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ค าน า 

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนหลายมิติ หลายปัจจัยและหลายเงื่อนไข
ที่ไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะสามารถ แก้ปัญหาได้เพียงล าพังจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาค
ส่วน มาร่วมกันบูรณาการเพ่ือเป้าหมายให้ประชาชนปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน  

แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ที่ได้ด าเนินงานด้านการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านการบังคับกฎหมาย  ด้านวิศวกรรมจราจร 
การสื่อสารสาธารณะ การให้ความรู้การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การบริหารจัดการ 
และการติดตามประเมินผล  และแต่ละจังหวัดได้น ากลยุทธ์มาใช้ในโครงการให้ประสบผลส าเร็จที่แตกต่างกัน 
เช่น  มีการใช้หลักการ 5 ช. (ชง  เชื่อม ช้อน เช็ค ชม) ในการขับเคลื่อนงานเกือบทุกพ้ืนที่  ประกอบด้วย ชง 
การชงข้อมูลประเด็นส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเข้าที่ประชุมผู้บริหาร ชี้ให้เห็นถึงปัญหา สาเหตุ 
ผลกระทบที่เกิดแล้วหาวิธีจัดการกับปัญหาร่วมกัน มีการเชื่อมติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างหน่วยงาน ของ
ภาคีที่ท างานร่วมกันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรม ช้อน น าเอารูปแบบที่ดีที่เป็นนวตกรรมไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของ
ตนเองแล้วน าไปสู่การขยายผล เช็ค การตรวจสอบผลส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคน ามาปรับแก้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ชม ให้ก าลังใจคนท่ีเสียสละท าความดีเป็นต้นแบบ และใช้หลัก  5 ส. (สารสนเทศ สุดเสี่ยงสหสาขาวิชาชีพ สุด
คุ้ม ส่วนร่วม) ประกอบด้วย สารสนเทศ เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลให้เอื้อประโยชน์  สุดเสี่ยง เลือกจากปัญหา
ที่ส าคัญ มาด าเนินการก่อน สหสาขาวิชาชีพ ต้องร่วมมือกันท าในหลายสาขาวิชาชีพ สุดคุ้ม เลือกมาตรการที่
ด าเนินการที่คุ้มค่าที่มีความเป็นไปได้ ส่วนร่วม คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการท างานทุกกระบวนการ และใช้
หลักการแนวคิดINNของนพ.ประเวศ วสี คือการพัฒนาศักยภาพแกนน า (Individual) สร้างกลุ่มการท างาน
(Node)และการขยายเป็นเครือข่ายคนท างาน(Net work) 

บางจังหวัด มีการประชุมพบปะกันเป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการของภาคีเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง มีการประเมินผลโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการถอดบทเรียนน าสิ่งดีๆที่ได้ไปเผยแพร่น าไปเป็น
บทเรียนในการแก้ไขปัญหา ปรับใช้ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ที่ไม่เหมือนกัน 

สอจร ของเราก่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่ปี 2548 ถึงวันนี้เป็นเวลา 10 ปีแล้ว เรามีทีมงานที่มุ่งมั่น 
ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งในทุกจังหวัด 10 ปีที่ผ่านมา เรามีแผนงานส าคัญๆที่เป็นนวัตกรรม เป็น
ความคิดสร้างสรรค์ของทีมงาน  เกิดขึ้นในทุกจังหวัด แผนงานเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบให้สามารถลดความ
สูญเสีย จากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม และที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งก็ คือแผนงานเหล่านี้ยังคง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเท่าทุกวันนี้ 

กลยุทธ กลวิธี แทคติก ปัจจัย ความส าเร็จของแผนงานเหล่านี้ จึงเป็นความรู้อันทรงคุณค่า ที่ควร
จะถูกบันทึกให้เป็นบทเรียนให้เครือข่ายของเราได้เรียนรู้ น าเอาความคิด และกลเม็ดเด็ดพราย ที่ท าให้เกิด
ความส าเร็จ ไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 

คณะท างานจึงได้รวบรวมผลงานจากประสบการณ์ที่เป็น เรื่องเล่า ผลงานบทเรียนดีๆจากจังหวัด
ต่างๆ   ที่ภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนลงในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือ

ข 



หวังผลสัมฤทธิ์ตามโครงการที่ได้ตั้งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในการลดความสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้
เหลือน้อยทีสุดเท่าท่ีจะท าได้  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะท างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะ 

 
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนและผู้ที่สนใจที่จะได้ใช้เป็น แนวทางในการ

ด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนต่อไป  

คณะท างานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้รายงานฉบับนี้ประสบความส าเร็จ    
ถ้าหากผลงานของจังหวัดอาจจะยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมของเนื้อหาเท่าที่ควร คณะท างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง       
จะแสดงข้อคิดเห็นสามารถ ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม โปรดเสนอข้อคิดเห็นได้ที่  Email: 
Kulleab@gmail.com เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นในฉบับต่อไปจะเป็นพระคุณยิ่ง 
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“ความร่วมมือ”สู่ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุร ี
 

ค ารณ นิ่มอนงค์ 
พ่ีเลี้ยง สอจร. จังหวัดสุพรรณบุรี 

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

“การท างานเรื่องความปลอดภัยทางถนน และการสร้างเครือข่าย ต้องมีระบบในการด าเนินงาน โดย
การสร้างคนรุ่นใหม่ที่ท างานและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากได้รู้จักและมีความสัมพันธ์ต่อกัน โดยมาประชุม
ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรับรู้ข้อมูลจากการประชุม ก่อนจะไปลงมือปฏิบัติต่อไป การท างานเรื่องถนนก็จะติด
อยู่ในเนื้อในตัวของเขา ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเขาก็ยังคงท าเรื่องนี้” 
 

 
 
