎจราจรในเขต Safety zone ซึ่งเป็น “เครื่องมือ”การกระตุ้นการสร้างจิตสานึกในการปรับพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัย ไม่มุ่งหวังค่าปรับแต่อย่างใด มีเพียงจดหมายเชิญพบเจ้าหน้าที่ตารวจ โดยที่ไม่มีมาตรการทาง
กฎหมาย ซึ่งทาให้ป ระชาชนจานวน 1,080 รายได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่กระทาความผิดมาพบ
เจ้าหน้าที่ 385 ราย (35.65%) ซึ่งนอกจาก Safety zone ที่คณะทางานร่วมกันกาหนดพื้นที่ในการกวดขัน
วินัยจราจร สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาอันเนื่องจากเราไม่มุ่งเน้นการปรับ ก่อให้เกิด Safety Mind ระหว่างเจ้าหน้าที่
และผู้กระทาความผิด ซึ่งจากการเก็บสถิติการสวมหมวกนิรภัยในเขต Safety zone ระหว่างดาเนินโครงการ
พบว่า ผู้ขับขี่คิดเป็นร้อยละ 69.13 ผู้ซ้อนท้าย คิดเป็นร้อยละ 38 สอดคล้องกับการสารวจสถิติการสวมหมวก
นิรภัยของมูลนิธิไทยโรดส์ ปี 2557 จังหวัดตากมีอัตราการสวม
หมวกเป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ (62%)เขตชุมชนเมือง (51%)
ผลที่ เกิด จากการเชื่ อมประสานภาคีเครือข่ าย บริ ห าร
จัดการข้อมูลก่อให้เกิดกลไกการขยับ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนพฤติ
กรรมการสวมหมวกนิรภัย โดยใช้กล้องดิจิตอลเป็นเครื่องมือ มี
การประสานงานทั้ ง แนวราบและแนวดิ่ ง น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ศักยภาพคนทางานให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลนาไปสู่แนว
ทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน นาไปสู่การวางแผนการดาเนินงานต่อไปโดยคณะทางาน
มองเห็นว่า นอกจาก Safety Zone เดิมที่กาหนดไว้แล้วควรเพิ่มพื้นที่ Safety Zone ผสมผสาน Safety
Mind (จิตสานึกในความปลอดภัย) โดยให้แต่ละหน่วยงาน โรงเรียนร่วมกันคิด การสร้าง Safety Mind ของ
ตนเอง เพื่อร่วมกันปลูกจิตสานึกความปลอดภัยที่ยั่งยืนต่อไป
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รัฐ ราษฎร์ร่วมใจสวมใส่หมวกกันน๊อก จ.ลาพูน
พ.ต.ท.อนุวัตร คาสาร
สถานีตารวจภูธรเวียงหนองล่อง
จากการสารวจพฤติกรรมการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ พบว่า มีเพียงร้อยละ 50 ที่
สวมหมวกนิร ภัย จากการประเมิน ด้ว ยการตรวจจับที่ผ่ านมา ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ ยงส าคัญที่ส่ งผลให้ การ
บาดเจ็บอาจรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น พฤติกรรมเสี่ยงนี้หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจ
นามาซึ่งความสูญเสียโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ
ที่ผ่านมาสถานีตารวจภูธรเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน ได้ตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างมาก จึงได้มี
การจัดทาโครงการในการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสานึกให้แก่ประชาชน โดยใช้วิธีการสร้างตัวอย่างที่ดี มีการ
นาอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมาเป็นแกนนาในการรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หมวกกันน็อกขณะ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงมาตรการในการบังคับใช้กฏหมาย มาตรการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างให้มีการ
สวมหมวกกัน น็ อกในพื้น ที่ใ ห้ ทั่ ว ถึง และถาวร แต่ก็ ได้ ผ ลเพี ยงในระดั บหนึ่ง ยัง ไม่ ส ามารถที่ จะกระตุ้ นให้
ประชาชนเกิดจิตสานึก และเห็นความสาคัญ จาเป็นในเรื่องนี้ได้อย่างเพียงพอ จึงจาเป็นที่จะต้องมีมาตรการใน
การดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น
ในชีวิตประจาวันอย่างยั่งยืน โดยมี
กลวิธีในการดาเนินงาน เริ่มจาก กาหนดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน ซึ่งได้มีการจัดตั้งไว้แล้ว จะเป็นกลุ่มตัวอย่างและต้นแบบในการรณรงค์ จานวน 712 คน 2)
กลุ่มข้าราชการและผู้นาชุมชนในพื้นที่อาเภอเวียงหนองล่อง จะใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการรณรงค์ ในพื้นที่ 3
ตาบล ประกอบด้วย ตาบลหนองล่อง วังผาง และหนองยวง จานวน 24 หมู่บ้าน 3) ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่
อาเภอเวียงหนองล่อง จะเป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย
โดยการสวมใส่หมวกกันน็อก
ขั้นตอนการดาเนินการกาหนดไว้ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการแต่งตั้งคณะทางานขั้น
ดาเนินการ และขั้นตอนการประเมินผลกิจกรรมการดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แบ่งออกเป็นเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์สวหม
วกนิรภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 80มีภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เพิ่มขึ้นอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นกับคนใน
ชุมชนลดลงจานวนจุดเสี่ยงในพื้นที่หลายแห่งได้รับการแก้ไขเชิงคุณภาพ พบว่า พฤติกรรมการใช้รถ-ใช้ถนน
ของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรคุณภาพในชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนเพิ่มขึ้นการ
กระทาผิดกฎหมาจราจรลดลง
ปัจจัยความสาเร็จ พบว่า เกิดจากผู้บริหารในพื้นที่ให้ความสาคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายจราจรการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีมากขึ้น และประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ
อย่ างไรก็ตาม คณะทางานพบปัญหา/อุปสรรคในการดาเนิน งาน เกิ ดจากงบสนับสนุน ไม่ต่อเนื่องข้อมู ล
อุบัติเหตุที่ไม่เป็นเอกภาพผู้บริหารสถานประกอบการบางแห่งไม่ให้การสนับสนุน
ถึงแม้คณะทางานจะพบปัญหาอุปสรรค แต่คณะทางานยังคงกัดไม่ปล่อยและวางแผนจัดทาโครงการที่
จะทาต่อเนื่องในอนาคต โดยขยายผลสู่ชุมชนอาเภออื่นๆ ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะของพี่เลี้ยง สอจร. ให้
สนับสนุนงบให้กับชุมชน/หมู่บ้าน
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“ชุมชนปลอดภัยทางถนนคนอุตรดิตถ์”
ธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์
“จังหวัดอุตรดิตถ์มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นทุกวัน ” ทุกอาเภอ ทุกตาบล ทุกหมู่บ้านทั้งพื้นที่เมือง
และพื้น ที่ช นบท ภายหลั งอุบั ติเหตุ มักปรากฏความสู ญเสี ยชีวิ ต การบาดเจ็ บ สาหัส บาดเจ็บ ปานกลาง
บาดเจ็บเล็กน้อย มีทรัพย์สินเสียหาย มีผู้พิการทุพลภาพ รวมทั้งได้สร้างความทรงจาที่เลวร้ายให้ผู้มีส่วนร่วม
ในเหตุการณ์อุบัติเหตุนั้น ถึงแม้เรารับรู้ได้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นต่อเนื่อง เกิดซ้า เกิดบ่อย แต่เรายังไม่สามารถ
รับมือ หรือ ป้องกัน มิให้มีเหตุการณ์เหล่านี้
ทีมเพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์ โดยคุณสุรชัย สินสวัสดิ์มีความเห็นร่วมกันว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกครั้ง จะ
ทิ้งร่องรอยข้อมูลรายละเอียดที่สาคัญไว้ ณ สถานที่เกิดเหตุเพื่อให้คนข้างหลังได้ทาการศึกษาหาวิธีการป้องกัน
ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงอย่างนี้ “ทาอย่างไรเราจึงจะสามารถนาข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ได้”
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และ สานักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ จัด
ฝึ ก อบรมประชาชนให้ รู้ ห ลั ก วิ ธี ก ารในการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในชื่ อ โครงการว่ า “ชุ ม ชน
ปลอดภัย”จานวน 4 หมู่บ้าน(พื้นที่เสี่ยงสุดๆ)
แต่เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม จึงขาดความต่อเนื่อง ไม่มีงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ในด้านการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน เมื่อประชาชนผ่านการ
ฝึกอบรมแล้วจึงขาดโอกาสในการดาเนินโครงการต่อเนื่องระยะยาว
ดังนั้น ทีมเพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์ จึงใช้ข้อมูลรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงอุบัติเหตุ 53 หมู่บ้านจากผลงาน
จัดเก็บสถิติอุบัติเหตุของโครงการนวตกรรมจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดเมื่อ
ปี 2556 – 2557 UTTARADIT ACCIDENT DATA INNOVATION ซึ่งได้รับรางวัล “โครงการนวัตกรรมระดับ
ยอดเยี่ยมของภาคเหนือ” จาก สสส. และ สอจร. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557มาใช้ประโยชน์ในการสร้าง
“ชุมชนปลอดภัยทางถนน 53หมู่บ้าน”ตลอดปี 2559 เพื่อให้เห็นความแตกต่างว่า เราจะสามารถใช้ข้อมูลที่มี
อยู่มาสร้างความเปลี่ย นแปลง “เปลี่ ยนจากพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุ 53 หมู่บ้าน” ให้เป็น “พื้นที่ป ลอดภัย 53
หมู่ บ้ า น” โดยแสวงหาแนวทางว่ า ชุ ม ชนหรื อ หมู่ บ้ า นจะ “สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ตนเอง”จากอุ บั ติ เ หตุ โ ดยมี
วัตถุประสงค์ “สร้างความรู้ สู่ความปลอดภัย โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ในแนวทางพื้นบ้านดังนี้
1.จัดตั้งชุมชนต้นแบบด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน 4 มุมเมืองโดยเปลี่ยนอัตลักษณ์จาก
หมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุ เป็นหมู่บ้านพื้นที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ สามารถบริหารจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนด้ ว ยตนเองได้ โดยการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ก ารจั ด ระบบการจั ด เก็ บข้ อ มู ล ครั วเรื อ น ประชากรคน
ประชากรรถ ความสามารถในการขับรถ พฤติกรรมการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประสบการณ์อุบัติเหตุ
ตั้ ง คณะกรรมการหมู่ บ้ า น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านในการตั้ ง ด่ า นชุ ม ชน ก าหนดธรรมนู ญ หมู่ บ้ า นเรื่ อ งความ
ปลอดภัยทางถนน ตั้งทีมสอดส่องดูแลและกาจัดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ทางถนน ตั้งทีมสืบสวนอุบัติเหตุ
กาหนดหน้าที่ให้มีผู้จัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ สาระสาคัญของข้อมูล รวบรวมและรายงานข้อมูลให้ส่วน
ราชการนาไปใช้ประโยชน์ ใช้วิธีการตามบริบทในระดับชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบ4 มุมเมือง
2. เปิดห้องเรียนชุมชนปลอดภัยทางถนน ให้ความรู้ประชาชน ค้นหาแกนนาจากปราชญ์ชาวบ้าน
จัดตั้งหมู่บ้านนาร่องในการรับรู้วิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจานวน 49 หมู่บ้าน/ชุมชนสร้างสรรค์กิจกรรม
ที่คาดว่าจะได้รับการร่วมมือจากประชาชนมากที่สุด เมื่อกิจกรรมผ่านไป 1 หรือ 2 เดือน สอดแทรกการ
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รณรงค์เปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโดยชุมชนเป็นผู้เลือกกาหนดเอง ยกตัวอย่างเช่น จักรยานปั่น ปั่นเล่นเพื่อ
ลดเวลาเสี่ยง พัฒนาไปสู่จักรยานปั่นเพื่อสุขภาพ พัฒนาไปเป็นขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ความปลอดภัยทาง
ถนน พัฒนาไปเป็นพื้นที่จักรยานปั่น 100 เปอร์เซ็นต์ ในชีวิตประจาวัน
3.น าข้อ มูล ที่เ กิด ขึ้น จากผลผลิ ต ส่ ง ให้ ส่ ว นราชการน าไปใช้ป ระโยชน์ ผ่ า นช่ องทางการประชุ ม
คณะทางานจัดทาแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ นาไปสู่การกาหนดเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประจาปี พ.ศ.2560-2563 ระดับจังหวัดและอาเภอ ให้สามารถลดอุบัติเหตุทางถนน
ได้ตามแนวทาง “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน”โดยสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุตรดิตถ์ ร่วมดาเนินการตลอดโครงการ ร่วมศึกษากระบวนการ ร่วมสร้างแบบเรียน และข้อกาหนดว่าจะต้อง
ดาเนินการในกิจกรรมอะไรบ้าง แล้วนาไปเสนอของบประมาณในการดาเนินการให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยใน
ปี 2560 – 2563 ให้ได้ครบทุกหมู่บ้าน
เมื่อถึงวันลงมือทาจริง คณะทางาน เพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์ร่วมกับคณะทางาน ศปถ.จังหวัด จากพื้นที่
4 มุมเมือง จึงตะลุยเปิดห้องเรียนหมู่บ้าน ทั้ง 53 หมู่บ้าน สอนเรื่องความปลอดภัยทางถนนถ่ายทอดนโยบาย
ของรัฐ ให้ป ระชาชนฟัง แปลงนโยบายให้ ประชาชนรับรู้ผลกระทบ สนับสนุนการจัดทา พรบ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ หยิบยกสถานการณ์อุบัติเหตุใกล้ตัวมาให้ประชาชนฟัง สร้างแรงบันดาลใจให้มีความรัก
ความห่ ว งใยชี วิ ต ของคนในถิ่ น เกิ ด ผลิ ต ครู ก สร้ า งครู ข แสวงหาประเด็ น พู ด คุ ย ในพื้ น ที่ ห มู่ บ้ า นใช้
กระบวนการในรูปแบบของชุมชนเป็นฐานในการจัดการCommunity Base Disaster Risk Management :
CBDRM โดยคณะทางานมีห น้ าที่ “ชักชวนชุมชนสั งเคราะห์ ห าต้น เหตุของปั ญหาอุบั ติเหตุทางถนน”
สถานการณ์ในหมู่บ้าน ประชากร ทั้งคน และรถ,ยานยนต์ทุกชนิด
จัดทาแผนผังพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านเพื่อบ่งชี้ให้เห็นจุดเสี่ยง ความเสี่ยง ชักชวนให้ประชาชนเสนอแนวคิด
ในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้ป ระชาชนแก้ไขปัญหา “ด้วยมติสั งคมชุมชน” “การแก้ไขปัญหาแบบไม่ใช้
งบประมาณ” “เชื่อม” ให้ อปท.เข้ามารับทราบปัญหาและนาปัญหาไปสู่การแก้ไข จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนหมู่บ้าน จัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ “แนวกว้าง” และ
พยายาม “ชงเรื่อง” ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ได้
“1 เดือนแห่งการเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทา ร่วมนาเสนอ”พบว่าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นาข้อมูล ไปรายงานผลให้ ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทราบ จนเกิดข้อสั่งการเป็นแนวทางในการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดทั้งปี อ้างอิงตามหนังสือที่ มท 0606/ว04448 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ซึ่งสั่งการให้ทุกจังหวัด
ดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ ศปถ.จังหวัด แต่งตั้งคณะทางานแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
2. ให้ ศปถ.อาเภอ ใช้แนวทางประชารัฐมาทาประชาคมเพื่อตั้งด่านชุมชน
3. บังคับใช้กฎหมาย 10 รสขม. และยึดรถตามคาสั่ง คสช.46/2558 30ธันวาคม 2558
4. ให้มีการประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งปี
5. ให้มีการแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย
6. ให้มีการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน
7. ให้มีการประชุมเป็นประจาทุกเดือน
ความสาเร็จนี้จะนาไปสู่การสร้างความปลอดภัยให้พื้นที่ของการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการขนส่งสู่
อาเซียนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 นครสวรรค์ สู่ด่านถาวรภูดู่อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เชื่อมต่อ
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กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยความมุ่งหวังให้ประชาชนในเส้นทางดังกล่าว มี “วัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน” ตลอดไป

เปิดห้องเรียนชุมชน สร้างครู ก

การเปิดห้องเรียนชุมชน

ชุมชนสร้างกติกาความปลอดภัย

เสนอเป็นแผนงานจังหวัด

ผลักดันสู่เวทีผู้บริหาร

แผนผังศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน 9 อาเภอ 53 หมู่บ้าน
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
จานวน 16 หมู่บ้าน/ชุมชน

อาเภอลับแล
จานวน 5 หมู่บ้าน/
ชุมชน
อาเภอพิชัยจานวน 5
หมู่บ้าน/ชุมชน

อาเภอบ้านโคก
จานวน 2 หมู่บ้าน

ศปถ.จ.อุตรดิตถ์
และ สอจร.

อ า เ ภ อทองแ ส น ขั น
จานวน 6 หมู่บ้าน

อาเภอฟากท่าจานวน
4 หมู่บ้าน
อาเภอน้าปาดจานวน 5
หมู่บ้าน
อาเภอท่าปลาจานวน
4 หมู่บ้าน

อาเภอตรอนจานวน 6
หมู่บ้าน

--------------------------------------------------
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“รังสรรค์สอื่ สารแนวราบ”
คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์
องค์ป ระกอบหลั ก ของอุ บั ติเหตุทางถนน มีส าเหตุม าจาก คน ถนน และรถ การป้องกัน มิใ ห้ เกิ ด
อุบัติเหตุจากการจราจรในจังหวัดอุตรดิตถ์ จาเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนเพราะ
ปัจจัยสาคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงให้เกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาที่มีการสัญจรบนถนนคือปัจจั ยจากคน และ
ปั จ จั ย จากคนสามารถเปลี่ ย นแปลง ให้ เ กิดพฤติ กรรม ในการขับรถที่ แตกต่ างไปได้ หรือ อาจเรีย กได้ว่ า
ประสิทธิภาพของผู้ใช้รถขึ้นอยู่กับ อายุ ความรู้ อาชีพ ประสบการณ์ สุขภาพกาย สภาพจิตใจสภาพภูมิอากาศ
แต่ความเสี่ยงที่สามารถแก้ไขได้ทันทีคือ ความเสี่ยงของผู้ใช้ร ถ เราสามารถปรับพฤติกรรมคนให้มี
ความเสี่ยงลดน้อยลงได้ ด้วยการให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ ซ้าๆ ย้าๆ จนกลายเป็นนิสัยการใช้รถที่
คานึงถึงความปลอดภัย
คุณสุ รชัย สิน สวัสดิ์ จึ งกาหนดแผน “นวตกรรมรังสรรค์สื่อสารแนวราบ”ให้เป็นกระบวนการที่มี
วัตถุประสงค์ มุ่งหวังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน ในพื้นที่นาร่อง หมู่บ้านนาร่อง ของจังหวัดอุตรดิตถ์
กาหนดวิธีดาเนินการด้วยการจูงใจให้ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการแสวงหาวิธีแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง ด้วย
ระบบการสื่อสารตรง อาทิเช่น การแจ้งเตือนแบบ “ตัวต่อตัว”การแจ้งเตือนด้วยความหวังดีจาก “คนสู่คน”
การประโคมโหมโรงแจ้งเตือนอุบัติเหตุ ณ พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดการ “สื่อสารตรง” กับผู้มี
ความเสี่ยง
สาระส าคั ญ ของสาร คื อ การใช้ เรื่ อ งราวอุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจั งหวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ มาสื่ อ สารตรงกั บ
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และใช้ ระบบการจัดงานรณรงค์ในพื้นที่สาธารณะในชื่องานว่า “บ้านกลางสวน”
ผ่านระบบการจัดงานแบบถนนคนเดินในชื่องานว่า “อุตรดิตถ์ติดยิ้ม” ซึ่งเป็นการจัดงานในสถานที่สาธารณะ
ทุกแห่งที่มีโอกาส อาทิเช่น “จัดขบวนเดินเท้ารณรงค์ที่สี่แยกไฟแดงที่มีการจราจรมากหรือพื้นที่ที่มีผู้ฝ่ าฝืน
มาตรการสวมหมวกนิรภัยจานวนมากมาก”“จัดกิจกรรมรณรงค์ในสวนสาธารณะของเทศบาล ในวันที่มีคน
พลุกพล่าน” “จัดกิจกรรมรณรงค์ในศาลากลางหมู่บ้านในวันที่หมู่บ้านมีกิจกรรม” “จัดกิจกรรมข้างตลาดนัด”
ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารที่เข้าใกล้ประชาชนมากที่สุด แสวงหาวิธีการสร้างการรับรู้ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด
กระทั่งได้กลายเป็นช่องทาง “สื่อสารทางเลือก” ที่ประชาชนให้ความสนใจ ติดตามร่วมงานจานวนมาก และมี
ผู้มาร่วมงานซ้าๆ จนเกิดความต่อเนื่อง เหมาะสมกับชื่อโครงการว่า “นวตกรรมรังสรรค์สื่อสารแนวราบ”

บ้านกลางสวน งานกาชาดและอาเภอยิ้ม สวท.อุตรดิตถ์
กลุ่ ม เพื่ อน สอจร. ได้ใช้ ความสั ม พัน ธ์ที่ ดีร่ ว มกับเครื อข่ าย ตระเวนรณรงค์ใ นพื้ นที่ ทั่ว ทั้ง จัง หวั ด
อุตรดิตถ์(๙ อาเภอ) โดยใช้กลยุทธ์ 3 ดี คือ
พื้นที่ดี เราได้ใช้พื้นที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสมตามสภาพของสังคม เราประชาสัมพันธ์รณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนนทุกสถานการณ์ เราสร้างมุมความรู้ สอจร. ในห้องสมุด
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ภูมิดี เราชักชวนให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวมาใช้ในงานความปลอดภัยทางถนน
โดยอาศัยพื้นฐานจาก หน่วยกู้ภัย ตารวจท้องที่ ครู ข้าราชการบานาญ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
และกระบวนกรที่นาพากิจกรรมอย่างน่าสนใจ สร้างความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้เป็นเรื่อง
สนุกน่าสนใจและตระหนักใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย
สื่อดี โดยประยุกต์ใช้การสื่อสารให้ เข้ากับยุคสมัยนอกจากนี้ยังสร้างสื่อกิจกรรมจาก“วัสดุเหลือใช้ ”
การสร้ างสื่ อบุ คคล โดยบุ คคลสาธารณะเป็นต้นทางของสื่ อ ใช้สื่ อออนไลน์ สื่ ออิเล็ กทรอนิคส์ คลิ ปวิดีโ อ
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และการสื่อสารผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันราชการเวลา
ในช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. ในชื่อว่า “สัญจรปลอดภัย” โดยได้รับการสนับสนุน “สื่อบุคคล” จากรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์(นายวีระชัย ภู่เพียงใจ) สานักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ อาเภอตรอน ตารวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ สถานีตารวจภูธรพญาแมน บริษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจากัดสาขาอุตรดิตถ์ บริษัทอุตรดิตถ์ฮอนด้าคาร์ มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย หน่วยกู้ภัยวังยาง หน่วยกู้ภัยคอรุม กลุ่มเยาวชนแมลงปอปีกแก้ว กลุ่มจิตอาสาคนบ้าน
นอก กู้ภัยน้าปาด
ทั้งหมดทั้งปวง เป็นการสร้างระบบจิตสานึกให้แก่ประชาชน โดยเน้นการสื่อสารแนวระนาบ และ
อาศัยหลักความคิด "การรังสรรค์สื่อสารแนวราบ" เพื่อปลูกจิตสานึกความปลอดภัยทางถนนเน้นหนักพื้นที่ที่ทีม
สอจร.จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ไปสร้างองค์ความรู้ Safety Community ในสี่มุมเมือง ครบพื้นที่ ๙ อาเภอ ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ การเสนอตัวเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกร้านใน “งานกาชาด”“งานอาเภอยิ้ม”“งานจังหวัด
เคลื่อนที่” เมื่อมีงาน “ส่วนราชการพบประชาชน”ก็จะเข้าไปแทรกแซง ในทุกพื้นที่ที่จัดงานส่งผลให้เกิดสิ่ง
ต่างๆ ขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
1. เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางถนน กระจายกับคนทุกระดับครอบคลุมทั้งจังหวัด
2. เกิดแกนนาภาคีคนรุ่นใหม่ในการขยายต่อองค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนน
3. เกิดกระแสผ่าน “สื่อแนวราบ” มีการรับรู้และติดตามเรื่องความปลอดภัยทางถนนเพิ่มมากขึ้น
4. เกิดพื้นที่วินัยจราจรนาร่อง 100 เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่ สภ.เมืองอุตรดิตถ์
5. เกิดพื้นที่วินัยจราจรถนนสายปลอดภัยสู่ AEC เส้นทาง อุตรดิตถ์-ภูดู่ลาวทางหลวงหมายเลข 117
โดยผู้ค้าขายของริมทางหลวง “เกิดความตระหนัก” และย้ายไปขายในสถานที่ปลอดภัยที่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลแสนตอ อาเภอน้าปาด ได้จัดสถานที่ไว้ให้
6.เกิดความรู้พื้นฐาน “คนปลอดภัย” ให้เยาวชนทุกวัย
7. ถูกกาหนดเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๖๐
จึงถือว่า ผลสาเร็จจากโครงการนี้ สามารถขับเคลื่อนการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ระดับพื้นที่ ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยระบบการสื่อสารระหว่าง “คนกับคน”ในชื่อที่
ได้กาหนดไว้ว่า “นวัตกรรมรังสรรค์สื่อสารแนวราบ”
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“อรุณรุ่ง วันพรุ่งนี้ต้องปลอดภัย”
คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์
คุณวารุณี จันทร์กลัด ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน “อรุณรุ่ง” เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มี
ความเห็นว่า “เด็กเป็นทรัพยากรที่สาคัญ” “การสร้างเด็กให้มีคุณภาพ” จะเป็นอนาคตของชาติที่ดีมีคุณภาพ
จึงแสวงหาวิธีการสื่อสารกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หมายถึง เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ผู้บริหารเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
โดยใช้วินัยจราจรเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ปลูกฝังให้เด็กมีจิตสานึกและตระหนักถึงความปลอดภัยจาก
การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ งที่มีการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์กับผู้ปกครอง และต้องการให้ผู้ปกครอง
ตระหนักว่า “หมวกนิรภัย” ช่วยป้องกันความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุไม่ให้รุนแรงจนบาดเจ็บสาหัส หรือ
เสียชีวิตเมื่อกลุ่มเพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์ ได้รับทราบวัตถุประสงค์ของคุณวารุณี จันทร์กลัดแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ
ที่จะส่งเสริมให้มีการปลูกฝังวินัยการจราจรตั้งแต่วัยเด็ก โดยเริ่มต้นจาก “อรุณรุ่ง” ด้วยวิธีการ “ผู้ปกครอง
ท้องถิ่น สอจร.” ช่วยสร้าง “ถังทุน” แล้วขยายพื้นที่ออกไปในแนวราบ โดยแสวงหาแนวร่วมในการดาเนินงาน
ตระเวนขายความคิด วิธีการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ทุกแห่งจน
สามารถสร้างโครงข่ายโยงใยกิจกรรม ได้หลายพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอรุณรุ่ง สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ให้ความสนใจในเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนน และเห็นว่าแนวทางของ เพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์ เป็นแนวทางที่ดี จึงได้จัดทาโครงการ
”หนูน้อยร่วมใจสวมหมวกนิรภัย” เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “อรุณรุ่ง” ทุกคนสวม
หมวกนิรภัยให้บุตรหลานขณะที่เดินทางมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยคาดหวังว่าจะส่งเสริมให้มีความ
ปลอดภัย ตามที่ผู้ปกครอง ครู จนท.เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และกลุ่มเพื่อน สอจร. ร่วมกันกาหนดแนวทางเป็น
เป้าหมายไว้ว่า
1. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอรุณรุ่งทุกคนตระหนักและ
เห็นความสาคัญของการสวมหมวกนิรภัย เป็นการ“จุดประกายความคิด”
2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมนาพาให้บุตรหลานสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดความรุนแรงหากเกิด
อุบัติเหตุเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะที่มารับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง
3. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอรุณรุ่ง ร้อยละ 80 สวมหมวกนิรภัย
4. เด็กเล็กได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการสวมหมวกนิรภัย
5. เด็กเล็กได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเกิดความมีวินัยในตนเอง
ครูผู้ดูแลเด็กได้แสวงหาวิธีในการจัดกิจกรรมปลีกย่อยหนุนเสริมโครงการ โดยการใช้วัสดุเหลือใช้
ในองค์กรมาจัดทาที่แขวนหมวกนิรภัย จัดทาป้ายสัญลักษณ์เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเป็นรูปสัตว์ น่ารัก ทา
ให้เด็กมีความรับผิดชอบในการรักษา ใช้งาน และเป็นการสร้างระเบียบวินัย หมวกนิรภัยจึงกลายเป็ น
อุปกรณ์การศึกษา อีกหนึ่งชิ้นของ เด็ก
เมื่อทากิจกรรมไปได้ระยะ 2 เดือน คณะทางานจึงกาหนดแผนงานขยายเครือข่ายไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ เทศบาลตาบลบ้านด่านนาขาม (๒ ศูนย์เด็กเล็ก) เทศบาล
ตาบลท่าปลา รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง กลายเป็นเครือข่ายศูนย์เด็กเล็กสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

104

Good
อ อ 105107
GoodPractice
Practiceภาคเหนื
ภาคเหนื

เนื่องจากสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นาเรื่องราวการดาเนินงาน
ไปรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนุนเสริมการสร้างมาตรการองค์กร ในสถานศึกษา
ให้ครบทุกแห่ง กระทั่งเป็น การหนุน เสริมให้ ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน เสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประกาศจังหวัดเรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
การดาเนินงานในลักษณะนี้เป็นการนากิจกรรมง่ายๆที่เราต้องดาเนินการอยู่แล้ว เข้ามามีบทบาท
ในการสร้างเป็นกิจกรรม ทาให้มีความโดดเด่น และหนุนเสริมความสาเร็จให้แก่โครงการ “นวตกรรมรังสรรค์
สื่อสารแนวราบ” ของ สอจร.ได้ป ระสบความสาเร็จ ฝ่ ายนโยบาย สามารถสื่อสารตรงกับฝ่ายการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างกระแสเรื่องการสร้างมาตรการองค์กรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้
ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายหรือตารวจ ได้เห็นประโยชน์ จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมในครั้งนี้ จึงร่วมกันดาเนิน
โครงการ โดยกาหนดแผนให้มีการดาเนินการแบบนี้ตลอดไป

การขยายผล
ผลจากการดาเนินการ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดให้มีมาตรการส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัย คาดหวังว่าการดาเนินการนี้จะส่งผลให้เกิดการกาหนดมาตรการความปลอดภัยทางถนนขึ้นใน

การขยายผลการดาเนินงานไปยังเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-----------------------------------------
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คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์
คาสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 2072/2557 ลงวันที่13 ตุลาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ และแผนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาปีงบประมาณ 2558 ในภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เข้มงวดภายใต้การประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจเหตุของการบังคับใช้กฎหมาย
โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักแห่งความปลอดภัยตามมาตรการ 3ม.2ข. 1ร.
พ.ต.ท.เจริญ แดงเรือง รองผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการให้บริการประชาชนในการอานวยความสะดวกด้านการจราจร จึงมี
นโยบายในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 3ม. 2ข. 1ร. เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตที่อาเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ มีจิตสานึกในความปลอดภัยโดยมีวินัยจราจรโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการและปฏิบัติงานจึงเกิดแผนงาน “โครงการเคร่งครัดวินัยจราจรด้วยมาตรการ 3ม. 2ข. 1ร. โดยกลุ่ม
อาสาจราจร ในชื่อกลุ่มคนกลางแดด”เพื่อทาหน้าที่
- เป็นนักประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทราบโดยกาหนดห้วงเวลาในการดาเนินการบังคับ
ใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด
- ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร ตั้งจุดตรวจกวดขันจับกุมผู้กระทาผิด โดยเน้นในพื้นที่เขต
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และทางหลวงถนนหมายเลข 11
- ร่วมปฏิบัติงานอานวยความปลอดภัยหน้าสถานศึกษา ในพื้นที่เมืองที่มีการจราจรคับคั่ง
- ร่วมกันทานุบารุงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจราจร เช่นการซ่อมแซมทาสี ทางม้าลาย
การด าเนิน งานของอาสาจราจร คนกลางแดด ส่ งผลให้ ทุกภาคส่ ว นที่เกี่ ยวข้ องมีส่ ว นร่ว มใน
การศึกษาและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรเกิดจิตสานึกและสร้างวินัยจราจรให้แ ก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เกิด
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ
และหามาตรการ/ วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่นั้นๆได้อย่างเหมาะสม
อาสาจราจร คนกลางแดด ทากิจกรรมกระทั่งส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน มีความตระหนักถึง
ความสาคัญของอุบัติเหตุจราจร และมีจิตสานึกแห่งความปลอดภัยโดยได้รับการปลูกฝังวินัยทางการจราจร
สามารถสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรและประชาชนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และสามารถ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายทาให้ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนเข้าใจถึงสาเหตุของการบังคับใช้กฎหมายจราจรที่แท้จริง
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อาสาจราจร พัฒนาซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในงานจราจร จนส่งผลให้ราชการประหยัด
งบประมาณจานวนมาก อาสาจราจรสร้างกิจกรรมการทาสีตีเส้นจราจรในพื้นที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และ
อาสาจราจรคนกลางแดด เป็ นต้น แบบแห่งความเสี ยสละ สามารถกระตุ้นวงการจิตอาสาให้เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
คนกลางแดด จึงเป็นที่กล่าวขานถึง ว่าเป็นจิตอาสาของคนอุตรดิตถ์โดยแท้จริง เป็นที่ ชื่นชอบของ
ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนในช่วงเช้าและเย็น
คนกลางแดด เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ “นวตกรรมรังสรรค์สื่อสารแนวราบ” ของ สอจร.
ที่สามารถเป็น “สื่อกลาง” ระหว่างฝ่ายนโยบายจังหวัดอุตรดิตถ์กับ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้โดยตรง แต่
ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดจะนาไปปฏิบัติตาม ควรสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ตัวอาสาสมัคร ให้ดี
เสียก่อน จึงจะเป็นหนทางสู่ความสาเร็จ
สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สภ.พญาแมน ให้โอกาสในการร่วมปฏิบัติงานแก่อาสาจราจร

ร่วมทาสีปรับปรุงเส้นจราจร เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร

ขณะปฏิบัติงานจะให้ความรู้ผู้ใช้รถใช้ถนนไปด้วย
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“100 ปีอุตรดิตถ์ เรียงร้อยชีวิตปลอดภัย”
คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์
นายสมคิด ผานุ การณ์ หั ว หน้ าส านัก งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวัดอุต รดิตถ์ ได้รั บ
นโยบายสาคัญจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องการสร้างมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน
ภายในหน่วยงาน และ พยายามขยายความร่วมมือไปยังส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด จึงกาหนดกล
ยุทธ์เป้าหมายว่า จะแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ศปถ.อุตรดิตถ์ ให้ได้แพร่หลายครบทุกพื้นที่จึงได้
ขอรับการสนับสนุนจากแผนงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด “สอจร.”เรื่องการสร้างมาตรการองค์กร
เพื่อความปลอดภัยทางถนน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับ กลุ่มเพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์ กาหนดแผนงานในการสร้าง
ความปลอดภัยทางถนนให้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจา บุคลากรของส่วนราชการหน่วยงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน เพื่อเป็นการสร้างกระแสมาตรการองค์กรให้เกิดขึ้นโดยเร็ว และ
เสนอในวาระการประชุมของคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด ให้มี
การจัดทาประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย 100% ในพื้นที่ศาลา
กลางจังหวัดอุตรดิตถ์และขยายผลไปยัง ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ อาเภอ 9 อาเภอ และองค์กรภาคเอกชน โดยศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
อุตรดิตถ์ได้เห็นชอบในแนวทาง จึงได้บูรณาการร่วมกับ ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาเภอ 9 อาเภอ และหอการค้าจังหวัด ในการดาเนินการดังนี้
1. ประกาศในที่ประชุมจังหวัดว่า “สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์ เป็นต้นแบบความปลอดภัยทางถนน”
2. จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรม “มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน”
เน้นหนักการ สวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย 100% จานวนทั้งสิ้น 125 ส่วนราชการ/
หน่วยงาน/องค์กรจากการจัดพิธีลงนามจานวน 3 ครั้ง
3. จัดทาประกาศมาตรการองค์กรในการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย 100 % ของจังหวัด
อุตรดิตถ์ และขับเคลื่อนให้ผู้ลงนามได้จัดทาประกาศประจาหน่วยงาน จานวน 125หน่วยงาน
4. จัดทาป้ายรณรงค์ “พื้นที่สวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย 100 %” ติดตั้งหน้าหน่วยงาน
และในพื้นที่รับผิดชอบ จานวน 125 หน่วยงาน

กลุ่มเพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์ จึงจัดทาแผนกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนงานให้ 125 องค์กรดังนี้
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1. จัดทาสรุปสาระสาคัญของระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการของ ศปถ.ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 เน้นหนักหมวดที่ 3 ข้อ 16ข้อ
17 และ ข้อ 18เรื่องหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในด้านความปลอดภัยทางถนนของส่วนราชการ หน่วยงาน
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบจัดเก็บข้อมูล และติดตามประเมินการสวมหมวกนิรภัยและรัดเข็มขัดนิรภัย 100 % ใน
องค์กร หน่วยงาน ส่วนราชการทุกไตรมาสให้เป็นรูปธรรมมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ โดย
สารวจการสวมหมวก ก่อนดาเนินกิจกรรมและภายหลังการลงนามความร่วมมือ พบว่าหน่วยงานที่
ร่วมการลงนามทั้ง ๑๒๕ แห่ง มีการดาเนินการตามกาหนด
3. กาหนดให้มีการประชุม ติดตามผลการปฏิบัติเป็นประจาทุกเดือน
ขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุต รดิตถ์ ในการมอบหมายให้สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานติดตามการดาเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทาง
ถนน ของส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและอาเภอ ที่ลงนาม
ความร่วมมือแล้วให้ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ทราบ
ผลการดาเนินการ: ผวจ.เห็นชอบและบรรจุเป็นโครงการ/กิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติงานป้องกันและ
ลดอุบั ติเหตุทางถนนจั งหวัดอุตรดิตถ์ป ระจาปี ที่จะต้องดาเนิ น การ ให้เกิดความยั่ งยื น โดยมอบหมายให้
สนง.ปภ.ร่วมรับผิดชอบกับภาคีเครือข่ายใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัย
ทางถนน”
ปัญหาอุปสรรค: ในพื้นที่จังหวัด ไม่มีสถานประกอบการขนาดใหญ่ หรือ ไม่มีภาคเอกชนที่มีจานวน
บุคลากรจานวนมาก ที่จะร่วมกิจกรรมได้
วิธีการแก้ไข: สารวจข้อมูลจานวนบุคลากรในส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี
จานวนมาก และเชิญชวนเข้าร่วมดาเนินการ เพื่อให้ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่

การสารวจความนิยมสวมหมวก ก่อน และ หลัง
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“EMSปลอดภัย ใส่ใจสังคม”
คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์
คาสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 2072/2557 ลงวันที่13 ตุลาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจั งหวัดอุตรดิตถ์ และแผนการปฏิบัติงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ประจาปีงบประมาณ 2558 ในภารกิจการมีส่วนร่วมตามมาตรการ 3ม.2ข. 1ร.
คุณเรวัฒ น์ บางเลี่ย ม และ คุณวรวุฒิ อินแสน หน่ว ยกู้ภัยนครวังยาง และหน่ว ยกู้ภัยคอรุม เป็น
เครือข่ายหน่วยกู้ภัยในแผนงานสี่มุมเมือง และเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์ ได้รับการปลูกฝังความรู้
เรื่องความปลอดภัยทางถนนจาก กลุ่มเพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์ มาโดยตลอด ได้นาเรื่องราวความปลอดภัยทาง
ถนนไปต่ อยอดด้ว ยการ เน้ น หนั กความปลอดภัย จากการขนส่ ง ผู้ ไ ด้รั บ บาดเจ็บ จึง จัด ทาแผนงานสร้ า ง
มาตรการองค์กรภายในหน่วยงานกู้ภัยคอรุม และ หน่วยงานกู้ภัยนครวังยาง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
มาตรการองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความปลอดภัยในองค์กร และผู้ป่วย ผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่ถูกนาส่ง
สถานพยาบาล เช่น การกาหนดข้อปฏิบัติภายในหน่วยงานเน้นหนักความปลอดภัยทางถนนเป็นบัญญัติ 10
ประการ ดังนี้คือ
1. รถกู้ภัยในหน่วยงานทุกคันต้องขึ้นทะเบียนกับตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
2. อาสาสมัครกู้ภัยทุกคนต้องลงทะเบียนกับตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
3. อาสาสมัครผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสานักงานสาธารณสุข
4. อาสาสมัครทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับรถจักรยานยนต์
5. อาสาสมัครกู้ภัยทุกคนที่นั่งตอนหน้ารถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
6. ใช้สัญญาณไฟและเสียงตามที่กฎหมายกาหนด
7. พื้นที่หน่วยกู้ภัยเป็นพื้นที่ปลอดเหล้าและบุหรี่
8. รถกู้ภัยใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
9. ต้องรับการตรวจวัดแอลกอฮอล์ และสารเสพติด เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจ
10. ยึดมั่นในหลักการ “รถกู้ภัยขับขี่ปลอดภัย” ตลอดไป
ผลการดาเนินงาน เป็นองค์กรกู้ภัยต้นแบบที่มีมาตรการความปลอดภัยทางถนน ทั้งเรื่องสวมหมวก
นิรภัย 100% และคาดเข็มขัดนิรภัย 100% ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับรางวัลจาก สอจร.

---------------------------------
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“HONDA CAR Zero Accident”
คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์
อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบทาให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะขาดจิตสานึกความปลอดภัยไม่เคารพกฎหมายจราจร
และที่สาคัญคือส่วนใหญ่มักจะไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองได้แก่ การดื่มสุราแล้วขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ไม่สวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูง
จากปริมาณการสูญเสียจานวนมากนี้ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงปัญหาและพยายาม
หาทางออกกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการกาหนดวาระในการลดอุบัติเหตุจราจรทางบกเป็นวาระสาคัญแห่งชาติ มี
การวางแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ อาทิเช่นมาตรการถนนที่ปลอดภัยมาตรการรถที่ปลอดภัยมาตรการคนขับที่
ปลอดภัยมาตรการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เมื่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทาประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัด
นิรภัย 100% ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์และขยายผลไปยัง ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาเภอ 9 อาเภอ และองค์กรภาคเอกชน นั้น
คุณโตมร มาบัว ผู้จัดการฝ่ายบริการบริษัทอุตรดิตถ์ฮอนด้าคาร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ
ฮอนด้า ประจาจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เล็งเห็นประโยชน์ในโครงการ ว่าสามารถสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้
จึงตัดสินใจร่วมดาเนินการร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรม “มาตรการองค์กรด้านความ
ปลอดภัยทางถนน” เน้นหนักการ สวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย 100% หลังจากนั้นได้จัดทา
ประกาศมาตรการองค์กรประจาบริษัท 7 ข้อ ดังนี้
1. ในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ พนักงานทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัย
2. ในการเดินทางด้วยรถยนต์พนักงานทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
3. จั ด ท าป้ า ยรณรงค์ “พื้ น ที่ ส วมหมวกนิ ร ภั ย และการคาดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย 100 %” ติ ด ตั้ ง หน้ า
หน่วยงาน และภายในพื้นที่
4. ทุกพื้นที่ของบริษัทเป็นพื้นที่ปลอดเหล้า และบุหรี่
5. สุ่มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานช่างซ่อมหากเกินเกณฑ์ที่กาหนดให้มีการตักเตือนและ
พิจารณาโทษหนักขึ้นตามลาดับ
6. ห้ามทดลองรถลูกค้าด้วยความเร็วสูง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
7. ให้ความร่วมมือกับศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการติดตามการ
ดาเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
ประโยชน์ที่ได้รับ ได้รักษาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งมีค่ามากที่สุดของบริษัทได้รักษาทรัพยากร
สิ่งของ ของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้าของพนักงานทุกคนได้การยอมรับจากลูกค้าว่ามีมาตรการภายใน
ลูกค้าให้ความไว้วางใจและมีความศรัทธาและได้รับการยอมรับและได้รับการเชิดชูจากศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลการดาเนินงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับรางวัลหน่วยงานสวมหมวกนิรภัย 100% จากแผนงาน
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด หรือ สอจร.
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การวัดแอลกอฮอล์พนักงานช่างซ่อม

------------------------------------------
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“เมกะตรอน ศปถ.อาเภอ สูด่ ่านชุมชนเข้มแข็ง”
คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์
แผนป้ อ งกัน และลดอุ บั ติเ หตุท างถนนจัง หวัด อุ ตรดิ ตถ์ มีค วามมุ่ ง หมายในการสนั บ สนุ น ให้ ศู น ย์
ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภอ ได้มีการคัดกรองการทาผิดกฎหมายโดยด่านชุมชน
นายทวีศักดิ์ พุ่มมรดก ปลัดอาเภอ ได้รับคาสั่งการจากนายอาเภอตรอน จึงกาหนดแผนปฏิบัติงานเชิง
รุก โดยเชิญประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งด่านชุมชนหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนตลอดปี และปฏิบัติงานเน้นหนักในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ โดยหารือ
แนวทางในการดาเนิ นการตลอดทั้งปี กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน จานวน 5 ตาบล โดยเน้ นว่า จาเป็น ต้อง
ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังจากการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่ ที่ประชุมมติเห็นชอบควรจัด
กิจกรรมตั้งจุดตรวจหมู่บ้านอยู่เวรยามขึ้นที่ทางเข้าออกหมู่บ้าน โดยมอบหมายภารกิจให้กรรมการหมู่บ้าน
รับผิดชอบอยู่เวรยามคุ้มละ 1 วัน(ใช้วิธีจับสลาก) ระหว่างเวลา 08.30น.- 24.00น. และเน้นการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกวัน(วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น)
ในการนี้คณะกรรมการหมู่บ้านมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการในพื้นที่อาเภอตรอนอย่างน้อยตาบลละ 1
แห่ง เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยตลอดไป
ภายหลังจากการดาเนินงาน ตลอดทั้งปีงบประมาณ จนกระทั่งผ่านเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ.2559
คณะทางานจังหวัดอุตรดิตถ์นาโดย พ.ต.ท.ไพศาล คงเพชรศักดิ์ รองผู้กากับการฝ่ายอานวยการ(ป้องกัน)
ตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสานักงานขนส่งจังหวัด สานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันถอดบทเรียนผลการ
ดาเนินงานที่ประสบผลสาเร็จของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภอตรอน ที่สามารถ
ป้องกันมิให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดช่วงเทศกาล โดยทาการประชุมถอดบทเรียนในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม
2559 ณ สถานีดับเพลิง เทศบาลตาบลบ้านแก่ง อาเภอตรอน มีคณะทางานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบั ติเหตุทางถนนอาเภอตรอน ร่ ว มกัน ให้ ข้อมูล ประกอบด้ว ย ปลั ดอาเภอ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุ ขอาเภอ
เจ้ าหน้ าที่เทศบาล เจ้ าหน้ าที่องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน อาสาสมัค ร
สาธารณสุขมูลฐานและผู้นาชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านแก่ง อาเภอตรอน ร่วมกันให้ข้อมูล ปรากฏ
รายละเอียด ดังนี้
1. จุดแข็ง องค์ประกอบที่ทาให้งานประสบผลสาเร็จ
- ส่วนกลางระดับกระทรวง/กรม/จังหวัด มีหนังสือสั่งการ ถึงแม้กระชั้นชิดแต่สามารถปฏิบัติได้
- ได้รั บ แรงหนุ น เสริ ม ตามระบบราชการโดย นายอ าเภอตรอนสั่ ง การ ทั้ง เป็น เอกสาร และการ
ประสานงาน
- มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประกอบด้วยแผนกาลังพล วิธีปฏิบัติงาน และ กาหนดวันเวลาปฏิบัติงาน
ตามสถานการณ์ความเสี่ยงของพื้นที่ระดับตาบล
- ใช้ระบบสื่อสารผ่านอิเลคทรอนิคส์ ช่วยหนุนเสริมการประสานงานด้วยหนังสือสั่งการ
2. จุดอ่อน อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- เป็นเรื่องใหม่ ไม่มีเวลาในการเตรียมความพร้อมในระยะเริ่มต้น
3. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
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- ปลัดอาเภอ เป็นผู้นาการปฏิบัติในพื้นที่ มี อปพร. อสม. มาร่วมงานด้วย
- ปลัดอาเภอมาประชุมชี้แจงให้กาลังพลทราบทุกวัน มีการให้ความรู้เรื่องกาหนดเวลาเสี่ยง การตรวจ
เข้มข้น การเน้นหนักมาตรการสวมหมวกนิรภัย
4.ผลการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างบางส่วน ขณะปฏิบัติงานสามารถควบคุมตัวเยาวชนจากบ้านหม้อ อ.
พิชัย จานวน 2 คน (อายุ 13 และ 15 ปี) ในราย 15 ปี พบสารเสพติด แพทย์จากสาธารณสุขอาเภอ
จึงโทรศัพท์ประสานเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองมารับตัว และส่งต่อเข้ากระบวนการบาบัด นอกจากนั้นมีการ
เรียกตรวจตามสภาพของความเสี่ยง เน้นรถทะเบียนต่างจังหวัด เลือกเรียกตรวจตามสภาพความ
เสี่ยงของคนขับ และสภาพรถ ตั้งขบวนเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
5.ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
- ผู้แทนสานักงานสาธารณสุขอาเภอ แจ้งว่า อาเภอมีการประสานงาน แจกจ่ายตารางปฏิบัติงานและ
กาชับให้ รพ.สต.แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ใช้หลักเสียสละของ จนท. รพ.สต. หน่วยงานใน อ.ตรอน
ประสานงานง่าย หน่วยงานต่างๆ และเนื่องจากมีแนวทางพัฒนาพื้นที่อาเภอร่วมกันทุกหน่วยงานเลย
ทางานง่าย
- เจ้าหน้าทีต่ ารวจ สภ.ตรอน จุดบริการประชาชนบ้านแก่ง แจ้งว่าไม่ได้รับหนังสือราชการ แต่สามารถ
ร่วมปฏิบัติงานได้จากการประสานงาน
- อบต.หาดสองแคว แจ้งว่าอาเภอขาดการประสานงานขอใช้กาลัง ฝ่ายปกครอง อปท.มีกาลังจากัด
แต่ส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น ไม่ต้องไปต่างจังหวัด จึงสามารถปฏิบัติงานได้ อาเภอมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการทางาน การเรียกตรวจ เจ้าหน้าที่ป้องกันของ อบต. มีพื้นฐานวิชาชีพ (เป็นทหาร) จึงทา
ให้แนวทางการปฏิบัติงาน การเรียกตรวจ ทางานง่าย อีกทั้งมีประสบการณ์เคยผ่านงาน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ มีการพูดคุยรณรงค์กับประชาชนต่อเนื่อง จึงบอกกันง่าย
- อาเภอตรอน มีการประชาสัมพันธ์ชัดเจน
- แผนปฏิบัติงานของอาเภอตรอน คานึงถึงอาชีพของคนท้องถิ่น ถือหลักกฎหมายกับท้องถิ่นสามารถ
เดินไปด้วยกัน
- เลือกสถานที่ตั้งด่านชุมชน ในจุดเสี่ยงสูงสุด จึงได้ประโยชน์สูงสุด
- สภาพราชการอาเภอตรอน ปัจจุบันมีการสั่งการแบบบูรณาการ
- ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน เช่น แผงกั้น เครื่องสัญญาณ เครื่องขยายเสียง อุปกรณ์
ส่วนบุคคล อาทิเช่น ไฟฉาย เสื้อสะท้อนแสง สัญลักษณ์
- ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อหนุนเสริมแผนปฏิบัติงานระยะยาวในเชิง
ป้องกันเหตุ
- แสวงหาวิธีการขอรับการสนับสนุนเรื่องข้อสั่งการด้านงบประมาณ เน้นหนักเรื่องข้อสั่ งการแนว
ทางการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กาหนดระบบสื่อสารให้ชัดเจนชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
- ควรกาหนดแผนปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ
- พ.ต.ท.ไพศาล คงเพชรศักดิ์ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการปฏิบัติงานนี้ สามารถหนุนเสริมการป้องปราม
อาชญากรรมได้ แต่ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ จาเป็น แต่เนื่องจาก “ด่านชุมชน” ของอาเภอตรอนยังขาด
เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน จึงขอเรียกว่าด่านชุมชนตรอนเป็น “ด่านชุมชนที่มีการป้องปรามอย่าง
เข้มข้น”
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- เสนอแนะให้ติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือกล้องอื่นๆ ในขณะปฏิบัติงานตั้งด่านตรวจ
- เสนอให้ ศปถ.จังหวัด ควรกาหนดโครงสร้างให้อาเภอ เช่นสร้างรูปแบบการปฏิบัติงานเช่น แบบ
บันทึกปริมาณจราจร สร้างรูปแบบสื่อสารแนวราบ เข้าถึงได้ง่าย ติดต่อกันส่วนตัวไม่รอการประสานในรูปแบบ
ราชการเพียงอย่างเดียว ทางานกันแบบสื่อสารกลุ่ม สามารถสนับสนุนการปฏิบัติจากการร้องขอ

คณะทางานหารือและกาหนดแผนปฏิบัติงาน
ใช้แนวทางประชารัฐ ทาประชาคมในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาชนเห็นชอบ

ลงมือปฏิบัติงาน มันง่ายมากมากครับ
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“ชุมชนปลอดภัยบ้านท้ายคุ้ง”
คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์
บ้านท้ายคุ้ง หมู่ที่ 3 ตาบลพญาแมน อาเภอพิ ชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่ที่ประชากรในหมู่บ้าน
ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดของอาเภอพิชัย ในขณะเดียวกันได้รับทราบว่า มีกลุ่มคนในท้องถิ่นมีความพยายาม
จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อมุ่งหวังปกป้องชีวิตของคนในหมู่บ้าน ไม่ให้ออกไปเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุบนถนน
หลวง มีการประชุมเป็นประจาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และทุกวันสิ้นเดือน
กลุ่มเพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์ จึงเดินทางไปพบ ด.ต.รังสรรค์ บุญอิ่ม นายฉลอม แย้มสรวล ผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อเสนอความเห็นว่า มีความจาเป็นจะต้องดาเนินการให้ความรู้แก่คนในชุมชน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดอุตรดิตถ์ และมุ่งเน้นว่า จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
ในหมู่ บ้ า นท้ า ยคุ้ ง ในระดั บ ผู้ น าชุ ม ชน กรรมการหมู่ บ้ า น และคณะท างานระดั บ หมู่ บ้ า น ซึ่ ง ถ้ า หาก
ดาเนินการได้จริง องค์ความรู้เหล่านี้ก็จะฝังตัวอยู่ในชุมชน หมู่บ้าน และเกิดความยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน ชุมชน สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในระดับเบื้องต้นได้ โดยอาศัยข้อมูลที่ชุมชนเป็นผู้
รวบรวมจัดเก็บ ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้
1. ใช้ข้อมูลอุบัติเหตุจากผลผลิตโครงการนวัตกรรมการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วน
ร่วมปี พ.ศ.2557มาเป็นสมมุติฐานในการทางาน
2. ประชุมหัวหน้าครอบครัว อธิบายวัตถุประสงค์วิธีการ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม
3. เก็บข้อมูลครัวเรือน ประชากรคน และรถ
4. ดาเนินการต่อเนื่องในพื้นที่หมู่บ้านเริ่มจากการอบรมให้ความรู้-เก็บข้อมูล-เปิดห้องเรียนวันหยุดใน
หมู่บ้านทุก ๒ สัปดาห์
5. มุ่งหมาย ให้ มี คณะทางานความปลอดภัยทางถนนหมู่บ้ าน เพื่อสร้ า งชุมชนปลอดภัย Safety
Community หมู่บ้าน และสร้างหมู่บ้านต้นแบบ 4 หมู่บ้าน ในสี่มุมเมือง เมื่อดาเนินการแล้วชุมชนกลับ
กลายเป็นผู้เฝ้าระวัง จัดเก็บข้อมูล ส่งกลับมายัง ศปถ.จังหวัดอุตรดิตถ์พ ร้อมไปกับการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยขึ้นในหมู่บ้าน บ้านท้ายคุ้งเป้าหมายในการดาเนินการคือ “หมู่บ้าน/ชุมชนต้น แบบความ
ปลอดภัยทางถนน”
หัวข้อกิจกรรมดาเนินการในศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน/ชุมชน
สำรวจข้ อมูล
ครัวเรื อน คน รถ
ควำมสำมำรถ
ศปถ.อำเภอ 9
อำเภอ /สอจร.
อุตรดิตถ์

เปิ ดห้ องเรี ยนวิชำ
ควำมปลอดภัย
ทำงถนน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
คกก.หมู่บ้ำน
อปท. สอจร.

จัดกิจกรรมรณรงค์
ตำมบริบทของ
หมู่บ้ำน/ชุมชน

ศูนย์เรี ยนรู้ ควำม
ปลอดภัยทำงถนน
หมู่บ้ำน/ชุมชน
สืบสวนและจัดเก็บ
รำยงำนข้ อมูล
อุบตั ิเหตุทำงถนน

116

Good Practice ภาคเหนือ
Good Practice ภาคเหนือ

6. กาหนดกติกา รถทุกชนิดในหมู่บ้านใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
7. กาหนดเป้าหมายให้บ้านท้ายคุ้ง เป็นพื้นที่ปลอดเหล้าและบุหรี่ภายในปี พ.ศ.2563 เนื่องจากมติ
หมู่บ้านเห็นว่าอาจเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ โดยเริ่มต้นจากคณะทางานเป็นตัวอย่าง
8. ใช้กิจกรรมปั่นจักรยาน เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน การสร้างความร่วมมือในหมู่บ้านทุกสัปดาห์
พื้นที่ต้นแบบ บ้านท้ายคุ้ง ตาบลพญาแมน โดย ด.ต.รังสรรค์ บุญอิ่ม สภ.พญาแมน

คณะทางาน ศปถ.จ.อต. และ ดาบตารวจรังสรรค์ บุญอิ่ม สภ.พญาแมน เป็นครู ก.

อาจารย์ในโรงเรียน นายตารวจจาก สภ.พญาแมน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นครู ข.