สุพรรณบุรีในวันนี้… 
 จากบทเรียนการด าเนินงานที่ผ่านมากระทั่งถึงในปี 2558 นี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ยังคงยึดแนว
การด าเนินงาน โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายให้เกิดคว ามเข้มแข็ง เน้นการวิเคราะห์
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึกในทุกๆ ด้าน เช่น การขับรถเร็ว รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ไม่สวม
หมวกนิรภัย รถโรงเรียนไม่ปลอดภัย ถนนและสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย พฤติกรรมการขับขี่ เมาไม่ขับ 
และการน ากรณีตัวอย่างที่น่าสนใจมาเป็นบทเรียนให้คณะท า งานฯ ได้ศึกษาและค้นหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่น าสู ่การปฏิบัติ จนเกิดเป็นมาตรการองค์กรที ่เป็นรูปธรรม รวมถึงน าไปเป็นบทเรียนให้แก่
เยาวชนในการอบรมให้ความรู ้การขับขี ่ปลอดภัย และตระหนักถึงความสูญเสียที ่จะส่งผลต่ออนาคต
ต่อไป โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางถนนใน
ชุมชน ติดตามและประเมินผลแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ตลอดจนสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน ให้เกิดข้ึนกับเยาวชนและลูกหลาน โดยบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผ่านการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในระดับอ าเภอ จนน าไปสู่การ
ลดลงขอสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนจากปีท่ีผ่านมา 
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 จากการด าเนินงานของคณะท างานแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนใน
ระดับอ าเภอ ที่เร่ิมต้นจากการพูดคุย วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาในระดับอ าเภอ น าไปสู ่การแก้ไขปัญหาที่ต้องอาศัย
การยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ จึงได้มีการน าเข้าวาระการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประจ าทุกเดือน ให้
รับรู้และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ทราบถึง
การท างานที่ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

เพียงหน่วยเดียว แต่เกิดจากการท างานร่วมกันของภาคีเครือข่ายในรูปของคณะท างานฯ ระดับอ าเภอ ที่
มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากที่สุด เป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่ แม้ว่าที่ผ่านมาผลการด าเนินงานจะสวนทางกับสถิติอุบัติเหตุทางถนน แต่การสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหาที่ต่อเนื ่องและจริงจังของภาคีเครือข่าย ได้ไปช่วยท าให้ลดปัจจัยที ่เป็น
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุลงได้ จึงได้เกิดการต่อยอดการด าเนินงานแก้ไขจุดเสี่ยงระดับอ าเภอลงไปสู่
การแก้ไขปัญหาจุดเสี ่ยงในชุมชน ของส านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กับโค รงการพลังชุมชนถนน
ปลอดภัย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเลขสวย โดยด าเนินการในชุมชนน าร่อง อ าเภอ
ละ 1 แห่ง รวมปีละ 10 แห่ง มีการประชุมภาคีเครือข่ายและผู้น าชุมชน เพื่อแสวงหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในชุมชนร่วมกัน และยังมีการอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภั ย การออกใบอนุญาต
และต่ออายุใบขับขี่ ให้กับประชาชนในชุมชนๆ ละ 100 คน ซึ่งด าเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี มี
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ รวม 10 แห่ง 
 
เพราะมีเพื่อนเป็นแรงบันดาลใจ และผู้ใหญ่เห็นความส าคัญ 
 ถึงแม้จังหวัดสุพรรณบุรีจะมีการด าเนินงานเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง 
แต่ด้วยสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดในพ้ืนที่ยังคงมีสถิติที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นคณะท างานทุกคน
จึงไม่ย่อท้อที่จะขยับขับเคลื่อนการด าเนินงานต่อ รวมทั้งยังมีภาคีเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คอยให้
ความร่วมมือเอ้ือต่อการท ากิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอจนสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม บวกกับการที่
ผู้บริหารของจังหวัดให้ความส าคัญกับเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญที่ท า
ให้คณะท างานมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างต่อเนื่องกับการด าเนินงาน และด้วยความที่คณะท างานมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเริ่มขยับไปสู่เครือข่ายในระดับอ าเภอ ท าให้เกิดเพ่ือนร่วมอุดมการณ์ที่มีใจอยาก
ท างานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากยิ่งขึ้น 
 
“คณะท างานระดับอ าเภอ”...ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่จริง 

จากบทเรียนการด าเนินงานในหลายปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าการขยับงานจากระดับจังหวัดขยาย
ไปในทุกอ าเภอมีความส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการท าหน้าที่วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละพ้ืนที่ 
ท าให้เกิดคณะท างานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและแนวทางแก้ไขระดับอ าเภอ 10 อ าเภอขึ้น
อย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้ง 3 ปี ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักของจังหวัด ที่ท าทั้ง 10 อ าเภอ ซึ่งในปี 2559 นี้ได้มี
การ จัดประชุมไปแล้วทั้งสิ้น 10 อ าเภอ อ าเภอละ 6 ครั้ง เพ่ือวิเคราะห์จุดเสี่ยงระดับอ าเภอโดยโครงสร้างการ
ด าเนินงานนั้น มีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ มีต ารวจท าหน้าที่เป็นเลขา คณะท างานวิเคราะห์
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและแนวทางแก้ไข (ระดับอ าเภอ) ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองอ าเภอสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอ โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ที่รับผิดชอบใน
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เขตอ าเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอ แขวงทางหลวงที่รับผิดชอบในพ้ืนที่อ าเภอ ผู้แทนภาค
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอ เจ้าหน้าที่ต ารวจที่รับผิดชอบงานจราจรในพ้ืนที่อ าเภอ และส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
โดยเป้าหมายหลักของคณะท างานระดับอ าเภอเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเชิง

ลึก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการชน สาเหตุ และปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ รวมถึงแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว  โดยต ารวจภูธรอ าเภอถือได้ว่าเป็นแม่งานในการนัดประชุม และเก็บ
รวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยง และน าข้อมูลนั้น ชง ไปให้แก่แขวงการทางน าข้อมูลไปแก้ไขจุดเสี่ยงตามมติของที่
ประชุม 

 
จุดตรวจชุดผสมบูรณาการเฉพาะกิจฯ...“จุดตรวจที่มากกว่าเสียค่าปรับ” 

นอกเหนือจากการด าเนินงานหนุนเสริมการท างานในระดับอ าเภอเพ่ือแก้ไขปัญหาจุดเสี่ ยง 
คณะท างานในระดับจังหวัด ยังมีการจัดตั้งจุดตรวจชุดผสมบูรณาการเฉพาะกิจฯ ขึ้นประกอบด้วย ต ารวจ
จราจร  ส านักงานขนส่งจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี สาธารณสุขจังหวัด
ภาคประชาชน/สื่อมวลชน ทหาร บริษัทขนส่งจ ากัดและส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดย
สถานที่ในการตั้งจุดตรวจนั้น จะตั้งจุดตรวจบริเวณถนนสายหลัก และถนนสายรอง เป็นหลัก โดยเฉพาะ ในช่วง
เวลาต้ังแต่ 16.30– 20.30 น. โดยใช้ระยะเวลา 10 เดือนๆ ละ 2คร้ัง และสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือน ามา
ปรับปรุงการท างานครั้งต่อไป ซึ่งลักษณะของจุดตรวจบูรณาการนั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปร่วมจัด
กิจกรรมร่วมกัน ท าให้มีความรู้จักกันมากยิ่งข้ึน ใช้กิจกรรมเป็นพื้นที่ให้เกิดการพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์กัน
ของคนท างาน  ท าให้เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ ได้เกิดความสัมพันธ์และรู้จักกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานมากขึ้น ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายในการท างานร่วมกัน น าไปสู่การท างานที่สะดวกและรวดเร็ว
โดยเฉพาะช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้ปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่ได้รู้จักผู้บริหารของจังหวัดมากขึ้น ซึ่งจากเดิมการตั้งจุดตรวจ
บูรณาการด าเนินงานภายใต้ค าสั่งแต่งตั้ง แต่ปัจจุบันได้มีการประชุมร่วมกันในทุกอาทิตย์ บางครั้งมีการประชุม 
2 ครั้งต่ออาทิตย์ ท าให้เกิดความร่วมมือกันอย่างสนิทสนม และเกิดการบูรณาการท างานร่วมกันเป็นกิจวัตรใน
งานปกติท่ีนอกเหนือจากการตั้งจุดตรวจด้วย 

 

โครงสร้างคณะท างาน 
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เคล็ดลับสู่ความส าเร็จ... “ความลับที่รอการขยายผล” 

1. ประชุมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในคณะท างานระดับจังหวัดและคณะท างานระดับอ าเภอ 
2. ใช้ข้อมูลจากพ้ืนที่ (ระดับต าบล/อ าเภอ) ช่วยในการตัดสินใจและก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
3. ต้องสร้างความสัมพันธ์กับคณะท างานทุกระดับทั้งในเวลาราชการและในเวลาปรกติ ไม่มุ่งแต่เรื่องงาน

แต่ให้ความส าคัญกับเรื่องอ่ืนๆด้วย 
4. ทุกหน่วยงานที่ท างานร่วมกันต้องน าข้อมูลการท างานของแต่ละหน่วยงานมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน 

เพ่ือให้เห็นภาระท่ีต้องรับผิดชอบ ซึ่งน าไปสู่การวางแผนการท างานอย่างบูรณาการร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม 

5. ดึงสื่อมวลชนให้เข้ามาร่วมด าเนินงานเชิงลึก เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและสามารถเสนอข่าวออกไปได้
อย่างถูกต้อง มีข้อมูลเชิงลึกในการน าเสนอข่าวให้คนทั่วไปได้รับทราบ 

6. สื่อสารข้อมูลให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ โดยตรงผ่านกรุ๊ปไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางให้เกิดการรับรู้ที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาศักยภาพของคณะท างานทุกระดับผ่านการเรียนรู้การท างานระหว่างหน่วยงาน 
8. การท างานเน้นความเป็นครือข่าย ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการทุกหน่วยงาน 
9. การจัดประชุมประจ าเดือน ทุกครั้งต้องเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง

ร่วมรับรู้ข้อมูล 
10. สร้างคนแถวสองผ่านการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ให้รู้จักกับภาคีเครือข่ายในแต่ละหน่วยงาน 

และได้ฝึกลงมือปฏิบัติการจริง ซึ่งจะท าให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนติดอยู่ในเนื้อในตัวของ
เขา 

11. คณะท างานจังหวัดต้องท าหน้าที่รับข้อมูลจากคณะท างานระดับอ าเภอและ ชง ข้อมูลไปให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงด าเนินการแก้ไข 

12. การลงประเมินและติดตามการท างานเป็นลักษณะการลงไปให้ก าลังใจคนท างาน กระตุ้นให้การท างาน
เกิดความต่อเนื่องมากกว่าการลงไปติดตามให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ 
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“เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย” สู่การพัฒนาพฤติกรรมเสี่ยง 
 

นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด 
นักวิชาการ สอจร.ภาคกลาง 

 

มูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ในอดีตมีรูปแบบการท างานโดยมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและคอยเก็บศพผู้ที่เสียชีวิตเป็นหลัก ท าให้ลักษณะการท างานจะเป็นการตั้งรับ คือ รอให้เกิด
อุบัติเหตุก่อนจึงจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ถึงแม้จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการกู้ชีพและการปฐม
พยาบาล รวมทั้งได้เข้าร่วมโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข แต่ก็ท าได้เพียงยื้อชีวิต
หรือเก็บศพเท่านั้น เพราะความรุนแรงของอุบัติเหตุนับวัน จะมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ถึงจะมีการฝึกทักษะ
เป็นมืออาชีพมากขึ้นแต่ก็ไม่สามารถท าอะไรได้มาก จึงเป็นที่มาแนวคิดจากกลุ่มแกนน าหัวหน้าชุด ของมูลนิธิ
สว่างเบญจธรรม(ฝ่ายกู้ภัย) จังหวัดสมุทรสงคราม จะด าเนินการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ มากกว่าจะรอให้
ความช่วยเหลือที่หวังว่าผู้ประสบอุบัติเหตุจะมีชีวิตรอด ดังนั้นจากการท างานเชิงตั้งรับที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ จึง
เปลี่ยนบทบาทมาเป็นคนท างานเชิงรุก ที่บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงาน และมูลนิธิในเขตพ้ืนที่
ใกล้เคียงที่เก่ียวข้องต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมาการท างานของมูลนิธิและหน่วยกู้ภัย ต่างก็ท างานตาม
ภารกิจของตนเอง คือ เน้นให้ความส าคัญกับการช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุและเก็บศพคนตาย ไม่มีการจัดท า
ฐานข้อมูล รวมทั้งไม่มีการจัดท าการบันทึกวิเคราะห์สถานที่เกิดอุบัติเหตุและจุดเสี่ยงต่างๆ เป็นการท างานเชิง
รับ ที่เน้นการช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุให้รอดชีวิตเพียงอย่างเดียว ท าให้การขับเคลื่อนงานมีลักษณะต่างคนต่างท า
และไม่เกิดการสร้างเครือข่ายที่คอยช่วยเหลือและท างานร่วมกัน จึงมีแนวคิดที่จะท าให้เกิดการท างานร่วมกัน
ของมูลนิธิและหน่วยกู้ภัยที่รับผิดชอบถนนพระราม 2 และพ้ืนที่เขตเชื่อมต่อ ทั้งมู ลนิธิสว่างเบญจธรรม(ฝ่าย
กู้ภัย) จังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสรรพราเชนทร์ ศิษย์หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท จังหวัดสมุทรสงคราม
มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ศูนย์วิทยุสินสมุทร มูลนิธิสว่างสรรเพชร(จุดเขาย้อย)จังหวัดเพชรบุรี โดยจะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานเชิงรับที่คอยช่วยเหลือคนเจ็บเก็บคนตาย เป็นการจัดท าข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  
สานเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยมุ่งสู่การพัฒนาพฤติกรรมเสี่ยง 