การกาหนดกติกาหมู่บ้าน โดยอาสาจราจรเป็นผู้ขับเคลื่อน ในพื้นที่โรงเรียนเป็นหลัก
ผลจากการทางานในรูปแบบของประชาชนคิด ประชาชนลงมือทา ประชาชนออกความคิด กติกา
โดยกลุ่มเพื่อน สอจร.ไปมีส่วนร่วมเพียงแค่หนุนเสริม ส่งผลให้บ้านท้ายคุ้งมีวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ใน อัตลักษณ์ ของหมู่บ้านริมน้า ประชากรเยอะ มีความเข้มแข็ง มีความเป็นเจ้าของเรื่อง เจ้าของงาน จึง
ปรากฏความยั่งยืนภายในหมู่บ้าน สามารถดาเนินการได้เอง โดยไม่รอข้อสั่งการแบบทางการแต่อย่างใด
------------------------------------------
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“ความถี่แห่งความปลอดภัย”
คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์
ได้รับทราบข่าวอุบัติเหตุทางถนน จากกลุ่มเพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์ แล้วพบว่า มีพฤติกรรมการดื่ม
สุราแล้วขับรถการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยการไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายมีการขับรถโดยไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การสอบขอใบอนุญาตจากสานักงานขนส่งจังหวัดหรือมีการขับรถ
ด้วยความเร็วสูง เป็นประจาทุกวัน ส่งผลให้เกิดการสูญเสียจานวนมาก และรับทราบว่าคณะทางานจัดทาแผน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงปัญหา มีความ
พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการกาหนดให้ การลดอุบัติเหตุจราจรทางบกเป็นวาระสาคัญของจังหวัด
อุตรดิตถ์ และมีความพยายามรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
คุณยุวรรณดา พานทอง สวท.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นภาคีของ สอจร. จึงมีความเห็นว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้
ควรได้รับการประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจเหตุของการปฏิบัติตามกฎหมายโดยมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติตามหลักแห่งความปลอดภัยตามมาตรการ 3ม. 2ข. 1ร.ดังนั้น เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจ
แก่ประชาชน ให้เข้าใจเหตุผลของการบังคับใช้กฎหมาย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ สวท.อุตรดิตถ์จึงมี ความจาเป็น
จะต้องถ่ายทอดความรู้ นาเสนอแนวทางความปลอดภัยทางถนน ให้เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด และเป็นการ
หนุนเสริม โครงการ “นวตกรรมรังสรรค์สื่อสารแนวราบ” ของ เพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์ สวท.อุตรดิตถ์ ดังนั้นจึง
กาหนดให้เวลา 17.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. ของวันราชการ เป็นช่วงเวลาของการออกอากาศในชื่อรายการว่า
“อุตรดิตถ์สัญจรปลอดภัย” สนับสนุนโดยสานักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อหนุนเสริมมาตรการของจังหวัด
โดยมีจุดมุ่งหมายว่า สวท.อุตรดิตถ์จะเป็นสถานีวิทยุ “ความถี่แห่งความปลอดภัยทางถนน” 96.75 เมกกะ
เฮอร์ต ด้วยหลักและวิธีคิด ดังนี้
1. สวท.อุตรดิตถ์ เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์
2. สวท.อุตรดิตถ์ เป็นหน่วยกระจายความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3.ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สวท.อุตรดิตถ์ เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎจราจร ทุกช่วงเวลา และทุกสถานที่
ทุกวันราชการช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น. ภาคีเครือข่าย กลุ่มเพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์ จึงผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไปร่วมจัดรายการ ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เป็นรายการจัดแบบสด ใช้ภาษาที่ง่าย ภาษาบ้าน
บ้าน สื่อสารแบบสนุกสนาน เปิดช่องทางให้ประชาชนโทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น
ผลการดาเนินงาน สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการสัญจรปลอดภัย ของคนอุตรดิตถ์ โดยจัดรายการ
สดผ่านทางความถี่วิทยุ 96.75 เมกกะเฮอร์ต ด้วยวิธีการที่หลากหลายได้แก่
การรับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาออกอากาศ
การเชิญข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดรายการ
การสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านทางโทรศัพท์
การสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้บริหาร สสส. สอจร. เพื่อนาไปออกอากาศ
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การสัมภาษณ์ผู้บริหาร สสส. และ สอจร. เพื่อนาไปออกอากาศ

การร่วมจัดรายการโดยกลุ่มเพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์

การร่วมจัดรายการโดยกลุ่มเพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์

------------------------------------------
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“โลตัสอุตรดิตถ์ พิชิตอุบัติเหตุ”
คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวาระสาคัญ
ในการลดอุบัติเหตุจราจรทางบกและมีการบังคับใช้กฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตาม
หลักแห่งความปลอดภัยตามมาตรการ 3ม. 2ข. 1ร.โดยแจ้งให้เอกชนทุกแห่งได้พิจารณาดาเนินการเพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
คุณกรกช พันสง่า ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาอุตรดิตถ์ จึงได้หารือกับ บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ ป ระสบภัย จากรถจ ากัดสาขาอุตรดิตถ์ กลุ่ ม เพื่อน สอจร.อุ ตรดิตถ์ และก าหนดมาตรการส่ งเสริ มความ
ปลอดภัยทางถนน ให้แก่พนักงานและลูกค้า ดังนี้
1. สารวจข้อมูลการเดินทางของพนักงานทุกคนเพื่อให้ ทราบว่าจานวนพนักงานทุกแผนกทุก
ตาแหน่งเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทใดบ้าง มีรายละเอียดดังนี้
พนักงานทั้งหมด 169 คน แยกเป็นหญิง 83 คน ชาย 86 คน
การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลจานวน 30 คน แยกเป็นหญิง 10 คน ชาย 20 คน
การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจานวน 139 คน แยกเป็นหญิง 73 คน ชาย 66 คน
ซึ่งคิดสัดส่วนของผู้เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ เปรียบเทียบกับผู้เดินทางด้วยรถยนต์ เป็นจานวน
ร้อยละ 82.24 ผู้เดินทางด้วยรถยนต์ คิดเป็นจานวนร้อยละ 17.75 ซึ่งถือว่ามีพนักงานต้องเสี่ยงภัยทางถนนถึง
ร้อยละ 82.24
2. ห้างสรรพสินค้าโลตัสอุตรดิตถ์ ตระหนักว่าพนักงานทุกคนล้วนผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเข้มข้น
และมีหน้ าที่รับ ผิดชอบงานที่สาคัญ จึ งถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญของห้างจาเป็น
จะต้องรักษาความปลอดภัยไว้ให้ดีที่สุด และอีกประการหนึ่งที่สาคัญคือ ลูกค้าผู้อุปการคุ ณ เป็นส่วนสาคัญ
อันดับที่หนึ่งที่ทาให้ห้างสรรพสินค้าโลตัสมีความเป็นเลิศทางธุรกิจ
ดังนั้นห้างโลตัสอุตรดิตถ์ จึงได้กาหนดให้มีการทากิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสองส่วนคือ
ส่วนที่ 1.กิจกรรมภายในเพื่อพิทักษ์รักษาชีวิตของพนักงานทุกคน
ส่วนที่ 2.กิจกรรมเพื่อลูกค้าและสังคมเน้นหนักโรงเรียน เพื่อปลูกฝังนักเรียนชั้นประถมศึกษา
3. กาหนดระเบียบวินัยความปลอดภัยจราจร เพื่อปกป้องพนักงานไว้ดังนี้
3.1 พนักงานทุกคนที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
3.2 ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามสูบบุหรี่ในเวลาและพื้นที่ปฏิบัติงาน
3.3 ให้คาแนะนาลูกค้าที่มาใช้บริการที่ห้าง หากเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวก
นิรภัย สาหรับลูกค้าที่เดินทางด้วยรถยนต์ ให้แนะนาการคาดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง
4. จัดการจราจรในพื้นที่จอดรถ ให้สามารถบังคับการเดินรถได้เร็วไม่เกิน 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทุก
พื้นที่ในบริเวณห้างโลตัสอุตรดิตถ์และจัดพื้นที่ให้ผู้พิการ แม่และเด็ก ให้ปลอดภัยสูงสุด และมีพื้นที่พอเพียง
5. ทุกพื้นที่ของห้างโลตัส เป็นพื้นที่ปลอดการดื่มเหล้าและปลอดการสูบบุหรี่
6. ร่วมสนับสนุนการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยกับกลุ่มเพื่อน สอจร.ทุกครั้ง ที่มีโอกาส โดยเน้นหนักการ
ดาเนินการในสถานศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนวัยประถมศึกษา ได้รับความรู้ความปลอดภัยอย่างถูกต้อง

120

Good
อ อ 121123
GoodPractice
Practiceภาคเหนื
ภาคเหนื

7. ติดตามข้อมูลการทาความผิดจราจร โดยประสานงานขอตรวจสอบรายชื่อพนักงานโลตัส ว่ามีชื่อใน
รายชื่อผู้ทาผิดกฎจราจร จากสถานีตารวจภูธรเมืองอุตรดิต ถ์ซึ่งปรากฏข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2558
ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 ยังไม่พบพนักงานห้างโลตัสทาความผิดกฎหมายจราจร
ความสาเร็จจากการทากิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จากัดสาขาอุตรดิตถ์ กลุ่มเพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์ ในการเชื่อมเครือข่ายกับคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ ให้คาแนะนาวิธีการ
ดาเนิน การ จนกระทั่ง คณะทางานของห้างโลตัสมีความเข้าใจ สามารถลงมือดาเนินกิจกรรมกับพนักงาน
ภายในห้าง และกับลูกค้าได้อย่ างสมบูรณ์แบบ พนักงานและลูกค้าให้ความร่วมมือ และได้รับการยอมรับจาก
สังคม

------------------------------------------
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สอจร. ห่วงใยร่วมป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษา
พ.ต.ท.สกุลรัชช์ คงทอง
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
จากรายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2558ขององค์การอนามัยโลก บ่งชี้ว่า
10 สาเหตุสาคัญของการเสียชีวิตของผู้มีอายุ 15-29 ซึ่งเป็นเยาวชนและวัยแรงงานตอนต้นในปี 2555 อันดับ
หนึ่งมีสาเหตุจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนรายละเอียดดังรูปที่ 1

ส่วนข้อมูลในประเทศไทย จากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
รพ.รามาธิบ ดี เปิ ดเผยว่า ผลการเฝ้ าระวังความเสี่ ยงที่ก่อให้ เกิดอุบั ติเหตุและการบาดเจ็ บ ในเด็กในรอบ
ทศวรรษ (ปี 2546-2556) มีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ 34,877 คน การเสียชีวิตลดลงจาก
3,730 คน ในปี 2545 เหลือ 2,636 คนในปี 2556 โดยสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 คือ การจมน้าในเด็ก
อายุตั้งแต่ 1-9 ปี และ สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 คือ อุบัติเหตุจราจรโดยปี 2545 เด็กวัย 1-14 ปี
เสียชีวิต 827 ราย ลดลงเหลือ 670 รายในปี 2556 เด็กวัย 1-9 ปี มีอัตราการเสียชีวิตลดลง ขณะที่เด็กวัย 1014 ปี มีอัตราการตายสูงขึ้นร้อยละ 12 สาเหตุหลักเป็นรถมอเตอร์ไซค์ ทั้งขับขี่ก่อนวัย เมาแล้วขับ ขับเร็ว และ
ไม่ใส่หมวกนิรภัย
กลุ่มงานจราจรตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นาโดยพ.ต.ท.สกุลรัชช์ คงทอง เล็งเห็นความสาคัญของ
ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ “สอจร. ห่วงใยร่วมป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษา” ขึ้น โดย
ได้รับคาแนะนาและคาปรึกษาจากพี่เลี้ยง สอจร. ภาคเหนือ และร่วมกับเครือข่ายดาเนินการ ประกอบด้วย 1)
เจ้าหน้าที่ตารวจกลุ่มงานจราจร ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้ง 2) นักจัดรายการและเจ้าหน้าที่ประจาสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม
96.75 เมกะเฮิร์ตและกลุ่มโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ
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เชียงใหม่โรงเรียนมงฟอร์ ตวิทยาลัย แผนกมัธยมโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่โ รงเรียนเชียงใหม่คริสเตีย น
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและโรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณะทางานได้ร่วมกันกาหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ เน้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ได้แก่ 1)เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและสาเหตุที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่เด็กนักเรียน นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ลดการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 2) เพื่อทราบสาเหตุ จุดเสี่ยง ที่อาจทาให้เกิด
อุบัติเหตุจากผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน รวมทั้งอาจารย์ เพื่อนามาแก้ไข 3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ภายในครอบครัวนักเรียนในการมีกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุร่วมกัน
กลวิธีในการดาเนินงานแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) นักเรียนระดับชั้น ป.5 – ป.6 และ
ม.1 – ม.3 ของโรงเรียน2) ผู้ปกครองนักเรียนและ 3)อาจารย์ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร
ขั้นตอนการดาเนินการ เริ่มต้นจาก
1. ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา (นาร่อง) เพื่อจัดนักเรียนผู้ปกครอง อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ
2. จัดเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรระดับรองสารวัตรพร้อมทีมนักจักรายการสถานีวิทยุเอฟเอ็ม 96.75 เมกกะ
เฮิร์ต ทากิจกรรมหลังเคารพธงชาติ เพื่อปลูกฝังวินัยจราจร ให้ความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ และมี
กิจกรรมสันทนาการ โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนแนะนาผู้ปกครองในการประสาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร
3. มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจราจร จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ผ่านทางรายการ ทางสถานีวิทยุ
และประชาชนผู้ฟังทั่วไปได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์
4. นาสภาพปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุจราจรเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อลด
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ- เชิงปริมาณพบว่า นักเรียนแต่ละโรงเรียนทั้ง 7 แห่ง ที่ร่วมกิจกรรม
โครงการรับรู้โครงการในเบื้องต้นและพร้อมให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรมต่อไปเชิงคุณภาพ พบว่านักเรียน มี
ความเข้าใจ รั บรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
สอดคล้องกับแนวทางการวัดผลสาเร็จของโครงการทีกาหนดให้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุและทราบแนวทางการป้องกันไม่ใ ห้เกิดอุบัติเหตุ โดยให้แสดงออกโดยการฝึกหัดจัดทารายการวิทยุ
เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ, จัดทาคลิปวีดีโอรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน ที่ส ะท้อนจากคณะทางานโครงการ คือ อยากให้ หน่ว ยงานที่
เกี่ย วข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้ความสาคัญในด้านการปลูกฝัง ให้ ความรู้ วินัยจราจรและการป้องกัน
อุบัติเหตุ ตั้งแต่เป็นเยาวชน เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์
ปัจจัยความสาเร็จ เกิดจากอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดย
ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ เปรียบเที ยบสถิติการเกิดอุบัติเหตุก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ เปรียบเทียบหลังเข้าร่วมกิจกรรมปรากฎว่าลดลง
จากความสาเร็ จดังกล่าว คณะทางานโครงการจึงกาหนดกิจกรรมที่จะทาต่อเนื่องในอนาคต เน้น
ประสานโรงเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทน หรือแกนนา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่อเนื่อง “โครงการถนนคนดี”
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เพื่อให้มีส่วนร่วมในการณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุจัดทาคลิปวีดีโอ คลิปเสียง รณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ โดย
ได้รับข้อเสนอแนะจากพี่เลี้ยง สอจร. ว่าโครงการต่อเนื่องควรมีการร่วมกันวางแผนกับอาจารย์แต่ละโรงเรียน
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจโครงการและร่างโครงการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน
คณะทางานของโครงการ ได้เข้าร่วมประชุมและประสานการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมตามโครงการก่อนการทากิจกรรม ดังภาพประกอบต่อไปนี้
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง
พ.ต.ท.มานพ ใจอุ่น
สภ.ไผ่โทน จ.แพร่
ด้วยข้อจากัดทางด้านวิศวกรรมจราจรและสิ่งแวดล้อมของทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้าน
ฝ้าย - ร้องกวาง เป็นทางหลวงสายรองประธาน 4 ช่องจราจร โดยบริเวณดังกล่าวเป็นทางแยกตัดกับทาง
หลวงหมายเลข 1134 และทางหลวงท้องถิ่นมีลักษณะเป็นสี่แยกเยื้องกันเชื่อมเข้าสู่ตาบล หมู่บ้านขนาดใหญ่ ที่
มีปริมาณจราจรคับคั่ง เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและเป็นทางสายหลักไปสู่ จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และ
จังหวัดน่านมีการขนส่งสิ นค้าเข้าสู่กรุงเทพฯท่าเรือขนาดใหญ่ทางภาคตะวันออก และยังเป็นเส้นทางที่ มุ่งสู่
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดแพร่คือ วนอุทยานแห่ งชาติแพะเมืองผี บริเวณดังกล่าวยังมีการขยายตัวของ
ศูนย์ราชการ เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางแยกโจโก้แม่หล่าย และรองรับปริมาณการจราจรที่
เพิ่มขึ้นในอนาคต เป็นการอานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
คณะทางานโครงการ ได้สารวจสภาพพื้นที่ทางหลวงเดิม (ภาคสนาม) โดยงานแผนงานแขวงทางหลวง
แพร่ เพื่อตรวจสอบปัญหาอุปสรรค และข้อจากัดทางด้านวิศวกรรมและสิ่ งแวดล้ อม รวมถึงภาพรวมของ
กายภาพพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการทาแผนเสนอโครงการไปยังสานักแผนงาน กรมทางหลวง และได้ กาหนด
วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 1) เพื่อลดการตัดกันของกระแสการจราจรใน
ทุกทิศทาง2) เพิ่มขีดความสามารถของทางหลวงสายดังกล่าวในการรองรับปริมาณจราจรที่จะเพิ่ม ขึ้นใน
อนาคต 3) อานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางและ 4) ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ตลอดจนช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
รายละเอียดการสารวจ มีดังนี้
1. ด้านกายภาพของพื้นที่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นทางสายหลัก มีสภาพเป็นเนินสูง ถูกออกแบบ
ความเร็วอยู่ที่ 80 km/h และลักษณะทางกายภาพของถนนมีความลาดเอียงบวกและลบ 4% ระยะ
มองเห็นอยู่ที่ 79.271 ม. ระยะหยุดรถปลอดภัยอยู่ 81.280 ม.
2. สภาพพื้นที่ทางหลวงเดิม เป็นพื้นที่ชุมชมสาคัญประกอบด้วยชุมชนขนาดใหญ่ คือ ตาบลแม่หล่าย
ตาบลยม ตาบลน้าชา อาเภอหน่องม่วงไข่
3. ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุพื้นที่โจ้โกแม่หล่าย เป็นบริเวณจุดเสี่ยงที่สาคัญจุดหนึ่งของจังหวัดแพร่ที่เกิด
อุบัติเหตุ สาเหตุสาคัญคือ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กาหนด มีการตัดหน้าระยะกระชั้นชิด
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4. แนวทางแก้ไขแขวงทางหลวงแพร่ ได้ จั ด ทาโครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางหลวงเสนอไปยั ง
สานั ก แผน กรมทางหลวง จานวน 2 โครงการคือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข
101 ตอน แยกบ้านฝ้าย – ร้องกวางระหว่าง กม.255+210 – กม.258+497และโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย – ร้องกวางระหว่าง กม. 257+290– กม.
259+200
5. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนดาเนินงานตามแนวทางด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
กาหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี การในการรั บฟั งความคิ ดเห็ น ของประชาชน เพื่ อ ให้ เกิ ดประโยชน์ แ ก่
หน่วยงานของรัฐและประชาชนรวมทั้งเป็ นแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการกิจกรรม
ของรัฐอย่างกว้างขวาง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจ ในการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม
ต่ า งๆ ของรั ฐ โดยเฉพาะในด้ า นการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนนั บ ว่ า มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลย่อม
มีสิทธิ์ในการได้รับข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการ
อนุญาตหรือดาเนินการโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ ส่วนได้
เสียอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น แขวงทางหลวงแพร่ ให้
ความสาคัญในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง
เพราะการดาเนินงานตามโครงการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพทางหลวง จะบรรลุ
ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ต้ อ ง
ดาเนินงานอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และ
ก่อเกิดประโยชน์สู งสุ ดต่อส่ว นรวม โดยเปิดโอกาสให้ ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ดาเนินการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
ผ่านกระบวนการสื่อสารสองทางอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการ จึงมีความจาเป็นต้องจัด
ให้ มี การประชุมรั บฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชนขึ้ น เพื่อ น าความคิ ดเห็ นและข้ อ เสนอแนะของ
ประชาชนไปเป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงดังกล่าวข้างต้น
โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
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รูปภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง กม.255+210 - กม.258+497
วันพุธที่ 5พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. –12.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่

บทสรุปการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า 1) ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมคิดว่าโครงการมี
ความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79หรือร้อยละ 93.00%2)
ท่านเห็นด้วยกับโครงการหรือไม่ (จานวนแบบสอบถาม 170 ฉบับ)พบว่า เห็นด้วย (169) ร้อยละ99.41 %ไม่
เห็นด้วย (0)ร้อยละ 0.00 %ไม่แสดงความคิดเห็น (1)ร้อยละ 0.59 %หมายเหตุพบว่าประชาชนที่เข้าร่วม
ประชุมเห็นด้วยกับโครงการก่อสร้าง ร้อยละ 99.41 %
รูปภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย – ร้องกวาง กม.257+510 - กม.259+200

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลแม่หล่าย ตาบลแม่หล่าย อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
บทสรุปการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า 1) ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมคิดว่าโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง มีความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43
หรือร้อยละ 90.002) ท่านเห็นด้วยกับโครงการหรือไม่ (จานวนแบบสอบถาม 130 ฉบับ)เห็นด้วย (130)
ร้อยละ 100.00 %ไม่เห็นด้วย (0) ร้อยละ 0.00 %ไม่แสดงความคิดเห็น (0) ร้อยละ0.00 %หมายเหตุพบว่า
ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับโครงการก่อสร้าง ร้อยละ 100.00 %
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คนลาปาง ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร
คุณพิมพ์จันทร์ โพธิ์สาวัง
หัวหน้าภาคเหนือตอนบน

คณะรัฐ มนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้กาหนดให้ “ปี 2554– 2563เป็น
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) เพื่อบูรณาการการดาเนินงาน
จากทุกภาคส่วน และนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อ 5 การยกระดับ
คุณภาพด้านบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ข้อ 5.4ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุใน
การจราจร อันนาไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับป้องกัน การ
รายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ
จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดลาปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555– 2558 พบว่ายานพาหนะที่เกิด
อุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ รถปิคอัพ และรถยนต์เก๋งนั่งส่วนบุคคล มาจากสาเหตุการขับรถ ขณะ
เมาสุร า การฝ่าฝืน สัญญาณไฟจราจร ขับรถย้อนศร และการไม่ส วมหมวกนิรภัย ซึ่งทาให้มีผู้บาดเจ็บแล ะ
เสียชีวิต เป็นจานวนมาก โดยมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 55,267 คน ผู้เสียชีวิต ทั้งหมด 704 ราย และมีผู้เสียชีวิต
จากรถจั กรยานยนต์ ทั้งหมด 466 ราย และเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนผู้ เสี ยชีวิตจากโรคไข้เลื อดออก ปี
2555– 2558 จังหวัดลาปาง พบว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 2 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถิติอุบัติเหตุทางถนนมีจานวน
ผู้เสียชีวิตมากกว่า โรคไข้เลือดออกเท่าตัว
ดังนั้น เพื่อให้ การดาเนิ น การป้ องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวั ดลาปาง ขับเคลื่ อนได้อย่า มี
ผลสั ม ฤทธิ์ ประชาชนผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนมี ค วามตระหนั ก และมี จิ ตส านึ ก ในความปลอดภั ย อย่ า งยั่ ง ยื น ศู น ย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลาปาง จึงได้จัดทาโครงการ “คนลาปาง ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มี
วินัยจราจร” เพื่อขับเคลื่อนมาตรการองค์กรในการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และการปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร
กลวิธีในการดาเนินงานคณะทางานได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายคือ หน่วยงานภาครัฐสังกัดส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค/อาเภอทุกอาเภอ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร
ภาคเอกชน ในพื้นที่ 13 อาเภอซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมโรงเรียนแม่พริก
วิทยาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครโรงเรียนเมืองปานวิทยาโรงเรียนแจ้

128

Good
อ อ 129131
GoodPractice
Practiceภาคเหนื
ภาคเหนื

ห่มวิทยาโรงเรี ยนแม่ทะพัฒนศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมโรงเรียนแม่เมาะวิทยาโรงเรียนอัส สัมชัญลาปาง
โรงเรียนลาปางกัลยาณีโรงเรียนเถินวิทยาและ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
1. ประกาศเป็นวาระจังหวัดลาปาง “คนลาปาง ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร” ตลอดปี
พ.ศ. 2559 ตาม 4 มาตรการ ประกอบด้วย การสวมหมวกนิรภัย การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
การขับรถย้อนศร และการเมาแล้วขับ และใช้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนโดยถ้ามีผู้ถ่ายรูปหรือถ่าย
คลิปผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยขับขี่รถจัก รยานยนต์เข้าในสถานที่ราชการ รั บรางวัลที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 1,000 บาท
2. แจ้งให้ทุกส่วนราชการและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ติดตั้งป้าย “ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้าสถานที่ราชการ ปรับ 500 บาท”
และให้ถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดและจริงจัง ในเรื่องการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การขับรถย้อนศร
และการเมาแล้วขับ โดยให้ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง ใช้มาตรการทางกฎหมายในโทษปรับสูงสุด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
3. จัดกิจ กรรมรณรงค์ส่ งเสริ มการสวมหมวกนิร ภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจัดพร้อมกันทั้งจังหวัด
(KICK OFF) ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. 1) ระดับจังหวัด จัด ณ ข่วงนคร
ลาปาง ห้าแยกหอนาฬิกา อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 2) ระดับอาเภอ หน้าที่ว่าการอาเภอ
นาหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักศึกษา นักเรียน กลุ่มพลังมวลชน ขับขี่รถจั กรยานยนต์สวม
หมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ รณรงค์ตามเส้นทางที่เหมาะสม
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรกับนักเรียน/นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ
5. ขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดลาปาง
6. ประชาสัมพันธ์โครงการ “คนลาปาง ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร”
7. ติดตามผลการดาเนินงานโครงการ
และคณะทางานได้กาหนดแนวทางการวัดผลความสาเร็จของโครงการ ดังนี้ 1) ประชาชนเกิดเกิด
จิตสานึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ให้
เกิดขึ้นในสังคม 2) จานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จานวนผู้บาดเจ็บ และจานวนผู้เสียชีวิต ลดลงมากที่สุด 3)
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกและ 4) ประเมินกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการหลังจากดาเนินการเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานพบว่า กลุ่มเป้าหมายในการดาเนินการยังไม่ควบคุมถึงทุกโรงเรียน
เพราะแต่ละสถานที่ไม่สามารถเอื้อเวลาต่อการดาเนินโครงการได้
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ1) เชิงปริมาณพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการยังมีความ
ต้องการที่จ ะเข้าร่ ว มโครงการอีกมากในพื้น ที่จังหวัดล าปาง2)เชิงคุณภาพพบว่า กลุ่ มเป้าหมายที่เข้าร่ว ม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น
ปัจจัยความสาเร็จ เกิดจาก 1) บริหารสูงสุดของจังหวัดเอาจริง เอาจัง มีความเข้มข้น และประกาศ
เป็นวาระจังหวัด2) ส่วนราชการทุกแห่งให้ความร่วมมือ สนับสนุนเป็นอย่างดี 3) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
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โครงการมีความสนใจในกิจกรรม ให้ความร่วมมือ 4) ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสนใจ ยินดีเข้าร่วมโครงการ
และให้ความสาคัญและ 5) เครือข่ายและทีมงานมีความตั้งใจ เอาจริงเอาจัง
โครงการที่จะทาต่อเนื่องในอนาคต ได้แก่ การประเมินผลการดาเนินงานและการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระหว่างโซนอาเภอ
สาหรับข้อเสนอแนะของพี่เลี้ยง สอจร.1) มีส่วนร่วมในกิจกรรม MOU 2) การประเมินแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ 3)การนาผลงานโครงการไปโชว์และแชร์
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ภาคผู้ใช้แรงงานร่วมใจลดอุบตั ิภัยบนท้องถนน จ.ลาพูน
นายประทวน ศรีสุข
บริษัท ลาพูนซิงเดนเก็น จากัด
เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดลาพูนเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีผู้ เข้าสู่สถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมจานวนทั้งสิ้น 68,652 คน (ข้อมูลปี 2554) พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาทางานโดยมากร้อย
ละ 80 เป็นรถจักรยานยนต์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 - 2557 พบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมี
ความรุ น แรงเพิ่ม มาก ส่ งผลให้ พนั กงานบาดเจ็ บ และเสี ยชีวิต เพิ่มสู ง ขึ้น ตามระดับ ความรุน แรงภายใต้ข้ อ
สันนิษฐานถึงสาเหตุปัจจัยน่าจะมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของคน ได้แก่ การดื่มสุรา และขับรถเร็ว
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท ลาพูนซิงเดนเก็น จากัด เล็งเห็นวิกฤตปัญหาดังกล่าว และ
ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานลง จึงได้จัดทาโครงการ “ภาคผู้ใช้
แรงงานร่วมใจลดอุบัติภัยบนท้องถนน จังหวัดลาพูน ” ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ สถานประกอบการที่เข้าร่ว ม
โครงการ (สถานประกอบการที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของชมรมเจ้ า หน้ า ที่ ความปลอดภั ย ในการท างานในนิ ค ม
อุตสาหกรรมภาคเหนือลาพูน นิคมของเครือสหพัฒน์ลาพูน) มีการดาเนินงานด้านความปลอดภัย ได้แก่ การ
สร้ างเสริมวัฒ นธรรมความปลอดภัยให้เกิดกับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ จังหวัดลาพูน และสร้าง
เครือข่ายการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในสถานประกอบการ
โครงการฯ ได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ 2 กลุ่ม คือ คนงาน และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
และกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ เริ่มต้นจากให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องผ่านเวทีสัมมนา เพื่อชี้แจงโครงการให้กับ
จป. ระดับวิชาชีพแต่ละสถานประกอบการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย บริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จากัด ปภ. จังหวัดลาพูน และขนส่งจังหวัดลาพูน และกาหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างมาตรการองค์กรที่นาสู่
การเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนของคนงาน โดยเน้นการสร้างเครือข่าย/การมีส่วนร่วม
ของสถานประกอบการ และกาหนดวันดีเดย์ในการขับขี่ปลอดภัย/สวมใส่หมวกนิรภัย ภายหลังดาเนินกิจกรรม
แล้ว พบว่า
เชิงปริมาณ
1. มีสถานประกอบการที่ร่วมโครงการมาตรการองค์กรเพิ่มขึ้นร้อยละ 50
2. จานวนพนักงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพิ่มขึ้น
3. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงานลดลง
เชิงคุณภาพ
1. จานวนจุดเสี่ยงในพื้นที่หลายแห่งได้รับการแก้ไขเชิงคุณภาพ
2. พฤติกรรมการใช้รถ-ใช้ถนนของพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
3. ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขี้น
4. สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเพิ่มขึ้น
5. การกระทาผิดกฎหมาจราจรลดลง
สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่คณะทางานได้กาหนดให้มีการประเมินผล ตามแนวทางการวัดผลความสาเร็จ
ของโครงการที่กาหนดไว้ ดังนี้ เชิงปริมาณ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ที่ร่วมโครงการสวม
หมวกนิรภัย 100 %และ จานวนสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์มาปฏิบัติงานยัง
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สถานประกอบการลดลง เชิงคุณภาพ คือ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์มีจิตสานึกความปลอดภัยมาก
ขึ้น และพฤติกรรมการขับขี่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ปฏิบัติตามระเบียบวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนน
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน พบว่า งบสนับสนุนไม่ต่อเนื่องข้อมูลอุบัติเหตุที่ไม่เป็นเอกภาพ
และผู้บริหารสถานประกอบการบางแห่งไม่ให้การสนับสนุน
ในส่ ว นของผลสั มฤทธิ์ของโครงการปัจ จัยความส าเร็จ ที่พ บ มีดัง นี้ 1) ผู้ บริห ารในจั งหวั ดให้
ความสาคัญ2) การสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในจังหวัด และพนักงานสถานประกอบการให้ความร่วมมือ จาก
ผลสั มฤทธิ์ที่เกิดขึ้น คณะทางานจึ งมุ่งมั่น ที่จะดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่าง
ต่อเนื่อง เน้นการต่อยอดโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด และจะดาเนินการขยายผล
จากมาตรการองค์กรสู่ชุมชนเป็นมาตรการชุมชน
ข้อเสนอแนะของพี่เลี้ยง สอจร. ที่มีต่อการดาเนินงานโครงการ เห็นควรสนับสนุนงบให้กับสถาน
ประกอบการที่ร่วมโครงการและสนับสนุนงบให้กับชุมชน/หมู่บ้าน
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การขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัตเิ หตุทางถนน
จังหวัดสุรินทร์
นางสิริรักษ์ ชมชื่น
สนง.ปภ.สุรินทร์
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์
จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐานของจังหวัดสุรินทร์ (ตารวจ สาธารณสุขและบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัด) พบว่ามีจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 จานวน 364 คน คิดเป็นจานวนผู้เสียชีวิตถึง 26 รายต่อประชากร 1 แสนคน และจานวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ กลุ่มเสี่ยง คือ เยาวชน และคนทางาน พฤติ กรรมเสี่ยง เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว
เกินกฎหมายกาหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย พาหนะเสี่ยง รถจักรยานยนต์ เป็นประเด็นหลัก แต่อย่างไรก็
ตาม จังหวัดสุรินทร์ดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดสุรินทร์ในเชิงการบรูณาการระหว่าง
หน่วยงานตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 “การทางานรณรงค์เรื่องลดอุบัติเหตุเป็นเรื่องเก่าที่เราทากันมานานแล้ว
แต่ส่วนใหญ่เราก็ติดกับความเคยชิน ทาแบบเดิมๆ ระเบียบก็ออกมาเหมือนเดิมทุกปี พอมาทาในพื้นที่ก็ทา
เหมือนเดิมให้เสร็จๆ อุบัติเหตุของบ้านเมืองเรามันจึงไม่ลดกันซักที ข้อมูลหลายต่อหลายปีชี้ชัดว่าปัญ หาการ
เมาแล้วขับ เป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นหากจะทาเรื่องอุบัติเหตุให้ได้ผลต้องแก้ปัญหาเรื่อง
เมาแล้วขับให้ได้ด้วยเช่นกัน...”
การขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสุรินทร์ แบ่งได้เป็น 3 ระดับคือ
1. การขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ (ศปถ.จ.
สุรินทร์)
2. การหนุนเสริมการทางานของ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ (ศปถ.อาเภอ)
3. การทางานในระดับพื้นที่ตาบล ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับตาบล (ศปถ.อปท.)
ซึ่งการทางานในรอบปี 2558 เป็นต้นมาได้เน้นการบูรณาการระหว่างเครือข่ายภาครัฐ ภาคีเครือข่าย
และภาคประชาสังคม การรวมกันของคนที่หลากหลายจึงทาให้ประเด็นและแง่มุมในการพูดคุยถึงปัญหาในเวที
เครือข่ายบูรณาการ ศปถ.จ.สุรินทร์ มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ
“การสร้างสุขของคนสุรินทร์ให้เป็นสังคมที่มีความสุขและน่าอยู่เพิ่มมากขึ้น ” การทางานแบบคณะทางานชุด
เล็ กเป็น การรวมตัว กัน แบบหลวมๆ ยื ดหยุ่น และไม่มีโ ครงสร้างที่แข็งตัว ปรับตัวได้ไวต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น เมื่อมีสถานการณ์ปัญหาใหม่ๆ หรือมีเหตุการณ์เร่งด่วนก็สามารถระดมความ
ร่วมมือและขับเคลื่อนได้ทันที มีเพียงกลไกประสานงานที่ทาหน้าที่ในการเชื่อมประสานเพื่อให้เกิดการพูดคุย
กันอย่างต่อเนื่องในแนวราบ โดยระดมทรัพยากรจากองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดเวทีพูดคุย
ในแต่ละครั้ง เป็นโชคดีที่จังหวัดสุรินทร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ มากมาย เช่น กรม
ปภ. สสส. สอจร. ศวปถ. และองค์กรเครือข่ายงดเหล้า
เน้นการทางานแบบแนวราบ โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัดในการขับเคลื่อน
งานได้ดังนี้
1) กลไกความร่วมมือเครือข่ายลดอุบัติเหตุจังหวัดสุรินทร์
กลไกขับเคลื่อน โดยคณะอนุกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด
สุรินทร์) ประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตารวจ ตัวแทนจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตัวแทนโรงพยาบาล
ศูนย์จังหวัด ตัวแทนประกันสังคมจังหวัด ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัด ตัวแทนแขวงทางหลวงจังหวัด ตั วแทนแขวง
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ทางหลวงชนบทจั งหวัด ตัวแทนจากสานั กงานขนส่ งจังหวัด ตัว แทนจากส านักงาน ตัว แทนส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ตัวแทน สวท.สุรินทร์ ตัวแทน สพป.เขต 1 สุรินทร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตัวแทนเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตัวแทน สภ.เมืองสุรินทร์ ตัวแทนประชาคมสังคมสุรินทร์สร้างสุข ตัวแทนจาก
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งมีบทบาทเป็นคณะอนุกรรมการศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัด (Core-team ศปถ.จังหวัด) โดยมีผู้แทนสานักงาน ปภ.จังหวัดสุรินทร์ เกาะติด
สถานการณ์อย่างจริงจังในช่องทางแนวราบ ผ่านกลุ่มไลน์ “Core-team” และนาเสนอข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์เป็น
ทางการ กลุ่ม ศปถ.จังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน สมาชิกในกลุ่มถึง 103 คน การขยับแบบ
ทางการ ไม่เป็นเรื่องน่ากังวล เนื่องจากมีการสั่งการทั้งส่วนกลางและส่วนของจังหวัดเอง คณะกรรมการศูนย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จ.สุรินทร์) จึงเน้นการขับเคลื่อนกลไกในแนวราบ ทาอย่างไร
ให้เราได้คนทางานที่มีใจและขับเคลื่อนงานไปพร้อมๆ กัน โดยคนทางานได้พบปะกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ทางานอย่างแท้จริง โดยการใช้ กลยุทธ 5 ช ในการเกาะติด คือ ชวน เชื่อม ช้อน เชี ยร์ และเช็คข้อมูลร่วมกัน
ขยับกลไกทางานสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือหน่วยงานในระดับอาเภอ และตาบล บางแห่งที่
ร่วมคิดและขับเคลื่อนงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง จุดเน้นสาคัญของการประสานให้เกิดกลไกคณะทางานชุดนี้
คือ ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานที่เข้ามาทางานร่วมกันนั้น ล้วนแต่มีบทบาทการทางานเกี่ยวข้องกับเรื่อง
อุบัติเหตุแทบทั้งสิ้น ดังนั้นภารกิจที่ทางานร่วมกับเครือข่ายจึงเปรียบเสมือนการทางานในภารกิจของตนเอง
หากแต่ลดความเป็นทางการ และเน้นการทางานเชิงรุกมากขึ้นเพียงเท่านั้น กลไกนี้เป็นคณะทางานชุดเล็กที่มี
ความคล่องตัวในการทางานและไม่ติดยึดกรอบหรือกระบวนการในทางโครงสร้าง การจัดระบบความสัมพันธ์
ของกลไกเป็นลักษณะความสัมพันธ์แนวราบไม่มีอานาจในการสั่งการหากแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2) พัฒนาระบบข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้
กลไกที่ทางานเรื่องการจัดการระบบฐานข้อมูล 3 ฐาน และรวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการ
ทางานของพื้นที่ต่างๆ และขยายบทเรียนผ่านการทางานระหว่างเครือข่ายเป็นการถอดบทเรียนมีกระบวนการ
สาคัญที่ทาให้ได้มาซึ่งข้อมูลคือ
1. การจัดเวทีสรุปบทเรียนการทางานร่วมกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน
ระดับอาเภอ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการสาคัญและสรุปเป็นฐานข้อมูลที่ต้องการนาไปทางานต่อไป
2. ลงพื้นที่ให้คาปรึกษากลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ (ศปถ.อาเภอ) อย่าง
ใกล้ชิด
3. การลงพื้นที่สังเกตการณ์ การลงเก็บเคสอุบัติเหตุทางถนนที่สาคัญและเก็บข้อมูลการทางานเ้้าระวัง
อุบัติเหตุของพื้นที่ต่างๆ รวมถึงรับฟังข้อเสนอจากคนทางานในระดับพื้นที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติและรวบรวมเป็นชุด
ประสบการณ์ เสนอเป็นแนวทางในการทางานต่อคณะทางานในระดับจังหวัด โดยผ่านกลุ่มแนวราบ สื่อสาร
ผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากการติดตามและประเมินผลของคณะอนุกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
(Core Team) พบว่าแต่ละพื้นที่อาเภอ หรือศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ (ศปถ.อาเภอ)
มีกลไกการขับเคลื่อนเกิดขึ้นในอาเภออย่างที่เห็นได้ชัด เช่น อาเภอสังขะ อาเภอจอมพระ อาเภอปราสาท
อาเภอศรีณรงค์ และอาเภอบัวเชด ในแต่ละพื้นที่อาเภอจะมีพื้นที่ต้นแบบกลไก ศปถ.อปท. ลงไปสู่ระดับตาบล
ยกตัวอย่าง ศูนย์ปฏิบัติการฯ (ศปถ.อ.สังขะ) จะมีทีมสหสาขาวิชาชีพในพื้นที่มีการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทาง
ถนน ซึ่งมีหน่วยหลักประกอบด้วย ปกครองอาเภอ ปลัด้่ายป้องกัน ขนส่งอาเภอ สาธารสุขอาเภอ โรงพยาบาล
อาเภอ เทศบาลตาบล ไฟฟ้า และทีมกู้ชีพ โดยกลุ่มคณะอนุกรรมการ ศปถ.อาเภอสังขะ จะเป็น้่ายวิชาการ
คอยขยับงานและกระตุ้นเวทีระดับอาเภอ และเป็นทีมลงไปหนุนเสริมให้ ศปถ.อปท. ต่อไป
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บทเรียนความสาเร็จ
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ (ศปถ.จังหวัดสุรินทร์) เป็นการขับเคลื่อนกลไก
แบบสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มาสะท้อนสิ่งที่ได้ทาและเกิดขึ้นจริง กลไกการทางานใน
ระดับจังหวัดส่งต่อสู่ระดับอาเภอเป็นกระบวนการดังกล่าวนอกจากจะทาให้ความรู้ที่เป็นของจริง ที่ผ่านการ
ทดลองทาจนประสบความสาเร็จในพื้นที่ได้รับการบอกต่อเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้ว กระบวนการ
ดังกล่าวยังถือว่าเป็น กระบวนการทางานที่น่ายกย่อง เสริมแรงคนในทางานในระดับปฏิบัติการเกิดความ
ภาคภู มิใ จ และมีก าลั ง ใจในการทางานให้ เกิ ด ความต่อ เนื่อ งและเข้ม ข้ น มากขึ้น พื้นที่ต้ นแบบ ที่ น่าสนใจ
ประกอบด้ วย “ส าเภาลู นโมเดล” ต.ส าเภาลู น อ.บั วเชด จุ ดเด่ นในการขั บเคลื่ อนเรื่ องเมาแล้ ว ขั บ ในชุ ม ชน
“ปราสาทโมเมล” ศปถ.อ.ปราสาท จุดเด่นในการขับเคลื่อนด่านชุมชน ศปถ.อาเภอจอมพระ ศปถ.อาเภอ
สังขะ และศปถ.อาเภอศรีณรงค์ จุดเด่นในการขับเคลื่อนกลไกสหสาขาวิชาชีพระดับอเภอ ทั้งนี้ การขับเคลื่อน
งานอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา ที่เด่น เช่น โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เป็นสถานศึกษาต้นแบบเรื่องมาตรกร
องค์กร เน้นมาตรการสวมหมวกนิรภัย 100% และจัดเก็บข้อมูลสมาชิกทะเบียนรถจักรยานยนต์และหมวก
นิรภัยแบบคิวอาร์โคท์ โรงเรียนระดับประถมศึกษา จานวน 68 แห่ง ในเขตอาเภอสังขะ เป็นโรงเรียนต้นแบบ
นาหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนไปใช้ในสถานศึกษา และสถานประกอบการต้นแบบ ตามมาตรการองค์กร
หมวกนิรภัย 100% เช่น บริษัท HBI สุรินทร์ และโรงงานน้าตาลสุรินทร์ ซึ่งได้ดาเนินงานกิจกรรมมาตรการ
องค์กรต้นแบบตามข้อเสนอของจังหวัดและทีมจังหวัดได้ลงไปติดตามอย่างต่อเนื่อง และเน้นการประชาสัมพันธ์
ประกาศวาระจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ “นายอรรถพร สิงหวิชัย นักกีฬาโอลิมปิค นายสินธุ์เพชร
กรวยทอง และดารานักแสดง ”จา พนม” เป็นต้นแบบประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งจังหวัด
การติดตามประเมินผลโครงการ
ภาคีเครือข่ายได้รับทราบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่แท้จริง และเกิดการร่วมกันคิดแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดเป็นประจาทุกเดือน ในปี 2559 จัดประชุมไป
แล้ว 7 ครั้ง และประชุมเตรียมข้อมูลโดยคณะอนุ ฯ ศปถ.จังหวัด ก่อนการประชุมใหญ่ทุกครั้ง พร้อมมีการ
ติดตามงานของทีมอาเภอโดยให้มีการนาเสนอผลงานของอาเภอจากเวทีประชุมใหญ่ ให้ ศปถ.อาเภอ นาเสนอ
ผลงาน และองค์กรต้นแบบ ในการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งพี่เลี้ย งประจาอาเภอ ทั้ง 17 อาเภอ เพื่อทา
หน้าที่หนุนเสริมและให้กาลังใจคนทางานในระดับอาเภออย่างใกล้ชิด โดยใช้กลยุทธ 5 ช ในการลงพื้นที่ ชวน
เชื่ อ ม ช้ อ น เชี ย ร์ และเช็ ค ข้ อ มู ล ร่ ว มกั น เกิ ด ภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ ยั่ ง ยื น และขยายกลุ่ ม ภาคี สู่ ภ าคเอกชน
สถานศึกษา และสถานประกอบการ
ปัญหาอุปสรรค
พบว่ าบางอ าเภอยั งไม่มี การขับ เคลื่ อนกลไก ศปถ.อาเภอ มีเ พีย งการจั ดกิ จกรรมรณรงค์ ห รื อจั ด
้ึกอบรมในห้วงเทศกาลเท่านั้น เนื่องจากยังขาดผู้ประสานงานหรือคนทางานยังไม่เต็มที่กับงานเห็นว่างาน
อุบัติเหตุทางถนนเป็นงาน้าก ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ตระหนัก คิดว่าอุ บัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องปกติและ
คุ้นชิน
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ข้อเสนอแนะ
การขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ควรกาหนดให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจั งหวัดเป็ นหน่ว ยงานกลางบู รณาการข้อมูล และเป็นหน่ว ยเชื่อมประสานระหว่างภาคี เพื่อความ
คล่องตัวในการทางานควรกาหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบงานให้ชัดเจนและมีบทบาทในการติดตามงานในระดับ
จังหวัด อาเภอ และชุมชนด้วย
กลไกการขับเคลื่อนระดับอาเภอต้องทาต่อไป สิ่งที่ควรทา คือ พี่เลี้ยงจังหวัดต้องมีการลงติดตามหนุน
เสริมอย่างต่อเนื่อง ลงไปกระตุ้นพื้นที่อย่างสม่าเสมอ
ปัจจัยความสาเร็จ
จากการขับเคลื่อนกลไก ศปถ.จังหว้ดและ ศปถ.อาเภอ พบว่าปัจจัยความสาเร็จของการขับเคลื่อนไกล
คือ ผู้ บริห าร มีนโยบายสั่งการชัดเจนและติดตามต่อเนื่อง สิ่งสาคัญของกลไกการทางาน คือ ทีมที่ร่วมกัน
ขับเคลื่อนอย่างจริงจังและความต่อเนื่องของคนทางาน และการชื่นชมคนทางานของผู้บริหารในเวทีกลาง
จังหวัดอย่างสม่าเสมอทุกเดือนในเวทีประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด ทั้งเข้าร่วม
ประกวดผลงานในเวทีประเมินระดับเขตและประเทศด้วย
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ศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพ ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์
นางสิริรักษ์ ชมชื่น
สนง.ปภ.สุรินทร์
การดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ มีการรวมตัวกันของหลายๆภาคส่วนซึ่ง
กลไกชุดนี้ป ระกอบด้ว ย ตัว แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม คือ เครือข่ายภาครัฐ /ภาค
ประชาชน องค์กรเครือข่ายงดเหล้า อีสานตอนล่างประชาคมสังคมสุรินทร์สร้างสุข ตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สานักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ แขวงทางหลวงสุ ริ น ทร์ แขวงทางหลวงชนบทสุ ริ น ทร์ โรงพยาบาลสุ ริ น ทร์ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่ งประเทศไทยจังหวัด ประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
สานักงานอาชีวศึกษาสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด สาขาสุรินทร์
ซึ่งมีบทบาทเป็นคณะอนุกรรมการ ศปถ.จังหวัดสุรินทร์ รวมถึงมีแกนนาจาก อปท. หรือหน่วยงานในระดับ
อาเภอ และตาบล บางแห่งที่ร่วมคิดและขับเคลื่อนงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องจุดเน้นสาคัญของการประสานให้
เกิดกลไกคณะทางานชุดนี้คือ ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานที่เข้ามาทางานร่วมกันนั้น ล้วนแต่มีบทบาทการ
ทางานเกี่ยวข้องกับ เรื่องอุบัติเหตุแทบทั้งสิ้น ดังนั้นภารกิจที่ทางานร่วมกับเครือข่ายจึงเปรียบเสมือนการ
ทางานในภารกิจของตนเองหากแต่ลดความเป็นทางการ และเน้นการทางานเชิงรุกมากขึ้นเพียงเท่านั้น
กลไกนี้เป็นคณะทางานชุดเล็กที่มีความคล่องตัวในการทางานและไม่ติดยึดกรอบหรือกระบวนการ
ในทางโครงสร้าง การจัดระบบความสัมพันธ์ของกลไกเป็นลักษณะความสัมพันธ์แนวราบไม่มีอานาจในการสั่ง
การหากแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และองค์ความรู้ในการทางานเ้้า
ระวังอุบัติเหตุ
เพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอต่อคณะกรรมการจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีตัวแทนจาก
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ที่ทาหน้าที่เป็นเลขานุการ ของ ศปถ.จังหวัดสุรินทร์
กลายเป็นโอกาสที่ดีที่ช่วยให้การทางานมีความคล่องตัว และได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนั่นหมายถึง
โอกาสในการเสนอข้อเสนอและข้อคิดเห็นต่างๆในเวทีการประชุมอุบัติเหตุจังหวัดด้วยเช่นกัน

ที่มา: การประชุมคณะทางานวางแผนการดาเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์,2557
ขณะเดียวกันจังหวัดสุรินทร์มีความพยายามพัฒนากลไก ศปถ.ในระดับ อาเภอ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2553ใน
การผลักดันของคณะทางานในสมัยคือ พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ทา
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หน้าที่หัวหน้าคณะทางาน ศปถ.จังหวัดสุรินทร์ ในขณะนั้น โดยมี นายอานวย จันทรัฐ หัวหน้าสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ทาหน้าที่เลขานุการ ศปถ.จังหวัดสุรินทร์ มีการขับเคลื่อนกลไกในระดับ
แนวราบ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการแผนงานสนับสนุนการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จราจร (สอจร.) ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานกองทุน สนับ สนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สาหรับ
ขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ในงบประมาณปี
ละ 100,000 บาทเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2550 จนปัจจุบันโดยมีการปฏิบัติงานเข้มข้นในการใช้ถนนสาย 24 อาเภอ
ปราสาทเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้ร่วมกันกลุ่มเป้าหมายในช่วงนั้นส่วนใหญ่เป็นเครือข่าย อปท. ที่มีพื้นที่ติดถนน
สาย 24 เข้าร่วมในกระบวนการทางานร่วมกันอย่างจริงจัง เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งเน้นการ
ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปบทเรียนการทางานของตนเอง คณะทางานได้ทางานความร่วมมือกับ ศปถ.อาเภอ
ปราสาทและใช้เป็นพื้นที่ทดลองทางานสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกับกลไก ศปถ.อาเภอ อย่างเข้มข้น
โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมาโดยสรุปเป็นชุดบทเรียนผลักประสานเป็นนโยบายจังหวัด
ขยายผลสู่พื้นที่ ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ยังได้รับงบสนับสนุนในการขับเคลื่อนทีมสหสาขาวิชีพในโครงการเสริม
ศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ของกลไก ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
ระดับอาเภอ จังหวัดสุรินทร์ จากสานัก งานกองทุน สนับ สนุน การสร้า งเสริม สุข ภาพ (สสส.)เมื่อปี 2557
สาหรับขับเคลื่อนกลไก ศปถ.จังหวัดและ ศปถ.ระดับอาเภอภายใต้แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติ เหตุ
จราจรระดับจังหวัด (สอจร.)
ในปี 2557 จังหวัดสุรินทร์ได้รับการสนับสนุนโครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับการ
พัฒนาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการนี้คือ
เกิดกลไก ศปถ.อาเภอ ในพื้นที่ทั้ง 17 อาเภอ ของจังหวัดให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัด
สุรินทร์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 และ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 มีจานวนลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 30 เมื่อเทียบกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากปีที่ผ่านมา
ผลจากการดาเนินงานโครงการฯ (ปี 1)ดังกล่าวพบว่าเกิดกลไก ศปถ.ที่สามารถขับเคลื่อนงานได้จริง
องค์ประกอบการเป็นสหสาขาวิชาชีพและมีความต่อเนื่องในการดาเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนอยู่จานวน 5
อาเภอคือ อาเภอปราสาท สังขะ สนมบัวเชด และอาเภอจอมพระ (30 %)ของอาเภอทั้งหมด 17 อาเภอ
จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ในโครงการ 70 % ในส่วนรวมถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดสุรินทร์ลดลง 26.30 %
จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ในโครงการ 30 %
ชุมชนต้นแบบด้านอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงปี 2557-2558 ได้แก่ ต.สาเภาลูน อ.บัวเชด ชุมชนบ้าน
โชค หมู่ที่ 1 ต.ตาเบา อ.ปราสาท ชุมชนในพื้นที่ อ.สังขะ อ.สนม ทั้งอาเภอ ต.เกาะแก้ว อ.สาโรงทาบ ต.สลัก
ได อ.เมืองสุรินทร์ เป็นต้น
โดยเน้นการตั้งด่านชุมชน สกัดกลุ่มเสี่ยง เสี่ยงอุบัติเหตุ “ด่านชุมชน คือ จุดตรวจหรือจุดสกัดบนถนน
ชุมชน/อบต. หมู่บ้าน โดยความร่วมมือขององค์กรกลุ่มต่างๆ ในชุมชนแบบสหสาขา เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ป้องกันและป้องปรามกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ดูแลความสงบเรียบร้อย
ในหมู่บ้าน เช่น การเมาสุรา การขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น
องค์ประกอบหลักของด่านชุมชน ประกอบด้วย อบต.้่ายปกครอง กานัน ผู้ใหญ่บ้านโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)อาสาสมัครป้องกันภัย้่ายพลเรือน (อปพร.)อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.)ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในหมู่บ้ าน เช่น ผู้สูงอายุ ครู
อาจารย์กลุ่มอาสาสมัครอื่น ๆ เช่น กลุ่มเยาวชน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น
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ในปี 2558 จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก โครงการแผนงานสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุข ภาพ (สสส.)ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพ ศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการนี้คือ
เกิดกลไกศปถ.อาเภอในพื้นที่ทั้ง 17 อาเภอของจังหวัดให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อาเภอกระจายสู่ ระดับพื้นที่ ซึ่งสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สุรินทร์ในนามหน่วยรับทุนได้ลงพื้นที่ติดตามกลไกการขับเคลื่อน ศปถ.อาเภอ โดยเน้นการขับเคลื่อนในระดับ
แนบราบและการสั่งการในระดับแนวดิ่ง ผลักดันการทางานแบบสหสาขาวิชาชีพเช่นกลไก ศปถ.จังหวัด ซึ่ง
เน้นการทางานแบบทีมสหวิชาชีพกลไกศปถ.อาเภอ ให้มีทีมทางานที่เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในด้านการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอาเภอ เพื่อขับเคลื่อนสู่ระดับ ศปถ.อปท. และใช้ระบบสารสนเทศด้ าน
อุบัติเหตุจราจรร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้นาเอาจริงเอาจัง และให้ความสาคัญ
2. มีผู้รับผิดชอบงานชัดเจน และคนในองค์กรร่วมกันสร้างพลัง
3. มีกิจกรรมหนุนเสริมสม่าเสมอทั้งแนวดิ่งและแนวราบ
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ชาวชัยภูมิ ภูมิใจ สวมหมวกนิรภัย 100%
งานจราจรตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
นายยอดเยี่ยม คามุงคุณ
สนง.ปภ.ชัยภูมิ
จ่าเอกโชติวงศ์ ทะมาดี
สนง.ขนส่งชัยภูมิ
ความสาคัญและความเป็นมา
จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศ สภาพสังคมและสภาพภูมิศาสตร์อยู่
อาศัยกันแบบสังคมชนบทเป็นส่วนใหญ่ อาชีพของประชากรเป็นสังคมเกษตรกรรม การสัญจรไปมาหาสู่กันใน
พื้นที่ระยะทางสั้น รถอันเป็นที่นิยมสูงสุดในปัจจุบันจึงเป็นรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ จากสถิติสารวจ
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของจังหวัดชัยภูมิ จากการสารวจของมูลนิธิไทยโรดส์ ที่ผ่านมา จั งหวัด
ชัยภูมิติด 10 อันดับรั้งท้ายของการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ โดยมีการสวมหมวกนิรภัยเพียง 26% ซึ่ง
ส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิต 43 ราย ในปี พ.ศ.2557 และสูงขึ้นในปี พ.ศ.2558 ถึงจานวน 98 ราย ซึ่ง
มากกว่า 128% จากปี พ.ศ.2557 พลังภาคีเครือข่ายในทุกองค์กรพยายามดาเนินมาตรการทางด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ที่หลากหลายรูปแบบทั้งการออกให้ความรู้แก่นักเรียน
นักศึกษา ออกให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนต่างๆ การประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ ผ่านจอแอลอีดี ผ่าน
ทางประกาศจังหวัด ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ถูกติดแทบทุกมุมเมือง แต่หาได้ส่งผลให้ผู้ขับขี่ให้ความ
ร่วมมือสวมหมวกนิรภัยไม่ ความรู้สึกและสานึกรักความปลอดภัยยังไม่เกิดกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จึงยังพบ
พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่แตกต่างไปจากเดิม และตลอดการดาเนินการหลายหน่วยงานได้พบกั บปัญหาและ
อุปสรรคจากระดับนโยบายจากผู้บริหาร ปัญหางบประมาณในการดาเนินงาน ปัญหาการสร้างแรงจูงใจกับ
กลุ่มผู้ขับขี่ จนบางครั้งการดาเนินงานกับถูกมองในมุมลบกับหน่วยงานที่บูรณาการ จึงได้สร้างจิตสานึกเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภั ย โดยใช้หลักธรรมนาวิถีชีวิต ควบคู่กับการ
ปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายและการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้อง
การดาเนินงาน
1. หน่วยงานที่มีภารกิจในการดาเนินงานตามมาตรการ 5E ร่วมบูรณาการวางแผนร่วมกัน เพื่อ
ผลักดันให้เกิดแนวคิดร่วมระหว่างองค์กร และเพื่อสร้างแนวคิดเดียวกันระหว่างผู้ปฏิบัติสู่ผู้บริหาร โดยการใช้
มติร่วมกัน หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดชัยภูมิ
ตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ สานักงานสาธารณะสุขจังหวัดชัยภูมิ สานักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สานักงานท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ( อบต. เทศบาล) แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ แขวงทางหลวงชัยภูมิ บริษัทกลาง
ประกันภัย จากัด สาขาชัยภูมิ
2 ผลักดันพันธกิจของแต่ละหน่วยงานไปสู่การลงมือปฏิบัติ ตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ โดยงานจราจร
กาหนดมาตรการออกตรวจ
- ตั้งจุดตรวจตามถนนและเขตชุมชน
- สุ่มตรวจสอบตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนและจุดที่มีผู้ใช้รถจักรยานยนต์สูง
โดยดาเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเป็นลาดับขั้น เป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ช่วงการประชาสัมพันธ์
1. ติดประกาศเชิญชวน แนะนา อบรมตามสถานศึกษาต่างๆ
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2. นิมนต์พระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ ซึ่งเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่
ประสบความสาเร็จอันเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การจัดทาโครงการ “ธรรมดี ได้ดี” โครงการ
“นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ทุกวันพระ” ตลอดจนท่านเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิจานวนมาก
เนื่องจากเป็นพระนักปฏิบัติที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิ อีกองค์หนึ่ง โดยนิมนต์ให้ท่านมาร่วมในการเทศนา
ธรรมตามสถานศึกษา ตามจุดตรวจของตารวจขณะตรวจจับผู้กระทาความผิด เมื่อฟังเทศนาธรรมเกี่ยวกับ
การใช้หมวกนิรภัยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงได้ตักเตือนและปล่อยตัวไปเพื่อให้โอกาสแก้ไข โดยจดชื่อและ
นามสกุล เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญด้วย และท่านได้มีแนวคิดในการออกบิณฑบาตตามห้างสรรพสินค้า ตาม
ชุมชน หมู่บ้าน ในทุกอาเภอของจังหวัดชัยภูมิเพื่อนาจัตุปัจจัยที่ได้สมทบกับบริษัทกลางประกันภัย จากัด
จัดหาหมวกนิรภัยราคาถูกเพื่อมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยอีกทางหนึ่ง
ช่วงที่ 2 ช่วงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เจ้าหน้าที่ตารวจผู้รับผิดชอบ จัดชุดออกตรวจจับทุกวัน โดยทาการตรวจ
และจับกุมผู้กระทาความผิดไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และดาเนินการเปรียบเทียบปรับอย่างจริงจั ง และมี
ความต่อเนื่อง
3. นาเสนอผู้นาการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ที่เป็นบุคคลอันเป็นที่เคารพและศรัทธาในขณะนั้นซึ่งมี
ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของสังคมในพื้นที่ เพื่อผลักดันแนวคิดไปสู่การเปลี่ยนแปลง
- นาเสนอแนวคิดการสวมหมวกนิรภัย 100% สู่เวทีการประชุมเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
และนาไปสู่เวทีของท้องถิ่น โดยผู้บังคับบัญชาระดับนโยบายได้ปรับให้เป็นวาระสาคัญของจังหวัดชัยภูมิ โดย
ตั้งคาสั่งคณะทางานและประสานงานเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ มีมติให้ประสานกับพระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ
เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนาการเปลี่ยนแปลงต่อไป
4. วางกรอบการปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยให้มีความต่อเนื่องเพื่อปลุกกระแสสังคมให้เป็นที่
รู้จักและแพร่หลาย
- มีการดาเนินการโดยเริ่มในเขตอาเภอเมืองชัยภูมิ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ แล้วจึงขยายสู่
ท้องถิ่นในทุกอาเภอโดยอาศัยองค์กรที่มีภารกิจเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เช่นสถานีตารวจต่างๆ
ที่อยู่ในพื้นที่ให้มีการดาเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยจะมีทีมของคณะสงฆ์ของพระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ
เข้าร่วมกิจกรรม ตามโอกาส
5. สร้างเครือข่ายสื่อสารมวลชน ให้นาเสนอภาพถ่ายระดับพื้นที่ และขยายผล โดยเน้นภาพลักษณ์
ที่โดดเด่นในแต่ละกิจกรรม
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จัดงานพบสื่อมวลชนและได้ให้นโยบายการนาเสนอภาพลักษณ์ของการ
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ให้แพร่หลายเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องและส่งเสริมหลักธรรมจาก
พระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ ให้กับประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อมวลชน ซึ่งสื่อมวลชนมีการนาเสนอหลาย
แขนง เช่น ทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุ จนเป็นที่โด่งดังในสื่อระดับประเทศ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับปัจจัยความสาเร็จ
จากการดาเนินงาน ภาพลักษณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนได้รับทราบข่าวสารในวง
กว้างขึ้น มีการพูดและกล่าวถึงพระมาบิณฑบาตเรื่องหมวกที่จะทาให้ปลอดภัย ผู้ปกครอง บิดา มารดา
ตระหนั กคิด เกี่ย วกับ หมวกนิ ร ภัย มากยิ่ งขึ้น ส่ งผลให้ ปัจจุ บัน กลุ่ ม ผู้ ขับ ขี่รถจั กรยานยนต์ มีพฤติ กรรม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากกว่าร้อยละ 70 มีการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ ก่อให้เกิดพฤติกรรมเคยชิน
ง่ายต่อการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย
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บทเรียนที่ได้รับ
หลักธรรมนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้ง่าย
ศรัทธาต่อภาพลักษณ์เรื่องความปลอดภัยทางถนน