ทีมงานเครือข่ายมูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ด าเนินการจัดประชุมเครือข่ายเพ่ือ
สร้างความเข้าใจ วางแผนงาน และการลงปฏิบัติการเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยงในพ้ืนที่รวม 4 จังหวัด การ
อบรมการใช้งานและการพัฒนาโปรแกรม Application EMTAlertMobile Application การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เรื่องอุบัติเหตุในพื้นที่ ทัง้กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการตนเองกับกู้ชีพกู้ภัยทั้ง 4 พ้ืนที่ เช่น การ
เก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ  และการบริหารจัดการระบบการท างานในมูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม การค้นหาและจัดการจุดเสี่ยงของอาสาสมัคร มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ศูนย์วิทยุศรีสมุทร
จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ การวิเคราะห์จุดเสี่ยงและจัดท าลูกระนาด และ
มาตรการองค์กรในการสวมหมวกกันน็อก 100 % ของชมรมอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
รวมทั้งการเข้าร่วมอบรมและปลูกจิตส านึกให้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย การสวมหมวกกัน
น็อก และมาตรการองค์กรในพื้นที่อ าเภอเมือง ทับสะแก และอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควบคู่
กับการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนาและส่งเข้าฐานข้อมูล GEO-ITEMS Mobile Application ร่วมกับ
มูลนิธิไทยโรดส์ 

 

“เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย” สู่การพัฒนาพฤติกรรมเสี่ยง
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สานพลังเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย...สู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันในพื้นที่ 
ภายใต้การขับเคลื่อนงานของเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยส่งผลให้เกิดรูปธรรมในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนอย่าง
หลากหลาย ดังต่อไปนี้ 

 มีการพัฒนาระบบการจัดท าข้อมูลอุบัติเหตุของมูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงครามและ
ส่งต่อระบบข้อมูลไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (1669) ทุกวันที่ 15 และวันที่ 
30 ของแต่ละเดือน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เช่น การประสานแขวงการทางและแจ้งต ารวจให้
มีการจัดท าป้ายห้ามจอด หากฝ่าฝืนจับปรับจุดเกิดเหตุบริ เวณจุดเสี่ยง การจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์บริเวณจุดกลับรถช่วงเทศกาล  

 มีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ศูนย์วิทยุศรีสมุทรจังหวัดสมุทรสาคร
ในการค้นหาจุดเสี่ยง มีการจัดการถางหญ้าเพ่ือให้เห็นการขับขี่ที่ชัดเจนในเบื้องต้น และประสาน
ไปยัง อบต.บางหญ้าแพรกในการจัดการจุดเสี่ยง ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจริง 

 มีการพัฒนาศักยภาพชมรมอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยการอบรมการขับขี่
ปลอดภัย ช่วยท าให้เกิดการสวมหมวกกันน็อก การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ขับขี่ที่ ประสบ
อุบัติเหตุ มาตรการสวมหมวกกันน็อก 100 % โดยหักจากคะแนนความประพฤติ มีการจัดการจุด
เสี่ยงในมหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมในชมรมฯ เกิดการสวมหมวกกันน็อก และตระหนักถึงความ
ปลอดภัยทางถนน  

 มีการติดตามหนุนเสริมหน่วยกู้ภัยสว่างประจวบธรรมสถาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เ กิดการ
ขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุในพ้ืนที่โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการจัดท า
มาตรการองค์กร สวมหมวกกันน็อก 100 % และการปลุกจิตส านึกให้กับเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียน การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจร่วมกันจัดท าป้ายรณรงค์ ป้ายเตือนจุดอันตราย
ต่างๆในพ้ืนที่อ าเภอหัวหิน 

“เราไม่รู้หรอกว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อใด ตอนไหน วันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ ความรู้
เรื่อง road safety จึงหาไม่ได้ในห้องเรียน แต่ต้องเป็นความรู้จากการปฏิบัติ และลงมือช่วยเหลือผู้อื่น” 

 
นายขจรศักดิ ์เล้าโลมวงศ์ 

ชมรมอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

“หลังจากแฟนกับลูกประสบอุบัติเหตุ มอเตอร์ไซค์กับรถซาเล้งตัดหน้า จากเหตุการณ์
นั้นก็กลับมาพูดคุยกัน ปัจจุบันสวมหมวกกันน็อกและมีการคาดเข็มขัดทุกคร้ัง” 

นายณรงค์ชยั สมโพธิ์รุ่งเรือง 
มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมทุรสงคราม 
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เผยแพร่ความรู้...สู่การปลุกจิตส านึกใหม่ในสังคม 
 การจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนได้ตระหนักถึงการขับ

ขี่ปลอดภัย  และการรณรงค์ในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ การจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการขับขี่ปลอดภัย 
 

 

 
 
 

บทเรียนส าคัญ... 
 ต้องเน้นการน าแนวคิดการท างานเชิงรุกส าหรับกู้ชีพกู้ภัยที่มีความเข้มแข็งไปสู่การปฏิบัติการ 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือท า การจัดการระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง การเสริมสร้างแนวคิดในการท างานเชิงรุกให้กับทีมกู้ชีพกู้ภัยที่อยู่
ระหว่างการสร้างอาสาสมัคร / ทีมงานที่มีจิตสาธารณะมาร่วมท างานเพ่ิมขึ้น ควบคู่กับการพัฒนา
ศักยภาพด้วยความรู้ ทักษะที่จ าเป็น และเอ้ือต่อการท างาน เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติการผ่าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การเรียนรู้จากพ้ืนที่จริง สรุปวิเคราะห์ และสรุปบทเรียนหลังการท างาน
อย่างต่อเนื่อง จะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เมื่อสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้ 
ก็จะขยายผลไปสู่คนรอบข้าง ชุมชน สังคมต่อไป 

 การน าข้อมูลไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลหรือจุดเสี่ยงใน
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พ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ และเกิดการน าเสนอข้อมูลที่รวดเร็วผ่านแอพพลิเคชั่นที่ท าร่วมกันตลอด
เส้นทาง ท าให้ผู้ขับข่ีเกิดความตระหนักและระมัดระวังกับการขับขี่อย่างปลอดภัยร่วมกันต่อไป  

 

 
 

 การอบรมที่มาจากเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยเป็นวิทยากรกระบวนการ ช่วยเสริมพลังจากรุ่นพ่ีไปสู่รุ่น
น้อง / อาสาสมัครรุ่นใหม่ให้เข้าใจเพ่ิมขึ้น ทั้งเรื่องกระบวนการด าเนินงาน การลงพ้ืนที่เก็บ
รวบรวมข้อมูล การจัดท าข้อมูล เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือท าด้วยตนเอง ควบคู่
กับการสรุปบทเรียนหลังท ากิจกรรมทุกครั้ง จะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน
และน าสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 

 การท างานเป็นทีมในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ ช่วยประสานให้การขับเคลื่อนงานของกู้ชีพกู้ภัย
คล่องตัว ประสานการขับเคลื่อนงานเชิงรูปธรรมในพ้ืนที่ได้จริงและช่วยให้ก าลังใจในการ
ด าเนินงานของทีมงานสามารถด าเนินงานช่วยเหลือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเติมความรู้ใหม่ๆ ในการท างาน 
การจัดเก็บข้อมูล การเข้าร่วมจัดกระบวนการ ให้ความรู้ และเป็นวิทยากรการท างานเรื่องเด็ก
และเยาวชน ตลอดจนการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการเข้า
ร่วมเสวนา การพูดคุย ท าให้ได้รับความรู้ ปิดมุมมองใหม่ และน ามาปรับใช้กับการท างานใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

 พัฒนาระบบข้อมูลจุดเสี่ยงที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานของเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยตลอดเส้นทาง
ถนนพระราม 2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งต ารวจ สาธารณสุข บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด เพ่ือประสาน / น าเสนอข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปรับแก้ไข 
/ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างเหมาะสม ทั้งด้านคน รถ และสภาพแวดล้อม / ถนน 

 วิเคราะห์และขยายผลกระบวนการเรียนรู้ไปยังกู้ชีพกู้ภัยเครือข่ายอ่ืนๆ อย่างสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมการท างานของแต่ละองค์กร เพ่ือส่งเสริมการท างานเชิงรุกมากกว่าการท างานเชิงรับ 
จะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้จริง เนื่องจากกู้ชีพกู้ภัยอยู่ในพ้ืนที่และเป็นหน่วยงานแรกที่เข้าถึง
อุบัติเหตุได้รวดเร็วกว่าช่วยลดความสูญเสียลงได้ 
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สานพลัง...พัฒนาศักยภาพเครือข่าย กู้ชีพกู้ภัย จากรุ่นต่อรุ่น 
“การท างานต้องอดทน เข้มแข็ง พบอุปสรรคอีกมาก พยายามบอกน้อง ท าให้เราพบแรงกดดัน แรงต่อต้าน 
ช่วยเสริมพลัง ท าให้เขาเข้มแข็งขึ้น เห็นตัวเองมากขึ้น สนิทกับน้อง อยากให้ก าลังใจ
น้องๆ ในการท างาน และมายืนที่จุดนี้ด้วย ถ้าท าแล้วไมได้อะไรกลับมาจะไม่ท า 
เพราะว่าเสียเวลาและงบประมาณ เงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของประชาชน 
สังคมไทยยังขาดเรื่องนี้ จะท าอย่างไรให้เริ่มต้นที่ตัวเอง หากเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้
ก็จะย่ังยืนมากกว่า ใครที่จะมาจับเรื่องพฤติกรรมเป็นเรื่องยาก พยายามจะหาจุดที่ต่อ
ยอดได้” 

นายชลธี เลาหกรรณวนิช  
มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม 

 
 

 “เดิมตนเองขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จากการท ากิจกรรมน้องๆ จะเห็น
ความสุ่มเสี่ยง จึงเตือนน้องให้ขับขี่ปลอดภัย เพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุจะท าให้สูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ครั้งแรกๆ น้องๆ อาจจะยังไม่เห็นความเสี่ยง ทั้งการขับขี่ใส่บ้าง
ไม่ใส่บ้าง เม่ือผ่านกระบวนการ ท าให้น้องๆ มีทักษะการเดินหรือการขับขี่อย่าง
ปลอดภัย จากการท ากิจกรรมกับเยาวชน พบว่า เยาวชนสอนง่าย เพราะว่า ไม้อ่อน
ดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก ปัจจุบันตนเองมีการคาดเข็มขัดนิรภัย มีการส่งเหตุเข้ากลุ่มไลน์ อยากบอกข้อมูลให้รู้ 
และอยากให้ระมัดระวังการขับขี่คนละเลนส์ของแรงงานต่างด้าวที่ไม่เข้าใจกฎจราจรในประเทศไทย อาจ
ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้” 

นายเกษม ศิริธรรม 
มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม 

 
“นั่งรถต้องคาดเข็มขัด เพื่อความปลอดภัยสวมหมวกกันน็อกเม่ือนั่งซ้อนท้าย 

ได้ช่วยคนที่ขับขี่ รู้สึกภูมิใจ สนุก  ได้ท างานกับพี่” 
ด.ช.พงศกร ไชยบุปผา 

อาสาสมัคร มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม 
 

วันนี้งานป้องกันอุบัติเหตุจราจรไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง ทุกช่วงวัยสามารถท าได้ หากแต่เป็นหน้าที่
ที่ทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาจัดการตนเอง จากกู้ชีพกู้ภัยที่ท าหน้าที่ “ช่วยเหลือคนเจ็บ เก็บศพคนตาย” มาสู่การ
จัดการระบบข้อมูลจุดเสี่ยง เพ่ือแก้ไขในถนนสายหลักสายรอง ขยายผลไปสู่การพัฒนาแอพลิเคชั่นการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย กู้ชีพกู้ภัย เพ่ือการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างาน คือ การ
สร้างความเข้าใจเครือข่าย การเก็บรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยง เพื่อน ามาวิเคราะห์และน าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาล และการปลุกจิตส านึกให้กับเด็กและเยาวชน การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตนเองและหน่วยงานในการพัฒนาศักยภาพทีมงาน และการส่งต่อข้อมูลที่รวดเร็วไปยังหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดการบูรณาการข้อมูลไปสู่การแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ 
นับว่าเป็นงานคุณภาพท่ีช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายพื้นที่ในการช่วยกันลดอุบัติเหตุร่วมกันต่อไป 
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 “พื้นที่ต้นแบบต าบลเข้มแข็ง”ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร 
ในพ้ืนที่อ าเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรี 