พระอำจำรย์พินทุ มหำปัญโญ
และรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธำนกำรประชุมเครือข่ำย

และสามารถสร้างความเชื่อและ

ผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ำย 5 E

นำสู่ผู้นำในระดับนโยบำยถ่ำยทอดผ่ำนสื่อมวลชน

พระอาจารย์พินทุออกบิณฑบาตหมวกนิรภัยตามห้างสรรพสินค้า
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พลังภาคีเครือข่ายสู่การลดอุบตั ิเหตุทางถนนจังหวัดมหาสารคาม
พ.ต.ท.จตุรงค์ มหิทธิโชติ
สภ.เมืองไหม จ.ขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดศูนย์กลางด้านการศึกษา มีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง สถาบันพลศึกษา 1
แห่ง ระดับอาชีวศึกษา 6 แห่ง มัธยมศึกษา 35 แห่ง มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 3 เขต มีโรงเรียน
ในสังกัดรวมกันเกือบ100 แห่ง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อาเภอ มีประชากร จานวน 964,363 คน และมี
ประชากรแ้งจากการเข้ามาศึกษาเล่าเรียน และประกอบอาชีพประมาณ 20,000 คน อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่อยู่
บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 5,300 ตารางกิโลเมตร เป็นทางผ่านไปยัง
จังหวัดอื่นๆ อาทิเช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น ทาให้เกิด
อุบัติเหตุในพื้นที่บ่อยครั้ ง ทั้งอุบัติเหตุรายใหญ่ และรายเล็ก จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี พ.ศ.2557 เกิด
จานวน 288 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 286 ราย เสียชีวิต 175 ราย ถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรเป็นจานวนมาก
สานั กงานกองทุนสนั บ สนุนการสร้างเสริมสุ ขภาพ (สสส.) และแผนงานสนับ สนุน การดาเนิน งาน
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ได้เล็งเห็นความสาคัญจึงจัดสรรงบประมาณให้กับ จังหวัด
มหาสารคาม ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมี
เป้ า หมายให้ ส ถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน จ านวนผู้ บ าดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต ของจั ง หวั ด มหาสา รคามลดลง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีการประชุมขับเคลื่อนงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด อาเภอและท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกลไกการทางานที่สาคัญในการขับเคลื่อน
ภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนในจังหวัด อาเภอและชุมชน
จากการติดตามถอดบทเรีย นพบว่า จั งหวัดมหาสารคามได้มีการขับ เคลื่อนโครงการโดยท่านผู้ ว่า
ราชการจังหวัดมหาสารคามได้ลงนาม แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
มหาสารคาม โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้อานวยการศูนย์ฯ ท่านป้อ งกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม เป็นเลขานุการศูนย์ฯ กรรมการศูนย์ประกอบด้วยผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
มหาสารคามนายแพทย์ ส าธารณะสุ ขจั งหวัดมหาสารคามผู้ อานวยการแขวงการทางจั งหวัดมหาสารคาม
ผู้ อ านวยการทางหลวงชนบทจั ง หวั ด มหาสารคามขนส่ ง จั ง หวั ด มหาสารคาม ผู้ อ านว ยการโรงพยาบาล
มหาสารคาม,ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม นายอาเภอทุกอาเภอ ผู้กากับการหัวหน้าสถานี
ตารวจทุกแห่ง เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีการประชุมประจาเดือน ในเวทีกรรมการจังหวัดมหาสารคาม
ทุก ๆ สิ้นเดือน โดยมีการนาสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุแยกเป็นรายอาเภอ และมีการนาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
รายส าคัญในแต่ล ะเดือนมานาเสนอ พร้ อมทั้งผู้ ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้สั่ งการ พร้อมทั้งกาหนด
มาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุดังกล่าวในการประชุมในแต่ละครั้งในทันที
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ซึ่งข้อมูลที่นาเสนอในการประชุมของหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวข้างต้น เกิดจากภาคีเครือข่ายของ
ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่าง ที่ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุบัติเหตุและมีความสัมพันธ์กันเป็นการส่วนตัว
จากคนเพีย งไม่ กี่คน น าโดย พ.ต.อ.กิ ติพั ฒ น์ สุ ขา รองผู้ บังคั บการต ารวจภูธ รมหาสารคาม นายคฑาวุ ฒิ
มูลสมบัติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวสิริมาศ
ชูประสูติ ผู้จัดการบริษัท กลางและคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขามหาสารคาม นางเกษศิรินทร์ ไชยลาภ
เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด มหาสารคาม นายเทพฤทธิ์ ศั ก ดิ์ ฤ ทธิ์ เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานขน ส่ ง จั ง หวั ด
มหาสารคาม เป็นต้น นาไปสู่ การขยายเครือข่ายของผู้ ปฏิบัติงานในระนาบเดียวกัน จนครอบคลุมทุกส่ว น
ราชการ นาไปสู่การผลักดันให้เกิดคณะทางานสอบสวนสาเหตุอุบัติเหตุจังหวัดมหาสารคาม โดยมีท่านรองผู้ว่า
ราชการจั งหวัด มหาสารคาม เป็ นประธาน ผู้ บังคับ การตารวจภูธ รจังหวั ดมหาสารคาม เป็น รองประธาน
นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดมหาสารคาม ผู้อานวยการแขวงการทางจังหวัดมหาสารคาม ผู้อานวยการทาง
หลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์จังหวัด
มหาสารคาม ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง นายอาเภอทุก อาเภอ ผู้กากับการหัวหน้าสถานีตารวจทุกแห่ง
เป็นกรรมการ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ กาหนดแนวทางการตรวจสอบหาสาเหตุ กาหนด
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา พร้อมเสนอแนะเชิงนโยบายตามหลักวิชาการ และร่วมกับคณะกรรมการระดับ
อาเภอรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในสถานที่เกิดอุบัติเหตุนั้นๆ

นอกจากนี้ จังหวัดมหาสารคามได้นาการติดต่อสื่อสารผ่านทางSocial Media โดยการตั้งกลุ่ม Line
ชื่อศูนย์อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมหาสารคาม โดยสมาชิกในกลุ่มได้แก่คณะกรรมการศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน นายอาเภอทุกอาเภอ หัวหน้าสถานีตารวจทุกแห่ง ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ อาสาสมัครกู้ภัยทุกแห่ง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานภาคสนามทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นสมาชิก โดยมีการส่งข้อมูล
ภาพถ่ายการเกิดอุบัติเหตุในขณะนั้น เมื่อสมาชิกเห็นภาพและได้รับข้อมูล ก็จะรีบเข้าไปช่วยเหลือ หรือแก้ไข
ปัญหาในทันทีรวมทั้งถ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเรื่องจะสั่งการในทันที ทาให้บรรเทาเหตุร้ายซ้าซ้อนที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ อีกทั้งผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ก็จะตรวจสอบกรมธรรม์ของรถที่
ประสบเหตุว่ามีหรือไม่ เพื่อจ่ายค่าคุ้มครองให้ทันที อีกทั้งมีการรายงานจุ ดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ และท่าน
ผู้บริหารที่เห็นข้อมูลก็พร้อมที่จะดาเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงดังกล่าว โดยทันทีเช่นกันซึ่งเกิดจากการส่งข้อมูลผ่าน
ทาง Social Media
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จากการนาเสนอข้อมูลของภาคีเครื อข่ายของจั งหวัดมหาสารคามดังกล่าว ทาให้ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดมหาสารคาม เห็นความสาคัญของงานอุบัติเหตุ ได้อนุมัติ “โครงการมหาสารคามเสริมสร้างวินัยจราจร”
กระจายไปยังพื้น ที่ทางการปกครองทั้ง 13 อาเภอ โดยจั ดเป็ น กลุ่มอาเภอ จ านวน 3 กลุ่ ม ดังนี้ กลุ่ มที่ 1
จากการนาเสนอข้อมูลของภาคีเครือข่ายของจังหวัดมหาสารคามดังกล่าว ทาให้ท่านผู้ว่าราชการ
ประกอบด้
ว
ย
อาเภอบรบือ อ.วาปีปทุม อ.แกดา และอ.กุดรัง มี อ.บรบือ เป็นสถานที่จัดอบรม กลุ่ มที่ 2
จังหวัดมหาสารคาม เห็นความสาคัญของงานอุบัติเหตุ ได้อนุมัติ “โครงการมหาสารคามเสริมสร้างวินัยจราจร”
ประกอบด้
วย อาเภอพยั
ฆภูมิพิสัย อ.นาดู
สุราช
มี อ.พยั
ัย เป็
กระจายไปยั
งพื้น ที่ทางการปกครองทั
้ง 13น ออ.ยางสี
าเภอ โดยจั
ดเป็และอ.นาเชื
นกลุ่มอาเภออจกานวน
3 กลุฆ่ มภูมดังิพนีิส้ กลุ
่ มทีน่ 1สถานที่จัด
อบรมประกอบด้
กลุ่มที่ 3ประกอบด้
วย ออาเภอโกสุ
สัย อ.เมื
องมหาสารคาม
อ.กัอนเป็ทรวิ
ชัย อ.เชี
งยืน และอ.ชื
ว ย อาเภอบรบื
อ.วาปีปทุมมพิอ.แกด
า และอ.กุ
ดรัง มี อ.บรบื
นสถานที
่จัดยอบรม
กลุ่ มที่ 2่นชม มี อ.
ย อาเภอพยั
ฆภูมิพิโดยจั
สัย อ.นาดู
น อ.ยางสี
าช และอ.นาเชื
อก 3มี รุอ.พยั
ิพิสัย เป็นนสถานที
โกสุมพิประกอบด้
สัย เป็นวสถานที
่จัดอบรม
ดอบรมรุ
่นละสุร160
คน จานวน
่น ผูฆ้เข้ภูามอบรมเป็
หัวน้า่จส่ัดวนราชการ
อบรม ้นกลุผู่ม้บทีริ่ 3ประกอบด้
องมหาสารคาม
อ.กันทรวิชัย มอ.เชี
งยืน และอ.ชื
่นชม
ในอาเภอนั
หารท้องถิ่นวยเจ้อาเภอโกสุ
าหน้าที่ผมพิู้ปสฏิัยบอ.เมื
ัติงาน
ตัวแทนประชาชนในชุ
ชนยและตั
วแทนนั
กเรีมียอ.น นักศึกษา
โกสุมพิสัย เป็นสถานทีมจั่จัดดอบรม
โดยจั ดบอบรมรุ
่นละ
160 คน จานวนย3ทางถนนของอ
รุ่น ผู้เข้าอบรมเป็าเภอชุ
นหัวน้ามส่ชน
วนราชการ
มาร่วมอบรมและประชุ
ทาแผนปฏิ
ัติการด้
านความปลอดภั
ของตนเอง เป็น
ในอาเภอนั้น ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตัวแทนประชาชนในชุมชน และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา
การสร้มาร่
างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการกาหนดแผนปฏิบัติการที่มาจากล่างขึ้นบน รวมทั้งเป็นการสานการ
วมอบรมและประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนของอาเภอชุมชน ของตนเอง เป็น
ดาเนินการสร้
งานแนวราบ
าให้วมของชุ
เกิดแผนปฏิ
บัติการของพื
้นที่ทบางการปกครองในกลุ
่มอาเภอทั
้งสามกลุ
่มขึ้น
างการมีส่วทนร่
มชนในการก
าหนดแผนปฏิ
ัติการที่มาจากล่างขึ้นบน
รวมทั้งเป็
นการสานการ
ปจากงบประมาณของ
่มอบให้
กับจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อใช้่มขึในการพั
ฒนาเครือข่าย
ดาเนิบทสรุ
นงานแนวราบ
ทาให้เกิดแผนปฏิบสอจร.ที
ัติการของพื
้นที่ทางการปกครองในกลุ
่มอาเภอทั้งสามกลุ
้น
บทสรุ
กับจังนัหวั้นดมหาสารคาม
ใช้ในการพัฒนาเครื
อข่านยการได้เป็น
ขับเคลื่อนการป้
องกัปนจากงบประมาณของ
และแก้ไขปัญหาอุสอจร.ที
บัติเหตุ่มทอบให้
างถนน
ถือได้ว่า จังหวัเพืด่อมหาสารคามได้
ดาเนิ
เคลืน่อไปตามวั
นการป้อตงกัถุนปและแก้
บัติเดหตุ
นั้น ถืาองภาคี
ได้ว่า เจัครื
งหวัอดข่มหาสารคามได้
การได้เป็มนขับเคลื่อน
อย่างดีขับเป็
ระสงค์ไขปัเกิญดหาอุ
การติ
ต่อทสืางถนน
่อสารระหว่
ายตลอดเวลาดาเนิ
มีกนารประชุ
นไปตามวั
ตถุอปนระสงค์เกิเกิดดคณะท
การติดางานตรวจสอบข้
ต่อสื่อสารระหว่างภาคี
อข่งายตลอดเวลา
ารประชุ
มขับเคลื่อนบัติภัยราย
งานอุบอย่ัตาิเงดี
หตุเป็ประจ
าทุกเดื
อเท็เครืจจริ
การเกิดอุบัตมีิเกหตุ
ทางถนนและอุ
งานอุบัติเหตุประจาทุกเดือน เกิดคณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยราย
ใหญ่ในพื
้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสามารถเรียกประชุมได้ทันที เมื่อเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุรายสาคัญที่ต้องรีบ
ใหญ่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสามารถเรียกประชุมได้ทันที เมื่อเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุรายสาคัญที่ต้องรีบ
ดาเนินดการ
มีการใช้
ระบบการติ
ใหม่ผ่าผนทาง
่านทางSocial
Social
Media
Line
มาช่วยในการแก้
ไข
าเนินการ
มีการใช้
ระบบการติดดต่ต่ออสืสื่อ่อสารสมั
สารสมัยยใหม่
Media
ระบบ ระบบ
Line มาช่
วยในการแก้
ไข
ปัญหาอุ
ัติเหตุ
ละจุ
ดเสีด่ยเสีง่ยง มีมีกการขั
เคลื่อ่อนจนน
นจนนาไปสู
าไปสู
่การได้
รับมอนุ
มัติงบประมาณและโครงการในการจั
ดทา
ปัญบหาอุ
บัตแิเหตุ
และจุ
ารขับบเคลื
่การได้
รับอนุ
ัติงบประมาณและโครงการในการจั
ดทา
แผนงานด้
านการป้
ิเหตุททางถนน
างถนน ซึซึ่ง่งเกิเกิดดจากพื
้นที้น่อทีาเภอ
ชุมชนชุมระดั
ล่างขึบ้นล่สูา่แงขึ
ผนระดั
บน อีกบทับน
้ง อีกทั้ง
แผนงานด้
านการป้
องกัอนงกัอุนบอุัตบิเัตหตุ
จากพื
่อาเภอ
ชนบระดั
้นสู่แบผนระดั
วเลขสถิ
ติการเกิ
ิเหตุททางถนนของจั
างถนนของจังงหวัหวัดมหาสารคาม
า มีสาถิตมีิแนวโน้
่ลดลงอย่
อเนื่องางต่อเนื่อง
จากตัจากตั
วเลขสถิ
ติการเกิ
ดอุดบอุัตบิเัตหตุ
ดมหาสารคามพบว่พบว่
สถิติแมทีนวโน้
มทีา่ลงต่ดลงอย่
ได้ว่าบรรลุ
ตามเป้
าหมายที่ต่ตั้งไว้
ั้งไว้เเป็ป็นนอย่
อย่าางดี
ถือได้วถื่าอบรรลุ
ตามเป้
าหมายที
งดี
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เครือข่ายภาคีป้องกันและแก้ไขอุบัตเิ หตุทางถนน หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัย
จังหวัดบุรีรัมย์
นางศิริแข ขันทองคา
สนง.ปภ.นครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ประมาณ 10,393.945 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การปกครอง 23 อาเภอ 188 ตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3
แห่ง เทศบาลตาบล 51 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนตาบล 155 แห่ง ประชากรตามทะเบียนสามะโนครัว
จานวน 1,536,070 คน ด้วยบริบทของจังหวัดบุรีรัมย์ที่กาลังพัฒนาเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีสนามฟุตบอล
ไอ-โมบาย สเตเดียม มีสนามแข่งรถเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เชอร์กิต สวนดอกไม้เพลาเพลิน และแหล่ง
ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง ส่งผลให้มีการเดินทางใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สูงขึ้น ซึ่ง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

สถิติอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เปรียบเทียบ ปี 2556 กับ ปี 2557
หน่วยงาน
ปี 2556
2557
เพิ่ม/ลด
เกิด
เจ็บ ตาย
เกิด
เจ็บ
ตาย
เกิด
เจ็บ
ตารวจภูธร
459
381 215
1385 1242 264
+926 +861
จังหวัดบุรีรัมย์

ตาย
+49
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดบุรีรัมย์ยังอยู่ในระดับที่มีอัตรา
พฤติกรรมเสี่ยงสูง รถที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นพาหนะที่นิยม
ใช้กันในกลุ่มของประชาชนทั่วไปและนิยมมากที่สุดในกลุ่มของเยาวชน รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักจะ
เกิดในถนนสายรอง ในชุมชนชนบทยังขาดจิตสานึกในการรักษาคุณภาพชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม การ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุมักจะได้รับความสนใจอย่างจริงจั งจากชุมชนเฉพาะช่วงเทศกาลสาคัญๆ แต่ก็
ไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
2558 มีผู้เสียชีวิต 12 ราย บาดเจ็บ 52 ราย สาเหตุเกิดจากการเมาสุราขณะขับขี่ 12 ราย ขับรถเร็วเกิน
อัตราที่กฎหมายกาหนด 5 ราย ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด 2 ราย ขับรถย้อนศร 1 ราย โทรศัพท์ขณะขับรถ 12
ราย และอื่นๆ 45 ราย ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ 47 คัน รถยนต์ 31 คัน ประเภทอื่น ๆ 2 คัน
ถนนที่เกิดอุบัติเหตุเป็นถนนในหมู่บ้าน 4 ครั้ง ถนนทางหลวงชนบท 10 ครั้ง ถนนกรมทางหลวง 24 ครั้ง ถนนใน
เมืองและเทศบาล 4 ครั้ง (ข้อมูลจากสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์) เมื่อหมดช่วง
เทศกาลจังหวัดบุรีรัมย์ ยังขาดการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นหรือชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ไม่มีแกนนาใน
หน่ ว ยงานหลั กในลักษณะพหุ ภาคีมาเกาะติดและเรียนรู้ สถานการณ์ เพื่อปรั บวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการ
แก้ปัญหา ขาดการกระตุ้นและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคี และท้องถิ่นต่างๆ งบประมาณมีข้อจากัดใน
ระดับจังหวัด ซึ่งในระดับท้องถิ่นที่มีงบประมาณสนับสนุนไม่ได้นามาแก้ไขอย่างเป็นระบบ
จังหวัดบุรีรัมย์ได้นาตัวแบบการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์รายกรณี B-CM Model มาเป็นแนวทางการ
พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกาหนดเป้าหมายสูงสุด “บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาว
บุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ” ดังนั้น ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะคณะทางานศู นย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้บูร ณาการความร่ว มมือกับ ภาคีเครือข่าย จัดทา
โครงการโครงการเครือข่ายภาคีป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัย โดยขยายการ
แก้ปัญหาทางถนน ทั้งระบบ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนระดับ ชุมชน หมู่บ้าน ให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้ง 23 อาเภอ

กิจกรรมดาเนินการ
การดาเนินการตามโครงการเครือข่ายภาคีป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนหมู่บ้าน ชุมชน
ปลอดภัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แต่งตั้ งคณะทางานจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการเป็นแกนนาหลักในการ
ขับเคลื่อนโครงการ เพื่อนาไปสู่เป้าหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเป็น
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งมีแผนงานดาเนินการแบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้
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1. ประชุมคณะทางานที่เป็นเครื อข่ายแกนน าหลัก เพื่อกาหนดแนวทางดาเนินงานมอบหมายงาน
หน้าที่ให้กับคณะทางาน กาหนดหลักเกณฑ์องค์ประกอบของการประกวดหมู่บ้านนาร่อง(แผนชีวิตหมู่บ้าน)
โดยเชิญหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือให้คาปรึกษารูปแบบการดาเนินการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกิด
ความชัดเจนในการดาเนินการ
2. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผู้ น าระดั บ อ าเภอ ต าบล เพื่ อ วางแผนด าเนิ น การตามโครงการ ชี้ แ จง
หลักเกณฑ์ การสร้างทัศนคติ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประกวด
หมู่ บ้ า นดี เ ด่ น โดยเชิ ญ เครื อ ข่ า ยระดั บ อ าเภอ ต าบล โดยมี ห น่ ว ยงานหลั ก ได้ แ ก่ ต ารวจ ้่ า ยปกครอง
สาธารณสุข กานัน และคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม จานวน 300 คน
3. จัดสรรงบประมาณให้แต่ละอาเภอไปประชุมชี้แจงแนวทางและมอบนโยบายในระดับอาเภอ ให้กับผู้
ปฏิบัติด้านการบั งคับใช้กฎหมาย การตั้งจุ ดตรวจ จุดสกัด (ผู้ ปฏิบัติประจาด่านชุมชน) ได้แก่ กรรมการ
หมู่บ้าน ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน(ชคบ.) ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน(ชรบ.) อาสาสมัครต่างๆ โดยมีแกนนา
หลักที่ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอาเภอเป็นแกนนาในการประชุม มีเป้าหมายคือคัดเลือกหมู่บ้าน
ที่ดาเนิน การด้านการป้ องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนดีเด่นตามแบบประเมินอาเภอละ 5 หมู่บ้าน เข้า
ประกวด ในระดับจังหวัด ซึ่งจะมีคณะกรรมการประเมินผลของจังหวัดออกตรวจตามแบบประเมินที่กาหนด
เพื่อให้ได้หมู่บ้านดีเด่น ที่ดาเนินการตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9ดี ตามที่กาหนด
4. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกหมู่บ้านที่ดาเนินการตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9ดี
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการกระตุ้น การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เกิดนวัตกรรมหรือได้บทเรียนที่ดีจาก 23 อาเภอ วางแผนการออกตรวจประเมินผลหมู่บ้านที่แต่ละ
อาเภอคัดเลือก
5. คณะกรรมการประเมิ น ผลออกด าเนิ น การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กหมู่ บ้ า น เพื่ อ คั ด เลื อ กหมู่ บ้ า นที่
ดาเนินการครบถ้วนตามแบบประเมิน จานวนทั้งสิ้น 71 หมู่บ้าน เพื่อให้เหลือ 23 หมู่บ้าน และเข้ารับรางวัล
หมู่บ้านที่ดาเนินการตามแผนชีวิตหมู่บ้าน จากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
6. จัดเวทีเชิญหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกดีเด่นมานาเสนอรูปแบบการทางาน และรับมอบรางวัล จาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
7. ประชุมติดตามนิเทศงาน และถอดบทเรียน ตามโครงการ โดยเชิญตัวแทนหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล
แผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9ดี ที่ได้รับการคัดเลือกดีเด่นเข้าร่วมการประชุม
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ผลผลิต/ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผลผลิต
 ได้แกนนาระดับหมู่บ้าน ชุมชน ที่เข้มแข็ง จานวน 23 แห่ง โดยใช้หลัก 9ดี เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติ ทาให้เกิดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน และการแก้ไขปัญหาสังคมด้านอื่น ๆ ของ
สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มีข้อสั่งการให้ทุกตาบลจัดทาแผนชีวิตโดยนา
เรื่องความปลอดภัยทางถนนบรรจุเข้าไปในแผนชีวิตของตาบล มีเป้าหมายสูงสุด คือ ไม่มีอุบัติเหตุ ไม่มีคน
บาดเจ็บ ไม่มีคนตาย จากอุบัติเหตุทางถนน โดยกาหนดปัจจัยเสี่ยงในแผนชีวิตตาบลไว้ 5 ด้าน ได้แก่ บุคคล
เสี่ยง พื้นที่เสี่ยง ยานพาหนะเสี่ยง สถานการณ์เสี่ยง และความเสี่ยงจากการบริหารจัดการ ซึ่งแผนชีวิตของ
ตาบล ถือเป็นแผนการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี สามารถใช้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้
 เกิดแนวทางการปฏิบัติงานในด่านชุมชน ดังนี้
หน้าที่ของบุคคลในด่าน
บุคลากรที่รับผิดชอบ
๑. เ้้าระวังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความ ตัวแทน้่ายปกครอง อปพร./ชรบ./ชคบ./กม./ตร.
ปลอดภัยทางถนนให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน เช่น ชุมชน/ผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในพื้นที่
การประกบกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง เป็นต้น
๒. ควบคุมดูแลแนะนาประชาชนในหมู่บ้าน
ตัวแทน้่ายปกครอง อปพร./ชรบ./ชคบ./กม./ตร.
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงให้ปฏิบัติตาม
ชุมชน/ผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในพื้นที่ /มูลนิธิ
กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการจราจร และอาสาสมัครอื่น ๆ
ของทางราชการ โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใต้
ด่านชุมชนต้องกระทาตนให้เป็นแบบอย่าง
๓. อบรมหรือชี้แจงแก่ประชาชนให้มีความรู้ความ ตัวแทน้่ายปกครอง อปพร./ชรบ./ชคบ./กม./ตร.
เข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับ ชุมชน/รพสต. /ผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในพื้นที่ /
การจราจรที่ปลอดภัย
มูลนิธิและอาสาสมัครอื่น ๆ
๔. จัดทาสถิติที่เกี่ยวกับการจราจรที่ปลอดภัยใน
ตัวแทน้่ายปกครอง อปพร./ชรบ./ชคบ./กม./ตร.
พื้นที่ เช่น จานวนยานพาหนะ สถานการณ์มีใบขับขี่ ชุมชน/รพสต./อสม./ผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือใน
จานวนหมวกนิรภัย จานวนผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุ พื้นที่ /ตัวแทนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง ผู้ปกครองผู้มี
ทางถนน และสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เป็นต้น
พฤติกรรมเสี่ยง/หน่วยทหารในพื้นที่
๕. สรุปบทเรียน ซึ่งประกอบด้วยผลการดาเนินงาน ตัวแทน้่ายปกครอง อปพร./ชรบ./ชคบ./กม./ตร.
และปัญหาอุปสรรค
พร้อมจัดทารายงานผ่าน ชุมชน/รพสต./อสม./ผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือใน
นายอาเภอ ในฐานะผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการ พื้นที่ /ตัวแทนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง ผู้ปกครองผู้มี
ความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ
พฤติกรรมเสี่ยง/หน่วยทหารในพื้นที่
๖. แถลงผลการดาเนินงานต่อประชาชนในพื้นที่
ตัวแทน้่ายปกครอง /ตัวแทนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง /
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย หอกระจาย ตัวแทนผู้ปกครองผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง
ข่าวหมู่บ้าน วิทยุชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่
ผลลัพธ์
 จากการติดตามเสริมพลังในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าผู้นาชุมชนมีความเข้มแข็ง ไม่ว่าจะทากิจกรรม
อะไรในหมู่บ้าน/ชุมชน จะใช้หลัก 9ดี ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์(นายเสรี ศรีหะไตร) ได้กาหนดไว้ในธรรมนูญ
หมู่บ้าน ผ่านพื้นที่จานวน 2,564 หมู่บ้าน 188 ตาบล ใน 23 อาเภอ หลัก 9ดี มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้
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1. เป็นคนดี ด้วยการส่งเสริมให้เคารพกฎกติกา
2. ปัญญาดี ด้วยการอาศัยความร่วมมือยึดหลักบ้าน วัด และหน่วยงานราชการ
3. รายได้สมดุล ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้วยการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
4. สุขภาพแข็งแรงดี ด้วยการร่วมมือจากหน่วยงานราชการและร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตาบล
5. สิ่งแวดล้อมดี
6. สังคมอบอุ่น ทุกคนในหมู่บ้านได้ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด
7. หลุดพ้นอาชญากรรม จัดให้มีการเวรยามหมู่บ้าน คอยออกตรวจพื้นที่
8. การจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง ให้ทุกคนในหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในกองทุน และดีข้อสุดท้าย
9. การสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการช่วยงานในหมู่บ้านเพื่อให้
เกิดการพัฒนา โดยให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์สูงที่สุดทุกกลุ่มอาชีพ
กระบวนการทางานอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการทางานในพื้นที่
การดาเนินโครงการของจังหวัดบุรีรัมย์มีการดาเนิ นงานอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด
คณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมวางแผนการดาเนินงาน ชี้แจง
กลุ่มเป้าหมายก่อนการดาเนินโครงการ ประกอบกับผู้ว่าราชาการจังหวัดบุรีรัมย์ได้กาหนดให้ทุกหน่วยงาน
จั ด ท าแผนชี วิ ต โดยให้ น าข้ อ สั่ ง การหรื อ นโยบายของต้ น สั ง กั ด มาจั ด ท าให้ ค รอบคลุ ม ในระดั บ พื้ น ที่ ก็
เช่นเดียวกัน กาหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทาแผนชีวิต ซึ่งแผนชีวิตของทุกหน่วยงานจะมีความเกี่ยวข้องกัน มี
การบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อจัดทาเป็นแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์
ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของด่านชุมชน ซึ่งจะเห็นว่ามีการ บูรณา
การทุกส่วน รวมถึงการกาหนดธรรมนูญ 9 ดี สาหรับใช้เป็นแนวทางในการดาเนินกิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน
ทั้งนี้ ในโครงการได้จัดประกวดหมู่บ้านในการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แบบมีส่วนร่วม เป็น
การกระตุ้นการทางานแบบบูรณาการของหมู่บ้าน/ชุมชน ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

บทเรียนความสาเร็จ
ปัจจัยเอื้อ
 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในจังหวัดนาร่องด้านคุณธรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้กาหนดหลัก
9 ดี สาหรับให้ส่วนราชการในทุกระดับ รวมถึงประชาชนทุกคนยึดถือในการดาเนินงาน และ
ใช้เป็นหลักในการดาเนินชีวิต
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 ในระดับหมู่บ้ าน/ชุมชน ได้กาหนดธรรมนูญหมู่บ้าน โดยใช้หลั ก 9 ดีมาเป็น กรอบในการ
กาหนดธรรมนูญหมู่บ้าน และได้มีการติดตามผลการดาเนินงานโดยผู้บริหารระดับสูงของ
จังหวัดอย่างสม่าเสมอ
 การใช้ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ สนับสนุนคณะกรรมาการหมู่บ้าน (กม.)
 นโยบายของศูน ย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง) ที่มีข้อสั่ งการที่ต่อเนื่อง
ตั้งแต่ต้นปี ทาให้คณะทางานศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ มีส่วน
ร่วมในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
 นโยบายของกรมควบคุมโรค ในเรื่องการจัดทาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน การตั้งด่านชุมชน เป็น
การกระตุ้นให้พื้นที่มีความตื่นตัวในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
เงื่อนไขความสาเร็จ
 คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มีความเข้มแข็ง มีการใช้สัญญาลักษณ์โดยกาหนดเครื่องแบบ
เฉพาะให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน สร้างความภาคภูมิให้เกิดกับคณะกรรมการหมู่บ้าน โดย
้่ายปกครองให้ความสาคัญกับคณะกรรมการหมู่บ้านเพราะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
กิจกรรม/นโยบาย ในหมู่บ้าน/ชุมชน
 หลัก 9 ดี เป็นหลักการในการดาเนินชีวิตของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจ และภาคภูมิใจในหลัก 9 ดีของจังหวัดบุรีรัมย์
ปัญหา/อุปสรรค
 ผู้รับทุนของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้รับทุนใหม่ ในด้านบริหารจัดการยังไม่คล่องตัว ประกอบกับ
ภาระงานของหน่วยงานที่รับทุนมีมาก ทาให้การดาเนินกิจกรรมช้ากว่าแผนที่กาหนด และ
บางกิจกรรมก็ทาไม่ทันเวลา
การติดตามประเมินผล
 การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของโครงการฯ ใช้เวทีการประชุมคณะทางานความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ การประชุมชี้แจงคณะทางานโครงการฯ และการจัดเวที
ประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัย
แนวทางการขยายผล /ความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ
 ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดทาแผนชีวิตเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2560 ซึ่งเห็น
ควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนชีวิต ดังกล่าวข้างต้น
 สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้มีความเข้มแข็ง ทุกพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
 พั ฒ นาศั ก ยภาพศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย ทางถนนระดั บ ต าบล (ศปถ.อปท.) เพื่ อ
สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ข้อเสนอแนะ
 จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นฐานระดับหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) ที่มีบทบาทชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ แต่จะทาอย่างไรให้คณะกรรมาการหมู่บ้านเข้า
ไปมีส่วนในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับตาบล (ศปถ.อปท.)
 พี่เลี้ยงประจาจังหวัดได้ติดตามหนุนเสริมให้การดาเนินกิจกรรมบรรลุตามโครงการเป็นอย่างดี
 คณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฯ ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เช่นใช้เวทีการประชุมศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดฯ เพื่อติดตามผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
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โชคชัยถนนปลอดภัย โดยพลังเครือข่าย (CHOKCHAI ROAD SAFETY)
นางณัฐธยาน์ ทองย้อย
บ.กลางภาคอีสาน 1
อาเภอโชคชัย เป็นหนึ่งในจานวน 32 อาเภอของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางใต้ของจังหวัด
นครราชสีมาห่างจากตัวเมือง 30 กิโลเมตร มีพื้นที่ 503.90 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 ตาบล 128
หมู่บ้าน มีประชากร 83,749 คน และมีประชากรแ้งประมาณ 30,000 คน สภาพทั่วไปของพื้นที่ มี
โรงงานอุตสาหกรรมจานวน 64 แห่ง โดยเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง และมีทางหลวงแผ่นดินสาย
หลักผ่านพื้นที่อาเภอโชคชัย คือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 (สีคิ้ว-เดชอุดม) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆที่ทาให้
อาเภอโชคชัยมีการเกิดอุบัติเหตุจานวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัด ถือเป็นพื้นที่สีแดง โดยมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย
ปีละกว่า 35 ราย โดยมีปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหลายประการ ทั้งเรื่องของจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนเอง ทาให้เกิดอุบัติเหตุจานวนมาก
ปี 2557
พื้นที่
ผู้เสียชีวิต (คน)
อาเภอโชคชัย
35
อาเภอโนนสูง
33
อาเภอปากช่อง
32
สภ.โพธิ์กลาง
31
สภ.เมืองนครราชสีมา
29
และในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 พื้นที่อาเภอโชคชัย เกิดอุบัติเหตุทางถนนจานวนมากเป็นอันดับ
1 ของจังหวัด มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจานวนมากถึง 35 คน จึงเป็นที่มาของการชักชวนคนทางานกลุ่มเล็กๆ
อย่างไม่เป็นทางการ โดยการนาของนายภัทราวุธ ปั้นดี อาสาฮุก31 จุดโชคชัย และนางปราณี ประสงคดี
พยาบาลวิช าชี พ โรงพยาบาลโชคชั ย ซึ่ งท างานเกี่ ย วข้ องกัน ในเรื่ องของการช่ ว ยเหลื อ หลั งเกิด เหตุซึ่ ง มี
ผลกระทบในเรื่องของปริมาณงานที่ค่อนข้างหนักแทบทุกวัน ได้ปรึกษาหารือ ว่าจะแก้ไขปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุในอาเภอโชคชัยอย่างไรเพื่อให้อุบัติเหตุลดลง เพราะในพื้นที่อาเภอโชคชัยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนเป็นอันดับหนึ่ง ของจังหวัดนครราชสีมา ทั้งสองคนจึงได้ชักชวนเครือข่ายกลุ่มคนทางาน อาทิ
ปลัดอาเภอ ตารวจจราจร หมวดการทาง ตารวจทางหลวง สสอ เทศบาล การไฟฟ้า และมีภาคเอกช น
(บ.กลางฯ) เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา เป็นจุดเริ่มต้นของ “เครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุอาเภอโชคชัย”
การรวมตัวของกลุ่มเป็นลักษณะง่ายๆ ไม่เป็นทางการไม่มีการแต่งตั้ง ทาให้สะดวก ง่าย คล่องตัว ที่
สาคัญทุกคนเสมอภาคกันทาให้มีความผูกพันธ์ ประกอบกับตัวแทนของเครือข่ายที่มาร่วม สามารถตัดสินใจ
ดาเนิ น การในความรั บ ผิ ด ชอบตามบริ บ ทหน่ว ยงานได้ทันที กลุ่ ม ได้ร่ว มกันเขี ยนโครงการ โชคชัยถนน
ปลอดภัย เครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุอาเภอโชคชัย โดยมีเป้าหมายลดจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
แก้ไขจุดเสี่ยง ดึงภาคเอกชนภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม และสุดท้ายเพื่อสร้างความปลอดภัยทาง
ถนนให้กับประชาชนในพื้นที่และที่สัญจรผ่านเขตพื้นที่อาเภอโชคชัย วิธีการดาเนินการ ในทุกๆเดือนจะมีการ
รวมตัวคุยกันของทีมเครือข่าย เพื่อนาข้อมูล ปัญหาอุปสรรค์ จุดเสี่ยง จานวนเหตุ มาพูดคุยกัน โดยแต่ละคน
ต้องนาสิ่งที่ตนมีมาคุยมาแลกเปลี่ยนกัน เช่น ฮุก 31 ซึ่งเก็บข้อมูลสถิติจุดที่เกิดเหตุบ่อยๆ ซ้าๆ โรงพยาบาล
และตารวจมีข้อมูลจานวนเหตุ คนตาย เพศ อายุ และอื่นๆ ทางหลวง แขวง นาข้อมูลจุดเสี่ยง ซ่อมถนน และ
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การแก้ไข เป็นต้น โดยกลุ่มมีมติให้มีการแก้ไขจุดเสี่ยงเป็นอัน ดับแรกๆ โดยกาหนดจุดเสี่ยงรวม 15 ที่ต้อง
แก้ไขรวม 15 จุด เมื่อได้จุดเสี่ยงทีมจะลงพื้นที่ดูสถานที่จริงเพื่อให้การแก้ไขสอดคล้องและแก้ได้ตรงจุด
เนื่องจากแต่ละจุดจะแก้ไขแตกต่างกันไปตามสภาพความเสี่ยง ทั้งนี้ได้ทาควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับ
หน่วยงานหรือประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงจุดเสี่ยงเพื่อระมัดระวังในช่วงที่ยังไม่ทาการแก้ไข และการมีส่วนร่วมใน
การช่วยกันแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย โดยผ่านช่องทาง Social media กลุ่ม line face book และการเข้า
พบผู้ บริห ารหน่ว ยงานเอกชนเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณและร่วมกาหนดมาตรการในหน่วยงาน อีกทาง
หลังลงพื้นที่วิเคราะห์พร้อมกาหนดแนวทางวิธีแก้ไข จะกลับมาประชุมและมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
แก้ไขทันที บางจุดจะแก้ไขได้ทันที 100% บางจุดแก้ไขได้บางส่วนเนื่องจากต้องรองบประมาณเพิ่มหรืออยู่
ระหว่างการดาเนินการตามแผนหน่วยงาน แต่ทีมจะมีการติดตามต่อจนดาเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น การแก้ไข
จุดต่างๆตามสภาพพื้นที่ เช่น การสร้างสะพานลอย การติดตั้งไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะ การติดตั้งป้าย
เตือน ไฟเตือน การปรับผิวจราจร เป็นต้น โดยการดาเนินการทั้งหมดนอกจากงบประมาณของหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบ ทีมจะดึงบริษัทห้างร้าน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และร่วมแก้ไข และการระดม
ทุนด้วยทุกครั้ง ที่สาคัญทีมจะมีการติดตามและมอบหมายให้มีคนเก็บข้อมูลสิ่งที่ดาเนินการ ไม่ว่าจะเป็นจุด
เสี่ยง การแก้ไข จานวนเหตุ คนเจ็บ ตาย เพศ วัย อื่นๆ รวมถึงจานวนประชาชนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่าน
Social media เพื่อนาข้อมูลมาประชุมและแจ้งกับทีมคณะทางานให้รับทราบทุกครั้ง

สิ่งที่เกิดหลังจากดาเนินกิจกรรม จานวนผู้เสียชีวิตลดลง ธค 57- ตค 58 ลดลงเหลือ 14 ราย และ
พย 58-พค 59 เหลือ 8 คน ตามลาดับ จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข 15 จุด ได้รับการสนับสนุนจัดสร้างสะพานลอย
ในจุดเสี่ยง 1 จุด(หน้าบริษัท CPF) ได้รับการปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟแดงเป็นแบบอัจฉริยะ และที่ดาเนินการ
เพิ่มเติม
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ทีมและประชาชนในพื้นที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีจราจรในเขตตลาดสดเทศบาลโชคชัย และสถานีตารวจจัด
อบรมกลุ่มเยาวชนเสี่ยงของอาเภอโชคชัย ภายใต้โครงการ”อาสาขาแรง” ได้รับการยอมรับ
จากประชาชนภาคประชาชน จากสื่อทั้งในพื้นที่และสื่อส่วนกลาง ลงมาทาข่าวการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ และ
จากการพยายามผลักดันโดยนาเสนอข้อมูล ในระดับอาเภออย่างต่อเนื่องทาให้มีการแต่งตั้งคณะทางาน ศปถ
อาเภออย่างเป็นทางการ โดยท่านนายอาเภอโชคชัย
ความสาเร็จปัจจัยที่เอื้อกลไกการขับเคลื่อน การกล้าที่จะริเริ่มรวมตัวคนทางานกลุ่มเล็กๆ และมี
นายภัทราวุธ ปั้นดี อาสากู้ภัยฮุก 31 ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เป็นหลักในการประสานการติดตามการเชื่อมอย่าง
จริงจังเข้มแข็งสม่าเสมอ และอีกปัจจัยคือทีมที่มาร่วมแต่ละคนสามารถตัดสินใจแก้ไขหรือดาเนินการได้ทันที
การให้เกียรติและเสมอภาค การเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์การคืนข้อมูล การนาเสนอ(กัดไม่
ปล่อย) แล้วขยายไปยังกลุ่มสหสาขาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุ
แนวทางในการขยายผลการดาเนินการต่อในอนาคตปี พ.ศ. 2560 การส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนมีส่วนร่วม การส่งเสริมให้มีด่านชุมชนทุกตาบล การแก้ไขปัญหาทางกายภาพเพื่อเกิดความปลอดภัย
ผ้าป่าถนนปลอดภัย เพื่อจัด ทาทางเบี่ยงแก้ไขการขับรถย้อนศรหน้าโรงงาน ซีพีเอฟ กิจกรรมสนามจราจร
สัญจรเคลื่อนที่ สาหรับออกให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติกับโรงเรียนระดับประถมและมัธยมในพื้นที่
อาเภอโชคชัย โดยการดึงและผลักดันให้คณะทางาน ศปถ อาเภอ เข้ามาร่วมรับผิดชอบและดาเนินการเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้สิ่งที่ควรระวังในการดาเนินการในลักษณะไม่เป็นทางการคือหากมีการโอนย้ายหรือ
เปลี่ ย นตัว บุ ค คล หรื อ ไม่มี บุ ค คลที่เ ป็ น ตั ว หลั ก ตั ว เชื่ อ มที่ เข้ ม แข็ ง จริ ง จั ง และสม่ าเสมอ ก็ จ ะไม่ส ามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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การพัฒนาระบบข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 5 มิติ
เพื่อจัดทามาตรการชุมชนสาหรับแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2558-2559
นางศิริแข ขันทองคา
สนง.ปภ.นครราชสีมา
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 องค์กรอนามัยโลกคาดประมาณตัวเลข
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทย เป็นอันดับ 2 ของโลก มีจานวนผู้เสียชีวิต จานวน 24,237 คน คิดเป็น
อัตราตาย 36.2 ต่อประชากรแสนคน และจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน 15,045 คน คิดเป็น 23.16 คนต่อประชากรแสนคน เฉลี่ย 40 คนต่อวัน หรือ 2 คนต่อชั่วโมง ในขณะที่
ผู้บาดเจ็บที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit) ทั้งหมดมีจานวนถึงประมาณ 107,123 คน (ข้อมูล
ปี 2556)
ข้อมูลจากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเวลา 15 ปี ที่ผ่าน
มา ตั้งแต่ พ.ศ.2543 – 2557 พบว่าจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง10ปีก่อน มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง จนเมื่อปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมาได้มีการนาข้อมูลมรณะบัตรมาสอบทานกับหนังสือรับรองการตาย
เพื่อปรับสาเหตุการตายให้ถูกต้องมากขึ้น ทาให้อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 15 ต่อ
ประชากรแสนคน ในปี พ.ศ.2552 เป็น 21.61 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ.2553 จนในปี พ.ศ.2557 อัตรา
ตายจากอุบัติเหตุ ทางถนน เท่ากับ 23.16 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งอัตราตาย 5 ปีย้อนหลัง (2553-2557) อยู่ที่
ระหว่าง 21-23 ต่อประชากรแสนคน และจานวนผู้เสียชีวิต อยู่ระหว่าง 13,000-15,000 คน
ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 ปี พ.ศ. 2557
นครราชสีมา
ชัยภูมิบุรีรัมย์ สุรินทร์ จานวนผู้เสียชีวิต733คน 132 คน 334 คน 310คน และอัตราต่อแสนประชากร 28.03
11.62 21.19 22.30 ตามลาดับ
ถ้ามีการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะข้อมูลครบทั้ง 5 มิติ จะสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการกาหนดมาตรการและการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ การจะได้มาซึ่ง
ข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติ เหตุทางถนน นอกจากระบบเ้้าระวังที่มีการจัดเก็บในโรงพยาบาลทุกแห่งแล้ว
จะต้องมีการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบสวนหาสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงรวมถึงปัจจัยเสี่ยงด้าน คน
ถนน และสิ่งแวดล้อม และข้อมูลมิติอื่น ๆ รวม 5 มิติ
เป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 5 มิติ เพื่อจัดทามาตรการชุมชน
สาหรับแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
2. เพื่อติดตามประเมินศักยภาพของพื้นที่ในการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล 5 มิติ และนาไปจัดทา
มาตรการชุมชนอุบัติเหตุทางถนน
การดาเนินงาน
ดาเนินการคัดเลือกพื้นที่แบบเจาะจง โดยเลือกอาเภอในจังหวัดสุรินทร์ที่มีอัตราบาดเจ็บสูงสุดใน
จังหวัด จานวน 12 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอท่าตูม อาเภอชุมพลบุรี อาเภอสาโรงทาบ อาเภอบัวเชด
อาเภอกาบเชิง อาเภอสังขะ อาเภอจอมพระ อาเภอศรีณรงค์ อาเภอปราสาท อาเภอรัตนบุรี และอาเภอศรีขรภูมิ
เมื่อคัดเลือกพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ดาเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบการดาเนินงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
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- ระดับจังหวัด ได้แก่ เครือข่ายศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ 10 คน
- ระดับอาเภอ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาของโรงพยาบาลและสานักงานสาธารณสุข ตารวจ
ขนส่ง หมวดการทาง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอละ 5 คน รวม 50 คน
รวมผู้ร่วมเวทีเสริมศักยภาพ จานวน 60 คน ดาเนินการอบรม 2 วัน เนื้อหาการอบรมเรื่องการจัดทาระบบ
ข้อมูล 5 มิติ ประกอบด้วย
1. ระบาดวิทยาการบาดเจ็บและมาตรการดาเนินงานแก้ไขปัญหา
2. ระบบข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 5 มิติ
3. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดการข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 5 มิติ
4. การเขียนรายงานสถานการณ์ และแบ่งกลุ่ม้ึกปฏิบัติการเขียนรายงานสถานการณ์การบาดเจ็บ
5. การนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
เครื่องมือสาหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ 5 มิติ
Risk
Prevention
Health outcomes
Determinants
Behaviors
Program
Morbidity/
Event-based
response
Mortality
1. การเพิ่มขึ้นของ 3. พฤติกรรมการ 8. อัตราการบาดเจ็บศีรษะ 15. อัตราป่วย 16. การแจ้งข่าว
จานวนรถที่จด
สวมหมวกนิรภัย ในกลุ่มผู้บาดเจ็บหรือ
อัตราตาย อัตรา จากหนังสือพิมพ์
ทะเบียนรายปีแต่ 4. พฤติกรรมการ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ป่วยตายแยก
ทีวี
สถาบัน
ละประเภท
คาดเข็มขัดนิรภัย ถนน
รายจังหวัด
การแพทย์ฉุกเฉิน
2. จานวนจุด
5. พฤติกรรมการ 9. จานวนนโยบาย
รายภาค แยก แห่งชาติ
อันตรายและจุด
ใช้โทรศัพท์
ระดับประเทศที่เกี่ยวกับการ เป็นรายสัปดาห์ 17. รายงาน
เสี่ยง
6. พฤติกรรมการ จัดการอุบัติเหตุทางถนน
รายเดือน รายปี เบื้องต้นจาก
ขับรถเร็ว
10. สัดส่วนการดาเนินงาน
สานักงาน
7. พฤติกรรมการ ได้ตามมาตรฐาน
สาธารณสุข
ดื่มแอลกอฮอล์ Response time EMS
จังหวัด ,สคร.
11. คุ ณ ภ า พ ก า ร ดู แ ล
18. รายงานการ
ผู้ บ าดเจ็ บ ใน 5
กลุ่ ม
สอบสวนการ
(bleeding ,splint ,Cบาดเจ็บ
splint, airway,fluid)
12. การตรวจจับ 10 ข้อหา
หลักของตารวจ
13. จานวนจุดเสี่ยงที่ได้รับ
การแก้ไข
14. จานวนหน่วย
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน
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แหล่งข้อมูลสืบค้น
ข้อ 1 ได้จากข้อมูลรายงานจานวนรถจดทะเบียน กรมการขนส่งทางบก
ข้อ 2 ได้จากระบบสานสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (ARMS) และระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบน
ทางหลวง (HAIMS) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท รวมถึงจากระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน
จากสถานบันการแพทย์ฉุกเฉิน
ข้อ 3 ได้จากข้อมูลรายงานผลการสารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ (BRFSS) จาก
สานักโรคไม่ติดต่อ และข้อมูลจากการสารวจการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์ในประเทศไทย จาก
มูลนิธิไทยโรดส์และระบบเ้้าระวังการบาดเจ็บของสานักระบาดวิทยา
ข้อ 4 ได้จากข้อมูลจากการสารวจการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย จากมูลนิธิไทย
โรดส์และระบบเ้้าระวังการบาดเจ็บของสานักระบาดวิทยา
ข้อ 5 ได้จากระบบเ้้าระวังการบาดเจ็บของสานักระบาดวิทยา
ข้อ 6 ได้จากระบบสานสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (ARMS) และระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบน
ทางหลวง (HAIMS) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ระบบบัน ทึก ข้อ มู ล อุ บัติ เหตุ จราจรของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ (POLIS) จากสานักงานตารวจแห่งชาติ
ข้อ 7 ได้จากระบบเ้้าระวังการบาดเจ็บของสานักระบาดวิทยา
ข้อ 8 ได้จากระบบเ้้าระวังการบาดเจ็บของสานักระบาดวิทยา
ข้อ 9 ยังไม่มีการจัดทาฐานข้อมูล
ข้อ 10ได้จากระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินจากสถานบันการแพทย์ฉุกเฉิน
ข้อ 11ได้จากระบบเ้้าระวังการบาดเจ็บของสานักระบาดวิทยา
ข้อ 12ได้จากระบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจราจรของสานักงานตารวจแห่งชาติ (POLIS) จากสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
ข้อ 13ได้จากระบบสานสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (ARMS) และระบบสารสนเทศอุบัติเหตุ
บนทางหลวง (HAIMS) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
ข้อ 14 ได้จากระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินจากสถานบันการแพทย์ฉุกเฉิน
ข้อ 15 ได้จากข้อมูลการให้บริการสุขภาพและส่งเสริ มสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล (43 แฟ้ม)
รายงานข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล 3 กองทุน ข้อมูลใบมรณะบัตร จากสานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และ
ข้อมูลจากการเชื่อมข้อมูล 3 ฐาน จากกรมควบคุมโรค
ข้อ 16 อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูลร่วมของกรมควบคุมโรคปี 2558
ผลลัพธ์