ค ารณ  นิ่มอนงค์ 
พ่ีเลี้ยง สอจร. จังหวัดสุพรรณบุรี 

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

พื้นที่ต้นแบบนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็ง 
กระบวนการนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งป้องกันอุบัติเหตุจราจรเน้นการด าเนินงานเชิงรุกที่พ้ืนที่ โดยที่

คณะท างานในระดับอ าเภอ มุ่งขับเคลื่อนไปสู่ระดับต าบลโดยดึงทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และภาคีอ่ืนๆในพ้ืนที่มารวม โดยมีพ้ืนที่ที่น่าสนใจ 2 ต าบล คือ ต าบลหนองผักแว่นและ
ต าบลหัวล าซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ โดยทั้ง 2 พ้ืนที ่มีกระบวนการในการท างาน ดังนี้ 

ต าบลหัวล า : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวล า 
กระบวนการ 

1) คณะท างานระดับอ าเภอลงพื้นไปให้ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนให้กับ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต./ อสม./แกนน าในชุมชน โดยจัดเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ คือ  
 ฐานหนึ่ง : การปฐมพยาบาลเบื้องต้น/การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 ฐานสอง : การป้องกันอุบัติเหตุและการสวมใส่หมวกกันน็อก  
 ฐานสาม : การดูแลผู้ป่วยเส้นเลือดอุดตันในสมองเฉียบพลัน 

2) เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และ อสม.ได้ค้นหาแนวทางการท างานร่วมกันผ่านการประชุม
ประจ าเดือน เกิดเป็นแกนน า อสม.ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม 

3) จัดเวทีสร้างความเข้าใจโครงการให้กับ อสม. มี จ านวน 119 คน มาประชุมร่วมกัน
เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 

4) มีการแจกหมวกกันน็อก ให้กับ อสม.และแกนน าในชุมชน โดยที่นอกจากแจกแล้ว 
อสม.ยังสามารถซื้อหมวกกันน็อกเพ่ิมได้ในราคา 100 บาท (ส าหรับสมาชิกใน
ครอบครัว) 

5) การก าหนดกติกาในการสวมใส่หมวกกันน็อกร่วมกัน 
 ให้ อสม.เก็บสถิติการสวมใส่หมวกกันน็อกโดย มีการท าแบบฟอร์มให้ อสม.

เก็บสถิต ิ
 หากน าข้อมูลสถิติในรอบ 1 เดือนมาตรวจสอบ และพบว่า อสม.ไม่ใส่หมวก

กันน็อกเกิน 5 ครั้งจะถูกปรับ 200 บาท (สร้างข้อตกลงร่วมกัน) 
6) เก็บข้อมูลและตรวจสอบสถิติการสวมใส่หมวกกันน็อกของ อสม .ในวันที่ อสม.มา

ประชุมประจ าเดือนทุกเดือน รวมทั้งในวันที่ อสม.มารับบริการ แต่หลักๆจะเน้นใน
วันที่มาประชุมโดยจะเก็บข้อมูลทั้งคนขับและคนนั่งซ้อนซึ่งระยะแรกเน้นไปที่การ
สร้างความเข้าใจและท าให้เห็นประโยชน์ร่วมกันของการสวมใส่หมวกกันน็อก แต่ยัง
ไม่ได้รับผลตอบรับมากนัก แต่เมื่อมีการเก็บสถิติและปรับอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง
ท าให้ อสม. ต้องปฏิบัติ จากเดิมที่ต้องบังคับเปลี่ยนมาเป็นพฤติกรรมที่ติดตัว โดย
วิธีการเก็บสถิติมีอยู่ 3 รูปแบบ 

 เก็บข้อมูลโดยเพื่อนจดสถิติเพ่ือน 

“พื้นที่ต้นแบบตำาบลเข้มแข็ง”

สอจร. ภาคกลาง
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 เก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 เก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

 
ต าบลหนองผักแว่น: ด่านชุมชนต้นแบบ  
แรงบันดาลใจส าคัญที่ท าให้ท้องถิ่นลุกขึ้นมาด าเนินงานด้วยตนเองเริ่มจากเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองผักแว่น มีประสบการณ์เดิมที่ได้ไปอบรมในเรื่องของความปลอดภัยทางท้องถนน แต่ยัง
ไม่เป็นรูปเป็นร่าง แต่เมื่อทีมคณะท างานในระดับอ าเภอลงมาชักชวนและร่วมท ากิจกรรม จึงได้ตั้งใจที่จะ
ด าเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายหลักที่อยากจะลดอุบัติเหตุ และลดการสูญเสียในชุมชน ดังนั้นจึง
ได้มีการจัดเวทีพูดคุยสร้างความเข้าใจและวางแผนการด าเนินงานร่วมกันเพื่อก าหนดเป้าหมายและค้นหาคนที่มี
ใจที่จะมาเข้าร่วมเป็นทีมในการด าเนินงาน 

 
กระบวนการด าเนินงาน 

1) สร้างความเข้าใจและเติมความรู้คณะท างานระดับอ าเภอลงพ้ืนที่ไปให้ค าแนะน าสร้างความ
เข้าใจในเป้าหมายของการท าโครงการให้คนในชุมชนได้รับรู้ พร้อมทั้งเติมความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนและการปฐมพยาบาล 

2) จัดประชุมทีมเครือข่ายและค้นหาจุดตั้งด่านชุมชน  โดยทุกภาคส่วนในต าบลเข้าร่วมประชุม
ทั้งเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ
แกนน าในชุมชน เพ่ือค้นหาจุดเสี่ยงและวิเคราะห์จุดที่จะตั้งด่านชุมชน โดยดูจากจาก
องค์ประกอบหลัก คือ  

o ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ/ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ 
o เส้นทางของชุมชนทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง/เส้นทางที่เชื่อมต่อกับ