จากการติดตามผลการดาเนินงานของอาเภอที่เข้ารับการอบรม พบว่ามี 10 อาเภอที่ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูล 5 มิติ ดังนี้
1. อาเภอเมือง มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มิติปัจจัยต้นเหตุ ได้แก่ สภาพรถไม่เหมาะสม ไม่มีป้าย
เตือน พฤติกรรมเสี่ยงเมาสุรา มีการนาเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนน ทาให้เกิด
การแก้ปัญหาด้านจุดเสี่ยง ทางถนน โดยจัดทาป้ายเตือน ด้านจัดทามาตรการชุมชน ได้แก่ มีจุดตรวจในชุมชน
งานบุญปลอดสุรา
2. อาเภอกาบเชิง มีการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้มิติปัจจัยต้นเหตุ ได้แก่ ไม่มีไฟส่ องสว่าง ไม่มี
สัญญาณไฟจราจร และมีการนาเสนอข้ อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนน ทาให้เกิดการ
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แก้ปัญหา ด้านจุดเสี่ยง ทางถนน โดยจัดวางยางรถยนต์แบ่งช่องข้ามเลนที่บริเวณหน้าตลาด และติดไฟกระพริบ
ที่สี่แยกปราสาท สามแยกหินโตน และสามแยกบ้านด่าน ด้านพฤติกรรม รณรงค์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลปีใหม่
ด้านจัดทามาตรการชุมชน ได้แก่ จัดทาด่านชุมชนตาบลโคกกระเทียม
3. อาเภอสาโรงทาบ มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มิติปัจจัยต้นเหตุ ได้แก่ ถนนเป็นหลุม พฤติกรรม
เสี่ยงเมาแล้วขับ มีการนาเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนน ทาให้เกิดการแก้ปัญหา
ด้านจุดเสี่ยง ทางถนน โดยแจ้งหมวดการทางให้แก้ไข ด้านพฤติกรรม รณรงค์เมาไม่ขับ และขับขี่ปลอดภัย
4. อาเภอท่าตูม มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มิติปัจจัยต้นเหตุ ได้แก่ ถนนโค้ง พฤติกรรมเสี่ยงเมา
แล้วขับ มีการนาเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนน ทาให้เกิดการแก้ปัญหา
ด้านพฤติกรรม รณรงค์เมาไม่ขับ ด้านจัดทามาตรการชุมชน ได้แก่ จัดทาประชาคมในหมู่บ้าน
5. อาเภอบัวเชด มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มิติปัจจัยต้นเหตุ ได้แก่ ถนนแคบ สัญลักษณ์ไม่ชัดเจน
มิติด้านพฤติกรรม ได้แก่ เมาสุรา มิติด้านการตอบสนอง ได้แก่การจัดทาโครงการความปลอดภัยบนท้องถนน
มีการนาเสนอข้อมูล เข้าที่ประชุมศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนน ทาให้ เกิดการแก้ปัญหาด้านจุดเสี่ยง
ทางถนน มีการจัดทาป้ายเตือนให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ด้านสิ่งแวดล้อม ปรับปรุง
สภาพสิ่งแวดล้อมที่รกร้าง ไม่ให้กีดขวางสายตา ปรับทัศนวิสัย ด้ านพฤติกรรม รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
ใส่หมวกนิรภัย และสวมเข็มขัดนิรภัย ด้านจัดทามาตรการชุมชน ได้แก่ จัดทาด่านชุมชนตาบล
6. อาเภอสังขะ มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มิติปัจจัยต้นเหตุ ได้แก่ พื้นถนนไม่เรียบ ไฟส่องสว่างไม่
เพียงพอ ไม่มีป้ายเตือน ต้นไม้และหญ้าบดบังทั ศนวิสัย มิติด้านพฤติกรรม ได้แก่ เมาสุรา มิติด้านข้อมูลการ
บาดเจ็บ และรายงานการสอบสวนการบาดเจ็บมีการนาเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อานวยความปลอดภัยทาง
ถนน ทาให้เกิดการแก้ปัญหาด้านจุดเสี่ยง ทางถนน ปรับพื้นผิวถนน ด้านสิ่งแวดล้อม ตัดต้นไม้ ตัดหญ้าริมถนน
ติดป้ายเตือนจุดเสี่ยง ปรับทัศนวิสัย ด้านพฤติกรรม อบรมการขับขี่ความปลอดภัย ด้านจัดทามาตรการชุมชน
ได้แก่ จัดทาด่านชุมชนในเทศกาลต่าง ๆ ด้านจัดทามาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ การตั้งด่านบังคับใช้กฎหมาย
เพิ่มขึ้น
7. อาเภอปราสาท มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มิติ ได้แก่ ถนนทางแยกหมู่บ้านตัดกับสายหลักมี
จานวนมาก ถนนที่อยู่ในช่วงการก่อสร้าง ไม่มีป้ายไฟแสดงชัดเจน ทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ถนนแคบ ไม่มีจุด
พักรถ ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ เครื่องหมายจราจรลบเลือน ไม่มีป้ายเตือน ต้นไม้และหญ้าบดบังทัศนวิสัย
มิติด้านพฤติกรรม ได้แก่ เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย ขับรถย้อนศร ขับรถเร็ว มิติด้านการ
ตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค ได้แก่ มาตรการทางสังคมของแต่ละหมู่บ้าน การจัดตั้งด่านชุมชน ศูนย์สร่าง
เมา มิติด้านข้อมูลการบาดเจ็บ รายงานการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
มีการนาเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนน ทาให้เกิดการแก้ปัญหาด้านจุดเสี่ยง ทาง
ถนน ปรับปรุงถนนบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง ติดสัญญาณไฟเพิ่มเติม ด้านสิ่งแวดล้อม ตัดต้นไม้ ตัดหญ้าริมถนน ติด
ป้ายเตือนจุดเสี่ยง ด้านพฤติกรรม อบรมการขับขี่ความปลอดภัย จัดหาหมวกกันน็อคราคาถูกให้ประชาชน
ด้านจัดทามาตรการชุมชน ได้แก่ จัดทาด่านชุมชนและศูนย์สร่างเมาในเทศกาลต่าง ๆ
8. อาเภอรั ตนบุรี มีการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้มิติปัจจัยต้นเหตุ ได้แก่ ไม่มีป้ายเตือน มิติ
พฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับ และมีการนาเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนน ทาให้เกิด
การแก้ปัญหาด้านจุดเสี่ยง ทางถนน ทาป้ายเตือนบริเวณตากข้าวเปลือก ติดสัญญาณไฟเพิ่มเติม ด้านพฤติกรรม
ให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย การสวมหมวกกันน็อคให้กับประชาชน
9. อาเภอจอมพระ มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มิติปัจจัยต้นเหตุ ได้แก่ ไม่มีป้ายเตือน ริมถนนมี
หญ้ารกมิติพฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับมิติด้านข้อมูลการบาดเจ็บ
รายงานการสอบสวนการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนมีการนาเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนน ทาให้เกิดการแก้ปัญหา-
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ด้านจุดเสี่ยง ทางถนน ติดสัญญาณไฟเพิ่มเติม ห้ามติดป้ายโฆษณาบริเวณทางแยก ด้านพฤติกรรมรณรงค์เรื่อง
การสวมหมวกกันน็อคในกลุ่มนักเรียน ด้านจัดทามาตรการชุมชน ได้แก่ จัดทาด่านชุมชนและศูนย์สร่างเมาใน
เทศกาลต่าง ๆ
10. อาเภอศรีณรงค์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มิติปัจจัยต้นเหตุ ได้แก่ ไม่มีป้ายเตือน มิติด้าน
การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค ได้แก่ การจัดตั้ง ศปถ.อาเภอ มิติด้านข้อมูลการบาดเจ็บ รายงานการ
สอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมีการนาเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อานวยความปลอดภัยทาง
ถนน ทาให้เกิดการแก้ปัญหาด้านจุดเสี่ยง ทางถนน แก้ไขจุดเสี่ยง รวม 13 จุด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ด้านพฤติกรรม อบรมเจ้าหน้าที่และผู้นาชุมชนเรื่องการเ้้าระวังพฤติกรรมการขับชี่ของประชาชนในชุมชน
บทเรียนความสาเร็จ
ปัจจัยเอื้อ
ด้วยจังหวัดสุรินทร์ มีการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ศปถ.อาเภอ โดยสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับภาคีเครือข่าย ศปถ.จังหวัดอื่น ๆ
ทาให้พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนโดยใช้ข้อมูล 5 มิติ นาองค์ความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในพื้นที่ ศปถ.อาเภอ และนาเสนอมาตรการ แนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุผ่า นการประชุมศูนย์
อานวยความปลอดภัยทางถนน โดยมาตรการที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน ได้แก่
1. การปรับปรุงจุดเสี่ยง ปรับสภาพแวดล้อม
2. การจัดตั้งด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์
3. การให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการขับขี่ปลอดภัย
4. การจัดหาหมวกกันน็อคจาหน่ายให้ประชาชนราคาถูก
เงื่อนไข
ในการที่จะนาแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแบบ 5 มิติ ไปใช้ให้สมบูรณ์ สิ่งสาคัญก็คือ
ข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ ซึ่งจะต้องสืบค้น สอบสวน จากหลายแหล่ง เพราะฉะนั้นเครือข่ายในพื้นที่ต้องมีความ
เข้มแข็งและมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยแกนนาในพื้นที่หรือผู้ประสานงานหลักต้อง
เป็นคนเชื่อมเครือข่ายให้มาร่วมมือกัน
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การพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจร
โดยทีมสุขภาพระดับอาเภอ จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวจิราภรณ์ ปะธรรมโย
ม.วงษ์ชวลิตกุล
นครราชสีมา หรือที่เรียกว่า “โคราช” เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคอีสาน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ
259 กิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่บนดินแดนที่ราบสูง แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อาเภอ 289 ตาบล 3743
หมู่บ้าน เนื้อที่รวม 20,493.968 ตารางกิโลเมตร จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ทางผ่านหลักของถนนและทาง
หลวงที่สาคัญหลายสาย ที่มีความสาคัญในเรื่องการคมนาคม ขนส่ง และการเชื่อมต่อไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้ง
ในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง หรือภาคตะวันออก รวมทั้งมีเส้นทางที่ยาวประกอบกับบางช่วงมีภูเขา ร่วม
ด้วย เช่น ถนนมิตรภาพ ถนนสาย บายพาสช่วงต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเส้นทางหลักๆ 25 สาย 201 สาย 304
ที่ใช้เชื่อมต่อไปยังพื้นที่และจังหวัดต่างๆ ปริมาณรถยนต์และยานพาหนะที่ผ่านไปมาในแต่ละวันจึงม ีจานวน
มาก ด้วยเหตุนี้จึงทาให้พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังคงเป็นจังหวัดที่จัดอยู่ในพื้นที่ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ทางการจราจรได้มาก ไม่เฉพาะเพียงในช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่อุบัติเหตุสามารถพบได้ทุกวันในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ที่ผ่านมาเมื่อสรุปข้อมูลในระดับเขตของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 พบว่าเขต 5
มีจานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ238 ครั้ง บาดเจ็บ คน สาหรับจังหวัดนครราชสีมา 38 คน และเสียชีวิต 321
คน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุรา ขับรถเร็วรวมถึง 13 คน และเสียชีวิต 115 ครั้ง บาดเจ็บ 106 เกิดเหตุ
การตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจังหวัดนครราชสีมามีสถิติการเกิดเหตุ บาดเจ็บ
และเสียชีวิต อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบในระดับเขต
ต้นทุนเดิม...
จากทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว ในปี 2557 ได้จัดทาโครงการพัฒนาเครือข่ายเ้้าระวังและสอบสวนอุบัติเหตุ
ทางถนนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการป้องกันอุบัติเหตุในระดับอาเภอ จังหวัดนครราชสีมามีกระบวนการ
ทางาน 5 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนการประเมินความต้องการจาเป็นของชุมชน 2) การดาเนินการประเมิน
ความต้องการจาเป็นชุมชน 3) การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ 4) การนาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการหรือ
คณะทางาน และ 5) กระบวนการจั ดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เกิดพื้นที่ ต้น แบบในการ
ดาเนินงานการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 10อาเภอได้แก่อาเภอปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน วังน้าเขียว
ปักธงชัย โชคชัย โนนสูง พิมาย บัวลาย และอาเภอเมืองนาแนวคิด Change Modelมาประยุกต์ใช้ ร่วมกับ
การใช้แบบสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุที่ได้รับการพัฒนาขึ้ น ผลที่ได้พบว่ามีบางพื้นที่ ที่สามารถดาเนินกิจกรรม
ตามกระบวนการของโครงการและเกิดผลอย่างชัดเจน เช่น เกิดคณะทางานที่มาจากหน่วยงานที่หลากหลาย ที่
มีการนาข้อมูลในพื้นที่มาทบทวน จนน าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่ว มกันอย่างชัดเจน ในขณะที่บางพื้นที่ยังไม่
สามารถดาเนินการได้เต็ มที่เนื่องจากแนวคิดที่นามาใช้จาเป็นต้องใช้การเก็บข้อมูลที่หลากหลายและเกี่ยวข้อง
กับหลายหน่วยงาน ในปี 2558 จึงได้คัดเลือกเอาพื้นที่เดิม และขยายพื้นที่เพิ่มเพื่อพัฒนาระบบการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรโดยทีมสุขภาพระดับอาเภอ จังหวัดนครราชสีมา
การเกิดเครือข่าย
 กระบวนการทางานในระดับจังหวัด ตัวแทนจากพื้นที่โครงการ อาเภอละ 5 คน ประกอบด้วย ผู้
ประสานงานหลักของอาเภอ 1 คน, ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลระบาดวิทยา 1 คน ตัวแทนทีม SRRT ระดับอาเภอ
1 คน และตัวแทนทีมสุขภาพอาเภอซึ่งเป็นสหสาขาวิชาชีพ 2 คน
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 กระบวนการทางานในระดับอาเภอ ผู้รับผิดชอบหลักของอาเภอ, ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลระบาด
วิทยา และทีมสุขภาพอาเภอทุกคน ใน พื้นที่ 14 อาเภอ

ร่วมพัฒนาระบบ
ฯ

ภาคีเครือข่าย ร่วมดาเนินงานโครงการ

แบบอย่างการขับเคลื่อนงานของอาเภอต้นแบบ
อาเภอ
รายละเอียด
อาเภอโชคชัย
เริ่มจากการทางานกลุ่มเล็ก
ตั้งสหสาขาวิชาชีพ โดยมีนายอาเภอเป็นที่ปรึกษา แกนหลัก คือ
โรงพยาบาลโชคชัย ภาคีร่วม ประกอบด้วย ขนส่ง ตารวจทางหลวง แขวง
การทาง ปภ. ผอ.กองช่างเทศบาล เป็นต้น
ใช้ศปถ.อาเภอและDSH เคลื่อน
แต่งตั้งคณะทางาน
ให้ประชนชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ
เก็บข้อมูล 3 ฐาน และประเมินผล เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีการสอบสวนทุกเค
รส (7 เครส) เกิดปัญหาจากคน
 มีการประชุมทุก 3 เดือน เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง พบจุดเสี่ยง 15 จุด ส่วน
ใหญ่มีการแก้ไข อุบัติเหตุลดลง เช่น 1.บริเวณหน้าโรงงานซีพี แก้ไขโดย
การสร้างสะพานลอยคอนกรีต ลื้อสะพานลอยไม้ออก และทาการ
ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้สะพานลอย
2.โครงการผ้าป่าถนนปลอดภัย
แก้ปัญหาขับรถย้อนศร

164

Good Practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

อาเภอ

Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

รายละเอียด
มีกิจกรรมต้นแบบ คือ “อาสาขาแรง”
มีการคืนข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ และมีการลงพื้นที่
สอบถามประชาชน จุดเสี่ยงแก้ไขถนนสายหลัก เริ่มขยับสู่ชุมชน
อาเภอชุมพวง
มีคณะกรรมการชุดใหญ่ระดับอาเภอ มีคาสั่งแต่งตั้งที่ชัดเจน
.ใช้ DSH เคลื่อน
คณะกรรมการ คือนายอาเภอและปลัดอาเภอ ้่ายความมั่นคง
สสอ. เป็น้่ายสนับสนุนข้อมูล
เครือข่าย ประกอบด้วย ตารวจ การไฟฟ้า อปท. หมวดการทาง
และปภ.
Core team คือ โรงพยาบาล และสสอ.
ติดต่อสื่อสารการทางานผ่านทาง line group
 มีการประชุมศปถ. ทุกเดือน หัวหน้าส่วนราชการ และประชุม
ผู้ใหญ่บ้าน นาเสนอข้อมูลโดยปภ. (ข้อมูลผู้เสียชีวิต ด่านชุมชนทุกตาบล
ด่านช่วงเทศกาล)
ศปถ.อาเภอ ขับเคลื่อนสู่ ศปถ.ชุมชน
มีเวทีถอดบทเรียน มีเครือข่ายสหสาขาเข้าร่วม กู้ภัยมีบทบาทสาคัญ
อาเภอโนนสูง
ใช้ ศปถ.อาเภอ และDSH เคลื่อน
ปี 2557 สารวจข้อมูลอุบัติเหตุ
ปี 2558 เริ่มดาเนินการและตั้งทีมทาประชาคม =>อปท. แขวงการทาง
ประชาชน โรงเรียน และสาธารณสุขอาเภอ
ปี 2559 จุดด่านชั่งน้าหนัก เกิดอุบัติเหตุ ทาการสอบสวน
 RIT team เป็นคณะกรรมการชุดเล็ก
ศปถ.อาเภอ ประชุมเฉพาะช่วงเทศกาล
คณะกรรมการชุดใหญ่ นาเสนอในวาระประชุมระดับอาเภอ
อบต. ร่วมแก้ไข แยกโตนด
อาเภอโนนแดง
เสนอ้่ายแผนของโรงพยาบาล
เน้นค้นหาจุดเสี่ยง
คณะกรรมการชุดใหญ่ มีนายอาเภอเป็นประธาน เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประชุม ชงกับทางตารวจก่อน
การประชุม : วาระพิเศษ (อุบัติเหตุ/ไข้เลือดออก)
: วาระปกติ (ยังไม่เข้มข้น)
คณะกรรมชุดเล็ก แกนหลัก โรงพยาบาล และสสอ.
คณะกรรมชุดกลาง ประชุม 2 ครั้ง
เกิดภาคเครือข่าย และมีการคืนข้อมูลสู่ชุมชน
ปี 2560 จัดทาแผนตาบล งบสปสช.
ประชาชนมีส่วนร่วม
อาเภอขามทะเลสอ ศปถ.อาเภอ แต่ยังไม่เข้มแข็ง
จุดเสี่ยง 13 จุด ได้รับการแก้ไข 3 จุด
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อาเภอ

รายละเอียด
นายอาเภอ เป็นประธาน และปลัดอาเภอ ้่ายความมั่นคง ทาคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ กาหนดบทบาทหน้าที่
ในการนาเสนอข้อมูลอุบัติเหตุ
ให้ทางโรงพยาบาล
และตารวจ
ดาเนินการ
คณะกรรมการชุดใหญ่ ประชุมช่วงเทศกาล และร่วมแก้ปัญหา
คณะกรรมการชุดเล็ก ขับเคลื่อนงาน
มีหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วม จัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจอุบัติเหตุ”
ใช้งบประมาณของทางเทศบาล

บทเรียนความสาเร็จ
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรถูกนาไปดาเนินการในระบบการ
ทางานปกติของหน่วยงาน
- หน่วยงานสาธารณสุขมีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น
- หน่วยงานเสริม (ภาคเครือข่าย) เกิดการรับรู้บทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการทางาน
มากขึ้น
2. พัฒ นาให้ เป็ น พื้น ที่ต้น แบบเพื่อการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ให้ กับพื้นที่ต่างๆ ได้ โดยพบว่ามี 7
อาเภอ ที่มีความชัดเจนและสามารถพัฒนายกระดับได้
3. ถูกนาเสนอเป็นนโยบายระดับจังหวัด เข้าสู่ระบบการทางานตามปกติของหน่วยงาน มีรูปแบบ
และแนวทางการดาเนินงาน
4. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ มีความชัดเจน
ใน 8 อาเภอ (มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน)
5. ทีมสุขภาพระดับอาเภอ (DHS) มีความเข้มแข็ง และสามารถดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 7
อาเภอ
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
1. เกิดอาเภอต้นแบบในการพัฒนาระบบป้องกันพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางการจราจร
2. มีการรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร
และมีศูนย์ข้อมูลหลักอยู่ที่ สสอ.
3. มีก ารร่ ว มประชุ มคณะทางาน เป็ นประจาอย่า งต่อ เนื่อ ง ทุ ก้่ า ยต่า งระดมสมอง เพื่ อ
แก้ปัญหา และนาสภาพปัญหา ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
4. มีเวทีนาเสนอข้อมูลที่หลากหลาย และนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
5. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
6. มีการสร้างทีมเครือข่ายการทางานสหสาขาวิชาชีพ โดยกาหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน
7. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน โดยแบ่งเป็นระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด ระดับ
อาเภอ และระดับชุมชน
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แนวทางในการพัฒนาในอนาคต
1. ต้องมีการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกอาเภอ เพื่อจะได้ทราบถึง
ปัญหา และสาเหตุต่างๆ ของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไข
2. ต้องมีการนาข้อมูลรอบด้านมาใช้ในการทางานให้มากขึ้น
3. การเปิดพื้นที่ให้เกิดเวทีที่ชัดเจน สาหรับตัวหลักหัวโต๊ะที่ยังไม่ชัดเจน
4. การนาประเด็นเข้าสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเชื่อมงานลงสู่ชุมชน
5. การพัฒนาศักยภาพของทีมงานเกี่ยวกับแนวคิดการทางานให้ชัดเจน ตรงกัน
6. การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หลากหลาย
7. ขยับพื้นที่ที่กาลังเกิดความชัดเจนของการทางาน ให้เกิดความต่อเนื่อง

หน่วยงาน
อย่างเต็มที่

ปัญหาและอุปสรรค
1. ปัจจัยด้านความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ระบบของข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันของข้อมูลระหว่าง
2. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด
3. คณะทางานในแต่ละระดับมีภาระงานมาก ทาให้ไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับโครงการได้
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ภาคีเครือข่ายสถานศึกษาจังหวัดมหาสารคามร่วมใจขยายผลวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนปี 2558
นางศิริแข ขันทองคา
สนง.ปภ.นครราชสีมา
จุดเริ่มต้น ฐานคิด หลักการทางาน คืออะไร
จังหวัดมหาสารคามได้ดาเนินการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของภาคีเครือข่ายตั้งแต่ปี 2555
โดยวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ในบทบาทของสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนได้เห็น
ความสาคัญกับปัญหานี้จึงได้ร่วมมือกับทางจังหวัดในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและในบทบาทของสถาบันที่เป็น
ต้นแบบด้านสุขภาพ ได้ดาเนินการจัดทาโครงการเจาะใจ เปลี่ยนความคิด ปลูกจิตสานึก ความปลอดภัยเพื่อ
นาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ผล
การดาเนินงานสามารถพัฒนาชุดความรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนต้นแบบ 8 แห่ง ในปี 2557
ขยายผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนาไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนและลดอัตราการบาดเจ็บและ
เสียชีวิต ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่จะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในอนาคต โดยรูปแบบการดาเนินงานสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายและกระบวนการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม( Participatory action
research =PAR ) จากการดาเนินงานได้ผลลัพธ์ที่มีการขับเคลื่อนงานแบบพี่เลี้ยงโรงเรียนต้นแบบ(Coaching)
และรูปแบบที่มีส่ว นในการผลักดัน ให้โรงเรียนภาคีเครือข่ายสามารถดาเนินการได้ด้วยตนเองและสารถจัด
กิจกรรมในการแก้ปัญหาของตนเองได้ตามบริบทคือรูปแบบของHEART MODELประกอบด้วย H= HADDON
MATRIX E= Evaluation Context A= Attitude Change R= Responsibility and T= Teamwork
กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษากลุ่มแกนนาเดิมของโรงเรียนต้นแบบ 8 โรงเรียนในปี 2556 ได้แสดง
ศักยภาพของการเป็นพี่เลี้ยงในการทางานร่วมกันของเครือข่ายโรงเรียนที่จับคู่กัน(Coaching) อีก 9 โรงเรียนใน
ปี 2557 และในการดาเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นต้นแบบ
ของการทางานด้านจิตอาสาแกนนาอาสาจราจร/ แกนนานักเรียนในการขับเคลื่อนงาน ตระหนักถึงความสาคัญ
ของวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร ทางานเพื่อส่วนรวมและเป็นการสร้างรากฐานทางควา มคิด
จิตสานึ กที่ดีด้านวัฒ นธรรมความปลอดภัยที่ดีในด้านการป้องกัน และลดการเกิดอุบั ติเหตุเพื่อเติบโตในวัน
ข้างหน้าเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม
ทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว / จุดแข็ง จุดอ่อนของพื้นที่
มีโรงเรียนต้นแบบ 17 แห่ง โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โรงเรียนเขื่อนพิ ทยาสรรค์ โรงเรียน
มัธยมวัดกลางโกสุม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ ที่ 209 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา โรงเรียนบรบือ
โรงเรีย นเหล่ายาววิทยาคาร โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงเรียนบ้านบรบือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม โรงเรียนบ้านเชียงยืน โรงเรียนผดุงนารี
โรงเรียนมหาวิชานุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และโรงเรียนสารคามพิทยาคม
ใช้รูปแบบการดาเนินงาน HEART MODELประกอบด้วย H= HADDON MATRIX E=
Evaluation Context A= Attitude Change R= Responsibility and T= Teamwork
การมีส่วนร่วมจากทีม /ชุมชน/ กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีเครือข่าย
ใช้เวทีประชุมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านความ
ปลอดภัยทางถนนและร่วมกันวางแผนดาเนินงาน เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างวัฒนธรรมความ
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ปลอดภัย ร่วมกันระหว่าง โรงเรียนและหน่วยงานทุกภาคส่วน คัดเลือกทีมแกนนาจากสถานศึกษา เพื่อเข้าร่วม
ขับเคลื่อนงานโครงการในรูปแบบพี่เลี้ยง ด้วย เทคนิค Coaching และวางบทบาทนักศึกษาแกนนาวิทยาลัย
พยาบาลฯ เป็น START HEART MODEL
คณะทางานมีใครบ้าง / ภาคีเครือข่ายมีใครบ้าง และมีบทบาทอย่างไร
สถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบเดิมปี 2556และ2557 จานวน 17 แห่ง สถานีตารวจภูธร 7
อาเภอ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด โรงพยาบาลจั ง หวั ด ผู้ ป ระกอบการจ าหน่ า ยรถจั ก รยานยนต์
ประชาสัมพันธ์จังหวัด/ สื่อมวลชน ขนส่งจังหวัด วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม บริษัทกลางฯ
กิจกรรมที่ทามีอะไรบ้าง
1. จัดเวทีประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการดาเนินงานของโรงเรียนต้นแบบเดิม
ทั้ง 17 โรงเรียน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ คัดเลือกทีมแกนนาจากสถานศึกษา เพื่อเข้าร่วมขับเคลื่อนงาน
โครงการในรูปแบบพี่เลี้ยง ด้วย เทคนิค Coaching กับ HEART MODEL
2. ประชุมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านความ
ปลอดภัยทางถนนและร่วมกันวางแผนดาเนินงาน เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย ร่วมกันระหว่าง โรงเรียนและหน่วยงานทุกภาคส่วน
3. แกนนานักเรียนและพี่เลี้ยง ทาการสารวจข้อมูลและรวบรวม ฐานข้อมูลพื้นฐานด้านความ
ปลอดภัยทางถนน เช่น จานวนรถมอเตอร์ไซด์ การมีหมวกนิรภัย การสวมนิรภัย การมี พรบ. ประกันภัย
การมีใบขับขี่ รวมถึง กลยุทธ์ของสถานศึกษาที่มีการกาหนดมาตรการบังคับเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
4. จั ดทารู ป เล่มคู่มือในการขยายผลการดาเนินงานด้านวัฒ นธรรมความปลอดภัยให้ กับ
โรงเรียนพี่เลี้ยงทั้ง 17 แห่งพร้อมเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงาน
5. คณะกรรมการดาเนินงานจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานตาม HEART
MODEL ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียน และแกนนานักศึกษาพี่เลี้ยงโรงเรียนเดิมที่จะทาการขยายผล เพื่อ
สร้างความเข้าใจ รับทราบบทบาทหน้าที่ที่ต้องทา
6. อาจารย์ที่ปรึกษาและแกนนานักศึกษาพี่เลี้ยงจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม นัด
หมายประชุมทาความเข้าใจและวางแผนร่วมกันกับพี่เลี้ยงโรงเรียนเดิม ก่อนเริ่มกิจกรรมในโรงเรียนใหม่ พร้อม
มอบหมายให้แกนนานักเรียนโรงเรียนใหม่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการจัดทาพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้วย HEART MODEL
7. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดาเนินงานของกลุ่มโรงเรียนต้นแบบเดิมปี
2556-2557 กับโรงเรียนต้นแบบใหม่ ปี 2558 โดยเรียนเชิญนายอาเภอหรือผู้กากับการสถานีตารวจในพื้นที่
รับผิดชอบ เป็นประธานในพิธีลงนามกับผู้อานวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งภาคีเครือข่ ายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือจากทุก้่ายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน
8. จากนั้นโรงเรียนเดิมขับเคลื่อนงานในโรงเรียนของตน ส่วนโรงเรียนใหม่นาผลการวิเคราะห์
HADDON Metrix และมาตรการทางสังคมที่ได้ ไปประกาศมาตรการเพื่อสร้างวัฒนธรรมปลอดภัยทางถนนของ
สถานศึกษา จัดอบรมและสอบใบขับขี่ให้กับนักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์ การกวดขัน พฤติกรรมเสี่ยงและ
บังคับใช้มาตรการ สวมหมวกนิรภัย พร้อมเชิญทีมพี่เลี้ยงร่วมในกิจกรรม
ใช้หลักการทางาน 5 ส 5 ช ด้วยหรือไม่ อย่างไร
ใช้หลัก 5 ส. ดังนี้ ด้านสารสนเทศใช้ข้อมูลฐานข้อมูลการขับขี่ยานพาหนะของนักเรียน/
นักศึกษาในสถานศึกษาและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในการวางแผนการดาเนินงานในสถานศึกษา ด้านสหสาขา
วิชาชีพ มีหน่วยงานภายนอกทั้งระดับอาเภอและระดับจังหวัดให้การสนับสนุนกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมการ
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ให้ความรู้ การค้นหาสุดเสี่ยง ให้นักเรียนและสถานศึกษาวิเคราะห์จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงในสถานศึกษา
เป้าหมาย สุดคุ้ม การดาเนินงานแก้ไขจุดเสี่ยงและการขับเคลื่อนงานช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัย
เพิ่มขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุ สุดคุ้มกับกิจกรรมที่ดาเนินการ ส่วนร่วม ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกกลุ่มมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการ
ใช้หลัก 5 ช. เป็นกระบวนการทางานของ Coaching และ START HEART MODEL
ชง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามชงโครงการขับเคลื่อนงานในเวทีความมั่นคงและการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารในการบรรจุเข้าเป็นแผนการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องและชงให้กับสถานศึกษา
ในการขับเคลื่อนงานต่อ
เชื่อม ทุกสถานศึกษาทาหน้าที่ในการเชื่อมต่อ ประสานความร่วมมือทั้งกับภาคีเครือข่าย
เดิม พี่เลี้ยงและภาคีเครือข่ายใหม่
ช้อน
ทุกสถานศึกษาทาการช้อนโครงการ/งานประจาเดิมที่มีอยู่ที่เกี่ยวกับการขับขี่
ปลอดภัยมาเป็นงานในการบูรณาการการขับเคลื่อนงาน
เชค
ทุกสถานศึกษาดาเนินการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน สถานศึกษาพี่เลี้ยงและ
วิทยาลัยพยาบาลทาหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการขับเคลื่อนงานและผลการดาเนินงาน
ชม
จัดให้มีเวทีชื่นชมผลงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอผลการดาเนินงาน รับ
มอบเกียรติบัตรและส่งภาพกิจกรรมเข้าไลน์เพื่อร่วมชื่นชม
ผลผลิต/ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สรุปผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่โรงเรียน ได้ดาเนินการในปีการศึกษา 2558
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1.นโยบายการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของผู้บริหาร จากการสรุปถอดบทเรียน
สามารถสรุปภาพรวมของนโยบายดังนี้
1. ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาโครงการและสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานตามโครงการ
2. รณรงค์ให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัย 100%
3. เน้นจัดให้มีการให้ความรู้เรื่อง วินัยด้านการขับขี่ กฎหมายจราจร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนขอใบอนุญาตขับขี่
5. จัดระเบียบการจอดรถในโรงรถภายในโรงเรียน
6. สร้างวินัยในการขับขี่ปลอดภัยภายในโรงเรียน
7. สร้างความปลอดภัยด้านการขับขี่
8. มอบหมายคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วยครูที่ปรึกษา
และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
9. เพื่อสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา 100%
10. เพื่อปรับปรุงเส้นทางจราจรในสถานศึกษา
11. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน
12. เพื่อจัดทาและป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน
13. เน้นการสวมหมวกนิรภัย มีใบขับขี่ ให้ขับขี่ปลอดภัย
14. ทุกคนที่ขับรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน
15. ขับรถยนต์ทุกคน ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยมาโรงเรียน
16. มีครูเวรและสารวัตรนักเรียนควบคุมการขับรถเข้าโรงเรียน
17. สนองนโยบายของชาติ จังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุ
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18. มีโครงการเปิดไฟใส่หมวก เพื่อรองรับการลดอุบัติเหตุภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
19. เคารพกฎหมายจราจร
20. สารวจข้อมูลการใช้ยานพาหนะของนักเรียนในภาพรวม / นักเรียนหอ เดิน-รถสาธารณะ รถ
ส่วนตัว จักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์จ้างเหมารับ-ส่ง
21. นาข้อมูลยานพาหนะอุบัติเหตุมาวิเคราะห์ความเสี่ยง
22. กาหนดนโยบายด้านนักเรียนในมิติต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กัน เช่น การรณรงค์/การอ่านเตือนด้านวินัย
การจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ
รูปแบบดาเนินงานในภาพรวมของโรงเรียนด้านการขับขี่ปลอดภัย มีดังนี้
- ทุกโรงเรียนมีการสารวจข้อมูลการขับขี่ยานพาหนะ
ผลจากการวิเคราะห์ด้วย HADDON MATRIX พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนที่พบในปัจจุบันที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีพฤติกรรมเสี่ยงดังนี้
1. นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดาเนินการจัดซื้อหมวกนิรภัย
2. นักเรียนบางส่วนยังไม่ตระหนัก เห็นความสาคัญของการสวมหมวกนิรภัย
3. ไม่มีเงินต่อ พรบ. รถจักรยานยนต์
4. ไม่สวมหมวกนิรภัย
5. นักเรียนระดับชั้น ม.ต้นไม่มีใบอนุญาตขับขี่
6. นักเรียนขับรถย้อนศร ขับรถด้วยความคึกคะนอง
7. นักเรียนขับรถซ้อน 3 คน
8. การดัดแปลงรถจักรยานยนต์
9. ไม่นารถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในโรงเรียน
10. ขับรถโดยประมาท ไม่เคารพวินัยจราจร
11. ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
12. ใช้มือถือขณะขับขี่รถ
13. การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น การไม่เปิดไฟแสดงสัญญาณเลี้ยวซ้าย-ขวา
14. ขับรถผาดโผนแข่งขันกัน
15. ขับรถข้ามถนนโดยไม่มีการหยุดหรือชะลอรถให้้ั่งที่สวนมา
16. ขาดอุปกรณ์ในการทางานจราจรโรงเรียน เช่น เสื้อจราจร กรวยจราจร
17. ไม่ให้สัญญาณไฟเลี้ยว
18. ขับรถแซงกัน
แนวทางแก้ปัญหาการขับขี่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางสาหรับแกนนาใน
การดาเนินงานของโรงเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอ ดังนี้
1. อบรมให้นักเรียนเห็นและตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่และการสวมหมวกนิรภัย
2. หาหน่วยงานที่สนับสนุนและแจกหมวกนิรภัย
3. รณรงค์ให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัย
4. รณรงค์ให้นักเรียนทาใบอนุญาตขับขี่
5. ให้ความรู้นักเรียนเรื่องวินัยจราจร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6. จากัดจานวนนักเรียนไม่เกิน 2 คน / คัน
7. รณรงค์ให้ความรู้ด้านกฎจราจรจากหน่วยงานต่าง ๆ
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8. ทาความเข้าใจกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
9. ไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูง
10. จัดอบรมเกี่ยวกับทักษะการขับขี่ปลอดภัย
11. จัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และ พรบ.
12. การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น การประกวดหนังสั้น วาดภาพ จัดป้ายนิทรรศการ
13. มีมาตรการตรวจสอบการสวมหมวกนิรภัยของสารวัตรนักเรียน และนักเรียนแกนนา โดยมีการ
ตักเตือนและการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และทักษะการขับขี่
ปลอดภัย
14. จัดอบรมเกี่ยวกับจราจร
15. รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย
16. เปิดวิดีทัศน์ตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุ ผลกระทบจากการไม่รักษากฎจราจร
17. ตรวจสอบการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนทุกครั้งก่อน-หลังเลิกเรียน
18. รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ทุกคนต้องทา พรบ.
19. นักเรียนแกนนานาเสนอรายงานทุกเดือนเกี่ยวกับงานจราจรโรงเรียน
20. ตั้งข้อตกลงในการสวมหมวกกันน็อค ถ้าไม่สวมจะต้องมีการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือมี
การจ่ายค่าปรับ
21. ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง
22. ปลูก้ังจิตใต้สานึก
23. ้่ายวินัยโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียนสอดส่องดูแลความประพฤติ
24. ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองในการจัดอบรมใบขับขี่ให้กับนักเรียน (รถจักรยานยนต์)
25. จัดทาป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร เพื่อเป็นการบังคับใช้ในโรงเรียน
26. มีบทลงโทษด้านวินัยสาหรับนักเรียนที่้่า้ืนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรในสถานศึกษา
และจากการประเมินผลในกระบวนการดาเนินงานตามรูปแบบการขับเคลื่อนงาน โดยใช้ Heart Model พบว่า
กระบวนการดาเนินงานด้านการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ในโรงเรียนในปี 2558 โดย
ใช้ Heart Model กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็น ดังนี้
การบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์
1. กิจกรรมจิตอาสา
2. กิจกรรมแนะแนว
3. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร
4. วิชาจริยธรรม
5. วิชาสุขศึกษา
โรงเรียนกันทรวิชัย
1. วิชาสังคมศึกษา หน้าที่พลเมือง
2. ลูกเสือ
3. นักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
1. วิชาสุขศึกษา ในการลดอุบัติเหตุและการขับขี่ปลอดภัยตามกฎจราจร
2. วิชาหน้าที่พลเมือง ในการมีระเบียบวินัยและการเคารถกฎหมาย
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3. กิจกรรมชุมนุม นักเรียนแกนนาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย โดยจะมีการแทรกเข้าไป
ในทุกกลุ่มสาระ เนื่องจากการขับขี่ปลอดภัยเป็นข้อสาคัญที่ทุกคนตระหนักและร่วมกันรับผิดชอบ
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
1. วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นการบรรยายสิ่งที่ควรปฏิบัติ เป็นพลเมืองที่ดีด้านการปฏิบัติตามกฎจราจร
2. สุขศึกษา เป็นการสอนในเรื่องผลกระทบต่ออวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย
โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
1. วิชาหน้าที่พลเมือง กฎหมายน่ารู้
2. วิชาสุขศึกษา กฎจราจร
3. วิชาภาษาไทย เรียงความการขับขี่ปลอดภัย
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
1. วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีการอบรมขับขี่ปลอดภัยจากบริษัท เอ เอส มอเตอร์
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
1. วิชาภาษาไทย =
เรียงความเรื่องความปลอดภัย
2. วิชาสังคม =
กฎหมายน่ารู้
3. วิชาสุขศึกษา =
กฎจราจร
4. วิชาคอมพิวเตอร์ = สารคดี (ภาพยนตร์สั้น)
5. วิชาศิลปะ =
วาดภาพเครื่องหมายจราจร
โรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม)
1. วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
2. วิชาลูกเสือ
3. กิจกรรมส่งเสริมวิชากากร “การขับขี่ปลอดภัย”
4. วิชาสังคมศึกษาในบางเนื้อหา
จุดเด่นในการพัฒนาโครงการ ที่เกิดขึ้น คืออะไร
การใช้เครือ่ งมือ Heart Model โดยเทคนิค Coaching และ START HEART MODEL ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการ จากการดาเนินโครงการตั้งแต่ปี 2557 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้
รูปแบบการดาเนินงาน คือ Heart Model และได้สร้างพี่เลี้ยง Coaching จากนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเพื่อ
ทาหน้าที่ติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 17 แห่ง ในปี 2558 จึงได้เกิดพี่เลี้ยง 2
ระดับ คือ Coaching แกนนานักเรียนโรงเรียนเดิม 17 แห่ง กับ START HEART MODEL ซึ่งเป็นนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาล โดยพี่เลี้ยงทั้ง 2 ระดับต้องร่วมมือกันนาเครื่องมือ Heart Model ไปเสริมศักยภาพให้กับ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายใหม่ ได้แก่
พื้นที่โกสุมพิสัย
1. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อาเภอโกสุมพิสัย
2. โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ ที่ 209
เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ อาเภอโกสุมพิสัย
3. โรงเรียนหนองเหล็กศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ อาเภอกุดรัง
พื้นที่บรบือ
1. โรงเรียนบรบือ และโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนโนนราศีวิทยา
2. โรงเรียนบรบือวิทยาคารและ โรงเรียนบ้านบรบือ เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม

168

Good
นออกเฉี
ยงเหนื
อตอนล่
างาง 169173
Goodpractice
Practiceภาคตะวั
ภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
อตอนล่

พื้นที่กันทรวิชัย
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(้่ายมัธยมและโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมเป็นพี่เลี้ยง
โรงเรียนกันทรวิชัย
พื้นที่เชียงยืน
1. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม โรงเรียนบ้านเชียงยืน เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร อาเภอ
ชื่นชม
พื้นที่อาเภอเมือง
1. โรงเรียนผดุงนารี เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
2. โรงเรียนมหาวิชานุกูลเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา
4. โรงเรียนสารคามพิทยาคม เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
บทเรียนความสาเร็จ คืออะไร (How to)
กระบวนการประเมินบริบทของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายใหม่โดยพี่เลี้ยง ทั้งนี้วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคามได้จัดทาคู่มือสาหรับพี่เลี้ยง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินกิจกรรมกับโรงเรียนใหม่ ดังนี้
1. การละลายพฤติกรรม โดยกิจกรรมการละลายพฤติกรรมเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญ
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้พี่เลี้ยงทั้งของโรงเรียนเดิม นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามและ
นักเรียนแกนนา นักเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขยายผลได้รู้จักกัน คุ้นเคย สร้างสัมพันธภาพกัน เป็นกิจกรรม
ที่ทาให้ได้ทราบ และเปิดโอกาสให้กล้าแสดงออก เพื่อให้กล้าพูด กล้าคิด แสดงความคิดเห็น สร้างความสนิท
คุ้นเคยเพื่อทาให้สามารถเกิดความกล้าในการตอบแสดงความคิดเห็นถึงศักยภาพในตัวนักเรียน
2. การวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา โดยพี่เลื้ยงดาเนินการพาสมาชิกกลุ่มวิคราะห์บริบท
สถานศึกษา โดยการล้อมวงเป็นวงกลมพูดคุยกันเรื่องอุบัติเหตุและการแก้ปัญหาในโรงเรียน พร้อมการสร้าง
มาตรการทางสังคม ในรูปแบบสุนทรียสนทนา กลุ่มเป้าหมายสะท้อนให้เห็นภาพ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 จุดเสี่ยง
กลุ่มที่ 2 พฤติกรรมเสี่ยง
กลุ่มที่ 3 การมีส่วนร่วม
กลุ่มที่ 4 มาตรการในการแก้ปัญหา
กลุ่มที่ 5 รายวิชาที่สอดแทรกเนื้อหาการขับขี่ปลอดภัย
พี่เลี้ยงคอยแนะนา แชร์ประสบการณ์แต่จะไม่เป็นการชี้นาให้ทาให้แต่ละโรงเรียนคิดวิเคราะห์โรงเรียนของ
ตนเอง เพราะบริบทแต่ละโรงเรียนจะไม่เหมือนกัน
3. กลุ่มส่งตัวแทนนักเรียนของสถานศึกษาใหม่นาเสนอผลงาน
จากการดาเนินกิจกรรมนี้พบว่า การระดมความคิด ระดมสมอง ช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา หา
สาเหตุ และแนวทางแก้ไขที่หลากหลาย เป็นกิจกรรมที่ได้วิเคราะห์ เสนอ แสดงความคิดเห็น โดยทาเป็นกลุ่ม
ได้ข้อสรุปในการปฏิบัติร่ว มกัน เป็น การทางานร่วมกันแบบมีส่วนร่วม ได้พัฒนาทั้งส่ว นของผู้นาและผู้ร่ว ม
นาไปสู่ความยั่งยืนในการดาเนินงานในสถานศึกษา การเปิดโอกาสให้นักเรียนใหม่ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์
บริบทโรงเรียนและการฝึกการนาเสนอแบบมีส่วนร่วม เป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดโอกาส
ให้แต่ละกลุ่มนาปัญหา แล้วหาแนวทางแก้ปัญหา จากที่ระดมความคิดแล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอสิ่งที่
แต่ละกลุ่มได้ระดมความคิด ทั้งปัญหาและวิธีแก้ปัญหา นามาเขียนเป็นแผนภาพ และส่งตัวแทนแต่ละกลุ่ม
นาเสนอถือว่ารับฟังคา ข้อเสนอ ผลงาน สรุปงานแล้วร่วมกันสรุปเป็นมาตรการ เป็ นการทามาตรการแบบมี
ส่วนร่วม นักเรียนมีส่วนร่วมที่ดี เป็นกิจกรรมที่ทาให้นักเรียนใหม่กล้าที่จะแสดงออกทางความคิดเห็น ได้เสนอ
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แนวคิด บริบทของโรงเรียน นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน การ
สร้างมาตรการทางงสังคมที่เกิดจากการร่วมเสนอแนะของนักเรียนเองจะเป็นแนวทางที่จะทาให้การทางาน
ได้ผลงานที่ทาได้จริง อีกทั้งทางส่วนของผู้บริหารเองก็ต้องรับแนวทางไปพิจารณารวมถึงการปฏิบัติได้จริงหรืออ
ไม่มีการประชุมสภานักเรียน โดยการดาเนินงานของกรรมการนักเรียนและมีการนาเสนอปัญหาและช่วยกันคิด
วิธีการแก้ปัญหาด้านการจราจรในสถานศึกษา
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พัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดบุรีรัมย์
นางนภัสวรรณ บรรจงอักษร
บ.กลาง บุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเสรี ศรีหะไตร) ได้นาตัวแบบระบบการบริหาร
จัดการรายกรณีที่เรียกว่า Buriram Case Management Model (BCM-Model) B-CM Model มาใช้ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งกาหนดเป้าหมายสูงสุด คือ “บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลาน
ชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน” และกาหนดปัจจัยความสาเร็จ 9 ประการ (9 ดี) ภายใต้ธรรมนูญ
หมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (1 เป็นคนดี 2 มีปัญญา 3 รายได้สมดุล 4 สุขภาพแข็งแรง 5 สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ 6
สังคมอบอุ่น 7 หลุดพ้นอาชญากรรม 8 กองทุนพึ่งพาตนเอง 9 สร้างความเข็มแข็งให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) เป็นกลไกการขับเคลื่อน
จากสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลรวมทั้งช่วงเทศกาล
และช่วงปกติ เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบ พ.ศ. 2558 พบว่า
-จานวนอุบัติเหตุทางถนนปี 2558 เกิดขึ้น 1,708 ครั้ง ลดลงจากปี 2557 จานวน 410 ครัง้
-ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนปี 2558 จานวน 1,155 คน ลดลงจากปี 2557 จานวน 603 คน
-ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปี 2558 จานวน 270 คน ลดลงจากปี 2557 จานวน 21 คน
ถึงแม้ว่าจานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จานวนผู้บาดเจ็บ จานวนผู้เสียชีวิตปี 2558 จะมีจานวนลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 แต่เป้าหมายสูงสุดของจังหวัดบุรีรัมย์ คือ “ต้องไม่เกิดอุบัติ ไม่มีคนบาดเจ็บ ไม่มี
คนตาย” ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดบุรีรัมย์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ขอให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านต้องจั ดทาแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (village Plan) ซึ่งหากประชาชนในหมู่บ้านปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านฯ ให้เป็น
วิถีชีวิตประจาวันแล้ว จะทาให้หมู่บ้านนั้นปลอดภัยจากอุบัติตลอดทั้งปี
ดังนั้น ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดาเนินงานด้านความปลอดภัยทาง
ถนนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยบูรณาการการทางานกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เช่น
ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ สาธารณสุขจังหวัด ขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
บุรีรัมย์ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจากัดสาขาบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจั งหวัดบุรี รั มย์ เป็ นเลขานุการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภายใต้การหนุนเสริม
กระบวนการทางาน ภายใต้แผนงานการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) และงบประมาณจากกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การดาเนินงาน
การดาเนินงานเริ่มจากการจัดทาแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์ โดยกาหนดมาตรการทั่วไป เช่น มาตรการด้านการบริหารจัดการภัยทางถนน มาตรการด้าน
ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ (กู้ชีพ กู้ภัย) มาตรการเน้นหนัก เช่น การบังคับใช้
กฎหมาย ความปลอดภัยทางถนน สังคมและชุมชน การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน
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มาตรการการแก้ไขปัญหา เช่น การแก้ไขปัญหาจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ ปัญหา
จุดตัดทางรถไฟ มาตรการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
สงกรานต์ ปี 2559 และการออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล และการจัดกิจกรรม
วัน ป้ อ งกัน อุบั ติ ภัย แห่ งชาติปี 2558 เพื่ อเสริมสร้ างความตระหนัก สร้า งจิ ต ส านึ กด้านความปลอดภั ย ให้
ประชาชนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นภัย และเตรียมความพร้อมชุมชนในการรับสถานการณ์ภัยพิบัติทั้งที่เกิด
จากธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์

การดาเนินการประชุมคณะกรรมการและคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและลด
อุบั ติเ หตุ ทางถนนตลอดทั้ง ปี ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ดบุ รีรั มย์ โดยประชุ มร่ ว มกัน กับ นายอ าเภอ ผู้ กากับ การสถานี
ตารวจภูธร และสาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง โดยผ่านระบบ VDO Conference ณ สถานีตารวจภูธรในพื้นที่
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการระดับจังหวัดทราบ และหากมีปัญหาในการปฏิบัติจะได้หาแนวทาง
การป้องกันแก้ไขร่วมกัน ด้วยการนาตัวแบบระบบการบริหารจัดการรายกรณี B-CM Model และการบังคับใช้
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ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี มาขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปั ญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่ างแท้จริง ในทุกมิติของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนของจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปถ.จังหวัดบุรีรัมย์) จึงได้
กาหนดให้ทุกหมู่บ้านดาเนินการ ดังนี้ ให้ปฏิบัติตามธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ให้เป็นวิถีชีวิตประจาวัน
จัดทาแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี จัดทาประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อกาหนดกติกาหรือธรรมนูญชุมชน/หมู่บ้านด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจาปี 2559 ด้วย
ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน/หมู่บ้านทุกคน และทุกภาคส่วน

การจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ชุ มขน “ด่านชุมชน”หมายความว่า
จุดคัดกรองผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงบนถนนในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนที่เชี่ยมโยงกับถนนสายหลัก ซึ่งด่านชุมชน
ดังกล่าวสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างยืดหยุ่นตามพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ของหมู่บ้าน หรือชุมชน
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ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
1. ชุมชน โดย คณะกรรมการชุมชน ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกของ
ชุมชนทุกระดับร่วมกันจัดทาแผนชีวิตหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดชาติ โดยมีเป้าหมาย
สูงสุด คือ คนในชุมชนต้อง “ไม่เกิดอุบัติ ไม่มีคนบาดเจ็บ ไม่มีคนตาย” และร่วมกันกาหนดกติกาหรือธรรมนูญ
ชุมชน/หมู่บ้าน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนในพื้นที่ขึ้น เพื่อใช้เป็นบทลงโทษสมาชิกของ
ชุมชน/หมู่บ้านที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือธรรมนูญชุมชน/หมูบ้าน โดยดาเนินการจัดทาแผนชีวิตหมู่บ้านครบ
ทุกหมู่บ้าน (จานวน 2,546 หมู่บ้าน)
2. มีการปรับปรุงสภาพถนนที่เป็นจุดเสี่ยงโดยการตีเส้นชะลอความเร็ว ติดตั้งเสาจราจรล้มลุก
ร่ว มกับแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดบุรี รั มย์ และหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 22 จุด
ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทาง และติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพิ่มภาคีเครือภายในหมู่บ้าน จานวน 2,546 หมู่บ้าน
4. ได้ รั บ งบประมาณปกติ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงานและงบภาคเอกชนที่ เ ป็ น ภาคี เ ครื อ ข่ า ยการ
ดาเนินงาน
บทเรียนความสาเร็จ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเสรี ศรีหะไตร) ได้นาตัวแบบระบบการบริหารจัดการรายกรณี
ที่เรียกว่า Buriram Case Management Model (BCM-Model) B-CM Model มาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งกาหนดเป้าหมายสูงสุด คือ “บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัว
เดียวกัน สายเลือดเดียวกัน” และกาหนดปัจจัยความสาเร็จ 9 ประการ (9 ดี) ภายใต้ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (1
เป็นคนดี 2 มีปัญญา 3 รายได้สมดุล 4 สุขภาพแข็งแรง 5 สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ 6 สังคมอบอุ่น 7 หลุดพ้น
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อาชญากรรม 8 กองทุนพึ่งพาตนเอง 9 สร้างความเข็มแข็งให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
2. เกิดความร่วมมือและบูรณาการทางานของทุกภาคส่วน สามารถสนับสนุนการทางานซึ่งกันและกัน
ลดความซ้าซ้อน และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อการทางาน
ปัญหา/อุปสรรค
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ ยังไม่เห็นความสาคัญต่อปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนเท่าที่ควร ส่วนใหญ่ยังเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่น
2. ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามวินัยจราจร และขาดจิตสานึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน
3. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะเลขานุการศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน มีภารกิจประจาเป็นจานวนมาก และ
ข้าราชการที่รับผิดชอบงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโยกย้ายบ่อย ทาให้การทางานไม่ต่อเนื่อง
การติดตามประเมินผล
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเสรี ศรีหะไตร) ติดตามผลการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนด้วยตนเอง และสั่งการผ่านทางระบบ line Application อย่างต่อเนื่องทุกวัน
2. ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานอุบัติเหตุทางถนนทั้งปีในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรับทราบและรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนทุกเดือน
3. คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน มีการติดตามประเมินผลภายในชุมชน หากมีสมาชิกใน
ชุมชนไม่ปฏิบัติตามกติกาชุมชน/แผนชีวิตหมู่บ้าน จะต้องขอความร่วมมือ ว่ากล่าวตักเตือน และหากยัง้่า้ืน
ต้องถูกปรับเป็นเงินตามกติกาชุมชนที่กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะ
1. การบริหารจัดการข้อมูลในการรวบรวมข้อมูล 3 ฐาน สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ได้
2. ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง โดยเน้นโครงการที่เข้าถึงประชาชน เช่น โครงการ้ึกอบรม
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

180

Good Practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เปลี่ยนจุดเสี่ยงด้วยพลังคนทางาน
นางสาวจิราภรณ์ ปะธรรมโย
ม.วงษ์ชวลิตกุล
นายวรวุฒิ พละบุตร
สนง.ปภ.จ.ยโสธร
บริบทพื้นที่
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 หรือชื่อเรียกว่า “ถนนแจงสนิท” เปนเสนทางสาคัญผานจังหวัดยโสธร
ไปจังหวัดอุบลราชธานี และไปจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นถนนที่มีจุดเสี่ย งต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจานวนมาก
ในพื้นที่ของจังหวัดยโสธร โดยเฉพาะบริเวณหนาเทศบาลตาบลตาดทอง ชวงความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร
ลักษณะถนนเรียบตรง จานวน 4 เลนไมมีเกาะแบงกลางถนน สองขางทางประกอบดวยสวนราชการ โรงเรียน
บริ ษัท หางราน ปมน้ ามัน ตลาด และชุมชน รถยนตและรถจักรยานยนตสวนใหญใชความเร็ว เกิน กวาที่
กฎหมายกาหนด ซึ่งเปน สาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ทาใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน นามาซึ่งการสูญเสียชีวิต และ
ทรัพยสินของผู้ใช้รถ ใช้ถนน ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดยโสธร เดิมเป็นผู้ได้รับทุน
นวัตกรรมจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดาเนินโครงการวิทยุจราจร ในปี
2556-2557 จึงมีแนวคิดที่จะทาการต่อยอดโครงการเดิมในเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ
ดาเนินการควบคู่ไปกับการใช้วิธีการ มาตรการอื่นๆ ร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงได้มีการ
ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายของจังหวัดเพื่อพิจารณาจุดเสี่ยงที่จะดาเนินการ ซึ่งทุก้่ายได้ลง
ความเห็นร่วมกันในการกาหนดให้ถนนแจ้งสนิท บริเวณหนาเทศบาลตาบลตาดทอง ไปจนถึงสี่แยกศาลาแดง
รวมประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ดาเนินการยโสธรรวมใจสรางความปลอดภัยทางถนนบานตาดทอง ป 2558
ขึ้น เพื่อบูรณาการ ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความรวมมือไปสูภาคประชาชนใน
การสรางพื้นที่ตนแบบ (นารอง) รวมรณรงควินัยและน้าใจบนทองถนน โดยจะเปนแนวทางหนึ่งในการชวยปอง
กัน สงเสริม การลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตบนทองถนนของภาคประชาชน และผูใชรถใชถนนอยางยั่งยืนภาย
ใตแนวคิด การใชความเร็วตามที่กฎหมายกาหนด กาหนดหัวขอในการรณรงค คือ " Slow down Save Your
Life " หรือ " ชาลงอีกนิด ชีวิตปลอดภัย " ผานกิจกรรมความรวมมือตาง ๆ ที่ครอบคลุมกลุ มเปาหมาย ตั้ง
แตเด็ก เยาวชน สื่อมวลชน ขาราชการ พนักงานบริษัท ตลอดจนประชาชนผูใชรถใชถนนทั่วไป
การขับเคลื่อนงานในพื้นที่เป้าหมาย
ถนนแจ้งสนิทบริเวณหนาเทศบาลตาบลตาดทอง หรือเรียกว่า ถนนบ้านตาดทอง พื้นที่ดาเนินการ
เป็นช่วงบริเวณที่มีชุมชนหนาแน่น มีหน่วยงานราชการ โรงเรียน และภาคเอกชนจานวนมาก รวมทั้งเทศบาล
ตาบลตาดทองที่ เ ป็ น องค์ ก รที่ มี ศั ก ยภาพในพื้ น ที่ แต่ ปั ญ หาการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน จากการสอบถาม
ประชาชน ผู้นาชุมชน ในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอุบัติเหตุ ปรากฏว่ ามีการเกิดอุบัติเหตุจานวน
หลายครั้งต่อเดือน แต่ยังไม่มีหน่วยงานหลักดาเนินการในเรื่องการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งเรื่องข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติและเสียชีวิต เฉพาะพื้นที่ถนนดังกล่าว หน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านข้อมูล ไม่ได้ แยกรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเฉพาะพื้นที่ทาให้การจัดการเรื่อง
ข้อมูลมีปัญหาในการปฏิบัติงาน และบริเวณหน้าตลาดตาดทอง มีการจอดรถยนต์ทั้งสองข้างทางทาให้เกิด
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดตาดทองก็ยังขาดความร่วมมือในการ
รักษาวินัย จราจร และเป็ น ปั ญหาเรื่ องมวลชนในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในการ
ดาเนินการในครั้งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร มีกระบวนการดาเนินงานตาม
หลักวงจรคุณภาพ ( PDCA ) มีการวางแผน (Plan) การดาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน มีการจัดทา รวบรวม
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ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เชิญหน่วยงานของจังหวัดร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในการดาเนินงาน (Do) จะเน้น
เรื่องการมีส่วนร่วมทั้งภาคราชการ ผู้นาชุมชน และภาคประชาชน เป็นหลักในการจัดการ โดยทั้งกิจกรรมที่
ดาเนินการร่วมกับชุมชน มีการแต่งตั้งคณะทางานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัด และระดับ
พื้นที่ มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายจานวน 15 หน่วยงาน เข้าร่วมประกอบด้ วย สานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
ยโสธร สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลยโสธร แขวงทางหลวงยโสธร
สานักงานขนสงจังหวัดยโสธร ตารวจภูธรจังหวัดยโสธร เทศบาลตาบลตาดทอง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน) สาขายโสธร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จากัด สาขายโสธร ผู้นาชุมชนบ้านตาดทอง นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดยโสธร
ผู้ สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ประจาจังหวัดยโสธร ซึ่งได้ กาหนดแนวทางมาตรการในการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เป้าหมาย 6 มาตรการ พรอมมอบหมายภาคีเครือขายฯ ที่เขารวม จานวน 15 หนวย
งานรับผิดชอบดาเนินการตามขอตกลงในแตละมาตรการตามบทบาทหน้าที่ประจาของหน่วยงาน โดยมีการ
รายงานผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้ที่ประชุมทราบทุกเดือน (Check) ดังนี้
1. มาตรการดานการบริหารจัดการ
2. มาตรการดานการรณรงคประชาสัมพันธถนนและการสัญจรอยางปลอดภัย
3. มาตรการดานสังคม และชุมชน
4. มาตรการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจังและตอเนื่อง
5. มาตรการการแกไขปญหาจุดที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง (บริเวณหนาตลาดตาดทอง)
6. มาตรการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อมีการติดตามและประเมินผลในการดาเนินการตามมาตรการแล้ว ก็สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
พร้ อ มทั้ ง น าข้ อ มู ล ที่ต้ อ งปรั บ ปรุ ง การทางาน น าเสนอให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ จั ง หวั ด ทราบ และแจ้ งสั่ ง การให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบนาไปถือปฏิบัติต่อไป (Action) ในส่วนของงบประมาณในการดาเนินโครงการ ไดรับ
สนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานสนับสนุน การ
ดาเนิ น งานปองกัน อุบั ติเ หตุ จ ราจรในระดั บจั งหวัด ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนือ (สอจร.) และในส่ ว นการ
ดาเนินงานตาม 6 มาตรการที่กาหนดให้แต่ละหน่วยงานในคณะทางานไปดาเนินการนั้น ได้จากงบประมาณ
ปกติของแต่ละหน่วยงาน โดยมีกิจกรรมตามแผนงานที่กาหนดไว้ มีพิธีเปิดโครงการจัดแถลงข่าว พิธีเปิดถนน
ปลอดภัย และมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุหลั ก กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย จานวน 150 คน ประชุมคณะทางาน จานวน 10 ครั้ง และ
สนับสนุนเครือข่ายสื่อมวลชน จัดทาสื่อ และสื่อสารความเสี่ยง จานวน 5 แห่ง ในการดาเนินงานได้มีการนา
หลักการทางาน (5ส= สารสนเทศ/ข้อมูล สหสาขาวิชาชีพ สุดเสี่ยง สุดคุ้ม ส่วนร่วม) และ (5ช= ชง เชื่อม
ช้อน เช็ค ชม) เป็ น หลั กในการทางานในครั้งนี้ ทั้งในเรื่องสารสนเทศ/ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
โครงการฯ คณะทางานมอบหมายให้หน่วยกู้ภัยฮุก 31 จุดยโสธร โรงพยาบาลยโสธร สานักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด และบริ ษัท กลางฯ เป็ น ผู้ ร วบรวมข้ อมู ล และรายงานที่ป ระชุม ทุก เดือ น การดาเนิน งานตาม 6
มาตรการที่กาหนดเป็นการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ประจาของแต่ละหน่วยงานในลักษณะสหสาขาวิชีพ
และหลั ก การมีส่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงานในระดั บ จัง หวั ด ระดั บ พื้น ที่ ชุ มชนในการจั ด กิจ กรรม การประชุ ม
คณะทางาน ไดมีการบูรณาการทั้งดานงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ สาหรับการดาเนินงานของ
หน่วยงานตาม 6 มาตรการ ข้อมูลการดาเนินงานโครงการ สานักงาน ปภ.จังหวัดยโสธร ในฐานะเลขานุการ
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร มีการชงข้อมูลในวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์
อานวยการความปอลดภัยทางถนนจั ง หวัด ยโสธร (ศปถ.จัง หวัด ) ทราบและให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ งเช็ ค
ตรวจสอบเพื่อนาไปปฏิบัติ
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ภาพกิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายสื่อมวลชน จัดทาสื่อ และสื่อสารความเสี่ยง
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ภาพกิจกรรมผลการดาเนินการตามมาตรการที่คณะทางานโครงการฯ กาหนด
ผลผลิต/ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผลผลิตและผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของโครงการเกิดขึ้นทั้งในระหว่างดาเนินโครงการ และหลัง
ดาเนินการ จากการติดตามประเมินผลโดยคณะทางาน พบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เป้าหมาย ยังมี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจาทุกเดือน แต่ความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง บริเวณหน้าตลาดตาดทอง ไม่
มีการจอดรถบริเวณสองข้างทาง โดยเทศบาลตาดทองได้จัดสถานที่จอดรถให้และจัดอาสาสมัครป้องกันภัย้่าย
พลเรือน (สมาชิก อปพร.) อานวยความสะดวก โดยวางแท่งแบริเออร์และกรวยสะท้อนแสงตามแนวถนนหน้า
ตลาดซึ่งเป็นจุดเสี่ยงเพื่อลดความเร็วรถทาให้อุบัติเหตุหน้าตลาดลดลง และมีการตั้งด่านของตารวจภูธรเมือง
ยโสธรเป็นประจาทุกวันบนถนนแจ้งสนิทบริเวณเป้าหมาย แขวงทางหลวงยโสธร ได้ทาการปรับปรุงขยายถนน
ช่วงบริเวณด้านหน้าตลาด ซึ่งขณะนี้ดาเนินการช่วงที่หนึ่งแล้วเสร็จ คงเหลืออีกหนึ่งช่วงอยู่ระหว่างการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลาง ในส่วนของเทศบาลตาดทองเจ้าของพื้นที่เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในพื้นที่มากขึ้น โดยมีการจัดสรรงบประมาณเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนบ้านตาดทอง
ในปีงบประมาณ 2560 และมีการขยายผลการดูแลอานวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนจากตัวอย่างตลาดตาด
ทอง ไปยังบริเวณหน้าโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ โดยผู้นาชุมชนบ้านตาดทองและผู้ปกครอง ครู นั กเรียน
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ บทเรียนความสาเร็จของโครงการในครั้งนี้ คือ ทาให้ทราบว่าการทางานในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีความหลากหลายอย่างกรณีถนนบ้านตาดทอง ต้องใช้หลักการทางาน 5ส 5ช โดยต้อง
อาศัยแรงขับจากทุกภาคส่วนร่วมกัน และปัจจัยของความสาเร็จที่สาคัญ คือ ในระดับนโยบายของจังหวัด และ
เจ้าของพื้นที่ให้ความส าคัญในการดาเนิ นโครงการทาให้เกิดการขับเคลื่อนงาน รวมทั้งการเสียสละในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ในส่วนปัญหาอุปสรรคต่อความสาเร็จและความยั่งยืนของโครงการ
คือ ความต่อเนื่องของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และขาดหน่วยงาน หรือบุคคลแกนนาในการขับเคลื่อน
งานในโอกาสต่อไปเมื่อโครงการสิ้นสุด ข้อเสนอแนะในการขยายผลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว คือ ด้านเครือขายประชาสัมพันธ ควรจะมีการพัฒนากลุมเครือขายฯ อยางตอเนื่อง และเพิ่มเครือขาย
เขาไปในระดับตาบล และหมูบาน ใหครอบคลุมพื้นที่ ดานการปฏิบัติงานของหนวยงานในพื้นที่ เชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตองเขามามีบทบาทในการดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่อยางจริงจังและ
ตอเนื่อง โดยการสนับสนุนทั้ง บุคลากร เครื่องมือ และงบประมาณ
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ความปลอดภัยสร้างทีว่ ินัยจราจร
นางสาวคุณชนะอนันต์ พันธุ์ศิริ
สนง.ปภ.จ.ศรีสะเกษ
สถานการณ์

จังหวัดศรีสะเกษ มีประชากร 1,443,976 คน แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาค/ท้องที่ จานวน
22 อาเภอ 206 ตาบล 2,626 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 2
แห่ง เทศบาลตาบล 23 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล 191 แห่ง รวม 217 แห่ง มีพื้นที่ 8,839,976 ตาราง
กิโลเมตร เส้นทางคมนาคม มีทางหลวงแผ่นดินติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 226 จาก
จังหวัดนครราชสีมา ผ่านจังหวัดศรีสะเกษ ไปจังหวัดอุบลราชธานี และทางหลวงหมายเลข 24จากอาเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา ผ่านจังหวัดศรีสะเกษ ไปจังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณการใช้รถใช้ถนนแปรผันโดยตรง
กับประชากร จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านของการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
ระหว่างจังหวัด มีสภาพการจราจรที่หนาแน่นในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์
เข้าพรรษา และวันหยุดต่อเนื่อง ซึ่งมีปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์เป็นจานวนมาก ทั้งในเขตเทศบาลเมือง
อาเภอ ตาบลและหมู่บ้านต่างๆ สถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดศรีสะเกษ มีค่อนข้างมากตามสัดส่วนประชากร
7.59 คนต่อแสนประชากร สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดศรีสะเกษ สรุปได้ดังนี้
1. ร้อยละ 96.74 สาเหตุจาก พฤติกรรมของคน เช่นขับรถเร็ว, เมาแล้วขับ, ้่า้ืนสัญญาไฟ
จราจร, ตัดหน้ากระชั้นชิด, แซงรถผิดกฎหมาย และอื่นๆ
2. ร้อยละ 2.19 สาเหตุเกี่ยวกับถนนและสิ่งแวดล้อม เช่น ถนนลื่น, ถนนชารุด, ถนนมืด, มี้น
ตก, มีหมอกควัน, มีสิ่งกีดขวาง และอื่นๆ
3. ร้อยละ 1.07 สาเหตุเกี่ยวกับรถ เช่น ระบบห้ามล้อขัดข้อง, ล้อ/เพลาหลุด, ยางเสื่อมสภาพ
, ระบบบังคับเลี้ยวขัดข้อง และอื่นๆ
ในปี 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงมีนโยบายให้บรรจุการดาเนินการด้านความ
ปลอดภัยทางถนนเป็นหนึ่งในวาระการขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษปลอดภัยทางถนนตลอด 365 วัน โดย
มอบหมายให้ ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกัน
ดาเนินการสารวจจุดเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงร่วมกันเพื่อให้จานวน
อุบัติเหตุลดลง และเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัดตามคาสั่งจังหวัดศรี
สะเกษ ที่ 1145/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษและ
คณะอนุกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 28 เมษายน 2558
จากการประชุมศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2559 ได้สรุปจุดเสี่ยงจากลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความปลอดภัย
ต่างๆ ที่มีผลให้เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุมาเป็นข้อสรุปจุดเสี่ยงทั้งหมด พร้อมการลงพื้นที่โดยมีทีมสหสาขาภาคี
เครือข่ายงานด้านอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 และวันที่ 28 มิถุนายน
2559 เพื่อหาข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา ทั้ง 20 จุด ในพื้นที่ 8 อาเภอ ดังนี้
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สรุปจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2559
อาเภอ
เมืองศรีสะ
เกษ
กันทรลักษ์
ขุนหาญ
อุทุมพรพิสัย
ราษีไศล
กันทรารมย์
เมืองศรีสะ
เกษ
กันทรลักษ์

พื้นที่ในความ
รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
1. จุดกลับรถบริเวณหน้าห้างบิ๊กซี ศรีสะเกษ
2. หน้ามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ แขวงทางหลวง ศก. ที่ 1
แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2
3. แยกธงชัยมอเตอร์
4. โค้งบ้านกระแซง
แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2
5. สี่แยกบ้านกราม
แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2
6. สี่แยกบ้านกุดนาแก้ว
แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2
7. ทางโค้งหน้าโรงเรียนกาแพง (226)
แขวงทางหลวง ศก. ที่ 1
8. ทางโค้งบ้านหนองสะเต็ง
แขวงทางหลวงชนบท
ศก.
9. สามแยกคูโบต้า
แขวงทางหลวง ศก. ที่ 1
10. สี่แยกบ้านคล้อ
แขวงทางหลวง ศก. ที่ 1
11. โค้งร้านลาบโพ้นค้อ
แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2
จุดเสี่ยง (ปรับใหม่)

ไตร
มาส
1

2

12. ค่ายทหารพราน 23
แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2
3
13. จุดยูเทิร์นหน้าโลตัส ขุขันธ์
แขวงทางหลวง ศก. ที่ 1
ขุขันธ์
14. บ้านสมบูรณ์ (ขุขันธ์ – ภูสิงห์)
แขวงทางหลวง ศก. ที่ 1
พยุห์
15. หน้าร้านสะดวกซื้อ (7-11) ตรงข้ามร้านยอดอ้อ แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2
16. สามแยก อสมท.
แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2
17. หน้าโรงสีไฟเจียเม็ง
แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2
เมืองศรีสะ
18. ทางโค้งเข้าบ้านหนองไผ่
แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2 4
เกษ
19. สี่แยกกองร้อยอาสารักษาดินแดน (อส.)
แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2
20. หน้าโรงเรียนบ้านกุดโง้ง
แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2
แนวทางการแก้ไขจากการประชุม กาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหาของจุดเสี่ยง
ในเบื้องต้น ขึน้ อยู่กับบริบทของจุดเสี่ยง ซึ่งการแก้ไขดังกล่าว จะมีทั้งที่ต้องใช้งบประมาณและหน่วยงานภาครัฐ
เข้าไปดาเนินการ บางจุดไม่ต้องใช้งบประมาณเพียงแต่มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบว่า พื้นที่จุด
นี้เป็นจุดเสี่ยง ให้เ้้าระวังในการขับขี่ สาหรับแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง อาทิ แก้ไขโดยการติดตั้งไฟกระพริบ
ป้ายสัญญาณเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งในแต่ละจุดเสี่ยง หน่วยงานเจ้าของพื้นที่สามารถดาเนินการได้เอง
หากแต่พื้นที่จุดเสี่ยงที่มีความจาเป็นต้องใช้หลักวิศวกรรมจราจรเข้ามาแก้ไขปัญหา จึงจาเป็นต้องให้หน่วยงานที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่ แขวงทางหลวง และแขวงทางหลวงชนบท เข้ามาดาเนินการ พื้นที่จุดเสี่ยงที่
ได้รับการแก้ไข อาทิ

มาตรการดาเนินการด้านวิศวกรรมทางถนน การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ บริเวณ
ลักษณะของพื้นที่
มาตรการที่ดาเนินการด้านวิศวกรรมทางถนน
ภาพการดาเนินการแก้ไข
1 โค้งบ้านโพน ลักษณะเป็นทาง 2 ช่องจราจร - ตรวจสอบอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยให้ใช้งานได้
ค้อ
กายภาพเป็นทางโค้งปกติผิว
ปกติ ตลอดเวลา
ทางลาดยางสภาพดี
มี - ดูแล ผิวทางปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า แต่งต้นไม้ ให้
เครื่องหมายจราจร ครบถ้วน มองเห็นชัดเจน
ปุ๋มสะท้อนแสงป้ายเตือนทาง
- ได้ทาเครื่องหมายจราจร (ตีเส้น) ใหม่เพิ่มความชัดเจน
โค้ง
สถาพข้างทางภูมิทัศน์ - อยู่ระหว่างเสนอแผนของบประมาณทาการติดตั้งไฟฟ้า
ชัดเจน
แสงสว่าง บริเวณนี้
2 สามแยก
ลักษณะเป็นทาง 2 ช่องจราจร - ตรวจสอบอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยให้ใช้งานได้
อส.มท
กายภาพเป็นทางโค้งปกติ ผิว ปกติตลอดเวลา
ทางลาดยางสภาพดี มีทางแยก - ดูแลผิวทาง ปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้า แต่งต้นไม้ ให้มองเห็น
บริเวณทางโค้งมีเครื่องหมาย
ชัดเจน
จราจร ครบถ้วน ป้ายเตือนทาง - ได้ทาเครื่องหมายจราจร (ตีเส้น) ใหม่เพิ่มความชัดเจน
โค้ง ไฟฟ้าแสงสว่างสถาพข้าง - ได้ทาการเพิ่มป้ายเตือนทางแยก ทางแยกข้างหน้าโปรด
ทางภูมิทัศน์ชัดเจน
ระมัดระวังพร้อมไฟกระพริบเตือนแบบเสาสูง มีแขนยื่นเพื่อ
ผู้ใช้ทางได้เห็นชัดเจน
- เสนอแผนของบประมาณแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบนทาง
หลวง
โดยทาการขยายเพิ่มพื้นที่จราจรทาจุดกลับรถให้
ปลอดภัย อยู่ระหว่างรอการพิจารณา จัดสรรงบประมาณ
3 หน้าโรงสี
เป็นทาง 4 ช่องจราจร ชนิด - ตรวจสอบอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยให้ใช้งานได้
เจียเม้ง
เกาะสี ผิวทางสภาพดี กายภาพ ปกติตลอดเวลา
ทางตรงมีเครื่องหมายจราจร
- ได้ทาเครื่องหมายจราจร (ตีเส้น)ใหม่เพิ่มความชัดเจน
ครบถ้วน เดิมไม่มีไฟฟ้าแสง - ได้ทาการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยในช่วง
สว่าง สถาพข้างทางภูมิทัศน์ นี้
ชัดเจน
- เสนอแผนทาการก่อสร้างเกาะแบบยกพร้อมทาจุดกลับ
รถเป็นแห่งๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
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ลักษณะกายภาพของถนนเป็น
- ตรวจสอบอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยให้ใช้งานได้
คอขวดจุดสิ้นสุดทาง 4 ช่อง ปกติตลอดเวลา
จราจรผิวทางสภาพดี มีไฟฟ้า - ทาเครื่องหมายจราจร (ตีเส้น) ใหม่เพิ่มความชัดเจน
แสงสว่าง มีทางแยกเข้าชุมชน - ได้ทาการติดตั้งป้ายเตือนทางแยก พร้อมไฟกระพริบ
มีโรงเรียน สถานที่ราชการส เตือนแบบเสาสูงมีแขนยื่นเพื่อผู้ใช้ทางได้เห็นชัดเจน
ถาพข้างทางภูมิทัศน์มองเห็น
เสนอแผนของบประมาณเพื่อทาการขยายเพิ่มช่อง
ชัดเจน
จราจร
ปรับปรุงบริเวณทางเข้าชุมชนทาจุดกลับรถเพื่อ
ความปลอดภัยอยู่ระหว่างรอการพิจารณา
จัดสรร
งบประมาณ
มาตรการดาเนินการด้านวิศวกรรมทางถนน การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจังหวัดศรีสะเกษ (ต่อ)
ที่ บริเวณ
ลักษณะของพื้นที่
มาตรการที่ดาเนินการด้านวิศวกรรมทางถนน
ภาพการดาเนินการแก้ไข
5 แยกธงชัย ลักษณะกายภาพเป็นทางตรง
- ตรวจสอบอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยให้ใช้งานได้
มอเตอร์
4 แยกในย่านชุมชน เกาะยก ปกติตลอดเวลา
แบบดินถม ผิวทางสภาพดี มี วางแบริเออร์เพื่อชลอรถให้ระมัดระวังบริเวณแยก
ไฟฟ้าแสงสว่างสถาพข้างทาง
- ได้ทาการติดตั้งป้ายเตือนทางแยกป้ายชนิดไฟกระพริบ
บริเวณหัวเกาะทั้งสองด้านเพื่อให้ผู้ใช้ทางมองเห็นชัดเจน
ภูมิทัศน์มองเห็นชัดเจน
อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณทาการติดตั้ง
ไฟสัญญาณจราจร
6 สี่แยกบ้าน เป็นทางตรง ยานพาหนะที่ขับขี่ - ถนนสายรอง ซึ่งเป็นถนนของกรมทางหลวงชนบท ทา
คล้อ
ผ่านเส้นทางนี้ วิ่งด้วยความเร็ว ป้ายเตือนว่าข้างหน้ามีทางแยก
เกิดกว่าที่กฎหมายกาหนด และ - ถนนสายหลัก (สาย 226) ทาเกาะสี ติดตั้งลูกระนาดสี
มีปริมาณการจราจรมากเฉลี่ย ติดตั้งไฟกระพริบ และป้ายเตือนข้างหน้ามีทางแยก
ถึง 13,524 คันต่อวัน รวมไปถึง - ถนนสายหลัก (สาย 226) ก่อสร้างเกาะยกทาสี วางแบร์
ไหล่ทางของถนนทั้งสองข้าง
ริเออร์หัวเกาะ และติดตั้งป้ายเตือนครบถ้วน ไฟกระพริบ
เป็นทางลาดชัน
ไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดความยาวของเกาะ

4 หน้า
โรงเรียนกุด
โง้ง

Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1
8
4

Good Practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

187

7 สี่แยก
บ้านกราม

ลักษณะเป็นทาง 4 ช่องจราจร - ตรวจสอบอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยให้ใช้งานได้
กายภาพทางตรง มีทางแยกจาก ปกติครบถ้วนตลอดเวลา
ชุมชนบรรจบเป็น 4 แยก ผิว - ดูแล ผิวทางปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งหญ้า ต้นไม้ ให้
ทางลาดยางสภาพดี
มองเห็นชัดเจน ตลอดเวลา
เครื่องหมายจราจรชัดเจน มี - ได้ทาการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายเตือนเพิ่มเติม
ไฟฟ้าแสงสว่างสถาพข้างทาง เพิ่มความปลอดภัย
ภูมิทัศน์มองเห็นชัดเจน
- ได้รับงบประมาณทาการบูรณะก่อสร้างเป็นทาง 4 ช่อง
จราจร ดาเนินการในปี 2560 มีการปรับปรุงทางแยกจุดนี้
พร้อมทาการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร
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ซึ่งในการแก้ไขจุดเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2559 ทางทีมสหสาขาภาคีเครือข่ายงานด้าน
อุบั ติเหตุทางถนนของจั งหวัดศรี สะเกษได้เลือกจุดเสี่ยงบริเวณสี่แยก บ้านคล้ อ ตาบลดู่ อาเภอกันทรารมย์
บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 กับถนนทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ 3012ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงของ
จังหวัด ที่พบว่าเป็นบริเวณที่เกิดเหตุซ้าซากทุกปี มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดศรีสะเกษในปี 2555 - 2559 มี
ดังนี้
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ณ จุดเสี่ยงสี่แยกบ้านคล้อ ต.ดู่ อ.กันทรารมย์
ย้อนหลัง 5 ปี (2555-2559)
พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
2559
อุบัติเหตุ (ครั้ง)
10
3
8
8
3
ผู้เสียชีวิต (คน)
2
0
1
2
0
ผู้บาดเจ็บ (คน)
8
3
7
6
3
สาเหตุ ส่ ว นใหญ่ ข องการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เกิ ด จากถนนสายหลั ก (สาย 226) เป็ น ทางตรง
ยานพาหนะที่ขับ ขี่ผ่ านเส้ น ทางนี้ วิ่งด้ว ยความเร็ว เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด จากการตรวจจับ ความเร็ว
ประมาณ 120 กม./ชม. ซึ่งกฎหมายกาหนดไม่เกิน 90 กม./ชม. และมีปริมาณการจราจรมากเฉลี่ยถึง 13,524
คันต่อวัน รวมไปถึงไหล่ทางของถนนทั้งสองข้าง เป็นทางลาดชัน ทาให้ยานพาหนะที่มาจากถนนสายรอง ต้อง
เร่งเครื่องขึ้นมาทาให้เกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะที่มาจากถนน สายหลัก และถนนสายรองมีชาวบ้านสัญจรกัน
ไปมาอย่างไม่มีระเบียบ รวมถึงการนาสัตว์เลี้ยงข้ามบนถนนสายหลัก
การดาเนินงาน
โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ กาหนดให้มีการสารวจและสอบถามข้อมูล ทั้งก่อนและหลัง
ดาเนินการและกาหนดแนวทางการแก้ไขแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
การแก้ไขระยะที่ 1
- ถนนสายรอง ซึ่งเป็นถนนของกรมทางหลวงชนบท ทาป้ายเตือนว่าข้างหน้ามีทางแยก
- ถนนสายหลัก (สาย 226) ทาเกาะสี ติดตั้งลูกระนาดสี ติดตั้งไฟกระพริบ และป้ายเตือน
ข้างหน้ามีทางแยก
- ประชาชนในพื้นที่จัดตั้งด่านชุมชนในช่วงวันหยุดเทศกาล เพื่อเตือนประชาชนที่สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้านและถนนสายหลัก
การแก้ไขระยะที่ 2
- ถนนสายหลัก (สาย 226) แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ได้ใช้งบปกติประมาณแปดแสนบาท
เศษ ก่อสร้างเกาะยกทาสี วางแบร์ริเออร์หัวเกาะ และติดตั้งป้ายเตือนครบถ้วน ไฟกระพริบ ไฟฟ้าแสงสว่าง
ตลอดความยาวของเกาะ ซึ่งตรงตามหลักวิศวกรรมจราจรทั้งสิ้น และเป็นการอานวยความปลอดภัยด้านถนน
ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา
ผลการดาเนินงาน
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ได้นาแนวทางการแก้ไขเข้ารายงาน
ที่ประชุมให้ทราบในเบื้องต้น หลังจากที่มีการดาเนินการแก้ไข ทั้งในระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ซึ่งคณะทางาน
สหสาขาภาคีเครือข่ายงานด้านอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดศรีสะเกษได้มีการสารวจจานวนอุบัติเหตุ หลังจาก
ที่มีการแก้ไขในระยะที่ 1 พบว่าจานวนอุบัติเหตุลดลง โดยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่
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29 สิงหาคม 2559 มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ลักษณะของอุบัติเหตุคือ ขับรถชนเกาะกลางถนน การเกิดอุบัติเหตุครั้ง
นี้ เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎจราจรโดยไม่ทาตามป้ายสัญญาณเตือนว่า ให้ระวังทางข้างหน้ามี
ทางแยก และจากการแก้ไขในระยะที่ 2 ยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทั้งนี้จากการสอบถามประชาชนที่ใช้รถ
สัญจรบริเวณนี้พบว่า เมื่อขับรถมาถึงบริเวณจุดนี้แล้วเห็นป้ายสัญญาเตือน และไฟกระพริบ ทาให้ชะลอ
ความเร็วลง อัตราการเกิดอุบัติเหตุจึงไม่มี และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกาหนดจุดให้สัตว์เลี้ยงข้ามผ่านเฉพาะ
บริเวณ อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้เข้าร่วมจัดตั้งด่านชุมชน พร้อมทั้งให้คาแนะนาและ
ตักเตือนการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล วันหยุดต่อเนื่องกับประชาชนที่สัญจรไปมา ซึ่งก็เป็นการช่วยให้สถิติ
จานวนอุบัติเหตุลดน้อยลง
จากการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในครั้งนี้ รายการถนนปลอดภัย ซึ่งออกอากาศทาง ช่อง 7 สี
โดยเนื้อหารายการ เป็นการนาเสนอการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในการลดจานวนอุบัติเหตุ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับ
จังหวัดอื่นๆ และเป็นการขอบคุณคณะทางาน ภาคีเครือข่ายที่ร่วมบูรณาการในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง โดย
ทางทีมงาน ช่อง 7 สี ได้เข้ามาลงพื้นที่ถ่ายทารายการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 และกาหนดออกอากาศใน
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 17.40 น.

บทเรียนความสาเร็จ
ปัจจัยเอื้อ
- จากปัญหาอุบัติเหตุ และการสัญจรไปมาอย่างไม่เป็นระบบ ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดตั้งด่านชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับผู้นาท้องถิ่นดังเช่น ตัวอย่างสี่
แยกบ้านคล้อ ทาให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ เห็นปัญหา และให้ความสาคัญ
กับการแก้ไขปัญหา จึงได้มีข้อสั่งการให้ใช้หลักวิศวกรรมจราจรแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ดังกล่าว ในขณะเดียวกัน
กระทรวงคมนาคม ได้จัดสรรงบประมาณจานวน แปดแสนเศษ เพื่อใช้ในการดาเนินการ ต่อในระยะที่ 2 ให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การติดตามประเมินผล
มีการติดตามและประเมินผลโดยการสารวจ และสอบถามข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ และ
ประชาชนที่สัญจรไปมาบนท้องถนน พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลในการแก้ไขระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึง
เดือนกรกฎาคม 2559 ทาให้ทราบว่าจานวนอุบัติเหตุลดลง
ปัญหา / อุปสรรค
งบประมาณในระดับจังหวัดมีจากัดสาหรับการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมได้ทันเหตุการณ์
สอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองศรีสะเกษ การแก้ไขปัญหาจึงต้องเกิดจากการมีส่วนร่ วม
ของภาคประชาชน และงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง
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แนวทางการขยายผล/ความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ
- นาแนวทางการแก้ไขโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนใน
พื้นที่ไปขยายผลให้กับจุดเสี่ยงอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมอบรมให้ความรู้ในรูปแบบของศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนนระดับอาเภอ และระดับท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่ในลักษณะสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ความตระหนักในเรื่องพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
- ให้ผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ประจาด่านชุมชน
สามารถตักเตือน และให้ความรู้กับประชาชน โดยอาศัยความใกล้ชิดและความคุ้นเคย
- ควรมีการบูรณาการแผนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตลอดทั้งปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
วาระจังหวัด ที่ให้จังหวัดศรีสะเกษปลอดภัยทางถนนตลอด 365 วัน
- มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประชาสัมพันธ์
- ควรให้มีการประชุมคณะทางานอย่างต่อเนื่อง
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เพราะอุบัติเหตุ(จังหวัดร้อยเอ็ด) ไม่ใช่..........เรื่องของเวรกรรม
สุภาภรณ์ ทัศนพงศ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
สถานการณ์
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางภาคอีสาน มีทางหลวงหลายสายพาดผ่าน เพื่อมุ่งสู่จังหวัด
อุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม ฯลฯ จานวนยานพาหนะที่สัญจรในจังหวัดร้อยเอ็ด มีมากทั้งในช่วงเทศกาล
และช่วงเวลาปกติ ทาให้มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 27.59 ต่อแสนประชากร (รายงาน
สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ในปี 2557) เป็นสาเหตุการตายลาดับที่ 3 รองจากมะเร็งและ
หลอดเลือดหัวใจ นั่นเป็นสาเหตุที่ทาให้ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศนโยบาย
“ร้อยเอ็ด 7 มาตรการ” และ กาหนดให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน “ร้อยเอ็ด
เมืองแห่งความปลอดภัย (Roi et Healthy City)” กลไกในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ประกอบด้วย การ
จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ระดับจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนอาเภอทั้ง 20 อาเภอ และกาหนดให้มีการขับเคลื่อน ศปถ.อปท. ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 แต่.....อุบัติเหตุก็ยังไม่ลด
นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โดยการตั้งคณะอนุ กรรมการด้านข้อ มูล ข่าวสารเพื่อรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ ยง ในการเกิ ด
อุบัติเหตุทางถนนทั้งจังหวัด ผลการประชุมพบว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน(เครือข่าย 5 E) มีผลการดาเนินงานตลอดทั้งปี แต่ยังขาดการเชื่อมโยงที่ดี รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการเกิด
อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนยั ง ขาดการมี ส่ ว นร่ ว มของพื้ น ที่ ห รื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นน ท าให้ ก าร
ดาเนิ น งานดั งกล่ าวขาดพลั งที่ จ ะท าให้ ล ดการเกิ ดอุ บั ติเ หตุ ท างถนนลงได้ จากปั ญหาดั ง กล่ าวจึ งได้เ กิ ด
กระบวนการชักชวนผู้ที่มีหน้าที่หลักในการทางานดังกล่าวพูดคุยทั้งในรูปแบบการประชุม การเสนอข้อมูลทาง
กลุ่มไลน์ การส่งข้อมูลทางอีเมลล์ การกินข้าวเล่าเรื่อง หรือแม้แต่การพูดคุยในงานต่างๆที่มีโอกาสได้พบปะกัน
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการหนุนเสริมจากแผนงาน
ป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร) รวมทั้งงบสนับสนุนจาก บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพราะทุกภาค
ส่วน ทุกภาคีเครือข่ายมีแนวคิดเดียวกันว่า “อุบัติเหตุไม่ใช่......เรื่องของเวรกรรม” แต่สามารถป้องกันได้ โดย
พยายามช่วยกันลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทาให้เกิดอุบัติเหตุ
กิจกรรมการดาเนินงาน
นาเสนอข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน นาไปสู่การกาหนดจุด
เสี่ยง การเสนอแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยง มอบหมายผู้มีหน้าที่ในการจัดการจุดเสี่ยงไปดาเนินงาน และให้นาเสนอ
ผลการดาเนินงานในการประชุมครั้งต่อไป นอกจากนั้น ประธานคณะอนุกรรมการด้านข้อมูลการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ยังเน้นหนักไปที่สถานศึกษา โดยให้เลขาคณะอนุกรรมการ เชิญผู้บริหารหรือผู้แทนจาก
สานักงานการประถมศึกษาเขตทั้ง 3 เขต และเขตมัธยมศึกษา จานวน 1 เขต ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อนาเสนอ
ข้อมูล การเกิด อุบั ติเหตุในสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ แก่คณะอนุกรรมการ ในส่ ว นตัว แทนจากท้องถิ่น
องค์การบริห ารส่ วนตาบลเหนือเมือง อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการดาเนิ นงานมาตรการองค์กรโดย
เน้นหนักการสวมหมวกนิรภัย 100% ในองค์กร และยังมีการขับเคลื่อนโดยการกาหนดธรรมนูญหมู่บ้านใน
เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในตาบลหนองหิน อาเภอเมืองสรวง เมื่อผนวกรวมกับการขับเคลื่อน
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ถนนปลอดภัยในสถานศึก ษาของบริษัท กลาง อีก 5 แห่ ง ร่ว มกับ การสนับ สนุน หมวกนิรภั ยแก่ส ถาน
ประกอบการและสถานศึกษาจาก สานักงานขนส่งจังหวัด จานวน 100 ใบ ทาให้การดาเนินงานด้านการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีการขยับพร้อมๆกันหลายภาคส่วน
ผลผลิต/ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผลผลิต
มีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับอาเภอ 20 อาเภอ มีแผนปฏิบัติการ
ระดับอาเภอทั้ง 20 แห่ง เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ
เป็นเวทีบูรณาการการทางานและการบูรณาการงบประมาณในการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ทั้งงบปกติและงบสนับสนุนระดับอาเภอ จังหวัด ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน
ผลลัพธ์
จากการประกาศนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ทาให้หน่วยราชการทุกหน่วยต้องมี
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของหน่วยงาน รวมทั้งบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ปี 2558 มีจานวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 7,848 คน ปี 2559 จานวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
7,935 คน ถึงแม้จานวนการบาดเจ็บไม่ลดลง แต่จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง โดยปี 2558 มี
ผู้เสียชีวิต 223 คน ปี 2559 (ต.ค 58 ถึง ก.ค 59) จานวน 197 คน
 การดาเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดังนี้
หน่วยงาน
กิจกรรม
งบประมาณ
สนง.ปภ.จังหวัด
-ตั้ง ศปถ.จังหวัด และมีการประชุม ทุกเดือน -งบจาก
กรมฯ
-ตั้ง ศปถ.อาเภอ 20 อาเภอ และกาหนดให้มีการ จานวน 400,000
ประชุมทุกเดือน
บาท
-ตั้ง ศปถ.จังหวัด และมีการประชุม ทุกเดือน -งบสนั บ สนุ น จาก
-ตั้ง ศปถ.อาเภอ 20 อาเภอ และกาหนดให้มีการ ส อ จ ร . จ า น ว น
ประชุมทุกเดือน
150,000 บาท
-MOU หน่วยงานราชการและสถานศึกษาทุกแห่ง
อบต.เหนือเมือง
-การส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อการใช้รถใช้ถนนที่ -งบสนั บ สนุ น จาก
ปลอดภัย
สอจร. จานวน
สานักงานขนส่งจังหวัด
-สนับสนุนงบประมาณกินข้าวเล่าเรื่อง 2 ครั้ง
189,000 บาท
-แก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ที่ได้จากการวิเคราะห์ ข้อมูล 3 10,000 บาท
ร้อยเอ็ด
ฐาน
บริษัทกลางคุ้มครอง
-สนับสนุนหมวกนิรภัยในองค์กรที่กาหนดมาตรการ
ผู้ประสบภัยจากรถ
ก า ร ใ ช้ ร ถ ใ ช้ ถ น น ที่ ป ล อ ด ภั ย
-สนั บ สนุ นงบประมาณกิน ข้ าวเล่ า เรื่อ ง 2 ครั้ ง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด -สนั บ สนุ นหมวกนิรภั ยในองค์ก รที่เข้าร่ ว มกาหนด
ร้อยเอ็ด
มาตรการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
-ประกาศนโยบายมาตรการองค์กรเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในหน่วยบริการทุก
ระดับ
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โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

-สุ่มสารวจการสวมหมวกนิรภัยในสถานบริการทุก
ระดับ และรายงานทุก 3 เดือน
สานักงานบารุงทางจังหวัด -จัดทาข้อมูล 3 ฐาน และนาเสนอในที่ประชุม คณะ
ร้อยเอ็ด / สานักงานทาง อนุ ศปถ.จังหวัด
หลวงชนบท
-กาหนดมาตรการองค์กรในการสวมหมวกนิรภัย
พร้อมจาหน่ายหมวกนิรภัยราคาถูกในโรงพยาบาล
-ซ่อมแซมผิวถนนที่ชารุด
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง
-ปรับปรุงจุดเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 3 ฐาน
บทเรียนความสาเร็จ
ปัจจัยเอื้อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสาคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการประกาศ
นโยบายจังหวัดปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุทางถนน ทาให้หน่วยงานอื่นๆ ตอบสนอง และกาหนดมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน มีคณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ทาให้เป็นการประชุมเฉพาะวาระเรื่องของ
อุ บั ติ เ หตุ
มี เ วลาในการน าเสนอ และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถน าไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ไ ด้
กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือสั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบั ติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับ
อาเภอ และระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้มีการขยับการดาเนินงานด้านการป้องกัน แก้ไขปัจจัยที่
ทาให้เกิดอุบัติเหตุ ถูกแก้ไขโดยอาศัยบริบทของพื้นที่โดยตรง
เงื่อนไข
การตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับอาเภอ เป็นการสั่งการให้ดาเนินการ
พร้อมกันทั้งจังหวัด แต่ยังขาด
การขับเคลื่อน ให้เกิดกลไก การดาเนินงานที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาล คณะกรรมการหลาย
อาเภอยังไม่มีการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ จึงควรจะชี้แจงกลวิธีดาเนินงาน
พร้อมกาหนดกิจกรรม และ มีการติดตาม ควบคุมกากับ รวมทั้งคัดเลือกอาเภอที่มีความพร้อม เป็นพื้นที่นา
ร่อง เพื่อให้เห็นผล และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในจังหวัดได้ การแก้ไขจุดเสี่ยง ควรให้พื้นที่รับทราบ
ข้อมูล โดยการสะท้อนข้อมูลจากการวิเคราะห์ทั้งระดั บจังหวัดและระดับอาเภอ เพื่อให้สามารถจัดการในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ทั้งระดับตาบลและอาเภอ และควรให้มี
ช่อ งทางในการน าเสนอปั จ จั ย ที่ ไ ม่ส ามารถแก้ ไขได้ใ นระดั บพื้ น ที่ เพื่อ ให้ ค ณะกรรมการอ านวยการศู น ย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนน พิจารณาให้การช่วยเหลือ
ปัญหา/อุปสรรค
คณะกรรมการศู น ย์ ป ฏิบั ติก ารป้อ งกั นและลดอุ บัติ เหตุทางถนน ระดั บอ าเภอขาดกลไกการ
ขับเคลื่อน จึงยังไม่เกิดการ
ดาเนินงานที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผู้บริหารระดับอาเภอ ตาบล บางแห่ง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับอาเภอ ทาให้ยังไม่มีการดาเนินงาน
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การติดตามประเมินผล
ยังไม่มีการติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนระดับอาเภอ
แนวทางขยายผล
คัดเลือกอาเภอที่มีความพร้อมในการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นพื้นที่
นาร่อง โดยกาหนดให้มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภออย่างน้อย 2 ตาบลเพื่อให้สามารถดาเนิ น
กระบวนการสร้างกลไกการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอาเภอ กาหนดให้
มีการศึกษาดูงาน การขับเคลื่ อน ศูน ย์ ป ฏิบั ติการป้ องกัน และลดอุบั ติเหตุท างถนนระดับ อาเภอ ตาบล ที่
สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ระดับอาเภอ ตาบล มีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ กาหนดกลไก
การขับเคลื่อน ศปถ.อาเภอ เช่น กาหนดให้มีการประชุมทุกเดือน นาเสนอการดาเนินงานของ ศปถ.อาเภอ
ในที่ประชุม ศปถ.จังหวัดทุกเดือน จัดตั้งอนุกรรมการ ศปถ.อาเภอเพื่อให้สะดวกต่อการขับเคลื่อน รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนใน อปท.ต้นแบบ
ข้อเสนอแนะ
การขับเคลื่อนทุกอาเภอทั้งจังหวัด จะทาให้ไม่สามารถติดตาม สนับสนุนได้อย่าง
เต็มที่ควร มีอาเภอที่เน้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถดาเนินงานได้ และสามารถเป็นต้นแบบเพื่อถ่ายทอดไป
ยังอาเภออื่นๆ ควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเพื่อเป็นพี่เลี้ยง คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอาเภอ ตาบล และควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนระดับ
อาเภอ
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การสร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
(ห่วงใครให้ใส่หมวก)ตาบลเหนือเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2559
นางสาววรวรรณ หนึ่งด่านจาก
ศูนย์สุขภาพจิตที่9 นครราชสีมา
สุภาภรณ์ ทัศนพงศ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ตาบลเหนือเมือง เป็นตาบลที่มีพื้นที่ติดต่อกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงมีบริบทเป็นสังคมเมือง จานวน
ยานพาหนะ ที่สัญจรไปมาในแต่ละวันมีจานวนมาก ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ การเกิดอุบัติเหตุจึงมีมาก
เป็นเงาตามตัว จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555-2557) จานวน 159 120 และ
329 ครั้ง ตามลาดับ ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยรุ่น (15-29 ปี)
องค์การบริหารส่วนตาบลเหนื อเมือง จึงร่วมกับบริษัทกลาง และภาคีเครือข่าย เช่นสานักงานขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จัดทา
โครงการ องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัยขึ้น โดยระยะเริ่มต้นมีองค์กรเข้าร่วมประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเหนือเมือง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี โดยมีเกณฑ์ประเมินที่บริษัทกลางร่วมกับ
คณะภาคีเครือข่าย กาหนดขึ้น เมื่อมีการนามาประเมินผลพบว่าผู้ บริหารทั้ง 3 แห่ง มีความพึงพอใจ และ
ต้องการให้มีการดาเนินการต่อ เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ผู้ ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ดก็ชื่นชมและขอให้องค์การบริหารส่วนตาบลเหนือเมือง ขยายพื้นที่ การดาเนินการออกไปให้กว้างขวาง
มากขึ้น เนื่องจากบุคลากรในองค์กรดังกล่าว มีพฤติกรรมการสวมใส่ห มวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น ไม่มีการเกิด
อุบัติเหตุของบุคลากรในองค์กรทั้ง 3 แห่งในรอบปีที่ผ่านมา
เป้าหมาย
1. เพื่อส่งเสริมการสร้างมาตรการองค์กรในการสวมหมวกนิรภัย 100 สาหรับผู้ใช้รถจักรายานยนต์
ในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในเขตตาบลเหนือเมือง และตาบลอื่นที่สนใจ
2. เพื่อลดจานวนผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของบุคลากรในองค์กรที่เข้า
ร่วมโครงการ
3. ค้นหาองค์ความรู้ในการสร้างมาตรการองค์กรการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่เป้าหมาย
1 องค์การบริหารส่วนตาบลเหนือเมือง
2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีร้อยเอ็ด
3. โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
4. บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จากัด (อาเภอจังหาร)
5. บริษัทหุ้นส่วนจากัดไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป
6. สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
7. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
8. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
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ตัวชี้วัด

1. เกิดมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100% อย่างน้อย 5 องค์กร
2. ร้อยละ 50 ขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ของบุคลากรในองค์กร 100%
3 ร้อยละ 50 ขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถลดอุบัติเหตุฯ การบาดเจ็บ และ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของบุคลากรในองค์กร จากปีที่ผ่านมา
4 เกิดชุดความรู้ และองค์ความรู้ ในการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
ผลการดาเนินงาน
ก.ผลที่ได้ตามตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ เกิดมาตรการองค์กรในการสวม
หมวกนิรภัย 100 % จานวน 5 องค์กร เกิด องค์กรต้นแบบ ในการสวมหมวกนิรภัย 100% สามารถผลักดัน
ให้เกิดการดาเนินงานทั้งในส่วนของห้างสรรพสินค้าที่มีผู้ใช้รถจักรยานยนต์จานวน 200-400 คันต่อวัน และ ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินการเป็นองค์กรต้นแบบตัวอย่าง และ ผ่านการรับรองโดยเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับประเทศ ในขณะเดียวกัน ยังมีสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่กาลังรอรับการรับรองเป็นองค์กรต้นแบบอีก 1
แห่งและมีการขับเคลื่อนในองค์กรอื่นๆ ตามมา รวมทั้งมีการสั่งการให้ขยายจากระดับ อาเภอ ลงสู่ระดับ
ท้องถิ่น รวมทั้งจะดาเนินการเข้ม ในสถานศึกษา เป็นลาดับต่อไป เป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้ความสนใจ และ ให้ขยายไปในตาบลอื่นๆให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด จากการติดตามผลการดาเนินงานพบว่าใน
ระยะเวลา 1 ปี ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ข.ผลอื่นๆที่ได้นอกเหนือจากเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายให้สถานที่ราชการทุกแห่ง เป็นเขต
สวมหมวกนิรภัย 100% และกาหนดให้มีการบันทึกความร่วมมือในการดาเนินการดังกล่าว มีการติดตามกากับ
และขยายผลไปยังสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นองค์กรสวมหมวกนิรภัยทุกแห่ง
6.ชุ ด ความรู้ ใ นการสร้ า งมาตรการองค์ ก รการส่ ง เสริ ม หมวกนิ ร ภั ย “องค์ ค วามรู้ ใ นการต่ อ ยอด การ
ขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร” กระบวนการขับเคลื่อนผ่าน ( ผ่าน 5 ส 5 ช) จากการถอดบทเรียน ใน
ภาครัฐพบว่า
รูปแบบการดาเนินงาน ใช้ – ความรู้ - ทัศนคติ- Situation - พรบ.- วินัย กฎหมาย
วิธีการ การมีส่วนร่วมในทุกๆกระบวนการ ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ มีส่วนร่วม คิด ทา ในองค์กร เปิด
โอกาสในการนาเสนอแนวทางร่วมกัน การให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ต่อยอดความรู้ ข่าวสาร เห็นตัวอย่างเพื่อน
ได้รับบาดเจ็บ บทลงโทษสาหรับผู้ละเมิด ข้อตกลงในองค์กร ได้แก่การตักเตือน การประเมินในการต่อสัญญา
จ้าง ใช้การประชุมต่อเนื่อง ให้ข้อมูลทุกเวที เชื่อมกับงานปกติ
สาหรับภาคเอกชนใช้แนวคิด ว่า “การเสียชีวิต บาดเจ็บ มีผลกระทบต่อองค์กรและธุรกิจ และการ
เห็นคุณค่าตนเอง เป็นนโยบายผู้บริหาร ในหน่วยงานตนเอง เป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” มี
ขั้นตอนดังนี้
1. คืนข้อมูลและเสนอผลกระทบจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ จากบทเรียนความสาเร็จ ใน 3
องค์กร ต้นแบบ ในเวทีประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ และการประชุมภาคีแบบเคลื่อนที่ของทีม
ตารวจ /ปภและ รพ.ร้อยเอ็ด เพื่อการ ชง เชียร์ เชื่อมกับผู้บริหารในด้านนโยบาย
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2. ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อมอบ นโยบาย MOU สั่งการ เป็นหนังสือสั่งการ ใน 8 หน่วยงานและ
สถานศึกษา สพฐ /สพม ทั้งจังหวัด ดาเนินการมาตรการองค์กร 100% และหน่วยงาน 8 องค์กร เข้าร่วม
องค์กรต่อยอด ขยายผล พร้อมเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต การสวมหมวกนิรภัย ก่อน หลัง
ดาเนินงาน โดยผ่านการ ประชุมคณะกรรมเดือนละ 1 ครั้ง นามาตรการ การเกิดอุบัติเหตุ กาหนดกฎบัตร
กาหนดแผนงาน มาตรการองค์กร โดยมีผู้บริหารรับรองและสนับสนุน สารวจ จักรยานยนต์ ใบขับขี่ พรบ
และสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ใช้ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ 3 ฐาน โดยคณะกรรมการ มีหลักคิดการดาเนินงาน 3
หลักการ “รณรงค์/ปลุกจิตสานึก และสร้างกระแส”
3. ร่วมกันจัดเวทีเชื่อมนโยบายและงบประมาณ ภาครัฐ เอกชน ทุกอาเภอ รวมทั้งกรมทางหลวง
ชนบท และแผ่นดิน
4. ขับเคลื่อนผ่านการมีส่วนร่วม ให้ความรู้ ข่าวสาร จัดทามาตรการ ข้อตกลง กติกา ภายในองค์กร
ต่อเนื่อง โดยการถ่ายทอดความรู้ ในสถานประกอบการที่สามารถดาเนินการสร้างมาตรการองค์กรได้ พบว่า

กากับ

4.1 มีการกาหนดกฎบัตร และมีการหาภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้น
4.2 การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย และข่าวสารต่างๆในโรงงาน
4.3 มีการติดตาม ควบคุมตรวจสอบ เช่น ใน ห้างสรรพสินค้าBig Cหากละเมิด มี้่ายบุคคลเข้าดูแล

4.4 เสริมภูมิคุ้มกัน และเพิ่มและขยายเครือข่ายในหน่วยงานย่อยขององค์กรเอกชนในโรงงาน โดย
o ประชาสัมพันธ์ นโยบาย ติดกฎบัตร กาหนดพื้นที่สวมหมวก ติดป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ด้านนอก ในชุมชน และ ในโรงงาน ติดสติ๊กเกอร์ร่วมโครงการ หากไม่ปฏิบัติตาม มีการลงโทษและมีบันทึกกฎ
บัตร ผู้กระทาผิดจะได้รับการปรับทัศคติ โดยการสื่อสาร พูดคุย สาเหตุไม่ปฏิบัติตาม ชี้แ จงประจาเดือนในการ
ประชุม คนงานจานวน 1,800 คน ชี้แจงให้ พนักงานเห็ น ผลดี ผลเสียของการปฏิบัติห รือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการองค์กร ผู้บริหารทาตัวเป็นต้นแบบ มีสหกรณ์หมวกนิรภัย ติดต่อหน่วยงานภายนอก มาทา พรบ.
และ จาหน่ายหมวกนิรภัยแก่พนักงาน
ผลงานเด่นในสถานประกอบการ
1. อบรมให้ความรู้แกนนา จนท.รักษาความปลอดภัย
2. ใช้ระบบ C-TPAT เป็นระบบความปลอดภัยมาตรฐานขององค์กรเอกชน มาประยุกต์ใช้การควบคุม
กากับ ในงานปกติ
3. พัฒนาองค์กรและขยายเครือขายภายใน มีเครื่องตรวจวัดปริมาณ Alc พนักงานขับรถรับส่ง และ
ได้รับรางวัล ที่จังหวัดนนทบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียน ไพโรจน์วิชชาลัย เพราะเกิดอุบัติเหตุ
มาก โรงเรียนทามาตรการ 100% โดยการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดสถานที่จอดรถ ทาป้าย โลโก้ ขีดสี ตีเส้น
เกิดถนนตัวอย่าง เด็กนักเรียน มีกองทุนหมวก โรงเรียนมี กฎบัตร(รร.) เชื่อมกับการคิด คะแนนจิตพิสัย ใน
คู่มือนักเรียน
โดยทีมงานระดับจังหวัด (ปภ./ขนส่ง/บ.กลาง/อบต.เหนือเมือง) จัดงานรณรงค์ ให้ความรู้ ในโรงเรียน
ในโรงงาน และติดตาม เป็นพี่เลี้ยง การดาเนินในโรงงาน ร่วมตรวจสอบ กองทุน ป้าย และการมีที่จอดรถ มีรถ
รับส่งพนักงาน มีเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ จากการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามประเมินผล โดย
คณะกรรมการและคณะพี่เลี้ยง ร่วมกัน ใน 8 องค์กรต้นแบบ/ โรงงาน พบหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน 7 แห่ง
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ไม่ผ่าน 1 แห่ง สาเหตุที่ไม่ผ่านการประเมิน เพราะการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน ไม่ชัดเจน เน้น
ธุรกิจ มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เข้า-ออก ตลอด ไม่ต่อเนื่องในการทางาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การดาเนิ น งานด้านการป้ องกั น และลดอุบัติเ หตุทางถนน เป็น ภารกิจที่ต้อ งใช้ทรั พยากร ในการ
ดาเนินงาน จานวนมาก ทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การรับรู้ และการสร้างความตระหนัก ในการใช้รถ ใช้ถนน
ที่ปลอดภัยให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียน เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา และวัย
ทางาน ที่มีพฤติกรรมการใช้รถ ใช้ถนนที่ยังไม่ถูกต้อง ขาดจิตสานึก ในการขับขี่ที่ปลอดภัย จึงควรช่วยกัน
รณรงค์ก ารขั บ ขี่ ที่ ป ลอดภัย โดยจั ด ทาเป็ นหลั กสู ตรสอนในโรงเรี ยนทุ กระดั บ ตั้ง แต่ ระดั บอนุบ าล จนถึ ง
ระดับอุดมศึกษา โดยกาหนดเป็นวิชาบังคับที่มีหน่วยกิต และ ควรเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การ
กวดขันในการมีใบขับขี่รถทุกชนิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ขับขี่รถบนถนน และป้องกันผู้ที่ไม่รู้
กฎจราจร ใช้รถ ใช้ถนน อันเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน คนอื่นๆ
การกาหนดให้สถานประกอบการที่มีผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการไปทางานเป็นเขตสวม
หมวกนิรภัย 100 % เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนน
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การจัดการปัญหาอุบัตเิ หตุในชุมชนแบบมีส่วนร่วม“โพธิ์ใหญ่ โมเดล”
นางสาววรวรรณ หนึ่งด่านจาก
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นครราชสีมา
นายสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์
สปสช.สาขาอุบลราชธานี
สภาพพื้นที่
ตาบลโพธิ์ใหญ่ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทชาวบ้านมีวิถีการ
ดารงชีวิตความเป็นอยู่ค่อนไปทางชนบท ดังนั้นสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดจาอุบัติเหตุจึงมีความแตกต่าง
กัน แต่ปัจจัยส่งเสริมสาคัญที่พบในทั้งสองพื้นที่คือ การยึดมั่นในประเพณี วัฒนธรรมและมีความเป็นอยู่แบบ
สังคมไทยภาคอีสานดั้งเดิมที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อ
สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกที่หนุนเสริมให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จได้
ในสภาพปัจ จุบันการรุกคืบของกระแสทุนนิยมที่หลั่งไหลเข้าสู่ชุมชนความเจริญด้านวัตถุลัทธิก าร
บริโภคที่มาพร้อมกับปัญหาทางคมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนตาบลโพธิ์ใหญ่ คือการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อได้เก็บข้อมูลและติดตามผลกระทบตามมาจากการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรแต่ล ะครั้ งในตาบลโพธิ์ใหญ่พบว่า ส่ ว นใหญ่การเกิดอุบั ติเหตุมีค วามเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ ปัจจัยเสริมที่นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความเกี่ยวพันกับประเพณีวัฒนธรรมหรืองาน
บุญต่างๆ โดยเฉพาะวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์
จากข้อค้นพบดังกล่าวทาให้ชุมชนเกิดแนวคิดที่จะแก้ปัญหาด้วยกันโดยใช้ฐานคิดของการสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชนเอง
รวมถึงการวางแผนการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน ไม่ต้องรอนโยบายจากหน่วยงานอื่นมา
สั่งการ ปัญหาในพื้นที่คนในพื้นที่จะรู้ดีและมีทางแก้ได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนที่สุด
ชาวบ้านในตาบลโพธิ์ใหญ่ยังเป็นชุมชนที่มีความช่วยเหลือเกื้อกูลยึดถือประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเชื่อ
เรื่องบุญกรรม ให้ความสาคัญกับสถาบันศาสนา และระบบการศึกษาที่มีในท้องถิ่นและจุดแข็งคือเป็นพื้นที่
้ึกงานของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพคือ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์แลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นหน่ วยงานนอกที่มาเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
จราจรในพื้น ที่โดยได้รับ การสนั บสนุ นอานวยความสะดวกจากองค์การบริห ารส่ วนตาบลโพธิ์ใหญ่ทั้งด้าน
งบประมาณและสถานที่ในการจัดประชุมเสวนาของชาวบ้านซึ่งแตกต่างจากการดาเนินงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่
เป็นการสั่งตรงจากหน่วยเหนือ ขาดความร่วมมือจากชาวบ้านในการเข้าถึงปัญหาที่เป็นรูปธรรม
จากบริบทข้างต้น ชุมชุนโพธิ์ใหญ่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสี่เส้า ประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ องค์การบริหารตาบลโพธิ์ใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพธิ์ใหญ่ องค์กร
กานันผู้ใหญ่บ้านตาบลโพธิ์ใหญ่ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรโดยใช้กลยุทธ์บันไดสามขั้น
คือ “สร้างความตระหนักปัญหาที่เกิดทาความรู้จักปัญหาอุบัติเหตุอย่างถ่องแท้ ร่วมแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม”
โดยกลยุทธ์ทั้งสามขั้นตอนจะถูกนาไปใช้โดยการสอดแทรกในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
กลมกลืนระหว่างผู้ดาเนินโครงการและประชาชน ผ่านการจัดเวทีประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับ
ตาบล โดยการจัดเวทีประชาคมรายหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน สาระของการประชาคมประกอบด้วย การสร้างความ
ตระหนั ก ต่ อ ปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ด้ ว ยบทเรี ย นสะท้ อ นคิ ด เรื่ อ งชี วิ ต หลั ง อุ บั ติ เ หตุ ตามหลั ก การเรี ย นรู้ จ าก
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สภาพการณ์จริง(Authentic Learning) ซึ่งเป็นการสะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
จากอุบัติเหตุอย่างรุนแรงจนไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสร้างบทเรียนชีวิต
สาหรับตนเองและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่น เก็บรวบรวมบทเรียนชีวิตของทุกคนไว้เพื่อนาไป
ประมวลเป็นภาพรวมของระดับตาบลต่อไป
การค้นหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนโดยกระบวนการระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม
โดยอาศัยหลักการเรียนรู้ที่อิงกับหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Based) นาเสนอแนวทางที่เป็นไปได้ในการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน ตามแนวทาง AIC (Appreciation Influence Control)
คัดเลือกตัวแทนชุมชน จานวน 10 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทน้่ายปกครอง(กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
จานวน 2 คน ตัวแทน้่ายพัฒนา(สมาชิกสภาเทศบาล) จานวน 2 คน ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านหรือกลุ่มอาสาสมัครอื่นในชุมชน จานวน 4 คน และประชาชนทั่วไป 2 คน รวม 10 คน เพื่อเข้า
ร่วมอบรมและเรียนรู้การจัดการปัญหาอุบัติเหตุของชุมชน
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการปัญหาอุบัติเหตุในชุมชนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สาหรับตัวแทนแต่
ละหมู่บ้าน จานวน 130 คน ระยะเวลา 2 วันเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาอุบัติเหตุโดยชุมชนมีการ
แลกเปลี่ยนบทเรียนชีวิตและแนวทางที่เป็นไปได้ในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุ ที่ได้จากเวทีระดับหมู่บ้าน
สังเคราะห์แนวทางการจัดการปัญหาอุบัติเหตุในชุมชนในภาพรวมของตาบลที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
จัดเวที Kick off ขับเคลื่อนระดับตาบล โดยความร่วมมือกันระหว่างผู้นาชุมชนทุกหมู่บ้าน เทศบาล/
องค์การบริหารส่วนตาบลโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา วัดในพื้นที่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรในชุมชนและประชาชนทั่วไป กิจกรรมประกอบด้วย
1 การประกาศวาระตาบลว่าด้วยการจัดการปัญหาอุบัติเหตุแบบยั่งยืน
2 การนาเสนอเส้นทางการพัฒนาจากระดับหมู่บ้านสู่ระดับตาบล
3 การลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างหน่วยงานและองค์กรในชุมชน
ผลลัพธ์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ทราบจุดเสี่ยงในชุมชน
ทั้งหมด 9 จุด ปัจจัยลักษณะ/ความรุนแรง การเกิดอุบัติเหตุมาจากความมึนเมาและขับรถเร็ว้่า้ืนกฎจราจร
เป็นหลัก ข้อเสนอแนะจากชุมชนในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยทา MOU ของแต่ละชุมชน ทาข้อเสนอให้
อบต.โพธิ์ใหญ่ ในการตั้งงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในระดับตาบลอย่าง
ยั่งยืน
ผลสาเร็จของการขับเคลื่อนแนวทางโพธิ์ใหญ่ โมเดล โดยกลยุทธ์บันได 3 ขั้นถือเป็นทางออกของการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุของชุมชนนี่มีรากเหง้ามาจาก การรับรู้ปัญหาและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่าง
แท้จริงโดยบูรณาการความร่วมมือกับภาควิชาการจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเข้ามาหนุนเสริมพลังใน
ท้องถิ่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการแก้ปัญหาในชุมชนอย่างเป็นระบบมีความยั่งยืน และเป็นต้นแบบให้
ท้องถิ่นชุมชนอื่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นาไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อจะลดอัตราการสูญเสียที่มีผลมาจากอุบัติเหตุ
จราจรในระดับประเทศได้ในที่สุด