พ้ืนที่อ่ืน 
o ช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้รถจ านวนมาก 
o พฤติกรรมการขับข่ีของคนในชุมชนบริเวณนั้น 

3) ก าหนดจุดตั้งด่านชุมชน 
o ประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกันของคนใน

ชุมชนและคณะท างานมาก าหนดจุดตั้งด่านชุมชน 
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4) จัดตั้งด่านชุมชนช่วงปีใหม่ และวันสงกรานต์ 
o ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีการตั้งด่าน

ชุมชนต าบลหนองผักแว่น ม .1 ม .3 
ม.5 และม.7 ช่วงเวลา 17.00 – 22.00 
น. 

o ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วงเวลา 
16.00 – 20.00 น. ด่านชุมชนต าบล
หนองผักแว่น ม.1 ม.3 ม.5และ ม.7  

o ขยายระยะเวลาการตั้งด่านชุมชนจากเฉพาะช่วงเทศกาล เป็นตลอดทั้งปี โดยคน
ในชุมชนร่วมกันดูแล โดยใช้งบสนับสนุน
จากกองทุนหมู่บ้าน (คณะท างานมีการ
ลงไปสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการ
กองทุนฯและสมาชิก โดยได้รับความ
เห็นชอบและกันเงินงบประมาณไว้
ส าหรับการจัดตั้งด่านชุมชน) 

5) เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์จุดเสี่ยง  โดย
คณะท างานระดับอ าเภอและชุมชนร่วมกันเก็บข้อมูล
และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกัน ทั้งข้อมูลจ านวนผู้บาดเจ็บ /เสียชีวิต จ านวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุ สถิติชนิดของรถที่เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจากการ
ด าเนินการมีการลงพ้ืนที่และเก็บข้อมูลในชุมชน และน าข้อมูลมาวิเคราะห์จนสามารถก าหนด
จุดเสี่ยงได้9 จุด และด าเนินการแก้ไขไป 3 จุด โดยชงข้อมูลไปให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ร่วมด าเนินการแก้ไข ดังนี้ 
 จุดที่หนึ่ง ส่ีแยกนิยมชัย ถนนสาย 2338 (หมวดการทางและทางหลวงชนบทมาร่วม

แก้ไข) / ท าราวกั้น ติดไฟกระพริบ ยอดการปรับปรุงประมาณ 400,000 บาท 
 จุดที่สอง สี่แยกบ้านนายปรีชา ส าราญสุข  ทางหลวงชนบท 4028 เส้นทางหลวงชนบท

ติดกับของ อบจ . มีจ านวนอุบัติ เหตุ เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง จึงมีการแก้ไข โดยการน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ ปรับพ้ืนที่ให้โล่ง อบต.ติดไฟกระพริบ 2 
จุด ทางหลวงชนบทติดป้ายไฟลดความเร็วและไฟ
กระพริบ  

 จุดที่สาม สี่แยกปั้มน้ ามัน คุณกนกวรรณ เป้าขัน 
ทางหลวงชนบท 4028 เป็นเส้นทางที่คนท างาน
โรงงานจะขับมอเตอร์ไซด์ผ่านคอนข้างมากในช่วง
ค่ า อบต.จึงแก้ไขโดยการติดไฟแสงสว่างจ านวน 4 จุด ติดตั้งบนเส้นทางของทางหลวง
ชนบทโดย อบต.เป็นผู้รับผิดชอบ (ทางหลวงชนบทถ่ายโอนมาให้ อบต .ช่วยดูแล โดย
งบประมาณจะโอนเข้ามาให้ อบต .โดยตรง) จากนั้นทางหลวงชนบทได้ติดป้ายไฟลด
ความเร็วและไฟกระพริบ 
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ผลลัพธ์จากการด าเนินงานในโครงการ… 
จากการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของคณะท างานในระดับอ าเภอ ส่งผลให้ในปี พ .ศ.2559 จ านวน

ยอดการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเสียชีวิตลดน้อยลง ในช่วง 8 เดือน หลังจากการด าเนินโครงการ โดยจ านวน
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน ของอ าเภอท่าหลวง เหลือเพียง 820 คน ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2558 ที่มี
ยอดผู้บาดเจ็บ 1,001 คน (เก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาเดียวกัน) นอกจากนี้ยังเกิดคณะท างานอ าเภอที่มีความ
เข้มแข็งและเป็นภาคีที่เข้าร่วมประชุมร่วมกันอยู่ตลอดโดยมีนายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ คอย
สนับสนุนการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถขยายผลการด าเนินงานไปสู่ในระดับท้องถิ่นจ านวน 6 
พ้ืนที่ โดยมี 2 พ้ืนที่หลัก คือ ต าบลหัวล าและต าบลหนองผักแว่น เป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการขยายผลการท างาน
ไปสู่ต าบลอื่นๆ เกิดเป็นนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งที่คนในชุมชนสามารถวิเคราะห์จุดเสี่ยงในระดับต าบล และน า
ข้อมูลจุดเสี่ยงนั้นมาค้นหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเกิดการเชื่อมประสานงานกันระหว่างชุมชน คณะท างานใน
ระดับอ าเภอ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จนน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรของคนในชุมชน โดยที่คนในชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน 
 
ข้อจ ากัดที่พบเมื่อต าบลหลากหลาย บริบทพ้ืนที่แตกต่าง 

ภายใต้การด าเนินงานที่ต่อเนื่องและขยับสู่การท างานเชิงรุกไปในระดับต าบลของโครงการนวัตกรรม
ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนที่อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี สิ่งที่เป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญที่
ท าให้คณะท างานต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานมากขึ้น คือ ศักยภาพของผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้านไม่
เท่ากัน ดังนั้นการอธิบายหรือสร้างความเข้าใจจึงใช้ระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน รวมทั้งวิธีการด าเนินงานของแต่ละ
หมู่บ้านมีความแตกต่างกัน บางพ้ืนที่มีการน าเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมและเริ่มฝึกคนรุ่นใหม่ให้สามารถท างาน
ได้ ในขณะที่บางพ้ืนที่ไม่ได้ใส่ใจมากนัก ท าให้ทีมคณะท างานต้องลงพ้ืนที่ไปกระตุ้นให้เกิดการท ากิจกรรมอยู่
บ่อยครั้ง พร้อมกันนี้ในระดับพ้ืนที่บางต าบลที่ไม่สามารถดึงงบประมาณในท้องถิ่นให้มาสนับสนุนการท า
กิจกรรมได้ ท าให้ขาดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมท าให้ขาดความต่อเนื่องในการท างาน อีกทั้งขอบเขตการ
ด าเนินงานบางต าบลยังจ ากัดเฉพาะกลุ่ม ท าให้ยังไม่เข้าถึงคนในชุมชนมากนัก 
 