202

Good Practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Good Practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนตาบลโนนโหนน
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานีปี 2559
นางสาววรวรรณ หนึ่งด่านจาก
ศูนย์สุขภาพจิตที่9 นครราชสีมา
นายสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์
สปสช.สาขาอุบลราชธานี
เขตตาบลโนนโหนน มีถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2178 ผ่าน มีรถสัญจรไปมาจานวนมากและ
ในรอบปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จานวนหลายรายส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ไม่สวมหมวกนิรภัยและเขตพื้นที่ตาบลโนนโหนน มีจุดเสี่ยง 2 แห่ง เกิดอุบัติเหตุบ่อย จากพฤติกรรมการขับรถ
ย้อนศร จะมาโนนโหนน ทาให้เกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิตในรอบปีที่ผ่านมา เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บสาหัส 5 ราย
บาดเจ็บเล็กน้อย 13 ราย
ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนโหนน จึงเล็งเห็นความสาคัญของชีวิตและทรัพย์สินของ
ราษฎรในตาบลและประชาชนทั่วไปในการสัญจรไปมา ประกอบกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา 67 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรบริห ารส่วนตาบลโนนโหนน จึงได้จัดอบรมและ
ประชุมผู้นาหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาและปัจจัยที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
โดยมีกระบวนการดาเนินงานดังนี้
1. การใช้เวทีผู้นาชุมชน(ท้องที่และท้องถิ่น)ในการขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง โดยมี ม.อุบลฯ/สสจ.อุบลฯ/
บ.กลางฯ เป็นที่ปรึกษาสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน
2. ร่วมกันแก้ไข กาจัดจุดเสี่ยง องค์ความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อนมีการให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยและ
การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน/จนท.รัฐ/ครู/นักเรียนและพนักงาน
โรงงานบริษัทก้าวหน้า ไก่สด (จานวน 7,241 คน) ทาประชาคมตาบล เพื่อทาความเข้าใจค้นหาปัญหา สาเหตุ
และหาแนวทางการแก้ไขทุกหมู่บ้านค้นหาจุดเสี่ยงและแก้ไขจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน โรงเรียน ชุมชน ถนนสาย
2174 ต่อเนื่องจากปี 2558 บ.กลางฯ เป็นที่ปรึกษาในกลุ่มครูผู้นาทั้ง 12 หมู่บ้าน ผู้ประกอบการขับรถรับส่ง
เอกชน ระดมความคิดเห็น และจัดเวทีสัญจรเข้าไปในหมู่บ้าน กิจกรรมระดมความคิดเห็น ค้นหาจุดเสี่ยงใน
หมู่บ้าน ถนนหลัก และถนนรอง โดยให้เขียนแผนที่หมู่บ้านตนเอง ติดสติ๊กเกอร์ และหาแนวทางร่วมกัน แก้ไข
จุดเสี่ยงในชุมชน
- จัดเวทีระดมมาตรการสังคมเพื่อตั้งกฎข้อบังคับของสังคม เกิด มาตรการ 6 ข้อไม่เมาขับ ไม่ย้อนศร
สวมหมวกนิรภัย ตรวจสภาพรถก่อนขับขี่ ห้ามขับขี่บนเกาะกลางถนน และห้ามซ้อน 3(มอเตอร์ไซด์) ออกเมื่อ
29 เมษายน 2559 มีข้อตกลง ในเดือนพฤษภาคม ประชาสัมพันธ์ในเดือน กรกฎาคม และบังคับใช้ ตักเตือน
- รณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยเชิญวิทยากรให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย จากกู้ภัยรพ.วารินชาราบ
สร้างบทบาทของแกนนา “บทบาทหน้าที่เป็นผู้นาชุมชน และอาสาสมัคร 3 คน ในหมู่บ้าน แต่ละหมู่ทากฎ
ของหมู่บ้าน ผู้นาชุมชนดูแลลูกบ้านของตนเอง“เขาทาได้ดูแลลูกบ้านของตนเอง มีการตักเตือน ย้อนศร
เวลาเร่งรีบ”
- จัดทาข้อมูล กฎบัตร ให้บริการยืมหมวกนิรภัย แผนที่จุดเสี่ยง และสารวจการใช้รถของหมู่บ้าน(รถ
มอเตอร์ ไซด์ 60% บริ ษัทก้าวหน้ าทาไก่ส่ งออกต่างประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่ น) และรถยนต์ ซึ่งอยู่ ระหว่า ง
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รวบรวมรายงานจากหมู่บ้าน เป็นศูนย์วิทยุ ในศู นย์ข้อมูลความปลอดภัยทางถนน ตั้งอยู่ใน อบต.โนนโหนน
โดยมีการรายงาน การเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต ตามแบบรายอุบัติเหตุ
-ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย สื่อ spot ในชุมชนสร้างจิตสานึก ในเวทีสัญจร เช่น ป้ายให้บริการ
เรื่องให้ความรู้วินัยจราจรสติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บอร์ดมาตรการความปลอดภัยทางถนน ติดทุกหมู่บ้าน
บทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่าย
1. คณะทางานระดับจังหวัด (สสจ.) สนับสนุน ให้ความรู้
2. มหาวิทยาลัยอุบล มาเป็นที่ปรึกษา
3. บ.กลาง มาตรการองค์กร
4. สถานีตารวจ
ผลผลิต
1. เกิดแกนนา อาสาสมัครลดอุบัติเหตุ ประกอบด้วยอาสาสมัครอุบัติเหตุ ปลัดอบต.กานันสมาชิก
อบต. ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายมีครูในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมดาเนินการใน 12 หมู่บ้าน
2. จุดเสี่ยงที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุได้รับการแก้ไข ร้อยละ 70
3. เกิดภาคีเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน
เกิด Change agent ระดับตาบล
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหาจุดเสี่ยงและจัดทามาตรการสังคม
- จนท.รัฐและแกนนา ต้นแบบ
Medium term
- อบต.บูรณาการงบประมาณในงบปกติ แก้ไขจุดเสี่ยงและใช้มาตรการทางสังคมพิจารณาความดี
ความชอบ
- บริษัทก้าวหน้าไก่สดใช้มาตรการทางสังคมเชื่อมกับโทษทางวินัย การสร้างแกนนาอาสาสมัครลด
อุบัติเหตุและดาเนินงานในศูนย์ข้อมูล ความปลอดภัยทางถนน ต.โนนโหนน อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
ภาคีเครือข่ายหลากหลาย ร่วมเรียนรู้บทบาท/วิธีการดาเนินงานและ มีเจ้าภาพชัดเจน จนท.รัฐ /แกนนา
อาสาสมัครลดอุบัติเหตุ ต้นแบบที่เป็นผู้เ้้าระวังอุบัติเหตุในชุมชน
เกิดมาตรการทางสังคม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนโหนน ดาเนินการจัดกิจกรรมเวทีระดมความ คิดเห็นหามาตรการทาง
สังคมของตาบลโนนโหนน เพื่อตั้งกฎข้อบังคับตาบลในการสวมหมวกนิรภัย และวินัยจราจรต่างๆเพื่อสร้างความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนในเขตตาบลโนนโหนนทั้งหน่วยงานราชการ โรงเรียน ผู้นาหมู่บ้าน และประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัยทางถนน และร่วมกันกาหนดมาตรการทางสังคมของตาบลโนนโหนน ให้เป็นที่
ยอมรับและปฏิบัติร่วมกัน เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของประชาชน ดาเนินการในวันที่ 29 เมษายน 2559
ณ วัดบ้านคอนสายหมู่ที่ 3 มติที่ประชุม ได้กาหนดตั้งกฎข้อบังคับตาบลและมาตรการเพื่อลดอุบัติทางถนนตาบล
โนนโหนน ดังนี้
1) ห้ามขับรถ้่า้ืนทิศทางการเดินรถ (ย้อนศร)
2) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
3) เมาไม่ขับ
4) ตรวจสภาพอุปกรณ์ของรถให้พร้อมก่อนการขับขี่
5) ห้ามขับขี่บนเส้นทางห้ามใช้รถ เช่น ข้ามเกาะกลางถนน
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6) ห้ามบรรทุกเกินจานวนที่กฎหมายกาหนด (ซ้อนสาม)
ข้อค้นพบ เพื่อความยั่งยืนใน
จุดแข็ง
- ผู้นา ท้องถิ่น(ร่วม)-อบต. สอบต.(ตัวแทนชุมชนปฏิบัติหน้าที่ในสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
วาระละ 4 ปี )
- ผู้นา ท้องที่ (หลัก)-กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ประจาตาบล ผู้ช่วยรักษาความสงบ(ผรส.) (อายุ
60 ปี) มีส่วนร่วม และประชุมสัญจร ทุกหมู่บ้าน อบต. มีอะไรช่วยกัน เป็น unit เดียวกัน 12 หมู่บ้านเดือน
ละ 1 ครั้ง ประสานความร่วมมือ
- ตัวแทนระดับอาเภอ : มีปลัดอาเภอ ร่วมประสานระดับอาเภอและตาบล เป็นตัวแทนอาเภอ
เกษตร กศน. ประมง ปศุสัตว์
การประเมินผล
วัดผลจากการดาเนินโครงการฯ พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร พฤติกรรมการขับขี่ ตาม
มาตรการสังคมประชาชนเห็นเป็นความปลอดภัยตนเอง มีผลต่อการต่อทะเบียน ความเคยชินของพฤติกรรม
เปลี่ยนไปของประชาชน และมีผู้นาเป็นตัวอย่าง
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ชุมชนต้นแบบ.....สู่การขยายผล
นางสาวจิราภรณ์ ปะธรรมโย
ม.วงษ์ชวลิตกุล
ในปี 2557 เทศบาลตาบลท่าช้างร่วมกับชุมชน ได้จัดทา โครงการ“ท่าช้างร่วมใจป้องกันอุบัติภัยและ
พัฒนาเครือข่าย การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน”โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)3,000,000 บาท เกิดเป็นเครือข่ายในการทางานเสริมสร้างพลังความ
ร่วมมือบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสู่ระดับตาบล/ชุมชนใน
พื้นที่ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ทาให้เกิดการกระตุ้นตระหนักและปลุก
กระแสชุมชนในตื่นตัวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับตาบล/ชุมชนของตนเองให้มีความ
เข้มแข็ง เกิดพลังชุมชนต้นแบบขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเกิดการแข่งขันนาไปสู่การ
ขยายผลไปยังตาบลอื่นๆในพื้นที่ให้มีลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตให้ลดลงเหลือน้อย
ที่สุดเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 จึงได้ขยายผลการดาเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนในเขตเทศบาลตาบลท่าช้างโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณดาเนินการจากกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และงบประมาณสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐ/เอกชนที่
เกี่ยวข้อง ทาให้การดาเนินโครงการเพื่อขยายผลของรูปแบบการดาเนินงานและนาความรู้ด้านวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยบนถนนของหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านปลอดภัยทางถนนไปสู่ดาเนินงานในกลุ่มนักเรียนในระดับ
เด็กก่อนวัยเรียน เด็กประถมศึกษา , มัธยมศึกษา , และผู้ประกอบการ และเพื่อให้เกิดผู้นาการเปลี่ยนแปลง
Change Agent ที่จะเป็นเจ้าของงานเพื่อขับเคลื่อนต่อเนื่อง
สร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อลดอุบัติเหตุ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
การเชิญ ชวนประชาชนเข้ามาเป็ น คณะท างาน ที่ทาให้ เ กิดการทางานร่ ว มกัน ระหว่างหน่ ว ยงาน
ราชการซึ่งเป็นผู้ดาเนินโครงการ กับภาคเอกชน และประชาชน ก่อให้เกิดความใกล้ชิด และความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน จะเป็นการตอบสนองการแก้ปั ญหาตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และทาให้
ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไร และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่จะก่อให้เกิดผลในมิติต่างๆ
ต่อโครงการ จึงได้ค้นหาเครือข่าย ที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนงานเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่
โรงเรียนในพื้นที่ตาบลท่าช้างและโรงงาน ตลอดจนหมู่บ้านที่เป็นทางผ่านเส้นทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
1. เทศบาลตาบลท่าช้าง
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคานกเปล้า
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคาโพธิ์
4. โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
5. สถานีตารวจภูธรสว่างวีระวงศ์
6. โรงเรียนบ้านท่าช้าง เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์
7. โรงเรียนบ้านบัวเทิง
8. โรงเรียนบ้านบัวท่า
9. โรงเรียนบ้านคาโพธิ์โคกก่อง
10. โรงเรียนศิริอุบลวรรณ
11. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสว่างวีระวงศ์
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12. สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานี
ผลลัพธ์สร้างการเปลี่ยนแปลง
ค้นหาจุดเสี่ยงหน่วยงานภาคีและทีมสหวิชาชีพที่ร่วมกันกาหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตเทศบาลตาบลท่าช้าง ทาให้ทราบปัญหาหลัก และจุดเสี่ยง
จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ
จานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ผลทีเ่ กิด
เส้นทางสายหลัก
ทางแยกทางร่วมบริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน
10 ครั้ง
บาดเจ็บสาหัส
ท่าช้างอุบัติเหตุ
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
5 ครั้ง
บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต 1 คน
ทางแยกเข้าออกบริเวณปั้มน้ามัน ปตท.
5 ครั้ง
เสียชีวิต 1 คน
ทางแยกเข้าออกบริเวณปั้มน้ามัน พีที
4 ครั้ง
บาดเจ็บสาหัส
ใต้ทางต่างระดับบริเวณปากทางเข้าหมู่ที่
4 ครั้ง
บาดเจ็บสาหัส
4 บ้านบัวเทิง
บริเวณทางเลี่ยงเมืองบริเวณโรงเรียนบ้าน
2 ครั้ง
บัวเทิง
บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านบัวท่า
2 ครั้ง
บาดเจ็บสาหัส
เส้นทางสายรอง
ทางเข้าหมู่ที่ 20 บ้านฮ่องอ้อ บริเวณบึง
5 ครั้ง
บาดเจ็บเล็กน้อย
ท่าช้างเชื่อมหมู่ที่ 6
ทางแยกทางร่วมบริเวณหมู่ที่ 8 บ้านคา
5 ครั้ง
บาดเจ็บเล็กน้อย
โพธิ์
จัดกิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร โดยให้ความรู้ แก่เครือข่ายสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน และกลุ่มเด็กเยาวชนในสถานศึกษา ระดับประถมและมัธยมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายสร้างความปลอดภัยทางถนน ให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี
และการปฏิบัติตามกฎจราจรและการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ
กลุ่มเด็กเยาวชนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จานวน 5 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้านท่าช้าง โรงเรียนบ้านบัวท่า โรงเรียนบ้านบัวเทิง โรงเรียนบ้านคาโพธิ์โคกก่อง โรงเรียนศิริอุบล
วรรณให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรเบื้องต้นและการปฏิบัติตัวตามกฎหมายทั่วไป และการ้ึกวินัยจราจร การ
โบกรถ การปล่อยรถ การใช้นกหวีด การ้ึกวินัยของอาสาจราจรวิทยากรหลัก คือ จนท.ตารวจจากสถานี
ตารวจภูธรสว่างวีระวงศ์
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ณ โรงพยาบาลท่าหลวง มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จานวน 60 คน ความร่วมมือในทุกสหวิชาชีพเป็น
หลักสาคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนาเอาความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนามาตรการในลดความเสี่ยง
หลักในชุมชน เพื่อกระตุ้นและค้นหาหรือสร้างแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งความปลอดภัยทาง
ถนน และสามารถนามาสังเคราะห์ความรู้เพื่อสร้างมาตรการหลักในการลดความเสี่ยงในชุมชนได้ในระดับดี
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กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
“ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ”มีผู้ร่วมกิจกรรม จานวน 200 คน
การบูรณาการ้ึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดของศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณ
หน้าโรงเรียนบ้านท่าช้าง มีการสมมติเหตุการณ์รถบรรทุกชนกันเกิดสารเคมีรั่วไหลมีบริษัทอุบลไบโอเอธานอล
จากัด ร่วมจาลองเหตุการณ์ , มีหน่วยกู้ชีพ 1669 ร่วมประสานงานส่งต่อผู้บาดเจ็บมีนายคันฉัตร ตันเสถียร
รอง ผวจ.อุบลราชธานี เป็นผู้สังเกตการณ์ มีนายอาเภอสว่างวีระวงศ์เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อให้พัฒนา
กลไกการเข้าร่วมปฏิบัติการให้มีศักยภาพในการเผชิญเหตุ
การบูรณาการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ระดับอาเภอสว่างวีระวงศ์ เมื่อ
วันที่ 7 มีนาคม 2559 และวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลสว่างวีรวงศ์พบว่า มีการพัฒนากลไก
ความร่วมมือให้มีความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ได้ในระดับดี ได้รับความสนใจจากประชาชน เด็กและเยาวชนเป็น
จานวนมาก ทาให้เกิดความเกรงกลัวจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุหมู่ จึงสังเกตการณ์ในทุก
เหตุการณ์จาลอง (ไทยมุง)
กิจกรรมอาสาจราจรสถานศึกษาผู้ร่วมกิจกรรม จานวน 208 คนสามารถวิเคราะห์จุดเสี่ยงเพื่อ
สร้างมาตรการหลักในการลดความเสี่ยงในสถานศึกษาได้ในระดับดี และทาสื่อจราจรในโรงเรียนให้ชัดเจน
เช่นการกาหนดเส้นทางจราจร ทางเข้า ทางออก ทางแยกทางร่วม เขตชุมชนโปรดลดความเร็ว
กิจกรรมอาสาจราจรของหมู่บ้า นโดยการจัดทากิจกรรมปลูกป่าเป็นแนวกั้นระหว่างถนนและริมน้า
จัดทาคอกไม้กั้นเป็นระยะ ๆ เว้นระยะตามแนวปลูกป่า และจัดทาแนวกันตกระหว่างสะพานกั้นบึงท่าช้าง
เพื่อให้ผู้ขับขี่ไปมาสังเกตุเห็นได้ง่ายเพื่อลดอุบัติเหตุ
กิจกรรมประกวดคาขวัญ นักเรียน จานวน 5 โรงเรียน ทาให้กระตุ้นเตือนจิตสานึกในการขับขี่
ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย พบว่า นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจานวนมากเพื่อชิงรางวัล จึงกาหนด
จานวนรางวัลให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลท่าช้าง
เกิดผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหาร
โรงเรียน
อาจารย์ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เจ้าหน้าที่
ตารวจ
Chang Agent
เจ้าหน้าที่ รพสต.

กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
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บทเรียนความสาเร็จ
1. อบต. ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
2. ตารวจ โรงเรียน กศน. อบต. การมีส่วนร่วมความมุ่งหวัง ต่อเด็กที่มีในอนาคตร่วมกัน
- ตารวจ มีความภาคภูมิใจ ที่เด็กมีความรู้จารจร มีประโยชน์ เด็กสามารถใช้ในชีวิตประจาวัน ไปกับ
พ่อแม่ บอกพ่อแม่ได้
- โรงเรียน ได้ป้ายจราจร 20 ป้าย ถาวรใช้ในโรงเรียน งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จากโรงเรียน
ไม่สามารถบริหารจัดการในกิจกรรมอย่างอื่นได้ เพราะได้กาหนดมาให้แล้วในโครงการ ยกเว้นทางโรงเรียนจะ
ไปหางบประมาณจากแหล่งอื่นๆ การขยายผลในโรงเรียน ต่อยอดในลูกเสือ เนตรนารี และใช้เด็กทาหน้าที่
และเพิ่มเติมความรู้ และบูณาการลูกเสือ เนตรนารี ต่อเนื่อง และทางผอ.โรงเรียนเป็นเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีจะนามาขยายผลต่อโดยจะเขียนของบประมาณ สสส.
- กศน. ให้ทางตารวจต่อยอด กับเด็กรอบนอก 15-59 ปี จบป. 6 ไปแล้ว เป้าหมาย โรงเรียนเป็นหลัก
สนับสนุนอุปกรณ์ และป้าย
- ต่อยอดท่านพี่เลี้ยงจากสถิติอุบัติเหตุที่ผ่านมาไม่ลด เพราะตามสภาพรถมากขึ้น เสียชีวิตมากขึ้นจึง
หาแนวแก้ไขในรูปแบบใหม่ กลุ่มเด็ก ส่งเสริม ป้องกัน ผู้ใหญ่ลดความเสี่ยง จุดเสี่ยง
หากเข้ากับโรงงาน ให้สวัสดิการจังหวัด กับคนงานของเขา และรถขนส่ง (ขนส่งจังหวัด ตารวจ)
ข้อสังเกต
เปิดอาเซียน มีรถเพื่อนบ้าน ใช้ความเร็ว สภาพรถดี รถในชุมชนเพิ่มขึ้นมาก รถการขนส่งสินค้า ไทยลาว บริบทเปลี่ยนแปลง เส้นทางยาวไม่มีไฟแดง
เส้นทางสะพานต่างระดับ พนักงานบริษัททาผิดกฎจราจร โรงงานอุบลออโต้ กระทิงแดงร้านค้า
ริมทาง เป็นจุดเสี่ยงที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น
ปัจจัยความสาเร็จ
1. มีความเข้มแข็งของผู้นาและแกนนา ภายใต้แนวคิด “ผู้นาทาก่อน”มีการแลกเปลี่ยน สนทนาร่วมกันทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างต่อเนื่อง
2. มีการใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3.มีกระบวนการในการผลักดันในหน่วยงานทั้งส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน มีการดาเนิน
ตามแผนที่จัดทาขึ้น เช่น การตรวจสอบจุดเสี่ยงร่วมกัน การจัดประชุมคณะทางาน การอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตลอดจนการติดตามประเมินผลโครงการ
4.มีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทาให้การดาเนินเป็นไปอย่าง
ราบรื่น
5. มีการกระตุ้นให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนาเสนอความก้าวหน้าของโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินงาน สามารถนาแนวทางปฏิบัติที่ดี ของโครงการไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆได้
6.ร่วมกันสร้างกระบวนการอย่างมีส่วนร่วม ในโครงการทุกกิจกรรมการมีส่วนร่วม มีนายอาเภอ MOU สสอ.
เป็นเจ้าภาพ เป็นหนังสือสั่งการ ซ้อมแผน 3 ครั้ง รับอุบัติเหตุหมู่กับกลุ่มเป้าหมายโรงเรียน ประสานเป็นการ
ส่วนตัวไปยังผู้บริหาร และมีกิจกรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น วันเด็ก กีฬา ภาคีหลัก โรงพยาบาลสว่าง/ กศน./ ผอ.
ผู้สื่อข่าวในจังหวัดอุบล /โรงเรียน 5 แห่ง ไม่ว่ารัฐหรือเอกชน ช่องทางการสื่อสาร FB โทรศัพท์ กศน. เป็นทีม
ประเมิน
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การติดตามประเมิลผล
1. ด้า นความรู้ ความเข้ าใจของผู้ เข้ าอบรม ต้องผ่ านเกณฑ์แบบทดสอบความรู้ อย่า งน้อ ย 60%
(จานวน 100 คน)มีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร และ การใช้รถใช้ถนน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ค่าคะแนน 80100 ) คิดเป็น ร้อยละ 70 เกณฑ์ดี (ค่าคะแนน 60-79 ) คิดเป็น ร้อยละ 24 เกณฑ์พอใช้(ค่าคะแนน 5069 ) คิดเป็น ร้อยละ 6
2. ความพึงพอใจ มีความพึงพอใจมาก
3. อัตราการสวมหมวกกันน๊อค เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่ต่ากว่า 70%
4. จานวนเยาวชนแกนนาอาสาจราจร/ผู้นาอาสาจราจร เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่ต่ากว่า 50% พบว่า แกน
นาเยาวชนอาสาจราจร จากโรงเรียน 5 แห่ง เป้าหมายกาหนดไว้ 100 คน หลังดาเนินโครงการมีอาสา
จราจร จาก 5 โรงเรียน จานวน 208 คน แกนนาอาสาจราจร เป้าหมายกาหนดไว้จากหมู่บ้านแห่งละ 10 คน
จานวน 20 หมู่บ้านรวม 200 คน จากกิจกรรมอาสาจราจรหมู่บ้านมีการวัดผลเชิงปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า 200 คน
ปัญหาและอุปสรรค
1. การประเมินสถานการณ์ ไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากขอรับการสนับสนุนโครงการ ฯ เมื่อปี
2558 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 มีสถานการณ์การตรวจสอบการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายที่ทาให้เกิดความสับสน ผู้ประสานงานยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนจึงชะลอการดาเนินการไว้ระยะ
หนึ่ง และเป็นช่วงที่สถานศึกษาปิดภาคเรียนทาให้ต้องหยุดกิจกรรมไปโดยปริยาย ทาให้การดาเนินโครงการ
ล่าช้ากว่าที่กาหนด
2. ตาบลท่าช้าง มีแหล่งท่องเที่ยวอเล็กซานเดอร์มหาราช ที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 20
พฤศจิกายน 2557 ทาให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนน
เพื่อรองรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าในการเป็นเจ้าของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จาเป็นต้องประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องให้ ป ระชาชนสร้ างความร่ วมมือในการเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ดีในการสร้างอาสาสมัครช่ว ยเหลือด้าน
อุบัติเหตุทางถนนและทางน้า (กรณีเกิดพื้นที่ริมแม่น้ามูลถูกน้าท่วม) เพิ่มมากขึ้น โดยประสานสนธิกาลังร่วมกับ
มทบ.22 , สภ.สว่างวีระวงศ์ และผู้นาชุมชนให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนและทางน้า
ข้อเสนอแนะ
1. มีการแก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงเดิม
2. คนในชุมชน มีส่วนร่วมในการลดและป้องกันอุบัติเหตุได้ ช่วยเป็นหูเป็นตาแก่ตารวจ แจ้งเบาะแส
ผู้กระทาผิดกฎจราจร ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ตารวจด้านอาสาสมัคร อานวยความสะดวกด้านการจราจร
3. ขยายเครือข่ายและรูปแบบการดาเนินโครงการให้กับชุมชนและท้องถิ่นอื่นๆ
4. ทรัพยากรที่มีในพื้นที่ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ ถือเป็นต้นทุนที่สาคัญในการแก้ไขปัญหา
ควรค้นหาและชักชวนมาร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
5. ชุมชนควรเรียนรู้ที่จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นได้
6. ควรมีนักวิช าการให้ ความรู้ ในการแก้ปัญหาจุดเสี่ ยงที่ถูกต้อง เหมาะสมให้กับคนในชุมชนและ
หน่วยงานในพื้นที่
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แหโพนทอง อ.เมืองกำฬสินธุ์ ที่เกิดอุบัติเหตุในห้วงปี 2558 จำนวน 5 ครั้ง บำดเจ็บสำหัส 7 คน เสียชีวิต 3 คน
และที่ถนนกำฬสินธุ์-กมลำไสย แยกเตำไหไผ่ทอง อ.เมืองกำฬสินธุ์
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เก็บข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดบนจุดเสี่ยงห้วงเวลำตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 ถึงเดือนพฤษภำคม 2559 คณะ
สืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ จว.กำฬสินธุ์ ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ/ท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จุดเสี่ยงเดิม หรืออุบัติเหตุใหญ่มีผู้บำดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนมำกที่จุดเสี่ยงใหม่ ครั้งละ 10 คน
เพื่อนำมำร่วมประชุมวิเครำะห์หำสำเหตุเชิงลึก เดือนละ 2-5 รำย และพิจำรณำกำหนดแนวทำงแก้ไข ทั้งกำรแก้ไข
ในระยะสั้น และระยะยำว

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น.รถบรรทุกคว่่ากลางถนนเมือง ไปสมเด็จ-ช่วง กม.541 มีผู้โดยสำรบำดเจ็บ 17 คน

วันที่ 29 ตุลำคม 2558 เวลำ 20.30 น.รถตู้โดยสำรชนท้ำยรถปิกอัพที่ถนนสมเด็จ-เมือง กส.บำดเจ็บ 4 คน

วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2558 เวลำ 07.00 น. รถส่งนักเรียนพลิกคว่ำ ที่ถนนห้วยผึ้ง-สมเด็จ นักเรียนบำดเจ็บ 17 คน
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วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.20 น. รถปิคอัพชนรถ จยย. ถนนหนองแคน อ.ดอนจาน เด็กที่ขับและซ้อนเสียชีวิต 2 คน
นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เยีย่ มคนเจ็บที่โรงพยาบาล

วันที่ 16 มกราคม 2559 รถ จยย. เฉี่ยวชน รถเก๋งที่ถนนเมืองกส.- สมเด็จ จุดทางเข้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(ส่วนนามน) มีผู้บำดเจ็บ 3 คน

วันที่ 7 มีนำคม 2559 เวลำ 07.35 น.รถปิกอัพชนรถปิกอัพ ที่ถนนเมืองกส.-สมเด็จ จุดทำงเข้ำมหำวิทยำลัย
กำฬสินธุ์ (ส่วนนำมน) มีผู้บาดเจ็บ สาหัส 2 คน
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วันที่ 14 มีนาคม 2559 รถยนต์ ชนกับรถ จยย.ที่ถนนเมือง กส.- สมเด็จ จุดทางเข้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(ส่วน
นามน)มีผู้บาดเจ็บ 2 คน

วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2559 เวลำ 15.20 น. รถยนต์ชนรถ จยย.ที่ถนนเมือง กส.-สมเด็จ จุดหน้าปั้ม ปตท.สมเด็จ
สาหัส 2 คน
กำรประชุมคณะทำงำนประจำเดือน ห้วงเวลำตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 ถึงเดือนพฤษภำคม 2559
คณะทำงำนโครงกำรฯ ซึ่งเป็นคณะสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ จว.กำฬสินธุ์ ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ/
ท้องถิ่น ร่วมประชุมทุกเดือน เพื่อเสนอข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น และพิจำรณำวิเครำะห์
หำสำเหตุเชิงลึก รวมทั้งพิจำรณำกำหนดแนวทำงแก้ไข แล้วสรุปผลกำรประชุม ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นำไป
พิจำรณำแก้เบื้องต้นเป็นระยะสั้น และนำเสนอคณะกรรมกำรรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบ จว.กำฬสินธุ์
เพื่อทรำบและมอบหมำยหน่วยงำนรับผิดชอบต่อไป

การประชุมคณะท่างานทุกเดือนเพื่อสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก และวิเคราะห์ก่าหนดแนว
ทางแก้ไข
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กำรแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุ คณะทำงำนได้แจ้งผลกำรพิจำรณำกำหนดแนวทำงแก้ไข
เกี่ยวข้อง นำไปพิจำรณำดำเนินกำร เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำระยะสั้น และระยะยำว ต่อไป ซึ่งหน
practice ดภาคตะวั
นออกเฉี
อตอนบน
214 Good Practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนื
เครือตอนบน
ข่ำย ได้ดำเนิ
นกำรแก้
ไขปัภาคตะวั
ญหำGood
สำเหตุ
บัติเหตุ
ที่ 209
จุดยงเหนื
เสี่ยงต่
ำงๆ ในห้ว209
งเดือนตุลำคม
Good
practice
นออกเฉีกำรเกิ
ยงเหนืออุตอนบน
พฤษภำคม 2559 ร่วม 10 จุด เช่น ตัวอย่ำงจุดที่แก้ไข
กำรแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุ คณะทำงำนได้แจ้งผลกำรพิจำรณำกำหนดแนวทำงแก้ไขให้หน่วยงำนที่
กำรแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุ คณะทำงำนได้
ผลกำรพิ
จำรณำก
่
เสีแจ้่อ่ยงเป็
ง-จุ
อันตราย
ด้ำหนดแนวทำงแก้
รับการแก้
ขแล้วไขให้หน่วต่ยงำนที
เกี่ยวข้อง นำไปพิจำรณำดำเนินกำรจุดเพื
นดกำรแก้
ไขปัญที่ไหำระยะสั
้น ไและระยะยำว
อไป ซึ่งหน่วยงำนภำคี
ยวข้อง นำไปพิจำรณำดำเนินกำร เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำระยะสั
้น และระยะยำว
ต่อไป ซึ่งหน่งกล่
วยงำนภำคี
งจำกที
ำงำนตำมกิ
น ลด้ำคม
วยยุท2558
ธวิธี 5ส
เครือข่ำย ได้ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ สำเหตุหลั
กำรเกิ
ดอุบ่ได้ัตทิเหตุ
ที่ จุดเสีจ่ยกรรมดั
งต่ำงๆ ในห้ำววข้
งเดืำงต้
อนตุ
ถึงเดื5ชอนของ สอจร.ได้แก้ไขป
รือข่ำย ได้ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ สำเหตุกำรเกิดอุบจัตำนวน
ิเหตุ ที10
่ จุดจุเสีด่ยคิงต่ดเป็
ำงๆน ในห้
ว
งเดื
อ
นตุ
ล
ำคม
2558
ถึ
ง
เดื
อ
น
พฤษภำคม 2559 ร่วม 10 จุด เช่น ตัวอย่ำงจุดที่แก้ไข 25 เปอร์เซ็นต์ จำกจุดเสี่ยงเดิมทั้งหมด 40 จุด ดังนี้
ษภำคม 2559 ร่วม 10 จุด เช่น ตัวอย่ำงจุดที่แก้ไข
1.จุดเสี่ยง-จุดอันตรำยสำมแยกห้วยสีทน ถนนหมำยเลข 227ระหว่ำง อ.เมืองกำฬสินธุ์ ไป
จุดเสี่ยง-จุดอันตราย ที่ได้รับการแก้
ไขแล้ว
งบประมำณในกำรแก้
ไขปัญหำ จำนวน 200,000 บำท
เสี่ยง-จุดอันตราย ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
แก้ไขปัญหำจุอดงกำฬสิ
เสี่ยง นธุ์ งบประมำณในก
หลังจำกที่ได้ทำงำนตำมกิ2.จุ
จกรรมดั
ง
กล่
ำ
วข้
ำ
งต้
น
ด้วยยุำทโลตั
ธวิธสี 5ส
5ช ของ สอจร.ได้เขตเทศบำลเมื
่ยงหน้
ำงสรรพสิ
ถนนหมำยเลข
แก้ไขปัญหำจุด12
เสี่ยง
หลังจำกที่ได้ทำงำนตำมกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น ดด้เสีวยยุ
ทธวิำธห้ี 5ส
5ช ของนค้สอจร.ได้
จำนวน 10 จุด คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ จำกจุ
ดเสี่ยงเดิมทั้งหมด 40 จุด ดังนี้
นวน 10 จุด คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ จำกจุดเสี่ยงเดิมจทัำนวน
้งหมด300,000
40 จุด ดับำท
งนี้
1.จุดเสี่ยง-จุดอันตรำยสำมแยกห้ว3.จุ
ยสีทดนเสี่ยถนนหมำยเลข
227ระหว่
อ.เมืองกำฬสิ
นธุ์ ไป อ.สหัสขันธ์
งหน้ำำงห้อ.เมื
ำงสรรพสิ
นค้ำนบิธุ๊ก์ ำไป
ซีง ถนนสำย
1.จุดเสี่ยง-จุดอันตรำยสำมแยกห้วยสีทน ถนนหมำยเลข 227ระหว่
องกำฬสิ
อ.สหัสขัน12ธ์ เขตเทศบำลซึ่งมีเหตุรถออกจำกบิ๊กซีจะต
งบประมำณในกำรแก้ไขปัญหำ จำนวน 200,000 บำท
ประมำณในกำรแก้ไขปัญหำ จำนวน 200,000 บำทเข้ำจุดกลับรถ ชนกับรถทำงตรงจึงแก้ไข งบประมำณในกำรดำเนินกำร รวม 250,000 บำท
2.จุดเสี่ยงหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำโลตัส ถนนหมำยเลข
12
องกำฬสินธุ์ งบประมำณในกำรแก้
ไขปัญหำำบลโคกศรี(แยกกอ
4. จุดเสีอ่ยงกำฬสิ
งจุดเขตเทศบำลเมื
กลันบธุรถ์ งบประมำณในกำรแก้
หน้ำตลำดเทศบำลโคกสี
12เทศบำลต
ุดเสี่ยงหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำโลตัส ถนนหมำยเลข 12 เขตเทศบำลเมื
ไขปัญถนนสำย
หำ
จำนวน 300,000 บำท
622 + 832 งบประมำณในกำรดำเนินกำร รวม 300,000 บำท
นวน 300,000 บำท
3.จุดเสี่ยงหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี5.ถนนสำย
12ดอัเขตเทศบำลซึ
่งมีเหตุรถออกจำกบิ
๊กซีจะตัดกระแสเพื่อ
จุดเสี่ย่งง-จุ
ตรำย แยกหำมแหโพนทอง
อ.เมื
3.จุดเสี่ยงหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี ถนนสำย 12 เขตเทศบำลซึ
มีเหตุ
รนถออกจำกบิ
๊กซีจะตัดกระแสเพื
่อ องกำฬสินธุ์ ถนนสำย 12 เมืองกำฬสิน
เข้ำจุดกลับรถ ชนกับรถทำงตรงจึงงบประมำณในกำรด
แก้ไข งบประมำณในกำรด
ำเนินกำร รวม 250,000
นกำรรวม300,000
บำท บำท
ำจุดกลับรถ ชนกับรถทำงตรงจึงแก้ไข งบประมำณในกำรด
ำเนินกำร รวมำเนิ250,000
บำท
4. จุดเสี่ยงจุดกลับรถ หน้ำตลำดเทศบำลโคกสี
ำบลโคกศรี(แยกกอไผ่น้อ12ย )กม.
6. จุ12เทศบำลต
ดเสี่ยง-จุดถนนสำย
อัำบลโคกศรี
นตรำย12เทศบำลต
สำมแยกบำยพำสโนนตำลถนนสำย
จุดไฟแดงใกล้ปั้ม ปตท.งบ
4. จุดเสี่ยงจุดกลับรถ หน้ำตลำดเทศบำลโคกสี ถนนสำย
(แยกกอไผ่น้อย )กม.
622 + 832 งบประมำณในกำรดำเนิ
นกำร รวม
300,000 บำท
250,000
2 + 832 งบประมำณในกำรดำเนินกำร รวม 300,000
บำท บำท
5. จุดเสี่ยง-จุดอันตรำย แยกหำมแหโพนทอง
อ.เมือองกำฬสิ
ธุ์ ถนนสำย
12 เมื12องกำฬสิ
นธุ์ ไป อ.สมเด็จ
7. จุนดเสี
่ยงแยกฮ่
งฮี-ห้เมืวอนยเม็
ก ถนนสำย
โดยให้
5. จุดเสี่ยง-จุดอันตรำย แยกหำมแหโพนทอง อ.เมืองกำฬสิ
ธุ์ ถนนสำย
12
งกำฬสิ
นธุ์ ไป อ.สมเด็
จ จรำจร สภ.ยำงตลำด ปัจจุบัน ไ
งบประมำณในกำรดำเนินกำรรวม300,000 บำท
ประมำณในกำรดำเนินกำรรวม300,000 บำท โครงกำรติดตั้งชุดไฟสัญญำณเขียวแดง รวม 2 ล้ำนบำท โดยได้ดำเนินกำรติดตั้งเสร็จสิ้นและเปิด
6. จุดเสี่ยง-จุดอันตรำย สำมแยกบำยพำสโนนตำลถนนสำย
จุดไฟแดงใกล้ปั้ม ปตท.งบประมำณ
เกิดอุบัติเหตุอีก12
เลยจุดไฟแดงใกล้ปั้ม12ปตท.งบประมำณ
6. จุดเสี่ยง-จุดอันตรำย สำมแยกบำยพำสโนนตำลถนนสำย
250,000 บำท
8. จุดเสี่ยง ช่วงหน้ำวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์ ไปถึง สี่แยกเตำไหไผ่ทอง ซึ่งมีรถสัญจร
0,000 บำท
7. จุดเสี่ยงแยกฮ่องฮี-ห้วยเม็ับกงบประมำณ
ถนนสำย รวม
12 โดยให้
จรำจรบำทสภ.ยำงตลำด
ปัจจุบอันสร้ได้
รับงบประมำณ วนควบช่วง
9,000,000
ำงเกำะกลำงถนนและส่
7. จุดเสี่ยงแยกฮ่องฮี-ห้วยเม็ก ถนนสำย 12ได้รโดยให้
จรำจร สภ.ยำงตลำด
ปัจจุบันสำหรั
ได้รบับโครงกำรก่
งบประมำณ
โครงกำรติดตั้งชุดไฟสัญญำณเขียวแดง
รวม้ก่อ2สร้ล้ำำงเสร็
นบำท
นกำรติดตั้งเสร็จสิ้นและเปิดใช้แล้ว ซึ่งยังไม่
ซึ่งขณะนี
จแล้ดโดยได้
วตั้งเสร็ดจำเนิ
รงกำรติดตั้งชุดไฟสัญญำณเขียวแดง รวม 2 ล้ำนบำท
โดยได้
ดำเนินกำรติ
สิ้นและเปิดใช้แล้ว ซึ่งยังไม่
เกิดอุบัติเหตุอีกเลย
9. จุดเสี่ยง-จุดอันตรำย สำมแยกยอดแกง ทำงเข้ำมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ (นำมน) ปัจจุบัน
ดอุบัติเหตุอีกเลย
8. จุดเสี่ยง ช่วงหน้ำวิทยำลัยสำรพั
์ ไปถึง สี่แยกเตำไหไผ่
ทอง ซึ่งมีรบำท
ถสัญจรคับคั่ง ปัจจุบัน
นธุ์งดได้สีช่ร่แำับงกำฬสิ
อนุมัตนิงธุบประมำณจ
20,000,000
8. จุดเสี่ยง ช่วงหน้ำวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสิกำฬสิ
นธุ์ ไปถึ
ยกเตำไหไผ่
ทอง ซึ่งมีำนวน
รถสัญจรคั
บคั่ง ปัจจุบัน สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวถนน
ได้รับงบประมำณ รวม 9,000,000สัญ
บำท
สำหรับยโครงกำรก่
สร้ำปงเกำะกลำงถนนและส่
วนควบช่วงจุดเสี่ยงนี้แล้ว
ญำณไฟเขี
วแดง พร้ออมอุ
กรณ์
ส่งเสริวมงจุควำมปลอดภั
รับงบประมำณ รวม 9,000,000 บำท สำหรับโครงกำรก่
อสร้ำงเกำะกลำงถนนและส่
วนควบช่
ดเสี่ยงนี้แล้วยซึ่งปัจจุบันได้เริ่มดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้ว
ซึ่งขณะนี้ก่อสร้ำงเสร็จแล้ว
10. จุดเสี่ยง-จุดอันตรำย สี่แยกร้ำนอีฮงมอเตอร์อ.สหัสขันธ์ถนนสำย 227จุดแยกไปสะพำ
ขณะนี้ก่อสร้ำงเสร็จแล้ว
9. จุดเสี่ยง-จุดอันตรำย สำมแยกยอดแกง
ำมหำวิใช้ทเยำลั
ยกำฬสินธุ์ (นำมน)
เป็นำแหล่
งท่ทอยำลั
งเที่ยยทำงเข้
วกำฬสิ
มีรถยนต์
ส้นทำงจ
เป็นจุปัดจทีจุบ่เกิันดอุแขวงทำงหลวง
บัติเหตุบ่อยครั้ง โดยระยะสั้นใช
9. จุดเสี่ยง-จุดอันตรำย สำมแยกยอดแกง ทำงเข้
มหำวิ
นธุ์ (นำมน)
ปัจจุบำนวนมำก
ัน แขวงทำงหลวง
กำฬสินธุ์ ได้รับอนุมัติงบประมำณจำนวน 20,000,000
บำท สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวถนน และติดตั้งชุด
บำทบโครงกำรก่
ฬสินธุ์ ได้รับอนุมัติงบประมำณจำนวน 20,000,000250000
บำท สำหรั
อสร้ำงขยำยผิวถนน และติดตั้งชุด
สัญญำณไฟเขียวแดง พร้อมอุปกรณ์ส่งเสริมควำมปลอดภัยซึ่งปัจจุบันได้เริ่มดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้ว
ญญำณไฟเขียวแดง พร้อมอุปกรณ์ส่งเสริมควำมปลอดภัยซึ่งปัจจุบันได้เริ่มดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้ว
10. จุดเสี่ยง-จุดอันตรำย สี่แยกร้ำนอีฮงมอเตอร์อ.สหัสขันธ์ถนนสำย 227จุดแยกไปสะพำนเทพสุดำ ซึ่ง
10. จุดเสี่ยง-จุดอันตรำย สี่แยกร้ำนอีฮงมอเตอร์อ.สหัสขันธ์ถนนสำย 227จุดแยกไปสะพำนเทพสุดำ ซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีรถยนต์ใช้เส้นทำงจำนวนมำก เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยระยะสั้นใช้งบประมำณ
นแหล่งท่องเที่ยว มีรถยนต์ใช้เส้นทำงจำนวนมำก เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยระยะสั้นใช้งบประมำณ
250000 บำท
0000 บำท
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practice ำภาคตะวั
ออกเฉียยกำฬสิ
งเหนือนตอนบน
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กำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง บนถนนกำฬสินธุ์-สมเด็จ ที่สGood
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โดยแขวงทำงหลวงกำฬสินธุ์ ร่วมกับภำคีเครือข่ำย 5E ซึ่งเป็นกำรใช้ชุดจัดช่องจรำจร ได้แก่ ตัวล้มลุกสะท้อน
กำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง บนถนนกำฬสินธุ์-สมเด็จ ที่สำมแยกทำงเข้ำมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ (ส่วนนำมน)
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ลาดับ

ลาดับ

ชื่อจุดเสี่ยงที่แก้ไขแล้ว

ชื่อจุดเสี่ยงที่แก้ไขแล้ว

ส.ค 57 ก่อนวันแก้ไข

ส.ค 57 ก่อนวันแก้ไข

หลังแก้ไข 31 พ.ค 59

หลังแก้ไข 31 พ.ค 59

บเกิด เกิดตาย ตาย
บาดเจ็เกิบด
เกิด เกิด ตาย ตายบาดเจ็บาดเจ็
บ
บาดเจ็บ

่ยงสำมแยกห้
11 จุจุดดเสีเสี่ยงสำมแยกห้
วยสีวทยสีนทน
อ.เมืององ
อ.เมื
กำฬสิ
จ.จ.กำฬสิ
นธุน์ ธุ์
5 5 1 1 4
22 จุจุดดเสีเสี่ยงหน้
ำห้ำำห้งโลตั
ส อ.ส อ.
่ยงหน้
ำงโลตั
เมืเมืององกำฬสิ
นธุน์ ธุ์
กำฬสิ
3 จุดเสี่ยงหน้ำห้ำงบิ๊กซี อ.
3 จุดเสี่ยงหน้ำห้ำงบิ๊กซี อ.
เมืองกำฬสินธุ์

0 0

00

ลดลง%
ตาย

เพิ่มขึ้น%

เกิ
ด
ตาย

บาดเจ็บ

0100

100
100

100
100

100

0100

100
100

100
100

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ไข 30
แก้ไข 30แก้ก.ย
58 ก.ย 58

4 0

ลดลง%

บาดเจ็
เกิด บ ตายเกิด บาดเจ็ตาย
บ

แก้ไข 15แก้ก.ย
58 ก.ย 58
ไข 15
4 4 0 0 5

5 0

0 0

00

แก้ไข 15 ต.ค 58

แก้ไข 15 ต.ค 58

เมืองกำฬสินธุ์

6

6

0

0

8

8

1

4 จุดเสี่ยงจุดกลับรถหน้ำ
4 ตลำดโคกสี
จุดเสี่ยงจุด(กอไผ่
กลับรถหน้
น้อย) ำ

ตลำดโคกสี (กอไผ่น้อย)

5

5
6

6
7

7

สำมแยกบำยพำสโนนตำล
อ.เมืองกำฬสินธุ์

จุดเสี่ยงแยกฮ่องฮีห้วยเม็ก
อ.ยำงตลำด

0

0

0

83

83

0

100

แก้ไข 10 พ.ย 58

5

1

5

5

1

0

5

0

0

แก้ไข0 15 พ.ย 580

100

0

100

แก้ไข 15 พ.ย 58
6

3

6

สำมแยกบำยพำสโนนตำล
4
อ.เมืองกำฬสินธุ์

จุดเสี่ยงแยกฮ่องฮีห้วยเม็ก
อ.ยำงตลำด

0

แก้ไข 10 พ.ย 58

จุดเสี่ยงแยกหำมแห-โพน
ทอง
อง6กำฬสินธุ์
จุดเสีอ.เมื
่ยงแยกหำมแห-โพน

ทอง อ.เมือง6กำฬสินธุ์

1

7

3
0

4

0

0

0

0

แก้ไข 10 เม.ย 59

0

100

0

แก้ไข 15 ธ.ค 58

0

4

0

แก้ไข0 15 ธ.ค 580

7
4

0

0

แก้ไข 10 เม.ย 59

100

0

เพิ่มขึ้น%

100

100

บาดเจ็บ

216

Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Good Practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ลาดับ
ลาดับ

ชื่อจุดเสี่ยงที่แก้ไขแล้ว
ชื่อจุดเสี่ยงที่แก้ไขแล้ว

Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ส.ค 57 ก่อนวันแก้ไข

หลังแก้ไข 31 พ.ค 59

ด ก่อนวั
ตาย
ตาย59 บาดเจ็บ
ส.คเกิ57
นแก้ไข บาดเจ็บ หลังแก้เกิไดข 31 พ.ค
เกิด 7 ตาย 2 บาดเจ็บ 11 เกิด

8
8

จุดเสี่ยงหน้ำ ว.สำรพัดช่ำง- 7
จุแยกเตำไห
ดเสี่ยงหน้ำ ว.สำรพั
ดช่ำงอ.เมืองฯ
แยกเตำไห อ.เมืองฯ

9

9

10

10

จุดเสี่ยงสำมแยกยอดแกง

6

2

11

เกิด
ลดลง%

ตาย

0เกิด

ตาย
100

บาดเจ็
100บ

0 59 100
แก้0 ไข 11 เม.ย

100

100

0 ตาย

0

บาดเจ็
0 บ

211

บาดเจ็บเพิ่มขึเกิ
ด
้น%

เกิ100
ด ตาย

เพิ่มขึ้น%
ตาย

บาดเจ็บ

แก้ไข 11 เม.ย 59

6

1

1

7

7

0

จุอ.ยำงตลำด
ดเสี่ยงสำมแยกยอดแกง
อ.ยำงตลำด

จุดเสี่ยงสี่แยกอีฮง มอเตอร์

ลดลง%

0

0

0

0

0

แก้ไข 15 มี.ค 59

75

75
0

0

71

71

แก้ไข 15 มี.ค 59
22

22

0

0

28

28

0

จุดเสี่ยงสี่แยกอีฮง มอเตอร์
อ.สหัสขัสนขัธ์นธ์
อ.สหั

0

0

0

0

แก้ไข 1 มิ.ย 59

0

100

100

100

100

100

0100

100
100

100
100

100

100

แก้ไข 1 มิ.ย 59
3 3 0 0 5

5 0

0 0

00

บทสรุ
บทสรุปป
จำกกำรถอดบทเรี
ยนเรื
่องเด่
นของจั
งหวังดหวั
กำฬสิ
นธุ์ ในห้
งปี พ.ศ.2558-2559
จะเห็นได้จะเห็
ว่ำ สิน่งได้
สำคัว่ำญสิที่ง่จสะำคัญ ที่จะ
จำกกำรถอดบทเรี
ยนเรื
่องเด่
นของจั
ดกำฬสิ
นธุว์ ในห้
วงปี พ.ศ.2558-2559
ททำให้
องกัองกั
นอุนบอุัตบิเหตุ
ด้ผไลนั
ุกหน่่ทวุกยงำนภำคี
เครือข่ำเยป้
และลดอุ
บัติเหตุ บัติเหตุ
ำให้กกำรขั
ำรขับบเคลื
เคลื่อนกำรป้
่อนกำรป้
ัติเไหตุ
ด้ผ้นลนัได้้นแก่ได้กำรที
แก่ก่ทำรที
หน่วยงำนภำคี
ครือองกั
ข่ำนยป้
องกันและลดอุ
จัจังงหวั
อร่อวร่มใจด
ำเนิำเนิ
นกำรขั
บเคลืบ่อเคลื
นกิ่จอกรรม
แผนงำน
และโครงกำร
เพื่อให้เป็เพืน่อไปตำม
หวัดดกำฬสิ
กำฬสินนธุ์ ธุได้์ ได้ร่วรมมื
่วมมื
วมใจด
นกำรขั
นกิจกรรม
แผนงำน
และโครงกำร
ให้เป็นไปตำม
วัวัตตถุถุปประสงค์
ด้
ว
ยควำมเสี
ย
สละ
ใกล้
ช
ด
ิ
สำมั
ค
คี
และต่
อ
เนื
่
อ
ง
เป็
น
คณะท
ำงำนที
เ
่
ข้
ม
แข็
ง
และมี
ผ
บ
้
ู
ริ
ห
ำรทีผู้บ่ให้ริคหวำม
ระสงค์ ด้วยควำมเสียสละ ใกล้ชิด สำมัคคี และต่อเนื่อง เป็นคณะทำงำนที่เข้มแข็ง และมี
ำรที่ให้ควำม
สนใจกับปัญหำอย่ำงจริงจัง สมควรขยำยควำมร่วมมือไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
สนใจกับปัญหำอย่ำงจริงจัง สมควรขยำยควำมร่วมมือไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
พลังชุมชน ผู้นำต่ำงๆ จึงจะทำให้กำรแก้ปัญหำประสบควำมสำเร็จอย่ำงยั่งยืน

พลังชุมชน ผู้นำต่ำงๆ จึงจะทำให้กำรแก้ปัญหำประสบควำมสำเร็จอย่ำงยั่งยืน
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Good practice
Practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

อาสาจราจรช่วยป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดบึงกาฬ
พ.ต.ท.สันติสุข สิทธิกุลสมบัติ
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกำฬ
สถิติข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกำฬ ปี 2556 ทั้ง 8 อำเภอ มีผู้ได้รับบำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุทำงถนนโดยเฉพำะรถจักรยำนยนต์ 623 รำย เสียชีวิต 23 รำยและ ใน ปี 2557 มีผู้ได้รับบำดเจ็บ 797
รำย เสียชีวิต 49 รำย ถนนที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เกิดเหตุบนถนนใน อบต./หมู่บ้ำน/ชุมชน ซึ่งเป็นถนนสำยรอง กว่ำ
ร้อยละ 60 (ข้อมูลจำกบริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จำกัดมหำชน) ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ ใช้
แรงงำนและเยำวชน รถที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ยังเป็นรถจักรยำนยนต์ สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจำกกำร
ขับขี่ฝ่ำฝืนกฎจรำจร ขำดควำมรู้ในเรื่องกฎจรำจรอย่ำงแท้จริง ร่วมถึงกำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงปลอดภัย ไม่รู้หลักกำร
ขับขี่อย่ำงปลอดภัย ดื่มสุรำขณะขับรถ และผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกำฬ ได้จัดกำลังตำรวจจรำจรลงไปในพื้นที่จัดกำรจรำจรในชุมชน แต่กำลังตำรวจจรำจร
ไม่เพียงพอที่จะเข้ำไปจัดกำรจรำจรบนถนนใน อบต/หมู่บ้ำน/ชุมชน /ได้อย่ำงทั่วถึง ทำให้ปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุ
ทำงถนนในชุมชนมีเพิ่มมำกขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะสร้ำงเครือข่ำยอำสำจรำจรภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในอบต./หมู่บ้ำน/ชุมชน จัดระเบียบกำรจรำจรบนถนนในชุมชน กำรบังคับใช้
กฎหมำยแบบบูรณำกำร ส่งเสริมพัฒนำชุมชนให้เรียนรู้กฎจรำจร กำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อลดปัญหำกำร
เกิดอุบัติเหตุจรำจรบนถนนใน อบต./ชุมชน/หมู่บ้ำน ลดกำรบำดเจ็บ และเสียชีวิตของคนในชุมชน สร้ำงเครือข่ำย
อำสำจรำจรที่เป็นเยำวชนในสถำนศึกษำให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำจรำจรในโรงเรียน และจัด
กำรจรำจรหน้ำโรงเรียน เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยกับเยำวชนในวัยศึกษำเล่ำเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงภำคีเครือข่ำยทุกระดับในจังหวัดบึงกำฬ ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำ
อุบัติเหตุทำงถนนใน อบต./ชุมชน/หมู่บ้ำน
2. เพื่อพัฒนำเครือข่ำยฝ่ำยปฏิบัติกำรให้เป็นอำสำจรำจร ทำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยตำรวจในกำรจัดระเบียบ
กำรจรำจรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชนโดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
3. เพื่อให้อำสำจรำจรเข้ำไปพัฒนำ/ปลูกจิตสำนึกประชำชนในชุมชน/หมู่บ้ำน/สถำนศึกษำ ให้มีวินัยในกำรใช้
รถใช้ถนนอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย
4. เพื่อลดปัญหำกำรบำดเจ็บ เสียชีวิต จำกอุบัติเหตุบนถนนใน อบต./หมู่บ้ำน/ชุมชน เพื่อเป็นโครงกำรนำ
ร่อง ให้องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำมำสนับสนุนสร้ำงเครือข่ำยอำสำจรำจรเป็นของตนเอง
พั ฒ นำศั ก ยภำพอำสำจรำจร ซึ่ ง คั ด เลื อ กอำสำจรำจรภำคประชำชนจำก อปพร. ใน 10 พื้ น ที่ อปท.
(อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ ำยพลเรือน) และประชำชนที่สมั ครใจในพื้นที่ดำเนินกำรค้นหำทุนเดิมในกำรป้องกัน
อุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่ดำเนินกำร
1. จัดเวทีสะท้อนข้อมูล/ปัญหำ กำรบูรณำกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงตำรวจพี่เลี้ยง อปท.นำร่องทั้ง 10 อปท.
และคณะทำงำน
2. กำรฝึกอบรมอำสำจรำจรเพื่อทำหน้ำที่จัดกำรจรำจร โดยใช้หลักสูตรกำรอบรมให้ เป็นไปตำมระเบียบ
ข้อกำหนดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เรื่องกำหนดคุณสมบัติรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมหลักสูตร หน้ำที่
เครื่องแบบและเครื่องหมำยอำสำจรำจร พ.ศ. 2555 และแนวทำงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครต้นแบบเกี่ยวกับกับกำร
ป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน กำหนดบทบำทหน้ำที่อำสำสมัครจรำจรดำเนินกำรตำมบทบำทหน้ำที่ โดยมีเจ้ำหน้ำที่
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ตำรวจเป็นพี่เลี้ยงในกำรควบคุมวินัยจรำจร หน้ำโรงเรียน ตลำด และด่ำนสกัดในชุมชน ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
ของทุก สภ.ในช่วงสงกรำนต์
3. ฝึกอบรมอำสำจรำจรชุมชน อปท.นำร่อง ทั้ง 10 อปท. ๆ ละ 10 คน

การติดตามประเมินผล
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจังหวัดโดยให้ อปท. นำร่องทั้ง 10 อปท.นำเสนอผลงำนประกวดโดย
นำเสนอ power point โดยมีภำคีเครือข่ำย อปท.จำกทุก อปท.เข้ำร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลลัพธ์ พบว่า
สถิติอุบัติเหตุในพื้นที่องค์กรปกครองส่งวนท้องถิ่นนำร่องลดลง
สถิติอุบัติเหตุโดยภำพรวมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง ก่อนและหลังกำรดำเนิน
โครงกำร ลดลงสูงสุด ร้อยละ 53.57
เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อปท.นาร่อง ระหว่างปี พ.ศ.2558 กับ ปี พ.ศ.2559
สถิติอุบัติเหตุ สถิติอบุ ัติเหตุ
พื้นที่ อปท.นาร่อง
หมายเหตุ
ปี 2558(ครั้ง) ปี 2559 (ครั้ง)
1. เทศบำลตำบลปำกคำด
44
36
ลดลงร้อยละ 18.18
ลดลงร้อยละ 13.46
2. เทศบำลตำบลหอคำ
52
45
3. เทศบำลตำบลพรเจริญ
93
58
ลดลงร้อยละ 37.63
4. เทศบำลตำบลท่ำสะอำด
84
45
ลดลงร้อยละ 53.57
5. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงบัง
63
57
ลดลงร้อยละ 9.52
6. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำสะแบง
31
26
ลดลงร้อยละ 16.13
7. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองพันทำ
10
3
ลดลงร้อยละ 30
8. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหัวช้ำง
11
9
ลดลงร้อยละ 18.18
9. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกกว้ำง
27
22
ลดลงร้อยละ 18.52
10. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลชัยพร
16
8
ลดลงร้อยละ 50
หมำยเหตุ ข้อมูลสถิติจำกศูนย์นเรนทร 1669 โรงพยำบำลบึงกำฬ/ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกำฬ/บริษัทกลำง
คุ้มครองผู้ประสบภัยอันเกิดจำกรถ จำกัด สำขำบึงกำฬ
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ภำพประกอบตำรำงเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อปท.นำร่อง ระหว่ำง ปี พ.ศ.2558 กับ ปี
พ.ศ.2559
สถิติกำรเสียชีวิตในช่วงเทศกำลปีใหม่และเทศกำลสงกรำนต์ที่เกิดจำกสำเหตุกำรดื่มสุรำ เมำแล้ว
ขับลดลงได้ 100% เปรียบเทียบก่อนและหลังกำรดำเนินโครงกำร(อำสำจรำจรร่วมปฏิบัติงำนกับตำรวจพื้นที่
ตรวจจับผู้ขับขี่รถ ในข้อหำเมำแล้วขับเพิ่มขึ้น) สถิติกำรจับกุม ปี 2558 จับกุม 83 รำย และ ปี 2559 จับกุม 118
รำย ในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2559 เสียชีวิต 6 รำย ด้วยสำเหตุอื่นๆ

ตำรำงเปรียบเทียบกำรจับกุมข้อหำเมำแล้วขับในช่วงเทศกำลสำมำรถ หยุดกำรเสียชีวิตด้วยสำเหตุนี้ได้ 100 %
สถิติเปรียบเทียบในช่วงเทศกาลหลังการดาเนินโครงการ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 59
สถิติการเกิดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 59
เกิด/ครั้ง
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
เกิด/ครั้ง
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
26
6
21
4
1
3
สถิติกำรเกิดลดลง ร้อยละ 84.61/ตำย ร้อยละ 83.33/บำดเจ็บ ร้อยละ 85.72
หมำยเหตุ กำรเสียชีวิตทั้งสองเทศกำลเกิดจำกสำเหตุอื่นๆ ไม่ใช่สำเหตุจำกเมำแล้วขับ
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สถิติเปรียบเทียบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อน - หลังการดาเนินโครงการ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 59
สถิติการเกิดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 59
เกิด/ครั้ง
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
เกิด/ครั้ง
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
9
2
7
4
1
3
สถิติกำรเกิดลดลง ร้อยละ 44.44/ตำย ร้อยละ 50/บำดเจ็บ ร้อยละ 42.86
หมำยเหตุ 1. กำรเสียชีวิต ปี 58 เสียชีวิตด้ำยสำเหตุเมำแล้วขับ
2. กำรเสียชีวิต ปี 59 เกิดจำกสำเหตุผู้ตำยสติไม่สมประกอบเดินถนนในเวลำกลำงคืนถูก
รถบรรทุกชนเสียชีวิต
ภำพประกอบตำรำงเปรียบเทียบกำรจับกุมข้อหำเมำแล้วขับในช่วงเทศกำลสงกรำนต์
ปี 2558 และ ปี 2559 ทำให้สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ บำดเจ็บและเสียชีวิตลดลง
หมำยเหตุ สถิติข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บและเสียชีวิต จำกสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยจังหวัดบึงกำฬ
สถิติกำรสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น
จำกกำรให้ตำรวจพี่เลี้ยงสุ่มตรวจในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง ก่อนกำร
ดำเนินกำรโครงกำรและหลังดำเนินกำรโครงกำร(กำรสำรวจใช้เวลำช่วงเช้ำตั้งแต่เวลำ 07.30 น. ถึง เวลำ 09.30
น.ก่อนดำเนินกำรโครงกำรและใช้เวลำเดียวกันหลังดำเนินกำรโครงกำร) พบว่ำอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่
เพิ่มขึ้นจำแนกตำมพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง จำนวน 10 แห่ง ดังนี้
1. เทศบำลอำเภอปำกคำด อำเภอปำกคำด จังหวัดบึงกำฬ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60
2. เทศบำลตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50
3. เทศบำลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 45
4. เทศบำลตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกำฬ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60
5. เทศบำลตำบลท่ำสะอำด อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 45
6. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 46
7. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกำฬ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50
8. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองพันทำ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกำฬ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60
9. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหัวช้ำง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกำฬ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40
10. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกกว้ำง อำเภอบุ่งคล้ำ จังหวัดบึงกำฬ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60
ตางรางเปรียบเทียบอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่และซ้อนรถจักรยานยนต์ในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาร่องก่อนและหลังการดาเนินการโครงการ
ก่อนการดาเนินการ
ผู้ขับขี่
ผู้ซ้อนท้ำย

สถานที่
1. เทศบำลอำเภอ
ปำกคำด
2. เทศบำลตำบลชัยพร
3. เทศบำลตำบลหอคำ

หลังการดาเนินการ
ผู้ขับขี่
ผู้ซ้อนท้ำย

อัตราส่วนสวมหมวก
นิรภัย ร้อยละ

สวม

ไม่สวม

สวม

ไม่สวม

สวม

ไม่สวม

สวม

ไม่สวม

ก่อน

หลัง

25

70

4

40

60

17

27

40

24.16

60.41

9
12

27
30

2

18
17

20
20

10
9

8
7

18
24

16.67
27.45

50
45
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4. เทศบำลตำบล
พรเจริญ
5. เทศบำลตำบล
ท่ำสะอำด
6. องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลดงบัง
7. องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลนำสะแบง
8. องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลหนองพันทำ
9. องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลหนองหัวช้ำง
10. องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลโคกกว้ำง

24

44

6

32

46

19

10

17

28.30

60.87

10

18

1

12

11

6

8

17

26.83

45.24

9

20

1

14

15

8

7

17

22.73

46.81

6

11

-

12

10

7

4

7

20.69

50

14

25

2

12

18

12

12

8

30.19

60

6

12

-

10

14

10

4

2

21.43

60

5

11

1

7

12

6

6

6

25

60

ภำพที่ 34 ภำพประกอบตำรำงเปรียบเทียบอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนำร่อง ก่อนดำเนินกำรโครงกำร และหลังดำเนินกำรโครงกำร
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
1. มีภำคีเครือข่ำยที่เป็นอำสำสมัครจรำจรเพื่อช่วยเหลืองำนตำรวจด้ำนอำนวยควำมสะดวกจรำจร ป้องกัน
แก้ไขอุบัติเหตุทำงถนนและงำนด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนเพิ่มขึ้น จำนวน 100 คน
ทำให้ประชำชนในพื้นที่มีควำมปลอดภัยจำกอุบัติเหตุทำงถนนมำกขึ้น
2. ทำให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรกับปัญหำที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของตนเอง สำมำรถแก้ไข
ปัญหำได้ถูกต้องตำมวิถีของท้องถิ่นนั้นๆ อย่ำงยั่งยืน
3. เกิดหมู่บ้ำนนำร่อง มีอำสำจรำจรเข้ำมำทำหน้ำที่จัดระเบียบกำรจรำจรรักษำควำมปลอดภัยในชุมชน
4. เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทำงกำรทำงำนที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่
5. มีกำรขยำยเครือข่ำยกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนไปยังชุมชนอื่น ๆ
6. ปัญหำกำรบำดเจ็บ เสียชีวิต ที่เกิดจำกอุบัติเหตุทำงถนนในชุมชนลดลง
7. ลดปัญหำข้อขัดแย้งระหว่ำงประชำชนกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ในระดับหนึ่ง
8. ปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพติดในพื้นที่ลดลง จำกกำรข่ำวที่ได้รับจำกกลุ่มอำสำสมัครจรำจร
ขยายผล ได้รับงบจำก อบจ. ขยำยไปทุกหมู่บ้ำนและงบจำกจังหวัดดำเนินกำรอำสำจรำจรหญิง (กองร้อย
น้ำหวำน)
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พิชิตจุดเสี่ยงโค้งร้อยศพด้วยพลังภาคีเครือข่ายจังหวัดนครพนม”
นายวัฒกานต์ ลาภสาร
สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครพนม
ว่าที่ ร.ต.ยอดเพ็ชร คาแสงดี
แขวงทำงหลวงนครพนม
ด้วยตำมสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในรอบ 3 ปีที่ผ่ ำน ปี 2555 เกิด
อุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 528 ครั้ง บำดเจ็บ 551 รำย ผู้เสียชีวิต 123 รำย ปี 2556 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 486
ครั้ง บำดเจ็บ 525 รำย ผู้เสียชีวิต 128 รำย และในปี 2557 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 531 ครั้ง บำดเจ็บ 585
รำย ผู้เสียชีวิต 76 รำย โดยจำนวนผู้บำดเจ็บบำงส่วนได้เป็นผู้พิกำร ตกเป็นภำระของคนในครอบครัวและสังคม
จำกกำรศึกษำจุดอันตรำยพบว่ำโค้งบ้ำนกล้วยซึ่งเป็นจุดอันตรำยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อยู่บนทำง
หลวงหมำยเลข 212 ตอน นครพนม-ธำตุพนม ระหว่ำง กม.330+054-กม.330+354 ตำบลขำมเฒ่ำ อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม เป็นโค้งรำบที่มีรัศมีแคบและจำกัดควำมเร็ว 60 กม./ชั่วโมง ถนนเส้นนี้แต่เดิมเป็น 2 ช่องจรำจร
มีอุบัติเหตุมำก เรียกได้ว่ำเป็นโค้งร้อยศพเป็นที่กล่ำวขำนของคนในจังหวัดนครพนม และได้ปรับปรุงขยำยเป็น 4
ช่องจรำจรเมื่อ ปี 2547 ยังมีกำรเกิดอยู่นำมำซึ่งควำมสูญเสียและกำรบำดเจ็บอย่ำงต่อเนื่อง
จำกข้อมูลสำรสนเทศ ตั้งแต่ ปี 2550 -ปี 2558 พบกำรเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 8 ครั้ง บำดเจ็บ 25
รำย เสียชีวิต 2รำย และเป็นที่สนใจของคนจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นข่ำวในสื่อต่ำงๆ ทั่วประเทศและต่ำงชำติ กรณี
ที่มีชำวต่ำงชำติที่มำเสียชีวิตและบำดเจ็บในจุดนี้รถกระบะอีซูชุพุ่งข้ำมเลนชนประสำนงำนรถฟอร์จูนเนอร์เหตุเกิด
เวลำ 15.30 น. วันที่ 17 กรกฎำคม 2558 ยิ่งเป็นสิ่งตอกย้ำให้เกิดแรงจูงใจ ที่จะทำอย่ำงไรให้มีกำรเจ็บกำรตำย
หรือกำรลดจำนวนของกำรเกิดอุบัติเหตุในจุดนี้ให้ได้เป็นสิ่งที่ท้ำทำย
จึงเป็นจุดเริ่มที่มีกำรรวมตัวจำกสหสำขำวิชำชีพ ประกอบด้วย
(1) แขวงทำงหลวงนครพนม
(2) แขวงทำงหลวงชนบทนครพนม
(3) สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม
(4) สำนักงำนขนส่งจังหวัดนครพนม
(5) สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครพนม
(6) บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ สำขำนครพนม
(7) กองบังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
(8) องค์กำรบริหำรส่วนตำบล/ผู้นำชุมชนในพื้นที่
(9) อำสำสมัครกู้ชีพกู้ภัย
(10) ประชำสัมพันธ์จังหวัดนครพนม/สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย/สื่อมวลชน
เข้ำไปหำสำเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ฯ ขยำยผลไปสู่กำรป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดอุบั ติเหตุฯ หรือ
ลดกำรสูญเสีย โดยทีมงำนเข้ำไปสืบสวนในจุดโค้งบ้ำนกล้วย ซึ่งเชิญองค์กำรบริหำรส่วนตำบลขำมเฒ่ำและผู้นำ
ชุมชนได้สะท้อนปัญหำ และร่วมเสนอแนวทำงแก้ไข เพื่อไม่ต้องกำรให้มีกำรเสียชีวิตและกำรบำดเจ็บในชุมชน จำก
กำรวิเครำะห์และลงพื้นที่ได้ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในรูปแบบลักษณะกำรชน กำรเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมีสำเหตุหลักๆ
มำจำกกำรใช้ควำมเร็วมำกกว่ำที่โค้งนี้กำหนดไว้ในกำรออกแบบเป็น ผลให้เกิดอุบัติเหตุทั้งในรูปแบบกำรหลุดโค้ง
ชนอุกปกรณ์ข้ำงทำงและข้ำมเลนมำชนรถอีกฝั่งหนึ่ง ทีมงำนร่วมวิเครำะห์ข้อมูลหำสำเหตุแนวทำงกำรป้องกัน
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อุบัติเหตุฯ สรุปแนวทำงจำกกำรร่วมรับฟังควำมต้องกำรของคนในพื้นที่ แล้วนำเข้ำสู่กำรประชุมของศูนย์ควำม
ปลอดภัยทำงถนนของจังหวัด และมอบหมำยให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบดำเนินกำรแก้ไขดังนี้ โดยให้ แขวงทำงหลวง
นครพนมปรับปรุงสภำพทำงวิศวกรรมถนน ให้โค้งสำมำรถรับควำมเร็วที่ใช้ เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
คนใช้รถใช้ถนน สรุปกำรวิเครำะห์เสนอให้มีกำรติดตั้งรำวกันอันตรำยเพื่อลดควำมรุนแรงของอุบัติเหตุบริเวณเกำะ
กลำงถนน กำรติดตั้งป้ำยเตือนขนำดใหญ่เพื่อเป็นกำรเน้นย้ำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนลดควำมเร็ว เนื่องจำกเป็นโค้ง
อันตรำย กำรปรับภูมิทั ศน์ที่บดบังกำรมองเห็น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำรบังคั บใช้กฎหมำยมีกำรตรวจจับ
ควำมเร็วและเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักจำกอันตรำยในกำรใช้ควำมเร็ว แล้วทีมงำนได้นำ
ยุทธวิธีที่ 5ช+5ส
หลักการชุมชนปลอดภัยของ WHO ๕ส.ประกอบด้วย
1) สำรสนเทศ (Information) นำข้อมูลมำวิเครำะห์วำงแผนแก้ปัญหำ
2) สุดเสี่ยง (Priority) นำควำมเสี่ยงสูงมำแก้ก่อน
3) สหสำขำวิชำชีพ (Multidisciplinary) ต้องดำเนินกำรหลำกหลำยสำขำวิชำชีพ
4) สุดคุ้ม (Cost effective) เลือกมำตรกำรที่ทำแล้วได้ประโยชน์มำกที่สุด
5) ส่วนร่วม คนในพื้นที่ ชุมชนและภำคีคนทำงำน (Community participation) ดำเนินกำรที่พื้นที่
ไหน คนในพื้นที่ต้องร่วมดำเนินกำร
๕ ช.เป็นเทคนิคในกำรทำงำน
๑) เชื่อม คนที่เกี่ยวข้องมีใจ
๒) ช้อน ตั้งแต่ PDCA วำงแผนทำประเมินและปรับแก้นำผลส่งนโยบำย
๓) ชง โดยชงข้อมูลให้เห็นควำมสำคัญชัดๆ
๔) ชม ให้กำลังใจกำรทำงำน ชื่นชมผลสำเร็จร่วมกัน
๕) เช็ค กระบวนกำรตรวจสรุปประเมินผล
ตำมหลักกำรทำงำนของ สอจร. ที่ทำให้หน่วยงำนภำคีเครือข่ำยในงำนป้องกันละลดอุบัติเหตุทำง
ถนนในจังหวัดนครพนม และในหน่วยงำนแขวงทำงหลวงนครพนมที่รับควำมรับผิดชอบถนนเส้นนี้ ได้ดำเนินกำร
แก้ไขปรับปรุงมำตรกำรระยะสั้นแผนงำนที่สำมำรถทำได้ทันที แขวงทำงหลวงนครพนมได้ดำเนินกำรเชิงป้องใน
กำรปรับปรุงผิวทำง ติดตั้งรำวกันอันตรำย,ป้ำยเตือนแนวทำง,เป้ำสะท้อนแสง,ไฟฟ้ำแสงสว่ำง และคณะทำงำนได้
ลงพื้นร่วมกับพื้นที่ พบว่ำผลกำรเก็บข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุภำยหลังปรับปรุงจุดเสี่ยงตั้ งแต่ เดือน ธันวำคม 2558
จนถึงปัจจุบัน ไม่มีกำรเกิดอุบัติเหตุฯ เลย และกำรปรับปรุงในระยะยำวปรับปรุงสภำพวิศวกรรมทำงถนน กำร
ขยำยโค้งยกระดับหลังโค้งที่นำไปสู่กำรแก้ไขจุดอันตรำยจุดนี้อย่ำงยั่งยืนต่อไป แต่อย่ำงไรกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนคงต้องใช้กำรขับเคลื่ อนจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง คงไม่อำศัยแค่เพียงกำรแก้ไขทำงวิศวกรรม
จรำจร เพรำะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มำจำกพฤติกรรมของคน
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ความร่วมมือสู่ความสาเร็จ โครงการมาตรการองค์กร จังหวัดสกลนคร
คุณศศินนั ท์ อัครนนท์ชัยกิจ
บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ สำขำสกลนคร
จำกที่สำมำรถชวนองค์กรมำร่วมโครงกำรได้ เกิดจำกกำรสังเครำะห์ ข้อมูลที่ได้จำก 3 ฐำน (ข้อมูลจำก
ตำรวจ ข้อมูลจำกสำธำรณสุข และข้อมูลจำก บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ) แล้วนำข้อมูลกลับมำใช้
อย่ ำ งคุ้ ม ค่ ำ และเกิ ด ผล โดยคณะท ำงำนประกอบด้ ว ย สหสำขำวิ ช ำชี พ ได้ คื น ข้ อ มู ล กลั บ สู่ สั ง คม จำกกำร
สังเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ กลุ่มที่เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุเริ่มเปลี่ยนจำก กลุ่มเยำวชนเป็นกลุ่มวัยทำงำนมำกขึ้นว่ำ เหตุที่
กลุ่มนี้มีสถิติช่วงหลังเลิกงำน มีสำเหตุเกิดจำกหลำยปัจจัย เช่น ดื่มแล้วขับ เป็นต้น และนับวันเพิ่มขึ้น คณะทำงำน
นำข้อมูลและผลกระทบดังกล่ำว นำเสนอผู้บริหำรองค์กร ชี้ให้เห็นควำมสำคัญ เพรำะหำกบุคลกรเหล่ำนั้นสูญเสีย
นั่ น คือองค์กรเกิดควำมเสี ย หำยอย่ ำงไร มีผ ลกระทบที่ตำมมำนอกจำกที่ทำงำนงำนแล้ ว ยังส่ งผลกระทบต่ อ
ครอบครัวของเขำ และควำมเป็นอยู่ของเขำอย่ำงไร
(นำเสนอกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆของพนักงำนองค์กรนั้นๆ และขออนุญำตนำเสนอให้นำเสนอข้อมูลนั้นกับ
หน่อยงำนอื่นๆที่คล้ำยๆกัน เพื่อให้ทรำบผลกระทบ และเกิดควำมตระหนัก)
จุดขำยง่ำยๆที่เสนอแล้วผู้บริหำรองค์กรซื้อคือ
ทำอย่ำงไรให้พนักงำนที่เดินทำงออกจำกบ้ำนมำถึงที่ทำงำนถึงที่หมำยอย่ำงปลอดภัย
และทำอย่ำงไรพนักงำนที่เลิกงำนแล้วถึงบ้ำนได้เห็นหน้ำครอบครัวอย่ำงปลอดภัย
องค์กรที่เข้ำร่วมดำเนินกำร โดยได้ไปตั้งคณะทำงำนและจัดทำมำตรกำรองค์กร โดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรในองค์กรและประกำศใช้พร้อมมีผู้เฝ้ำระวังติดตำมประเมินผลและเก็บข้อมูลทั้งก่อนและหลังดำเนินกำร
ในเรื่องพฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัย/สถิติอุบัติเหตุฯ มีองค์กรที่มีพนักงำนสวมหมวกนิรภัย 100% ขณะใช้
รถจักรยำนยนต์และอุบัติเหตุฯ ลดลงจำกก่อนดำเนินกำร จำนวน 9 องค์กร
ปัจจัยความสาเร็จ
1. มีคณะทำงำนที่เป็นภำคีเครือข่ำย และคณะประเมินที่ถูกแต่งตั้งโดยท่ำนผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดที่มีใจ และเอำ
ใจใส่ มีจิตเป็นสำธำรณะในกำรทำงำน ไปในทิศทำงเดียวกัน
2. มีกำรคัดเลือกองค์กรในกำรดำเนินงำนเพื่อให้นำร่องได้ตรงเป้ำหมำย ตรงจุด โดยใช้กรณีศึกษำจำกควำม
ล้มเหลวที่ผ่ำนมำ มำเป็นบทเรียนในกำรทำงำน (เคยลงนำมพร้อมกัน 250 หน่วย ทั้งจังหวัด แล้วไม่ได้ผล)
3. มีแผนลงพื้นที่เพื่อพบปะทำควำมเข้ำใจกับผู้บริหำรองค์กรก่อนดำเนินโครงกำร เพื่อหำแนวร่วม
4. มีโอกำสได้ใช้ข้อมูลที่ได้จำก 3 ฐำน และข้อมูลที่มีอยู่ให้คุ้มค่ำประเมินผลได้เชิงคุณภำพ เพรำะมีกรณี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงำนขององค์กรเป้ำหมำยเสียชีวิต
5. มอบโจทย์ให้องค์กร เขียนโครงกำรร่วม เพื่อควำมยั่งยืนและต่อเนื่องโดยมีคณะทำงำนเป็นพี่เลี้ยง และมี
เป้ำหมำยเดียวกัน ซึ่งอำจจะมีวิธีกำรที่แตกต่ำงกัน
6. ให้องค์กรดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง โดยกำรใช้งบประมำณตัวเอง ข้อมูลตนเอง โดยเริ่มจำกกำรสำรวจรถ
ของพนั กงำน ตำมแบบฟอร์ ม พร้อมเก็บสถิติอุบัติเหตุ ก่อนทำ หลังทำเพื่อให้ สำมำรถประเมินผลเชิง
คุณภำพให้ได้โดยมีคณะทำงำนเป็นพี่เลี้ยง สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันโดยกำรตั้งกลุ่มไลน์ “มำตรกำรองค์กร
สกลนคร”
7. เปิดโอกำสให้องค์กรที่เข้ำร่วมโครงกำรนำเสนอผลงำนใน เวที ศปถ. ระดับจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน
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8. ประสำนสื่อมวลชนในระดับจังหวัดเข้ำร่วมรับฟังองค์กรนำเสนอผลงำน เพื่อเผยแพร่ผลงำนขององค์กรผ่ำน
สื่อทุกช่องทำง ถือเป็นกิจรรมเพื่อสังคม
9. กำหนดแผนกำรติดตำมประเมินผล โดยคณะติดตำมประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง
10. มี ก ำรสร้ ำ งแรงจู ง ใจ โดยกำรมอบรำงวั ล ให้ อ งค์ ก รที่ ผ่ ำ นกำรประเมิ น ในระดั บ เวที ศปถ. และ
ระดับประเทศ
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เยาวชนอาสาจราจร
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ตาบล/อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
พ.ต.อ.อานาจ ถนอมทรัพย์
สภ.โนนสะอำด จ.อุดรธำนี
เยำวชนถือว่ำเป็นอนำคตของชำติ หำกเยำวชนมีจิตสำนึกที่ดีย่อมนำมำสู่อนำคตของชำติที่มั่นคง
และยั่งยืน ดังสุภำษิตที่ว่ำ “ไม้อ่อนดัดง่ำยไม้แก้ดัดยำก” กำรปลูกฝั่งวินัยจรำจรจึงต้องเริ่มจำกเด็กและเยำวชน
เพื่อสร้ำงจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบในกำรใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องตั้ง แต่วัยเยำว์ย่อมส่งผลเมื่อเขำเหล่ำนี้โตขึ้นจะ
กลำยเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำของสังคม
สถำนีตำรวจภูธรโนนสะอำด จึงได้ร่วมกับโรงเรียนโนนสะอำดพิทยำสรรค์ และภำคีเครือข่ำยลด
อุบัติเหตุจังหวัดอุดรธำนี ได้แก่ สำนักงำนขนส่งจังหวัดอุดรธำนี แขวงทำงหลวงจังหวัดอุดรธำนีที่ ๑ บริษัทกลำง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ สำขำอุดรธำนี โรงพยำบำลโนนสะอำด เทศบำลตำบลโนนสะอำด และอำสำสมัคร
กู้ภัย ตำรวจทำงหลวง จุดบริกำรโนนสะอำด จัดทำ “โครงกำรเยำวชนอำสำจรำจร” โดยเน้นกลุ่มเป้ำหมำย
โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอโนนสะอำด คือโรงเรียนโนนสะอำดพิทยำสรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประสบควำมสำเร็จ
ในกำรส่งเสริมให้มกี ำรสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ นอกจำกนี้ยังมีมำตรกำรองค์กร แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปภูเขำ
ไฟลูกนี้ใกล้ดับมอดลง จึงจำเป็นอย่ำงยิ่งต้องปลุกให้ปะทุอีกครั้งด้วยต้นทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว จึงเป็นเรื่องไม่อยำกที่จะ
ดำเนินกำร โดยอำศัยกระบวนกำรสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรใช้รถใช้ถนนผ่ำนสถำนีตำรวจภูธรโนนสะอำด
(สถำนีย่อยในสถำนศึกษำ) ซึ่งศูนย์กำรเรียนรู้ประกอบด้วยศูนย์กำรเรียนทำงด้ำนทฤษฏีและเนื้อหำวิชำกำร ซึ่ง
ประกอบด้วยเนื้ อหำวิช ำกำร หลักและหัว ใจกำรใช้ถนนอย่ำงปลอดภัย กฎและวินัยจรำจร กำรแจ้งเหตุ กำร
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและกำรส่งกลับ กำรเยียวยำหลังเกิดเหตุ เพื่อให้นักเรียนได้มองเห็นภำพกำรจรำจรทั้งระบบ
นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมทำสีตีเส้น ปรับปรุงเครื่องหมำยจรำจรภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งสำมำรถใช้เป็นสถำนที่ทดสอบ
กำรขับขี่เบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้และซึมซับสิ่งที่ถูกต้องทุกวันจนเป็ นนิสัย แต่ทุกอย่ำงจะเป็นไฟไหม้
ฟำงและเสื่อมไปตำมกำรเวลำ เรำจึงต้องสร้ำงคนที่จะรักษำสืบไป จำกรุ่นสู่รุ่นโดยกำรอบรมอำสำจรำจร เพื่อเป็น
ผู้ ช่ ว ยเหลื อเจ้ ำ พนั ก งำนจรำจรในกำรอำนวยควำมสะดวกด้ำ นกำรจรำจรและจั ดกำรจรำจรในสถำนศึก ษำ
นอกจำกนี้เยำวชนอำสำจรำจรที่เป็นกลุ่มแกนนำยังเป็นวิทยำกรรุ่นเยำว์ประจำศูนย์กำรเรียนรู้ สำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้กลุ่มเพื่อน ๆ ในโรงเรียน และยังสำมำรถเป็นพี่เลี้ยงให้กับเพื่อนนักเรียนในระดับเดียวกัน หรือรุ่นน้อง
ระดับประถมศึกษำที่จะมำศึกษำดูงำน นอกจำกนี้ศูนย์กำรเรียนด้ำนกำรจรำจรในสถำนศึกษำยังเป็ นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชนได้อีกด้วย ทั้งมีกำรรวบรวมสื่อกำรสอนทำงอิเลคทรอนิคและสื่ออื่น ๆ ไว้ด้วย จึงง่ำยต่อกำรใช้และกำร
ถ่ำยทอดโดยเยำวชนอำสำจรำจร ซึ่งหำกสำมำรถพัฒนำต่อยอดไปได้ สำนักงำนขนส่งจังหวัดอุดรธำนีมำประเมิน
อำจมีกำรลดชั่วโมงอบรมในกำรสอบใบอนุญำตขับรถได้อีกด้วย ซึ่งเชื่อว่ำสำมำรถดำเนินกำรได้ในอนำคตอันใกล้นี้
จุดเด่นของโครงกำร คือกำรสร้ำงศูนย์กำรเรียนด้ำนกำรจรำจรภำยในสถำนศึกษำ ผ่ำนสถำนี
ตำรวจภูธรย่อย มีกำรอบรมอำสำจรำจรนอกจำกจะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนแล้ว ยังสำมำรเป็นวิทยำกร
ประจำศูนย์กำรเรียนรู้ได้อีกด้วย ซึ่งศูนย์กำรเรียนรู้นี้มีทั้งภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติ สำมำรถเป็นแหล่งกำรเรียนรู้
ได้ในระดับอำเภอได้เป็นอย่ำงดี
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จควำมร่วมมือร่วมใจของภำคีเครือข่ำยลดอุบัติเหตุจังหวัดอุดรธำนีที่ช่วย
เติมเต็มในส่วนที่ขำด โดยกำรนำข้อดีของแต่ละองค์กรมำร่วมกันไว้ที่ศูนย์กำรเรียนรู้นี้
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จุดตรวจชุมชนเพื่อความปลอดภัยบนถนนใน อบต./หมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดหนองบัวลาภู
นายทองปาน ยอดคีรี
สนง.ปภ.จ.หนองบัวลำภู
“จุดตรวจชุมชน”
มีกำรบูร ณำกำรกำรทำงำนร่ว มกันระหว่ำง ตำรวจ ( ตำรวจพี่เ ลี้ยง) , ท้องถิ่น , อำสำจรำจร และ
เครือข่ำยในพื้นที่ โดยตั้งจุดตรวจในเขตชุมชนของตนเองเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ รวมถึงกำรแก้ไขจุด
เสี่ยงต่ำงๆ ซึ่งจะใช้อำสำจรำจรที่ ผ่ำนกำรอบรมอยู่แล้วและฝึกอบรมเพิ่มเติม สำมำรถออกคำสั่งเป็นจ้พนักงำน
ช่วยงำนตำรวจได้ปฎิบัติหน้ำที่ มำเป็นกำลังหลักในกำรตั้งจุดตรวจ จำกแนวคิด "ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง"
ในกำรปฏิบัติงำน ตำม พ.ร.บ. ตำรวจ 2547 มำตรำ 7 ให้สำนักงำนตำรวจแห่งชำติส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกำรตำรวจ เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำผิดทำงอำญำ รักษำควำมสงบเรียบร้อยและรักษำ
ควำมปลอดภัยของประชำชนตำมควำมเหมำะสม และควำมต้องกำรของแต่ละพื้นที่ (กำรสร้ำงมำตรกำรชุ มชน)
ทั้งนี้กำรดำเนินกำรมีส่วนร่วมให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ก.ต.ช. กำหนด จำกกำรสนับสนุนของ สสส. ซึ่ง
สอดคล้องกับโครงกำรจรำจรพระรำชดำริ แก้ไขปัญหำกำรจรำจร โดยทำกำลังพลน้อยให้เป็นกำลังพลมำก นำ
ด่านชุมชน และ จุดตรวจตารวจ มำบูรณำกำรเข้ำด้วยกัน เป็น “จุดตรวจชุมชน” นำอำสำออกมำช่วยงำน
ตำรวจ ในชุมชน หมู่บ้ำน อบต. ซึ่งจุดแตกหักอยู่ที่ชุมชน เมื่อมีจุดตรวจร่วมมำตรกำรที่ร่วมกันระหว่ำงประชำชน
และตำรวจ เกิดควำมสมดุลลดปัญหำควำมขัดแย้ง ตำมนโยบำย ผบ.ตร. คนปัจจุบันที่ยกเลิกด่ำนลอย ด่ำนผี ไม่มี
กำรกล่ำวหำ กลั่นแกล้งใดใด จึงเกิดจุดตรวจชุมชน โดยประชำชน เพื่อประชำชน ใช้หลักกำรใช้อำนำจของเจ้ำ
พนักงำนกระทำตำมกรอบของกฎหมำย และควำมผิดต่อร่ำงกำยทำงอำญำ มีเจ้ำหน้ำที่ร้อยเวรประจำกำร
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ผลการดาเนินงาน
อำสำจรำจรช่วยงำนตำรวจสกัดจับ นอกเหนือจำกงำนจรำจร ยังสำมำรถช่วยงำนอำชญำกรรม ยำเสพติด
และอื่นๆ ได้ด้วย จำกกำรดำเนินกำรชัดเจน อุบัติเหตุทำงถนน หลังดำเนินกำรของแต่ละ สภ.ลดลง
ผลการประเมินจาสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก จังหวัดหนองบัวลาภู
จุดตรวจ
เกิดอุบัติเหตุ
บาดเจ็บเล็กน้อย
ชุมชน
ธ.ค 57-เม.ย58

ธ.ค 58 – เม.ย

ธ.ค 57-เม.ย58

59

ธ.ค 58 – เม.ย

เสียชีวิต
ธ.ค 57-เม.ย58

59

ธ.ค 58 – เม.ย
59

สภ.
หนองบัวลำภู
สภ.โนนสัง

13

13

1

1

14

14

39

21

42

19

2

2

สภ.นำกลำง

41

35

36

36

7

7

สภ.ศรีบุญเรือง

10

6

1

0

7

6

สภ.สุวรรณคูหำ

16

17

11

9

6

5

สภ.นำวัง

32

32

33

33

4

2

สภ.โนนเมือง

6

6

8

8

0

0

157

130

132

106

40

36

รวม

จุดเด่นของโครงการ
1. เกิดพันธสัญญำ เป็นกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีควำมเหมำะสม มีกำรปรับตำมสภำพควำมเป็นจริง
เพื่อให้กำรจรำจรเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เกิดกำรสมดุลลดปัญหำควำมขัดแย้ง ควำมหวำดระแวง กำรกลั่นแกล้งใดใดที่เกิดขึ้น
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จากโค้งร้อยศพเป็นศูนย์ศพ แก้อย่างไร?
นายกิตติเดช ศรีสุวรรณ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ควำมปลอดภัยทำงถนนของจังหวัด มีกำรนำเสนอข้อมูลจุดเสี่ยง สถิติ
กำรเกิดอุบัติเหตุฯ บำดเจ็บ เสียชีวิต โดย นำยกิตติเดช ศรีสุวรรณ จำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย (ทีม
สนับสนุน สอจร.)
พบว่ำจำกข้อมูลถนนสำย ลย.3002 (โค้ง 100 ศพ) ซึ่งเป็นเส้นทำงลัดเชื่อมระหว่ำงอ.ภูเรือ - อ.วังสะพุง
ซึ่งร่นระยะทำงถึง 30 กม.ในกำรเดินทำงของประชำชนแต่เส้นทำงดังกล่ำวเป็นโค้งอันตรำย และพื้นที่ลำดชัน เป็น
เหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และเกิดควำมสู ญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมำก คณะทำงำนศึกษำ
วิเครำะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดเลย ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทำงถนน
สนง.ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยจังหวัดเลย แขวงทำงหลวงเลยที่ ๑,๒ สนง.ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย
แขวงทำงหลวงชนบทเลย สนง.ขนส่งจังหวัดเลย ตำรวจภูธรจังหวัดเลย สนง.สำธำรณสุขจังหวัดเลย บริษัทกลำง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถจำกัด สำขำเลย มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยในจังหวัดเลย ได้ลงพื้นที่ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลและร่วม
ประชุม ศปถ.จั งหวัด หำแนวทำงแก้ ไขที่ป ระชุมมี มติ ที่จ ะขั บเคลื่ อ นกำรแก้ ปัญหำจุ ดเสี่ ย งดั งกล่ ำว ทำงด้ำ น
วิศวกรรมจรำจร โดย นำยเกษม สัจจำรักษ์ แขวงทำงหลวงชนบทเลย ได้ ทำเรื่องขอเสนอรับงบประมำณจำกกรม
ทำงหลวงชนบท ขออนุ มัติ งบประมำณจำนวน ๑๘ ล้ ำนบำท เพื่อออกแบบถนนเพื่อลดอุ บั ติเหตุ ฯ ที่เกิดขึ้ น
บ่อยครั้ง โดยใช้มติที่ประชุมคณะทำงำนศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดเลย ในกำรดำเนินกำร
ขับเคลื่อนโครงกำรดังกล่ำว เพื่อลดอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่จังหวัดเลย หลังกำรแก้ไขจนถึงปัจจุบัน พบว่ำ ไม่เกิด
อุบัติเหตุทำงถนนบริเวณดังกล่ำวเลย และมีกำรตั้งกลุ่มไลน์ “365 วันลดอันตรำยเลย”โดยมีภำคีเครือข่ำยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกำรประสำนงำนในกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนกรณีเร่งด่วน ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมำ
ก่อนดาเนินการ
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หลังดาเนินการ
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พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านค้ออาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
คุณนิตยาภรณ์ สีหาบัว
โรงพยำบำลขอนแก่น
บริบทของหมู่บ้ำน“ชุมชนบ้ำนค้อ หมู่ที่ 3 มี 223 หลังคำเรือน ประชำกรทั้งหมด 1,076 คน เป็นชำย
543 คน และหญิง 533 คน ในชุมชนมีโรงเรียน ขยำยโอกำส 1 แห่ง โรงเรียนอนุบำล เอกชน 1 แห่ง วัด 1 แห่ง เ
ทศบำล 1 แห่ง หมู่บ้ำนตั้งอยู่ชำนเมือง ห่ำงจำก จ.ขอนแก่น 10 กม. มีทำงหลวงชนบทตัดผ่ำนหมู่บ้ำน โรงเรียน
ติดกับถนน หมู่บ้ำนอยู่ตรงข้ำมกับโรงเรียน นักเรียนเดินข้ำมถนนทุกวัน เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุสูง ปีที่
ผ่ำนมำมีผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน1รำย บำดเจ็บ 10 รำย ประชำกรส่วนมำกประกอบอำชีพเกษตรกรรม คน
ในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยำนยนต์ในกำรเดินทำง
แนวคิดหลักวิธีการ กำรแก้ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนไม่อำจทำได้เพียงลำพังหรือเพียงองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้
จำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ซึ่งเป็นภำรกิจที่ทุกฝ่ำยต้องร่วมมือและช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิด
พลัง อันนำไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันคือกำรลดกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนที่มีผลลัพ ธ์เป็นรูปธรรม ทั้งนี้กำรมี
ส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนมีตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ โดยอำศัยกล
ยุทธ์ในกำรดำเนินกำร ดังนี้
1) กำรแสวงหำทีมภำคีเครือข่ำยคนทำงำน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในกำรดำเนินงำน โดยกำรชักชวนให้มำร่วมเป็น
เครือข่ำยเดียวกัน ซึ่งทุกคนและทุกหน่วยงำนที่ได้มำร่วมเป็นภำคีต่ำงได้มีกำรชักชวนกลุ่มคนและหน่วยงำน อื่นๆ
เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยด้วย
2) กำรสร้ำงควำมเป็นกันเอง เป็นกัลยำณมิตรที่ดีต่อกันโดยใช้หลักทำด้วยใจ ด้วยควำมศรัทธำ เป็นกำรช่วยเหลือ
คนทำแล้วได้บุญได้กุศลอย่ำงแรงกล้ำ ทำให้เกิดสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน
3) กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม โดยกำรดำเนินงำนใดๆ ก็ตำม ต้องให้ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
ในทุกกระบวนกำรของกำรดำเนินงำนด้วยเสมอ
4) กำรสร้ำงผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง โดยกำรหำเจ้ำภำพใหม่ๆ ให้เป็น Change agent ที่เข้มแข็ง ได้แก่ ผู้นำ
หน่วยงำนท้องถิ่น เป็นต้น
5) กำรวำงแผนงำน กำรควบคุมกำกับและกำรติดตำมประเมินผล กำรดำเนินงำนของผู้รับผิดชอบงำนและผู้บริหำร
โดยกำรประชุมคณะทำงำนทุกเดือน ซึ่งส่งผลทำให้โครงกำรมีกำรดำเนินไปตำมแผนที่กำหนดไว้จนสำเร็จลุล่วงไป
ได้ และยังนำไปสู่แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบของกิจกรรมและ
วิธีกำรดำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพและมีควำมต่อเนื่องยั่งยืน
6) กำรสื่อสำรสำธำรณะ ให้กับประชำชนได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง โดยมีกำรประชำสัมพันธ์ที่มีรูปแบบที่มีควำม
หลำกหลำยและใช้หลักกำร 5ช.ในกำรขับเคลื่ อนงำนในพื้นที่ ได้แก่ 1) ชง กำรชงข้อมูลประเด็นสำคัญของ
สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบั ติเหตุ เพื่ อชี้ให้ เห็ นถึงปัญหำ สำเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น 2) เชื่อม กำรติดต่อ
ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนของภำคีที่ทำงำนให้เกิดงำนที่เป็นรูปธรรม 3) ช้อน นำรูปแบบที่ดีมำปรับใช้ในพื้นที่
และนำไปขยำยผล 4) เช็ค มีกำรตรวจสอบ ประเมินผลนำปัญหำมำปรับแก้ให้เกิดประสิทธิผลและประสิ ทธิภำพ
และ 5)ชม ให้กำลังใจ ชื่นชมคนทำงำน เป็นต้น และอำศัยกระบวนกำรชุมชนปลอดภัยขององค์กำรอนำมัยโลก ซึ่ง
เป็นต้นแบบกำรทำงำนในระดับชุมชนให้เกิดควำมสำเร็จและควำมยั่งยืนประกอบด้วย 5 ส. ได้แก่ 1) สำรสนเทศ
(Information) เป็นกำรพัฒนำระบบข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ นำข้ อมูลมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรแก้ไขปัญหำใน
ระดับพื้นที่ 2) สุดเสี่ยง (Priority) เลือกปัญหำที่มีควำมสำคัญมำดำเนินกำร
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ก่อน จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล 3) สหสำขำวิชีพ (Multidisciplinary) ต้องร่วมมือกับสหสำขำวิชำชีพจึงจะเกิด
ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม 4) สุดคุ้ม (Cost effective) กำรเลือกวิธีกำรและมำตรกำรที่มีควำมคุ้มค่ำในกำรแก้ไข
ปัญหำ และ 5) ส่วนร่วม (Community participation) กำรให้ประชำชนในชุมชนมีส่วนร่วมทำงำนในทุก
กระบวนกำร
การดาเนินการ
1. กำรเตรียมชุมชน ประกอบด้วย
1) เตรียมทีมงำนประกอบด้วย บุคลำกรในโรงพยำบำล/เจ้ำหน้ำที่ในระดับตำบล/เทศบำลตำบลบ้ำนค้อมี
กำรให้ควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัยจำกอุบัติเหตุทำงถนนและแนวทำงในกำรป้องกัน
2) ในชุมชน – เข้ำพบผู้นำท้องถิ่น (นำยกเทศมนตรีเทศบำลตำบลบ้ำนค้อ)/หัวหน้ำสถำนีอนำมัยพูดถึง
ควำมสำคัญของโครงกำรและวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำนในชุมชนเป้ำหมำย – เจ้ำหน้ำที่สถำนีอนำมัยคัดเลือก
แกนนำในชุมชนที่จะร่วมโครงกำรฯซึ่ง ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน แกนนำ อสม. กลุ่มแม่บ้ำน ครู
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ แกนนำเยำวชน และกลุ่มอื่นๆ - ให้ควำมรู้กลุ่มแกนนำชุมชนเรื่อง ควำมปลอดภัยและแนวทำง
ในกำรป้องกัน
2. กระบวนกำรทำประชำคมในชุมชน แบ่งกลุ่มทำภำพฝันควำมปลอดภัย ที่ชุมชนอยำกจะเป็นและปัจจุบันมี
ปัญหำอะไรและมีแนวทำงแก้ไขปัญหำอะไร แล้วให้แต่ละกลุ่มมีกำรนำเสนอผลกำรประชุมกลุ่ม
3. กระบวนกำรค้นหำปัญหำในชุมชน ปัญหำของชุมชนได้จำกกำรทำประชำคม โดยนำภำพฝันของแกนนำให้
ประชำชนมีมติกำรทำงำนร่วมกัน และมีกำรสำรวจข้อมูล โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรสำรวจข้อมูล วิเครำะห์
ข้อมูลคืนข้อมูลที่วิเครำะห์สู่ชุมชนได้รับทรำบ
4. กระบวนกำรทำแผนชุมชนแกนนำชุมชนจัดทำแผนชุมชน (แผนปฏิบัติกำร) แกนนำชุมชนนำแผนปฏิบัติกำรไป
ทำประชำพิจำรณ์เพื่อเห็นชอบแผนฯ ในชุมชน
5. ชุมชนดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
6. กำรประเมินผล หลังดำเนินกำร - มีกำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังดำเนินกำร โดยกำรถอดบทเรียน นำ
ปัญหำจำกกำรถอดบทเรียนนำเสนอปัญหำสะท้อนกลับชุมชน เพื่อวำงแผนในกำรปรับแผนในกำรแก้ไขปัญหำ
ต่อไป – สุ่มสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของคนในหมู่บ้ำนก่อนและหลังดำเนินกำร - จุดเสี่ยงต่ำงๆได้รับกำรปรับแก้ไขให้
เกิดควำมปลอดภัย - สถิติกำรเกิดควำมไม่ปลอดภัยในชุมชน โดยกำรเฝ้ำระวังข้อมูลรำยงำนจำกชุมชน โดยกำร
เก็บรวบรวมของกลุ่มแกนกลำงกำรทำงำนและเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินโครงกำร – กำรถอดบทเรียนกำร
ทำงำน โดยกำรใช้กระบวนกำรกำรสัมภำษณ์เชิงลึก กลุ่มแกนกลำง ประชำชนในพื้นที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
1. ผลสรุปภำพฝันที่แกนนำชุมชนอยำกให้ชุมชนเกิดในชุมชนของตนเอง
1) อยำกจะเห็นชุมชนปลอดภัยจำกอุบัติเหตุทำงถนน
2) มีกฎกติกำของชุมชนปฏิบัติตำมกฏร่วมกัน
3) อยำกเป็นชุมชนต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนเป็นที่ดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ
4) ปรับปรุงศำลำกลำงบ้ำนเป็นที่ทำกำร ของข้อมูลด้ำนอุบัติเหตุทำงถนน
5) เจ้ำหน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงให้กำรสนับสนุน ด้ำนต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง
2. สรุปที่ชุมชนมองปัญหำด้ำนกำรจรำจรของชุมชนตนเอง
1) เคยมีผู้ได้รับกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนยังเป็นปัญหำของชุมชน
2) มีจุดเสี่ยงตำมแยก ต่ำงๆหลำยจุดที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน
3) ไฟฟ้ำสว่ำงไม่เพียงพอ กลำงคืนมืดเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน
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บำดเจ็บ

4) พฤติกรรมกำรขับขี่ ขับรถเร็ว รถดัดแปลง/ขับรถรถเสียงดัง สวมหมวก คำดเข็มขัด ยังน้อย
5) กำรข้ำมถนนของเด็กนักเรียนทุกวันเสี่ ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ (ถนนติดโรงเรียน) เด็กเคยได้รับ

-3. อบรมเชิงปฏิบัติกำรในกลุ่มเป้ำหมำยหลักดังนี้ แกนนำชุมชน/แกนนำเยำวชนที่ ใช้รถใช้ถนนกำร
สวมหมวกนิรภัย อบรมผู้ปกครอง/นักเรียนชั้นอนุบำล /ประถมนักเรียนมัธยม /อบรมผู้ที่ไม่มีใบขับขี่อบรม อสจร.
ให้กับแกนนำนักเรียนในโรงเรียน ให้ร่วมกับ อพปร.ของชุมชนร่วมกันทำงำนด้วย /จัดหำไฟกระพริบ /เสื้อสะท้อน
แสง ร.ร จัดมีที่เก็บหมวก/แก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชน หน้ำโรงเรียนชุมชนร่วมกันตั้งกฎในหมู่บ้ำน
ผลการดาเนินงาน
ก่อนดาเนินการ
หลังดาเนินการ
- อั ต ร ำ ก ำ ร ส ว ม ห ม ว ก นิ ร ภั ย ทุ ก ค รั้ ง ที่ ขั บ ขี่ - อัตรำกำรสวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 90.1
รถจักรยำนยนต์ ร้อยละ 36
- ใช้เข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 59
- อัตรำกำรคำดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 90.5
- ไม่มีใบอนุญำตขับขี่รถจักรยำนยนต์ ร้อยละ 51 ผู้ขับ - มีใบอนุญำตขับขี่รถจักรยำนยนต์ร้อยละ 100
รถยนต์ไม่มีใบอนุญำตขับขี่ ร้อยละ 41.5
- รถจักรยำนยนต์ไม่มี พรบ. ร้อยละ 57.69
- มีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ ร้อยละ 100
- จุ ด เสี่ ย งต่อ กำรเกิ ดอุ บั ติ เหตุ 15 จุ ด ผู้ บำดเจ็บ 10 - รถจักรยำนยนต์ ทำ พรบ. ร้อยละ 100
รำย เสียชีวิต 1 รำย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังการดาเนินงาน
 เกิดกำรทำงำนร่วมกันของเครือข่ำยในระดับเจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำลขอนแก่น เทศบำลตำบลบ้ำน
ค้อ รพ.สต.หนองปอ และรพ.สต.ซำจำน ในกำรทำงำนร่วมกันที่จะเป็นพี่เลี้ยงในกำรสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนในพื้นที่
 เกิดแกนนำชุมชนที่เข้มแข็ง มีกลุ่มแกนนำชุมชน(ผู้ใหญ่บ้ำน ครูกลุ่ม อสม. กลุ่มแม่บ้ำน และกลุ่ม
เยำวชน) ที่เป็นแกนหลักในกำรขับเคลื่อนงำนแกนนำชุมชน ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ในกำรสำรวจข้อมูล
ควำมปลอดภัย จุดเสี่ยง ทำแผนที่เดินดินอย่ำงง่ำย ระบุจุดเสี่ยง แก้ไขจุดเสี่ยง
 เกิดกำรแก้ไขในโรงเรียน ผู้บริหำร ได้แก้ไขจุดเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยในโรงเรียนๆติดถนนทำงหลวง
ชนบท เช่น ทำป้ำยเตือนจุดเสี่ยง มีป้ำยสัญญำณจรำจรไฟกระพริบกำหนดมำตรกำรควำมปลอดภัย
ในโรงเรียน มีอำสำจรำจรร่วมกับ อพปร. ดูแลเด็กข้ำมถนน ทุกวันเช้ำ/ หลังเลิกเรียนอบรมกลุ่ม
นักเรียน ผู้ปกครองผลกระทบที่เกิดจำกอุบัติเหตุทำงถนน ประโยชน์กำรสวมหมวกนิรภัยทั้งหมวก
เด็กและหมวกผู้ใหญ่ สนับสนุนหมวกนิรภัยให้กับเยำวชนทุกคน ผลพฤติกรรมกำรขับขี่ดีขึ้น
 กลุ่มเยำวชน และผู้ใช้แรงงำนในหมู่บ้ำน อบรมควำมปลอดภัย กลุ่มนี้เน้นอุบัติเหตุทำงถนน เพรำะ
มีตัวอย่ำงเด็กในชุมชนเสียชีวิต เน้นกำรปฏิบัติตำมกฎจรำจร สวมหมวกนิรภัย เน้นกำรใช้เข็มขัด
นิรภัย กลุ่มผู้ใช้รถยนต์ และนำทีมดูงำนผู้ป่วยที่ตึกอุบัติเหตุของโรงพยำบำลขอนแก่น และร่วมกับ
ขนส่งอบรมอนุญำตใบขับขี่รถ กำรทำพรบ.ผู้ประสบภัยจำกรถ
 ในชุ ม ชน เกิ ด กำรแก้ ไ ขจุ ด เสี่ ย งทุ ก จุ ด เช่ น ด้ ำ นอุ บั ติ เ หตุ ท ำงถนน ตำมแยก มี ป้ ำ ยเตื อ น ท ำ
กระจกนูน ลูกระนำด
กลุ่มแกนนำมีควำมสนใจชุมชนตนเอง ในกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน รู้จักกำรทำงำนเป็นทีม เกิดควำม
เชื่อมโยงองค์กรภำยนอก สำมำรถ เสนอแผนเข้ำงบประมำณเทศบำล ขบวนกำรทำแผนชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม
ทุกกระบวนกำร ทำให้สำมำรถค้นหำพฤติกรรมเสี่ยง สิ่งแวดล้อมเสี่ยง /ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นำมำวิเครำะห์
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วำงแผนแก้ไขปัญหำ ลำดับควำมสำคัญของปัญหำ แก้ปัญหำและประเมินผลด้วยชุมชนเอง เกิดกำรเฝ้ำระวังกำร
บำดเจ็บในชุมชน ด้วยชุมชนเอง รู้จักกำรใช้อุปกรณ์เสริมควำมปลอดภัย (หมวก/ เข็มขัด/) มีควำมรู้และทักษะ
ในกำรช่วยพื้นคืนชีพ ปฐมพยำบำลผู้ประสบอุบัติเหตุฯ ได้
เจ้าหน้าที่ ได้บทเรียน
1. พบว่ำชุมชนมีศักยภำพที่จะพัฒนำกระบวนมีส่วนร่วมของชุมชน สำมำรถดำเนินกำรทุกกระบวนกำร
เองได้
2. เป็นผู้สนับสนุนกำรดำเนินงำนประสำนงำนให้เกิดควำมคล่องตัวมำกขึ้น
3. ได้ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนอย่ำงมีส่วนร่วมกับประชำชน
4. กำรทำงำนกับชุมชน ต้องยึดชุมชนเป็นหลัก (ไม่ใช่ยึดตนเองเป็นหลัก) เวลำในรำชกำรชำวบ้ำนจะไม่
ว่ำง ต้องปรับเวลำช่วงเย็น
สรุปผลกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน สู่ชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมทุกกระบวนกำร โดยเจ้ำหน้ำที่ เป็นที่ปรึกษำสนับสนุน ด้ำนวิชำกำรและประสำนงำนช่วยส่งผลให้ชุมชนเกิด
ควำมร่วมมือ แสดงควำมเป็นเจ้ำของทำให้ชุมชนเกิดควำมตระหนักด้ำนควำมปลอดภัยดีขึ้น ส่งผลให้กำรบำดเจ็บ
และเสียชีวิตลดลงข้อเสนอแนะ เจ้ำหน้ำที่ สำธำรณสุข และเทศบำล ในพื้นที่ ต้องเข้ำมำเป็นที่ปรึกษำให้แก่ชุมชน
เพื่อให้เกิดกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ควรขยำยเครือข่ำยไปสู่ตำบลอื่นใกล้เคียง
ผลงำนที่น่ำภูมิใจ ชุมชนบ้ำนค้อ เป็นชุมชนต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัยของตำบล เป็นที่ดูงำนทั้ งในและ
ต่ำงประเทศชนะเลิศกำรประกวด จัดนิทรรศกำรมหกรรมสุขภำพของตำบลบ้ำนค้อได้รับรำงวัลชนะเลิศจำกนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ในกำรพัฒนำมีกำรขยำยครอบคลุม ทั้ง 20 หมู่บ้ำน ปี 2559 ได้รับรำงวัล ปรำชญ์
ชุมชนปลอดภัยจรำจรดีเด่น ของสมำคมวิจัยวิทยำกำรขนส่งแห่งเอเชีย ก้ำวต่อไปจะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมใน
กำรประเมินจำกองค์กำรอนำมัยโลกให้รับรองเป็นชุมชนปลอดภัยในปีต่อไป
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การควบคุมความเร็วด้วยกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ
บนถนนมิตรภาพช่วงผ่านเขตเมืองจังหวัดขอนแก่น
ผศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ที่มาของปัญหา
จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนที่มีสำเหตุเกิดจำกควำมเร็ว โดยเฉพำะ
ถนนมิตรภำพ ช่วงผ่ำนเขตเมืองขอนแก่น ระยะทำง 14 กิโลเมตรในปี 2555-2556 มีสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ยสูง
ถึง 500-600 รำยต่อปี โดยมีผู้บำดเจ็บเฉลี่ยวั นละ 1-2รำย มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยเดือนละ 1–2รำยสภำพกำยภำพของ
ถนน มีจำนวนช่องจรำจร12 ช่องจรำจร มีช่องเปิดกลับรถเป็นจำนวนมำก ลักษณะ2ข้ำงฝั่งถนนเป็นแหล่งที่ตั้งของ
มหำวิทยำลั ย ห้ ำงสรรพสิ นค้ำขนำดใหญ่ โรงพยำบำลจึงทำให้ มีป ริมำณกำรจรำจรจำนวนมำก เฉลี่ ยรวมทั้ ง
สองทิศทำง ประมำณ แสนคันต่อวัน ทำให้ถนนเส้นนี้มีทั้งรถท้องถิ่นซึ่งเป็นรถขนำดเล็กใช้ควำมเร็วต่ำ และรถขนำด
ใหญ่ใช้ควำมเร็วสูง ใช้ถนนร่วมกันและก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและรุนแรง

จำกปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง หน่วยงำนภำครัฐที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องร่วมกับ
ภำคีเครือข่ำยของจังหวัดขอนแก่นจึงได้ริเริ่มมำตรกำรควบคุมควำมเร็วบนถนนมิตรภำพ ช่วงผ่ำนเขตเมือง โดยกำร
ดำเนินมำตรกำรควบคุมควำมเร็ว แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่หนึ่ง เดือนตุลาคม 2555 คณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ภำคี
เครือข่ำยได้ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันมำตรกำรควบคุมควำมเร็วในเขตเมือง โดย
กำหนดควำมเร็ ว จ ำกั ดที่ 60ก.ม./ช.ม. (เพื่อเป็ นสั ญลั กษณ์ ให้ ใช้ ควำมเร็ว ในเขตเมื อง แต่ไม่มี ผ ลบั งคับใช้ทำง
กฎหมำย) มีกำรติดตั้งป้ำยจำกัดควำมเร็ว(ป้ำยวงกลม) ตลอดเส้นทำง และมีกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ ผ่ำนสื่อ
ท้องถิ่นต่ำงๆมีกำรเพิ่ม ควำมเข้มงวดกวดขันบังคับใช้กฎหมำยควบคุมควำมเร็วโดยเจ้ำหน้ำที่ตำรวจตรวจจับ
ควำมเร็วด้วยกล้องตรวจจับควำมเร็วแบบพกพำแต่มำตรกำรดังกล่ำวยังไม่ประสบควำมสำเร็จเท่ำที่ควร ประชำชน
ส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตำม ซึ่งเป็นผลมำจำกข้อจำกัดหลำยๆ ด้ำน เช่น เจ้ำหน้ำที่ตำรวจไม่สำมำรถบังคับใช้กฎหมำย
ควำมเร็วจำกัดที่ 60 กม./ชม. ได้เนื่องจำกไม่มีกฎหมำยรองรับ กำรบังคับใช้กฎหมำยขำดควำมเข้มงวดเนื่องจำก
กำรขำดแคลนกำลังเจ้ำหน้ำที่ตำรวจและเครื่องมือตรวจจับควำมเร็ว
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ช่วงที่สองปี 2556 คณะกรรมกำรมีแนวคิดติดตั้งกล้ องตรวจจับควำมเร็ว แบบอัตโนมัติแต่หน่ว ยงำน
ภำครัฐไม่มีงบประมำณ ต่อมำมีบริษัทจำกต่ำงประเทศมำเสนอกำรควบคุมควำมเร็วด้วยกล้องตรวจจับควำมเร็ว
แบบอัตโนมัติ โดยทำงบริษัทเสนอเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบให้ทั้งหมด แต่ขอรับส่วนแบ่งค่ำปรับเป็นงบดำเนินกำร ซึ่ง
คณะกรรมกำรฯและภำคีเครือข่ำยฯ ได้มีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำมติที่ประชุมสรุปว่ำไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
เนื่องจำกขัดกับข้อกฎหมำยของประเทศไทยจึงล้มเลิกแนวคิดดังกล่ำวไป
ช่วงที่สาม ปี 2556-2557 มีกำรศึกษำเพื่อประเมินมำตรกำรควบคุมควำมเร็วของเมืองขอนแก่นและ
สำรวจทัศคติต่อกำรดำเนินมำตรกำร ผลกำรศึกษำทำให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์กำรใช้ควำมเร็วบนถนนมิตรภำพ ช่วง
ผ่ำนเขตเมืองขอนแก่น สถำนกำรณ์อุบัติเหตุตลอดจนทัศคติต่อกำรดำเนินมำตรกำรควบคุมควำมเร็ว ทั้งจำก
ประชำชนทั่วไปและเจ้ำหน้ำที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำครั้งนี้ คือ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บังคับใช้กฎหมำยควบคุมควำมเร็วของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจด้วยกล้องตรวจจับควำมเร็วแบบอัตโนมัติซึ่งจัดหำโดย
เทศบำลท้องถิ่นเจ้ำของพื้นที่ แต่ก็ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
ช่วงที่สี่ ปี 2558 จุดเริ่มต้นของกำรควบคุมควำมเร็วด้วยกล้องแบบอัตโนมัติ จังหวัดขอนแก่น ได้นำเสนอ
โครงกำรควบคุมควำมเร็วโดยใช้กล้องตรวจจับควำมเร็วแบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อขอรับงบประมำณ
สนับสนุนจำก Mr. Michael Woodfordประธำนมูลนิธิถนนที่ปลอดภัยกว่ำ (Safer Roads Foundation) จำก
ประเทศอังกฤษ ซึง่ ได้รับอนุมัติงบประมำณสนับสนุนกำรดำเนินโครงกำรฯ ทั้งสิ้น 17.3 ล้ำนบำท (ระยะที่ 1)
การดาเนินงานโครงการเขตขับขี่ปลอดภัย 14 กม.
คณะกรรมกำรฯ ได้ดำเนินโครงกำรฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนมิตรภำพช่วงเขตเทศบำล
นครขอนแก่น โดยกำหนดควำมเร็วจำกัดในเขตเมือง ที่ 80 กม./ชม. ตำมพ.ร.บ.จรำจรทำงบก และประชำสัมพันธ์
ให้รถผ่ำนเมืองไปใช้ทำงเลี่ยงเมืองซึ่งมีควำมเร็วจำกัด ที่ 90 กม./ชม.โดยโครงกำรได้เปิดดำเนินโครงกำรตั้งแต่วันที่
1 พ.ย. 2558 ตำแหน่งติดตั้งกล้องตรวจจับควำมเร็วบริเวณตำแหน่งก่อนถึงจุดอันตรำยและตำแหน่งก่อนเข้ำ
เมือง โดยได้ติดตั้งกล้องบนโครงเหล็กคร่อมถนน ในระยะที่ 1 มีกำรตั้งกล้อง4 ตำแหน่ง ในเขตเทศบำลเมืองศิลำ 2
ตำแหน่ง และเทศบำลตำบลเมืองเก่ำ 2 ตำแหน่ง ส่วนระยะที่ 2 มีแผนจะของบประมำณสนับสนุนติดตั้งกล้องเพิ่ม
อีก 2 ตำแหน่ง ในเขตเทศบำลนครขอนแก่น ในอนำคต
ศูนย์ปฏิบัติกำรควบคุมตรวจจับควำมเร็ว (Control room) จัดตั้งขึ้น ณ สถำนีตำรวจทำงหลวงขอนแก่น
ใช้เป็นห้องบัญชำกำรและปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ ในกำรออกใบสั่งและกำรชำระค่ำปรับตลอดจนใช้เป็น
ศูนย์กำรเรียนรู้และศูนย์ศึกษำดูงำนจำกหน่วยอื่นที่สนใจ โดยข้อมูลที่บันทึกได้จำกกล้องทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง
ระบบสั่งกำรและรำยงำนผลที่ถูกติดตั้ง ณ ศูนย์แห่งนี้โดยระบบที่ถูกพัฒนำขึ้นให้สำมำรถวิเครำะห์และรำยงำนผล
กำรวัดควำมเร็วของยำนพำหนะแบบเวลำจริง (Real time) แบ่งตำมประเภทของยำนพำหนะ3 ประเภทหลัก คือ
รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง/ กระบะ/ตู้/แวน) รถจักรยำนยนต์ และรถขนำดใหญ่ (รถโดยสำร/รถบรรทุก/รถบรรทุกพ่วง)
กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์และให้ควำมรู้มีกำรจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ติดตั้งบนสะพำนลอยและข้ำงถนน
ตลอดเส้นทำงของโครงกำรฯ ในช่วงเวลำก่อนเปิดโครงกำรฯ จัดทำโปสเตอร์และแผ่นพับประชำสัมพันธ์และให้
ควำมรู้เกี่ยวกับควำมเร็วและอุบัติเหตุ โดยแจกจ่ำยให้ผู้มำเสียค่ำปรับ ที่สถำนีตำรวจทำงหลวงขอนแก่น พร้อมทั้ง
รณรงค์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น ทำงโทรทัศน์ วิทยุและสื่อออนไลน์
กำรลงนำมบั น ทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ระหว่ำงหน่ว ยงำนที่ร่ว มดำเนิน โครงกำร เพื่อควำมยั่งยืนของ
โครงกำร คณะกรรมกำรฯ จัดพิธีลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ระหว่ำงหน่วยงำนประกอบด้วย มูลนิธิเพื่อถนน
ที่ปลอดภัยกว่ำ กองบังคับกำรตำรวจทำงหลวง มหำวิทยำลัยขอนแก่น เทศบำลเมืองศิลำ เทศบำลตำบลเมืองเก่ำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น พร้อมทั้งจัดเตรียมงบประมำณในกำรดำเนินกำรโครงกำรและซ่อมบำรุงระบบต่อไปหลัง
ครบกำหนดระยะเวลำดำเนิ น โครงกำรโดยคณะกรรมกำรฯ เจ้ำหน้ำที่ตำรวจทำงหลวงใช้ร ะบบเพื่อบังคับใช้
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กฎหมำย มหำวิทยำลัยขอนแก่นทำกำรศึกษำเพื่อประเมินผลกำรดำเนินโครงกำรฯ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนกำรศึกษำ
จำกศูนย์วิชำกำรเพื่อควำมปลอดภัยทำงถนน (ศวปถ.)
ผลการบังคับใช้กฎหมาย
กำรตรวจจับควำมเร็วด้วยกล้องแบบอัตโนมัติประกอบกับกำรจัดกำรระบบกำรออกใบสั่งโดยคอมพิวเตอร์
(e-ticket) เจ้ำหน้ำที่ตำรวจสำมำรถออกใบสั่งได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7 เท่ำ (เมื่อเทียบกับช่วงก่อนดำเนินโครงกำร)
กล่ ำวคือในช่ว งก่อ นดำเนิ น โครงกำร เจ้ ำหน้ำที่ตำรวจออกใบสั่ งได้เ ฉลี่ ย 60-80 ใบต่อวัน แต่ ห ลั งจำกดำเนิ น
โครงกำร เจ้ำหน้ำที่ตำรวจออกใบสั่งได้มำกขึ้นเฉลี่ยประมำณ 400-600 ใบต่อวัน โดยในช่วงต้นของกำรดำเนิน
โครงกำรระบบสำมำรถตรวจวัดรถวิ่งเร็วเกินกำหนดได้เป็นจำนวนมำก แต่ในช่วงเวลำต่อมำ จำนวนรถวิ่งเร็วเกิน
กำหนดลดลงอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถสรุปได้ว่ำ โครงกำรนี้สำมำรถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรใช้ควำมเร็วของผู้ขับขี่
ตำมควำมเร็วจำกัดที่กฎหมำยกำหนดได้
ผลงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทำงถนน จำก โรงพยำบำลที่เกี่ยวข้อง 4 แห่ง ประกอบด้วย รพ.ขอนแก่น รพ.ศรี
นครินทร์ รพ.ขอนแก่นรำม และรพ.รำชพฤกษ์ ได้รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุก่อนและหลังมีมำตรกำร ระยะเวลำ 12
เดือน ดังแสดงในตำรำงที่ 1 ถึงตำรำงที่ 3 ผลกำรประเมินพบว่ำจำนวนอุบัติเหตุลดลงเฉลี่ยร้อยละ 9.35 (จำก 278
ครั้ง เหลือ 252 ครั้ง) จำนวนผู้บำดเจ็บลดลงเฉลี่ยร้อยละ 7.56 (จำก 357 รำย เหลือ 330 รำย) จำนวนผู้เสียชีวิต
สูงขึ้น2 รำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเดือนธันวำคมและเดือนมกรำคม (ช่วงเทศกำลปีใหม่) ที่มีจำนวนสูงกว่ำเดือนอื่น ดัง
แสดงในตำรำงที่ 3 ทั้งนี้หำกพิจำรณำจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุในเดือนอื่นจะเห็นได้ว่ำมีจำนวนลดลง ทั้งจำนวน
อุบัติเหตุ ผู้บำดเจ็บและผู้เสียชีวิต จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่เกิดในช่วง 00:0004:00 น. และเป็นกรณีรถจักรยำนยนต์ชนท้ำยรถบรรทุกพ่วง หรือมีสำเหตุร่วมจำกกำรจอดรถผิดกฎหมำยของ
คนขับรถพ่วง และผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์เมำแล้วขับดื่ม ดังนั้น มีควำมจำเป็นต้องมีมำตรกำรเสริมอื่นเพื่ อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรป้องกันอุบัติเหตุอย่ำงไรก็ตำม ควรใช้ระยะเวลำในกำรประเมินโครงกำรด้ำนกำรลดอุบัติเหตุ
มำกขึ้น เช่น 1-3 ปี เป็นต้น เพื่อให้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนมำกขึ้น
ตำรำงที่ 1 จำนวนอุบัติเหตุจรำจร (ครั้ง) ในพื้นที่โครงกำรช่วงก่อนและหลังดำเนินโครงกำร
ข้อมูล

ช่วงเวลำ (พ.ศ.2558-2559)
ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ

มีค.

เมย

พค

มิย.

กค.

สค.

กย.

รวม

ก่อนฯ

15

22

28

18

16

28

27

20

28

36

35

20

278

หลังฯ

18

18

38

36

16

27

26

17

24

20

19

11

252

แตกต่ำง

+3

-4

+10

+18

0

-1

-1

-3

-4

-16

-16

-9

-26
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ตำรำงที่ 2 จำนวนผู้บำดเจ็บรวม (รำย) ในพื้นที่โครงกำรช่วงก่อนและหลังดำเนินโครงกำร
ข้อมูล

ช่วงเวลำ (พ.ศ.2558-2559)
ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ

มีค.

เมย

พค

มิย.

กค.

สค.

กย.

รวม

ก่อนฯ

22

26

26

21

20

34

33

26

31

46

40

26

351

หลังฯ

21

20

48

40

15

30

28

20

25

35

21

27

330

แตกต่ำง

-1

-6

+22

+19

-5

-4

-5

-6

-6

-11

-19

+1

-21

ตำรำงที่ 3 จำนวนผู้เสียชีวิต (รำย) ในพื้นที่โครงกำรช่วงก่อนและหลังดำเนินโครงกำร
ข้อมูล

ช่วงเวลำ (พ.ศ.2558-2559)
ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ

มีค.

เมย

พค

มิย.

กค.

สค.

กย.

รวม

ก่อนฯ

0

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

0

14

หลังฯ

0

0

4

7

1

0

0

0

1

2

1

0

16

แตกต่ำง

0

-2

+3

+6

0

-2

-1

-2

0

0

0

0

+2

กลไกที่นาไปสู่ความสาเร็จของโครงการ
ภำคีเครือข่ำยที่มีควำมเข้มแข็งมีกำรประชุมติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนอย่ำง
ต่อเนื่องทุกเดือนมีหน่วยงำนหลักที่เข้ำร่วม เช่น ตำรวจทำงหลวง ตำรวจภูธร เทศบำลท้องถิ่น โรงพยำบำล แขวง
ทำงหลวง มหำวิทยำลัย หน่วยงำนเอกชนและสื่อมวลชน เป็นต้น ทั้งนี้ตัวแทนของหน่วยงำนจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ หรือเครือข่ำยที่จะนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ อีกทั้งจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอำสำ เสียสละกำรทำงำนเพื่อ
ส่วนร่วม
ผู้นำของเทศบำลท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ เรื่องปลอดภัยทำงถนนของประชำชนในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ โดย
เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงโครงกำรฯ ต่อสภำเมืองของเทศบำลเพื่อตั้งงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรในส่วนของ
กำรซ่อมบำรุงอุปกรณ์และสนับสนุนจัดหำเจ้ำหน้ำที่ช่วยดำเนินโครงกำร
ผู้บังคับใช้กฎหมำย เป็นส่วนที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เจ้ำหน้ำที่ตำรวจต้องมีทัศนคติที่ดีต่อโครงกำรช่วยลด
อุบัติเหตุที่เกิดกับประชำชน เข้มงวดกวดขันในกำรบังคับใช้กฎหมำย ทั้งนี้ภำคีเครือข่ำยจำเป็นที่จะต้องสนับสนุน
กำรดำเนินงำน ทั้งในด้ำนวิชำกำร ร่วมชี้แจงหรือตอบข้อสงสัยของประชำชนเพื่อลดควำมกดดันจำกภำคประชำชน
ที่มีต่อเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
งบประมำณ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงกำรเกิดขึ้นได้ งบประมำณที่ได้รับอำจมำจำกหน่วยงำนในท้องถิ่น
เอง เช่น องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรปกครองส่วนจังหวัด เป็นต้น หรือจำกภำคเอกชน หรือมูลนิธิใน
ต่ำงประเทศ ซึ่งหำกพิจำรณำถึงกำรลงทุนถือว่ำมีควำมคุ้มค่ำมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นกำรลงทุนเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุลดกำรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นโครงกำรต้นแบบในกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนอย่ำง
ยั่งยืน
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ปัญหำอุปสรรคที่พบ ดังนี้
ก่อนการจัดตั้งโครงการ
1. มีควำมกังวลถึงภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำค่อนข้ำงสูง จึงทำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีควำมกังวลถึง
ภำระค่ำใช้จ่ำยในระยะยำวจึงต้องมีกำรชี้แจงงบประมำณต่อสภำส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำร
อนุมัติงบประมำณ
2. ขั้นตอนในกำรขออนุญำตติดตั้งอุปกรณ์ ตลอดแนวเส้นทำง จึงจำเป็นต้องขออนุญำตหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ที่ติดตั้งเป็นรูปแบบใหม่ เจ้ำหน้ำที่จึงมีควำมกังวลถึงมำตรฐำนและควำมปลอดภัยจึงต้องมีกำรตรวจสอบ
หลำยขั้นตอนทำให้ใช้เวลำในกำรพิจำรณำนำน
3. ขั้นตอนตำแหน่งที่ติดตั้งโครงเหล็กสำหรับติดตั้งกล้องฯ เนื่องจำกตลอดแนวเส้นทำง เป็นพื้นที่ในเขตเมือง
โดยพื้นที่รอบข้ำงของถนนส่วนใหญ่เป็นของเอกชน ทำให้ไม่สำมำรถติดตั้งโครงเหล็กคร่อมถนนในพื้นที่ที่
ต้องกำรได้ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรควบคุมควำมเร็วก่อนถึงจุดอันตรำย
4. ควำมเข้ำใจของภำคประชำชนในพื้นที่มีควำมกังวลในเรื่องของกำรถูกควบคุมกำรใช้ควำมเร็ว และควำมไม่
เข้ำใจต่อกำรใช้ควำมเร็วที่เหมำะสม หรือใช้ควำมเร็วไม่เกินค่ำจำกัดควำมเร็ว จึงส่งผลทำให้คณะกรรม
ทำงำนของภำคีเครือข่ำย ได้รับแรงกดดันจำกภำคประชำชนอย่ำงมำกในช่วงแรก
ปัญหาระหว่างการดาเนินโครงการ
1. ข้อจำกัดด้ำนกฎหมำย ไม่สำมำรถกำหนดค่ำควำมเร็วจำกัดควำมเร็วให้เหมำะสมสภำพแวดล้อมในเขต
เมือง (ในต่ำงประเทศจะกำหนดควำมเร็วในเขตเมืองที่ 60 หรือ 50 กม./ชม.)
2. ปัญหำช่องว่ำงกำรบังคับใช้กฎหมำย เมื่อผู้กระทำผิด ได้รับเอกสำรเรียกปรับจำกตำรวจทำงหลวง แล้วไม่
มำเสียค่ำปรับ ระบบที่มีอยู่ก็ไม่สำมำรถจัดกำรกับปัญหำดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ แม้จะมีควำม
พยำยำมให้ขนส่งจังหวัด แจ้งผู้กระทำควำมผิดไปชำระค่ำปรับก่อนต่ออำยุทะเบียนรถ แต่ด้วยกำรขำด
ควำมเชื่อมต่อของกฎระเบียบระหว่ำงหน่วยงำน (สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ และกรมกำรขนส่งทำงบก) จึง
ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ เช่น เมื่อผู้กระทำผิดได้รับเอกสำรเรียกปรับจำกตำรวจทำงหลวง แต่ผู้กระทำผิด
นั้นยังคงสำมำรถต่อทะเบียนยำนพำหนะได้ตำมปกติ และอำยุควำมของคดีมีเวลำ 1 ปี จึงทำให้อัตรำกำร
จ่ำยค่ำปรับมีจำนวนน้อย ประมำณร้อยละ 20-30
3. กฎหมำยและผู้บังคับใช้กฎหมำยต้องทันต่อสถำนกำรณ์ของปัญหำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงควรพิจำรณำหำ
มำตรกำรให้ผู้กระทำควำมผิดจะต้องชำระค่ำปรับหรือรับโทษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งให้ได้ทั้งหมด เพื่อควำม
ศักดิ์สิทธิ์และควำมเท่ำเทียมกันของกำรบังคับใช้กฎหมำย
4. ข้อจ ำกัดตรวจจั บ ป้ ำยทะเบี ยนของระบบเช่ น ไม่ส ำมำรถตรวจจับ รถจักรยำนยนต์ได้ เนื่ องจำกป้ำ ย
ทะเบียนของรถจั กรยำนยนต์ติดอยู่ด้ำนหลังตัวรถ (ระบบปัจจุบันตรวจจับควำมเร็ว จำกด้ำนหน้ำของ
ยำนพำหนะ) ยำนพำหนะป้ ำยแดง ป้ำยต่ำงประเทศ ป้ำยทะเบียนปลอม ควำมคมชัดของรูป ถ่ำยใน
ช่วงเวลำกลำงคืน เป็นต้น
5. ข้อจำกัดด้ำนจำนวนเจ้ำหน้ำที่ในกำรออกใบสั่ง ไม่สำมำรถออกใบสั่งได้ตำมจำนวนรถที่วิ่งเร็วเกินกฎหมำย
กำหนด
6. อุบัติเหตุจำกสำเหตุอื่น เช่น ปัญหำกำรจอดพักของรถบรรทุกในช่วงเวลำกลำงคืนบนถนนมิตรภำพในเขต
เมืองขอนแก่น โดยรถบรรทุกมักจะจอดพักรถ บนช่องทำงด้ำนซ้ำยสุดของช่องจรำจรหลักหรือไหลทำง
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยำนยนต์ชนท้ำยรถบรรทุก เสีย ชีวิตเป็นจำนวนมำก ในช่วงเวลำกลำงคืนหลัง
24:00 น.(ช่วง ธ.ค. 58 ถึง ก.ย. 59 ระยะเวลำ 8 เดือน มีอุบัติเหตุรถจักรยำนยนต์ชนท้ำยรถบรรทุก
จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 รำย)
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Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

แผนของโครงการต่อไปในอนาคต
ในปัจจุบัน โครงกำรฯ สำมำรถลดอุบัติเหตุทำงถนนที่มีสำเหตุมำจำกควำมเร็วได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนช่วงถนนจำกสำเหตุอื่น เช่น รถบรรทุกพ่วงจอดรถผิดกฎหมำยบนช่องจรำจรหลักส่งผลให้
รถจักรยำนยนต์ขับชนท้ำยในช่วงเวลำกลำงคืน เมำแล้วขับ ฝ่ำฝืนสัญญำณไฟจรำจร เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ควรต้องกำหนดมำตรกำรเพิ่มเติมในกำรลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์เช่น จัดหำพื้นที่จอดพักของรถบรรทุก ตั้ง
ด่ำนตรวจวัดปริมำณแอลกอฮอล์ โดยเฉพำะในช่วงเวลำกลำงคืน จัดหำเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ตำรวจบังคับใช้
กฎหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
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Good
practice ภาคตะวั
นออกเฉี
อตอนบน
Good
ออกเฉียยยงเหนื
งเหนื
Good practice
Practice ภาคตะวั
ภาคตะวันนออกเฉี
งเหนืออตอนบน
ตอนบน

บทเรี
บทเรียยนการจั
นการจัดดการปั
การปัญ
ญหาอุ
หาอุบบัตัติเิเหตุ
หตุททางถนน
างถนน “อ
“อาเภอน้
าเภอน้าพอง”จั
าพอง”จังงหวั
หวัดดขอนแก่
ขอนแก่นน
คุคุณ
ณฐิฐิตติมิมาา แสนโชติ
แสนโชติ
โรงพยำบำลน้
โรงพยำบำลน้ำพอง
ำพอง
ปัปัญ
ญหำอุ
หำอุบบััตติิเเหตุ
หตุททำงถนนในสั
ำงถนนในสังงคมไทย
คมไทย เป็
เป็นนปัปัญ
ญหำวิ
หำวิกกฤตที
ฤตที่่ไได้ด้รรัับบผลกระทบในสั
ผลกระทบในสังงคมวงกว้
คมวงกว้ำำงง ครอบคลุ
ครอบคลุมมทัทั้้งงสัสังงคม
คม
เมื
อ
งและ
“สั
ง
คมชนบท”ตั
ว
เลขควำมสู
ญ
เสี
ย
อย่
ำ
งต่
อ
เนื
อ
่
งด้
ว
ยสำเหตุ
ข
ำ
้
งต้
น
พำไทยติ
ด
อั
น
ดั
บ
2
ของโลก
อย่
ำ
งไม่
ย
ำกเย็
เมืองและ “สังคมชนบท”ตัวเลขควำมสูญเสียอย่ำงต่อเนื่องด้วยสำเหตุข้ำงต้นพำไทยติดอันดับ 2 ของโลก อย่ำงไม่ยำกเย็นน
...แต่
...แต่มมำกกว่
ำกกว่ำำ 30ปี
30ปี กักับบกำรผลั
กำรผลักกดัดันนมำตรกำรและภำยใต้
มำตรกำรและภำยใต้ภภำวกำรณ์
ำวกำรณ์นนำของ
ำของ นพ.วิ
นพ.วิททยำ
ยำ ชำติ
ชำติบบััญ
ญชำชั
ชำชัยย และคณะท
และคณะทำงำน
ำงำน
ป้ป้อองกั
น
และแก้
ไ
ขปั
ญ
หำอุ
บ
ั
ต
ิ
เ
หตุ
ท
ำงถนนจั
ง
หวั
ด
ขอนแก่
น
ชี
้
ใ
ห้
เ
ห็
น
ความส
าเร็
จ
ของ
Unit
ย่
อ
ยระดั
บ
จั
ง
หวั
ด
ตั
ว
งกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดขอนแก่น ชี้ให้เห็นความสาเร็จของ Unit ย่อยระดับจังหวัดตัวอย่
อย่ำำงง
ควำมส
บบทำงถนนที
ควำมสำเร็
ำเร็จจหลำยแง่
หลำยแง่มมุมุมได้
ได้แแก่ก่กกำรรณรงค์
ำรรณรงค์บบังังคัคับบใช้
ใช้กกฎหมำยสวมหมวกนิ
ฎหมำยสวมหมวกนิรรภัภัยยและกำรพั
และกำรพัฒ
ฒนำบริ
นำบริกกำรดู
ำรดูแแลผู
ลผู้บ้บำดเจ็
ำดเจ็
ทำงถนนที่่
i
ออำเภอเมื
ำเภอเมือองจั
งจังงหวั
หวัดดขอนแก่
ขอนแก่นนในช่
ในช่ววงง 2530-2545
2530-2545 จนได้
จนได้รรัับบกำรยกย่
กำรยกย่อองจำกองค์
งจำกองค์กกำรอนำมั
ำรอนำมัยยโลกและไจก้
โลกและไจก้ำำ iภำยใต้
ภำยใต้ภภำพใหญ่
ำพใหญ่
ระดับบประเทศ
ประเทศ ทีที่่ดดููยยัังงคงห่
คงห่ำำงไกลกั
งไกลกับบกำรลดอั
กำรลดอัตตรำกำรเสี
รำกำรเสียยชีชีววิิตตของกำรเกิ
ของกำรเกิดดอุอุบบััตติิเเหตุ
หตุททำงถนนตำมมำตรฐำนสำกลให้
ำงถนนตำมมำตรฐำนสำกลให้เเหลื
หลืออ
ระดั
ครึ่ง่งหนึ
หนึ่ง่ง หรื
หรืออปีปีลละะ 14.15
14.15 คนต่
คนต่ออประชำกรหนึ
ประชำกรหนึ่ง่งแสนคนตำมค
แสนคนตำมคำประกำศเจตนำรมณ์
ำประกำศเจตนำรมณ์ปปฏิฏิญ
ญญำมอสโก
ญำมอสโก (2554
(2554 –– 2563)
2563) เพรำะ
เพรำะ
ครึ
ควำมซับบซ้ซ้ออนของระบบและองค์
นของระบบและองค์ปประกอบที
ระกอบที่่กก่่ออให้
ให้เเกิกิดดกำรบำดเจ็
กำรบำดเจ็บบและเสี
และเสียยชีชีววิิตตทีที่่ผผัันนแปรไปตำมเหตุ
แปรไปตำมเหตุแและปั
ละปัจจจัจัยยในปั
ในปัจจจุจุบบัันน
ควำมซั
เช่นน ควำมน
ควำมนำสมั
ำสมัยยของเทคโนโลยี
ของเทคโนโลยียยำนยนต์
ำนยนต์ กำยภำพถนนที
กำยภำพถนนที่ส่สะดวกและเหมำะแก่
ะดวกและเหมำะแก่กกำรใช้
ำรใช้คควำมเร็
วำมเร็วว
เช่
ฤตกำรณ์ภภำพใหญ่
ำพใหญ่รระดั
ะดับบประเทศที
ประเทศที่่ยยัังงปรำกฏชั
ปรำกฏชัดด เป็
เป็นนจุจุดดเริ
เริ่่มมต้ต้นนให้
ให้ภภำคี
ำคีเเครื
ครืออข่ข่ำำยงำนป้
ยงำนป้อองกั
งกันนและแก้
และแก้ไไขปั
ขปัญ
ญหำ
หำ
วิวิกกฤตกำรณ์
หตุททำงถนนระดั
ำงถนนระดับบประเทศ
ประเทศ ประกอบด้
ประกอบด้ววยย ผูผู้้แแทนจำกหน่
ทนจำกหน่ววยงำนภำครั
ยงำนภำครัฐฐ ภำคเอกชน
ภำคเอกชน ภำคประชำสั
ภำคประชำสังงคม
คม องค์
องค์กกรต่
รต่ำำงๆ
งๆ
อุอุบบััตติิเเหตุ
สสส. สอจร.
สอจร. ศวปถ.
ศวปถ. ฯลฯ
ฯลฯ ร่ร่ววมกั
มกันนค้ค้นนหำ
หำ ยุยุททธวิ
ธวิธธีี และมำตรกำรที
และมำตรกำรที่เ่เหมำะสมมำประยุ
หมำะสมมำประยุกกต์ต์ใใช้ช้เเคลื
คลื่อ่อนภู
นภูเเขำลู
ขำลูกกใหญ่
ใหญ่ หนึ
หนึ่ง่งในนั
ในนั้น้นคืคืออ
สสส.
การขยับบจุจุดดจัจัดดการ
การ หรื
หรืออจุจุดดคานงั
คานงัดด โดยใช้
โดยใช้คควำมรู
วำมรู้้แและปั
ละปัญ
ญญำในกำรแก้
ญำในกำรแก้ไไขปั
ขปัญ
ญหำอุ
หำอุบบััตติิเเหตุ
หตุททำงถนนไปใกล้
ำงถนนไปใกล้ทที่ี่เเกิกิดดเหตุ
เหตุใให้ห้มมำก
ำก
การขยั
ลดหลั่่นนจำกระดั
จำกระดับบประเทศ
ประเทศ จัจังงหวั
หวัดด ออำเภอ
ำเภอ ตตำบล
ำบล ไปสิ
ไปสิ้้นนสุสุดดทีที่่ทท้้อองถิ
งถิ่่นน (The
(The Last
Last Unit)
Unit) สร้
สร้ำำงพลั
งพลังงท้ท้อองถิ
งถิ่่นนในกำร
ในกำร
ทีที่่สสุุดด ลดหลั
กำรปัญ
ญหำของตนเองโดยอำศั
หำของตนเองโดยอำศัยยทรั
ทรัพพยำกร
ยำกร องค์
องค์คควำมรู
วำมรู้้ ทัทั้้งงจำกทุ
จำกทุนนเดิ
เดิมมของตนและจำกองค์
ของตนและจำกองค์กกรภำยนอก
รภำยนอก สอดคล้
สอดคล้อองกั
งกับบ
จัจัดดกำรปั
หลักกคิคิดดทำงกลศำสตร์
ทำงกลศำสตร์ขของอำร์
องอำร์คคีมีมินินิสิสทีที่ว่ว่ำ่ำ “หากหาจุ
“หากหาจุดดทีที่่เเหมาะสม
หมาะสม หาจุ
หาจุดดคานงั
คานงัดดทีที่่ถถููกกจุจุดด งานยกก้
งานยกก้ออนหิ
นหินนก็ก็ไไม่ม่ใใช่ช่เเรืรื่่อองยาก
งยาก
หลั
ii
และเขาจะงัดดโลกให้
โลกให้ดดูู””ii.....เรำลองมำดู
และเขาจะงั
.....เรำลองมำดูบบทเรี
ทเรียยนเล็
นเล็กกๆๆ ทีที่ช่ชำวอ
ำวอำเภอน้
ำเภอน้ำพองได้
ำพองได้พพยำยำมหำไม้
ยำยำมหำไม้มมำท
ำทำเป็
ำเป็นนคำนงั
คำนงัดด..เพื
..เพื่่ออสอดเข้
สอดเข้ำำ
ไปใต้
ไปใต้กก้้ออนหิ
นหินน...ก่
...ก่ออนที
นที่่จจะหำอะไรมำรองใต้
ะหำอะไรมำรองใต้คคำนให้
ำนให้เเป็ป็นนจุจุดดคำนงั
คำนงัดด...แล้
...แล้ววใช้
ใช้แแรงเพี
รงเพียยงเบำๆ
งเบำๆ เพื
เพื่่ออกดคำน
กดคำน ให้
ให้กก้้ออนหิ
นหินนนันั้้นน...
...
เคลื
อ
่
นไหวกั
น
เคลื่อนไหวกัน
ภาวะวิ
ภาวะวิกกฤตปั
ฤตปัญ
ญหาอุ
หาอุบบััตติิเเหตุ
หตุจจราจรทางถนนของชุ
ราจรทางถนนของชุมมชนชนบทในสั
ชนชนบทในสังงคมไทย
คมไทย :: สถานการณ์
สถานการณ์โโดยรวมของอ
ดยรวมของอาเภอ
าเภอ
น้น้าพอง
จั
ง
หวั
ด
ขอนแก่
น
าพอง จังหวัดขอนแก่น
ด้ด้ววยอ
12 ตตำบล
ำบล 168
ยอำเภอน้
ำเภอน้ำพอง
ำพอง จัจังงหวั
หวัดดขอนแก่
ขอนแก่นน เป็
เป็นนออำเภอขนำดใหญ่
ำเภอขนำดใหญ่ แบ่
แบ่งงเขตกำรปกครองออกเป็
เขตกำรปกครองออกเป็นน 12
168 หมู
หมู่บ่บ้้ำำนน
มีมีปประชำกร
ระชำกร 114,588
114,588 คน(ทะเบี
คน(ทะเบียยนรำษฎร์
นรำษฎร์ 2558)เป็
2558)เป็นนออำเภอที
ำเภอที่ม่มีทีทำงหลวงมิ
ำงหลวงมิตตรภำพ
รภำพ และทำงหลวงชนบทหลำยสำยส
และทำงหลวงชนบทหลำยสำยสำคั
ำคัญ
ญทีที่่
มีมีไไว้ว้สสำหรั
ำหรับบใช้
ใช้ใในกำรสั
นกำรสัญ
ญจรไปยั
จรไปยังงจัจังงหวั
หวัดดใกล้
ใกล้เเคีคียยงแถบภำคตะวั
งแถบภำคตะวันนออกเฉี
ออกเฉียยงเหนื
งเหนืออ ปัปัจจจุจุบบัันนออำเภอน้
ำเภอน้ำพอง
ำพอง เป็
เป็นนแหล่
แหล่งงทีที่่ตตั้ั้งง
โรงงำนอุ
โรงงำนอุตตสำหกรรมขนำดใหญ่
สำหกรรมขนำดใหญ่ ได้
ได้แแก่ก่ โรงงำนผลิ
โรงงำนผลิตตไฟฟ้
ไฟฟ้ำำ โรงงำนSCG
โรงงำนSCG ผลิ
ผลิตตกระดำษ
กระดำษ AAA
AAA โรงงำนขนส่
โรงงำนขนส่งงแก๊
แก๊สส NGV
NGV โรงงำน
โรงงำน
น้น้ำตำล
ฯลฯ
กำรที
ม
่
แ
ี
หล่
ง
อุ
ต
สำหกรรมในพื
น
้
ที
ช
่
ม
ุ
ชน
ท
ำให้
ม
ก
ี
ำรใช้
ร
ถใช้
ถ
นนเพิ
ม
่
มำก
และก่
อ
ให้
เ
กิ
ด
อุ
บ
ั
ต
ิ
เ
หตุ
ท
ำงถนนใน
ำตำล ฯลฯ กำรที่มีแหล่งอุตสำหกรรมในพื้นที่ชุมชน ทำให้มีกำรใช้รถใช้ถนนเพิ่มมำก และก่อให้เกิดอุบัติเหตุทำงถนนใน
เขตชุ
เขตชุมมชนบ่
ชนบ่ออยครั
ยครั้้งงโดยร้
โดยร้ออยละ
ยละ 97.33
97.33 เกิ
เกิดดกักับบคนในชุ
คนในชุมมชน
ชน บนถนนของชุ
บนถนนของชุมมชนร้
ชนร้ออยละ
ยละ 2.67
2.67 เกิ
เกิดดจำกคนนอกพื
จำกคนนอกพื้้นนทีที่่ และ
และ
มัมักกจะเสี
ย
ชี
ว
ต
ิ
บนทำงสำยหลั
ก
(ถนนมิ
ต
รภำพ)รำยละเอี
ย
ดจ
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ถึงแม้จำนวนผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่ำนมำ มีแนวโน้มลดลง แต่ควำมรุนแรงของ
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1. ทาความเข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดจำกอุบัติเหตุทำงถนนของอำเภอ ผ่ำนเวทีประชุม โดยอำศัยฐำนข้อมูล
ประกอบด้วย
1) ข้อมูลผู้บำดเจ็บ walk in มำ รพ.กรอกลงในแบบฟอร์มของงำนระบำด กรมคร. Keyเข้ำ ISWIN
2) ข้อมูลสืบสวนกำรบำดเจ็บของทีม SRRT
3) ข้อมูลจุดเสี่ยงจำกท้องถิ่น (ใช้วิธีจำ+บันทึกอย่ำงง่ำย) และชุมชน
4) ข้อมูลจำกกู้ชีพ (ใบออกเหตุทีรับผู้ป่วย) ภำพถ่ำย
2.จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันก่อนนำข้อมูลเข้ำ ศปถ.อำเภอ โดย ใช้เทศบำลเป็นที่จัดประชุมประกอบด้วย ผู้นำสมำชิก
สภำ ผู้นำชุมชน อุตสำหกรรม/สิ่งแวดล้อม แรงงำนจังหวัด โรงพยำบำลเทศบำล และภำคเอกชน เช่น โรงงำนน้ำตำล
โรงงำนเหล้ำ โรงงำนผลิตแอมโมเนีย
มติที่ประชุม
1) ที่ประชุมเห็นตรงกันในกำรเลือกใช้เครื่องมือ “ค้นหำจุดเสี่ยง” เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วม โดยใช้ข้อมูลกำหนดจุดที่
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อหำแนวทำงแก้ไขและปรับปรุง ครอบคลุมทั้ง 12 อำเภอ
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในชุมชน+ สร้ำงเครือข่ำย + มติข้อตกลง กฎชุมชน
2.1 การแก้ไขจุดเสี่ยง
1)ประชุมพี่เลี้ยง ศปถ.ระดับอำเภอ เพื่อคัดเลือกแกนนำชุมชนในแต่ละตำบล ตำบลละ 6 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยกำร
รพ.สต ปลัดงำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย อปท.กำนันผู้ใหญ่บ้ำนกรรมกำรหมู่บ้ำน และ อส.ตร
2) วิธีกำรเลือกพื้นที่จุดเสี่ยงโดยแกนนำชุมชน 12 ตำบล
2.1)การเตรียมข้อมูล ประกอบด้วย
1.ข้อมูลอุบัติเหตุในแต่ละตำบล (ข้อมูลพื้นฐำนจำกโรงพยำบำลน้ำพอง)
2.แผนที่ชุมชนในแต่ละตำบล
3.ข้อมูลอุบัติเหตุในตำบล (ข้อมูลจำกแกนนำชุมชน /รพ.สตและ อปท.ที่มีกำรเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนนที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ตนเอง )
2.2)วิธีที่ใช้ในการกาหนดจุดเสี่ยง
1. วิเครำะห์จุดเสี่ยงในภำพรวม (จำนวนจุด)
2. แบ่งระดับควำมรุนแรงโดยใช้แถบสี
 สีแดง มีคนตำยเริ่มจำก 1 คน
 สีเหลือง เกิดอุบัติเหตุบ่อย มีกำรบำดเจ็บไม่ถึงตำยแต่เข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล
 สีเขียว เกิดบ่อยแต่ไม่ตำย และอำจไม่บำดเจ็บซึ่งอำจไม่จำเป็นต้องมำโรงพยำบำล) ก่อนให้แต่ละอำเภอนำข้อมูล
ไปประชุมระดมสมองร่วมกับชุมชน
3. ลำดับควำมสำคัญ และเลือกแก้ไขเฉพำะจุดเสี่ยงลำดับที่ 1 และ 2
2.3)วิเคราะห์แบบแผนการชนผ่ำนเวทีประชุม/ประชำคม แยกเวที 12 ครั้ง 12 ตำบล มี รพ.น้ำพองเป็นพี่เลี้ยง ผู้แทนแต่
ละตำบลประกอบด้วย หัวหน้ำรพ.สต. ปลัดป้องกัน ซึ่งมีงบประมำณ และตำรวจ (สอ.ตร.) อำสำตำรวจบ้ำน กำนัน ซึ่งเป็น
ผู้มีจิตอำสำ/มีใจ
 ลักษณะกำรชนเป็นแบบไหน ช่วงเวลำใดโดยใช้ collision diagram + HiyariHatto(เรียนรู้กับ ดร.วิชุดำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น)
 กำหนดแนวทำงกำรแก้ไขร่วมกัน และให้ชุมชนเป็นผู้นำข้อมูลสะท้อนตรงไปยังนำยกฯ เองก่อนพำนำยกฯ ลง
พื้นที่นั้น + ทำประชำคม จัดทำแผน ใน อปท.เพื่อขอรับจัดสรรงบประมำณ รองรับกำรแก้ไขพื้นที่จุดเสี่ยงลำดับถัดมำ
ตัวอย่ำงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำรถขนอ้อยโรงงำน KSL จอดพักริมทำง
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- จำกกำรสำรวจข้อมูลและกำรลงพื้นที่จริง พบปัญหำที่เกิดจำกกำรจรำจร ฝุ่น ยำเสพติด ผู้หญิงบริกำร
ผู้บริหำรตั้งเป้ำแก้ไขภำยใน 2 ปี
- นำยกฯ ขอข้อมูลชนท้ำยจำกรพ.+เทศบำล- นำเสนอนำยอำเภอ - เข้ำหำรือตลำดหลักทรัพย์
- ใช้อำนำจท้องถิ่นสั่งปิด 30 วัน
- ปัญหำคลี่คลำยเพรำะรง.เปลี่ยนผู้บริหำรใหม่ (รุ่นลูก) เชิญผู้บริหำรรง.มำประชุมที่เทศบำล ได้รับค วำม
ร่วมมือ 1) โรงงำนซื้อพื้นที่แก้มลิงทำจุดพักรถของรง. 2)ทำมำตรกำรองค์กรกับชำวไร่เรื่องกำรบรรทุก เปิด
หีบ ทำสำยรัดอ้อยเพื่อควำมปลอดภัย 3)หยุดหีบช่วงเทศกำลปีใหม่และสงกรำนต์ แก้ไขปัญหำกำรบรรทุก
อ้อยเกิน ตกเกลื่อนกลำดถนน กำรจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ
จำนวนอุบัติเหตุลดลง ควำมรุนแรงหำยไป แต่ปัญหำชนท้ำยยังคงอยู่บ้ำง เพรำะเหตุจำเป็นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
- เช่น รถขนอ้อยเสียและต้องจอดข้ำงทำง
ทำ Prevention เรื่องกำรเผำอ้อย 1) เน้นกำรลุกขึ้นมำทำเองของชุมชน (ต้นทำง) 2) สร้ำงจิตสำนึก 3) ต้นทำงจำกตัว
บุคคลเพื่อไม่ต้องแก้ปัญหำที่ปลำยเหตุ 4) เน้นควำมต่อเนื่องผนวกเข้ำไปในงำนปกติ ไม่เน้นเฉพำะช่วงเทศกำล และใช้งบ
ทศ.ไม่มำกในกำรแก้ไข แต่เน้นดึงภำคเอกชนเข้ำร่วม
2.2 สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน+ สร้างเครือข่าย + มติข้อตกลง กฎชุมชนรำยละเอียดและขั้นตอนกระบวนกำร
ดำเนินงำน ประกอบด้วย
1.ประชุมแกนนำตำบล คัดเลือก 1 หมู่บ้ำนเข้ำร่วมโครงกำร โดยใช้กฎชุมชน ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงกำรและสะท้อน
ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนสู่ชุมชน
2.จัดกลุ่มตำมหมู่บ้ำน หำข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนนและวิเครำะห์ปัญหำ สำเหตุ ของกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในหมู่บ้ำนโดย
แกนนำชุมชน
3.พี่เลี้ยงและแกนนำสะท้อนข้อมูลโดยกำรทำประชำคมในหมู่บ้ำน เพื่อชุมชนร่วมกันหำทำงแก้ไขปัญหำและข้อตกลงใน
กำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน
4.จัดทำมติข้อตกลงในกำรใช้กฎชุมชน โดยมีผู้นำในชุมชนและกรรมกำรในชุมชนเป็นพยำน ในกำรใช้ข้อตกลง
5.จัดเวทีนำเสนอกำรดำเนินงำนและผลกำรดำเนินงำน โดยมีนำยอำเภอน้ำพอง เป็นประธำน
6.จัดทำเครือข่ำย 12 หมู่บ้ำน ใน 12 ตำบล เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรใช้กฎของชุมชน ในกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนอย่ำง
ต่อเนื่อง
ตัวอย่ำงแนวทำงกำรแก้ไขหน้ำตลำดโลตัส พบปัญหำ 1) จอดซ้อนคัน เลยเข้ำไปใน เลนส์ ถนนมิตรภำพ2) จอด
ปิดช่องทำงออก จำกในตลำดน้ำพอง เพื่อออกมำถนนมิตรภำพ3) เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน เฉลี่ย 2-3 ครั้ง/เดือน แต่ไม่มี
ผู้เสียชีวิต
ลักษณะกำรชน

1.

ชนด้ำนข้ำง

2.

ชนท้ำย

ช่วงเวลำที่เกิด
ช่วงเช้ำ06.00 – 09.00น.
ช่วงเย็น15.00 – 18.00

ข้อมูลสนับสนุน

-ย้อนศร
-ขับเร็ว
-จอดรถซ้อนคันมองไม่เห็นรถด้ำนหลัง
-จอดรถขวำงทำงออก

แนวทางการแก้ไขจัดเวทีชวนชำวบ้ำนในชุมชนวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ ที่ผ่ำนมำมีกำรกำหนดจุดห้ำมจอดโดยใช้
งบจำกเทศบำลกลุ่มงำนจรำจรของกองช่ำง และเมื่อวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุพบว่ำ เกิดจำกพฤติกรรมเสี่ยงจำก
คนนอกพื้นที่ ที่ประชุมเสนอให้ “ผลักดันให้เกิดมำตรกำรของชุมชนร่วมกับกำรบังคับใช้กฎหมำยโดยมุ่งไปที่กำรแก้ไข
พฤติกรรมผู้ขับขี่ของคนในและนอกชุมชน” โดยปรับบริเวณจุดจอดที่เป็นวันคู่วันคี่และจุดเหลืองแดงโดยทีม อปท.ร่วมกับ
หมวดกำรทำงน้ำพองโดยไม่รองบประมำณ กำรติดตำมประเมินผลหลังการแก้ไขยังพบกำรจอดรถ2 ช่องจรำจร มำทำง
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ถนนมิตรภำพ คณะทำงำนจึงเพิ่มมำตรกำรโดยให้ตำรวจจรำจร กวดขัด จับ ปรับช่วงเวลำเร่งด่วนในตอนเช้ำ แต่ไม่พบกำร
จอดขวำงช่องทำงออกจำกตลำดน้ำพอง เนื่องจำกมีกำรขีดสีตีเส้น ช่องห้ำมจอดชัดเจน
จุดเด่นของกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดแนวคิดหลำกหลำย เกิดกระบวนกำรคิดที่ลงรำยละเอียด เช่น ผู้เสียชีวิตเป็น
บุคคลใน/นอกพื้นที่ ปัจจัยของกำรเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะกำรชน โครงสร้ำงถนนที่มีข้อจำกัด เกิดข้อตกลง กฎกติกำควำม
ปลอดภัยในชุมชนจุดด้อยกำรทำประชำคมต้องประชุมหลังเลิกงำนเพรำะชุมชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร/พนักงำนโรงงำน
ทำให้ผู้บริหำรบำงพื้นที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมกำรหำรือเพื่อกำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่ต้องใช้งบประมำณและแผนงำน
ในกำรดำเนินกำร จึงต้องรอนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหำร อปท.
การติดตามประเมินผล
ผลกำรประเมินติดตำมพบว่ำ
1. มีแนวโน้มควำมรุนแรงลดลงชัดเจนแต่อุบัติเหตุเจ็บ+ตำย คงที่สถิติเมำขับลดลง 50% อัตรำกำรสวมหมวกนิรภัย
40% (บำดเจ็บรุนแรง 30% อำยุเฉลี่ย 22-35 ปี เกิดสูงสุดช่วงเวลำ 18.00 – 22.00 น. เพศชำยมำกกว่ำเพศ
หญิงเท่ำตัว และมักเกิดบนถนนสำนหลัก) และยังพบปัญหำชนท้ำยที่ยังคงมีอยู่บ้ำง ในส่วนของกำรป้องปรำม
พฤติกรรมกำรใช้ควำมเร็ว พบปัญหำขำดอุปกรณ์ตรวจจับควำมเร็วอย่ำงไรก็ตำม พี่เลี้ยงรพ.น้ำพอง+เทศบำล ได้
จัดเตรียมนำเสนอผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำว่ำได้ดำเนินกำรอะไรไปบ้ำง และจะทำอะไรต่อไป ให้ที่ประชุมใน
ทุกระดับทรำบ
2. กำรแก้ไขพฤติกรรมด้วยกำรบังคับใช้กฎหมำยหรือกฎชุมชน ยังต้องอำศัยเวลำ โดยเฉพำะชุมชนเมือง ด้วยเหตุ
ปัจจัยของควำมเป็นเมือง สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกลุ่มวัยรุ่นหรือวัยแรงงำนได้ค่อนข้ำงน้อย ที่ผ่ำนมำได้เฉพำะกลุ่ม
ผู้สูงอำยุและแม่ค้ำเป็นส่วนใหญ่
3. ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 3 ระดับ ได้แก่
3.1 ระดับชุมชนพบว่ำเกิดควำมกระตือรือร้น+มีควำมคิดว่ำ “เรื่องอุบัติเหตุเป็นเรื่องของทุกคน” และมีควำมท้ำ
ทำยต่อกำรทำงำนเรื่องอุบัติเหตุเนื่องจำกที่ผ่ำนมำเคยแก้ไขปัญหำแต่ไม่สำเร็จ เมื่อได้เห็นแนวทำงกำร
ดำเนินงำนที่เป็นรูปธรรมมำกขึ้น อนำคตข้ำงหน้ำ น่ำจะบรรลุเป้ำหมำยได้ดียิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ยังพบแรง
ต้ำนต่อกำรทำงำนในบำงกลุ่มที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นคือกลุ่มแม่ค้ำและกลุ่มนักกำรเมืองบำงกลุ่ม
3.2 ระดับคนทำงำน (Change Agent) พบว่ำมีกำรพูดคุยกันมำกขึ้น กำหนดแนวทำงแก้ไขโดยใช้ข้อมูลจำก
สภำพปัญหำจริง ผ่ำนกำรวิเครำะห์รอบด้ำน (อบรมจำกดร.วิชุดำมหำวิทยำลัยขอนแก่น)กำรทำงำนลงลึกถึง
ชุมชนมำกขึ้น ได้เห็นศักยภำพของชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำ+ ควำมร่วมมือของผู้นำ+ กำรกำหนดมำตรกำร
ชุมชนใช้ทุนเดิมด้ำนวัฒนธรรมของพื้นที่ (หญ้ำลังกำ) เช่นห้ำมรถเข้ำออกหมู่บ้ำนในวันพระ
3.3 ระดับบุคคล พบว่ำ ยังต้องอำศัยเวลำและควำมต่อเนื่องในกำรปรับพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชน
4. มีกำรตั้งงบประมำณเข้ำไปในข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรป้องกันอุบัติเหตุ แผนกองทุน
สุขภำพทั้ง 18 รพ.สต รวมถึงแผนกำรพัฒนำใน กำรแก้ปัญหำของหมวดกำรทำงน้ำพอง จนถึงแขวงกำรทำง
จังหวัดขอนแก่นที่ต้องตั้งงบประมำณในกำรแก้ไขและพัฒนำด้ำนวิศวะกรรมทำงจรำจรของอำเภอน้ำพองเพื่อให้
ประชำชนมีถนนที่ปลอดภัยในกำรขับขี่
เงื่อนไขความสาเร็จ ที่ช่วยให้บรรลุผลผลิตระยะสั้น
1. “หน้ำต่ำงแห่งโอกำส”(windows of opportunity)
 โครงสร้ำง + KPI + งบประมำณ
นโยบำย Quick win ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขกำหนด KPI : อัตรำตำยจำกอุบตั ิเหตุ
ทำงถนนไม่เกิน 18 ต่อแสนประชำกร ของอำเภอ (งบปี 2559)
 กลไกนโยบำย ศปถ.อำเภอเป็นเงื่อนไขให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรทบทวนและ
แก้ไขจุดอ่อนของกำรแก้ไขจุดเสี่ยงและกำรกำหนดมำตรกำรอื่นๆ
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โครงสร้าง ศปถ.อาเภอ/DHS

นำยอำเภอน้ำพอง(ประธำน)
สำธำรณสุขอำเภอน้ำพอง(รองประธำน)
โรงพยำบำลน้ำพอง(ทีมเลขำฯ)

ทีมพี่เลี้ยง

ปลัดอำเภอ

นวก.สำธำรณสุข

เทศบำลกุดน้ำใส เทศบำลน้ำพอง
เทศบำลลำน้ำพอง

ทีม SRRT

หมวดกำรทำง

ตำรวจ

ทีม EMS

ทีม รพ.สต. 18 แห่ง

(ผู้ช่วยเลขำฯ)

2. กำหนดแผนกำรทำงำนและเป้ำหมำยร่วมกัน (MOU 8 ข้อ) กับหน่วยงำนที่มีบทบำทเกี่ยวข้องในกำรหำจุดสำเร็จ
เน้นให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน (ประโยชน์ส่วนรวม) = ทุกคนจะช่วยเป็นหูเป็นตำ + ควำมสม่ำเสมอในกำรจัด
เวทีประชุม
3. เครื่องมือที่ใช้ดำเนินกำร(เทคนิค 5 ส.)
 กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ- กำรเชื่อมโยงบทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับงำนควำม
ปลอดภัยทำงถนน โดยใช้ควำมรู้เป็นฐำนและให้ควำมสำคัญกับ “ข้อมูลพื้นฐำน” ก่อนกำรตัดสินใจ
 กำรกำหนดพื้นที่เสี่ยงและกำรแก้ไขจุดเสี่ยง
o แผนที่จุดเสี่ยง “ฮิยำริ-ฮัตโตะ (Hiyari-Hatto)”
o เครื่องมือวิเครำะห์แบบแผนกำรชน (Collision Diagram)
o ตำรำง Haddon Matrix เพื่อใช้กำหนดมำตรกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนระดับอำเภอ
4. Key person – คุณฐิติมำ แสนโชติ พยำบำลวิชำชีพ ER รพ.น้ำพอง
 เห็นโอกำสในกำรทำงำน Prevention
 เห็นเงิน (รพ.สต.มีงบ+อปท.มีงบทั้งปีในกำรทำงำนป้องกันภัย)
 เห็นคน (ทุก 12 ตำบลมีหน่วยกู้ชีพ)
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5.
6.
7.
8.

เกิดจุดเปลี่ยนเพราะมองเห็นทัง้ งาน เงิน คน มีครบในพื้นที่ = สสอ. Pull งาน EMS+Prevention (เทคนิค
5 ช.)
มีกำรติดตำมและประเมินผลผ่ำนเวทีและลงพื้นที่ตรวจสอบ+ข้อมูลที่นำเสนอ
มีระบบสอดส่องดูแล และแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ เช่น กรณีรถจอดเสียข้ำงทำง อ้อยหล่น กูช้ ีพกู้ภัยต้องเร่ง
เคลียร์พื้นที่เพื่อควำมปลอดภัย
สร้ำงแกนนำหลัก (อำเภอ จังหวัด) ในกำรสร้ำงเครือข่ำยตำบล
ผู้นำมีวสิ ัยทัศน์ ก้ำวตำมและคำนึงถึง Trend ที่เปลี่ยนไป (ในอดีต เทศบำล ทำงำนเน้นควำมพึงพอใจของชุมชน
ชำวบ้ำน ต่อมำเน้น “งำนบริกำร” แต่ปัจจุบัน เทศบำล ต้องยกระดับกำรทำงำนโดยลุกขึ้นมำ “เป็นตัวอย่ำงของ
จิตสำธำรณะ”)

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตจากพืน้ ที่
1. ควรใส่ควำมรู้ให้กับผู้แทนแต่ละตำบลประกอบด้วย หัวหน้ำรพ.สต. ปลัดป้องกัน ตำรวจ (สอ.ตร.) อำสำตำรวจ
บ้ำน และกำนัน (เพื่อพี่เลี้ยงไม่ต้องทำงำนหนัก และทั้ง 5 นำยสำมำรถประเมินติดตำมผลกำรดำเนินงำนหลังกำร
แก้ไขได้
2. กำรเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกำสแม้กำรทำงำนด้ำนอุบัติเหตุที่ผ่ำนมำจะไม่ได้ผลเท่ำที่ควรแต่ทีมงำนก็มีกำรใช้วิกฤติ
เป็นโอกำสเพื่อให้คนทำงำนร่วมกับชุมชนมำคุยกันเรียกว่ำเป็นกำร “เปิดพื้นที่โสเหล่”
3. เงื่อนไขสาคัญ คือ เทศบำล อปท. จะรับรู้ปัญหำและให้ควำมสำคัญได้อย่ำงไร
4. โจทย์ใหญ่ของกำรทำงำนระดับอำเภอ คือควำมต่อเนื่อง
5. นักกำรเมืองในท้องถิ่นมีควำมกังวลต่อกำรดำเนินกำรที่ต้องไปสัมพันธ์ หรืออำจสร้ำงควำมขัดแย้งในพื้นที่
เนื่องจำกจะกระทบต่อฐำนเสียง
กำรพัฒนำศักยภำพของคนในชุมชน โดยกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ ให้คนในชุมชนได้ร่วมกันคิด ตั้งคำถำม วิเครำะห์
ปัญหำที่ชุมชนเผชิญ ทบทวนสถำนกำรณ์ที่ได้จำกกำรรวบรวมข้อมูล (เชิงปริมำณ/คุณภำพ) ทดลองทำ หำคำตอบ สรุป
บทเรียน และประเมินตนเอง โดยมีพี่เลี้ยงคอยประคับประคอง ผ่ำนกำรบันทึก นิเทศติดตำมของอำเภอน้ำพอง ชี้ให้เห็น
กำรก่อตัวในกำรนำภูมิปัญญำชำวบ้ำน โครงสร้ำงทำงสังคม กำรดำเนินงำนเชิงโครงสร้ำงที่มีอยู่ ดังเช่น มำตรกำรทำง
สำธำรณสุขบวกกับทฤษฎีควำมรู้มำประยุกต์ใช้ให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ที่เหมำะสมกับชุมชนตนเอง กลำยเป็นต้นทุนทำง
สังคมที่มีแรงมำกพอในกำรใช้งัดคำน (ปัญหำอุบัติเหตุ) สำหรับชุมชนตนเอง จนส่งผลต่อกำรปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง และ
ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกที่มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน ภำยใต้เงื่อนไขบริบทสังคมที่ผันแปรอย่ำงรวดเร็ว
i

ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศำล,โค้งใหม่ สิบปีหน้ำ ถนนปลอดภัยไทย
https://www.gotoknow.org/posts/53067
iii
รำยงำนกำรเฝ้ำระวังกำรบำดเจ็บ โรงพยำบำลน้ำพอง 2557
ii
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พิธีเปิดประชาคมการวิเคราะห์จุดเสี่ยงทางท้องถนนในชุมชนตาบลวังชัย
วันที่ 11 เมษายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลวังชัย

จุดเสี่ยงที่ 1
ทางแยกวัดมหาชัย (ทางเข้าบ้านโคกกลาง ม.14 ต.วังชัย)

จุดเสี่ยงที่ 2
สี่แยกไฟแดง ปตท.
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จุดเสี่ยงที่ 3
ทางโค้งหน้า อบต.วังชัย (บ้านวังชัย หมู่ที่ 6 ต.วังชัย
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