ทางเดินต่อเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้… 

1. การจัดท าด่านชุมชนให้เกิดข้ึนทุกต าบลในอ าเภอท่าหลวงโดยมีต าบลหนองผักแว่นเป็นต้นแบบ 
2. จัดเวทีสร้างความเข้าใจต่อคณะกรรมการกองทุนเงินล้าน (กองทุนหมู่บ้าน) ของแต่ละต าบล เพ่ือให้

จัดสรรงบประมาณกองทุนฯ มาสนับสนุนการตั้งด่านชุมชนด้วยตนเองเพ่ือความยั่งยืน 
3. จัดตั้งแกนน าสวมหมวกกันน็อก100 เปอร์เซ็นต์ขยับจากต าบลหัวล าเป็นต้นแบบเพื่อขยายสู่ต าบลอ่ืนๆ 
4. การให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มคนในชุมชนที่หลากหลายมากขึ้น ไม่จ ากัดเฉพาะในองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
5. สร้างทีมท างาน / แกนหลักที่ท างานร่วมกัน เพ่ือมาร่วมขับเคลื่อนงานในระดับอ าเภอ สร้างเป็น

เครือข่ายอ าเภอโดยมีลักษณะส าคัญ คือมีประสบการณ์มีใจมีความเข้าใจพ้ืนที่/เข้าใจหลักการท างาน 
และมีอ านาจในการตัดสินใจ 

6. พาคณะท างานเครือข่ายอ าเภอลงไปพูดคุยกับคณะท างานในพ้ืนที่บ่อยครั้งมากขึ้นโดยจัดเวทีลงไป
ตามแต่ละชุมชนจนครบและเข้าร่วมกิจกรรมของพ้ืนที่ทุกครั้ง 
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บูรณาการงาน สอจร. สู่ DHS จังหวัดปทุมธานี ปี 2559 
นางวิรัญญา ลาชโรจน์  

พ่ีเลี้ยง สอจร.จังหวัดปทุมธานี 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 

โครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการ จังหวัดปทุมธานี ปี 
2558 เป็นการต่อยอดการบูรณาการงานสอจร. :DHS อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยการน านโยบายระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) สู่การปฏิบัติ 
ก าหนดให้เรื่องอุบัติเหตุทางถนนเป็น ODOP (One District One Project) จนเกิดต าบลที่มีการขับเคลื่อนงาน
เป็นรูปธรรม “บึงบาโมเดล” ขึ้นภายใต้โครงสร้างการขับเคลื่อนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อ าเภอหนองเสือ(ศปถ.อ าเภอ) มีการบรรจุแผนการท างานเข้าสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และบูรณาการ
ท างานเครือข่าย มีการตั้งทีมสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จนท าให้เกิดเครือข่ายสห
สาขาวิชาชีพมาท างานร่วมกันและน าสู่การจัดการจุดเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ จังหวัดปทุมธานีเห็น
ความส าคัญของการด าเนินงานดังกล่าว จึงใช้ยุทธศาสตร์ 5E ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือขยายผลการ
ด าเนินงานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 อ าเภอของจังหวัดปทุมธานี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน
จาก สอจร. (สสส.) 806,370 บาท งบสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัด 100,000 บาท และส านักงานควบคุมโรค 
(สคร.) ที่ 1 กรุงเทพฯ 154,000 บาท ผ่านกระบวนการ 5ส.5ช. ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาเครือข่าย
ระบบสุขภาพอ าเภอ(DHS) มีการใช้โครงสร้างคณะกรรมการ ศปถ.อ าเภอ โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน 
ปลัดอ าเภอเป็นเลขาฯ  เพ่ือให้การขยับขับเคลื่อนงานเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ สสอ. รพช. เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยเลขาฯของศปถ.อ าเภอ 
เพ่ือให้มีการใช้ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมด้วย 

 

 
 

 
 

จากการด าเนินงานของงบประมาณโครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบ
บูรณาการ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน ได้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 1) การจัดเวที
รวบรวมข้อมูล 3 ฐาน(ต ารวจ  บ.กลาง  สาธารณสุข) ระดับ ศปถ.อ าเภอ สู่ศปถ.จังหวัดมีการวิเคราะห์ข้อมูล
สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บ และการเสียชีวิตน าสู่การแก้ไขปัญหา ด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) เวทีค้นหาจุดเสี่ยงของแต่ละ ศปถ.อ าเภอมีการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงแนวราบระดับผู้ปฏิบัติงานเกิดการ
แบ่งปันทรัพยากร 3) การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรสหสาขาให้มีความรู้ด้านการสอบสวนสาเหตุ 
(HumanDevelopment) ครบทุกอ าเภอ และทีมจังหวัด 1 ทีมได้รับการสนับสนุนจาก สคร.ที่1 กรุงเทพฯ 
เริ่มแรกการสอบสวนสคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ เป็นพ่ีเลี้ยงการเขียน Haddon Matrix และต่อมาเพ่ือให้เกิดความ

 14 Good Practice  ภาคกลาง 

บูรณาการงาน สอจร. สู่ DHS จังหวัดปทุมธานี ปี 2559 
นางวิรัญญา ลาชโรจน์  

พ่ีเลี้ยง สอจร.จังหวัดปทุมธานี 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 

โครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการ จังหวัดปทุมธานี ปี 
2558 เป็นการต่อยอดการบูรณาการงานสอจร. :DHS อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยการน านโยบายระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) สู่การปฏิบัติ 
ก าหนดให้เรื่องอุบัติเหตุทางถนนเป็น ODOP (One District One Project) จนเกิดต าบลที่มีการขับเคลื่อนงาน
เป็นรูปธรรม “บึงบาโมเดล” ขึ้นภายใต้โครงสร้างการขับเคลื่อนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อ าเภอหนองเสือ(ศปถ.อ าเภอ) มีการบรรจุแผนการท างานเข้าสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และบูรณาการ
ท างานเครือข่าย มีการตั้งทีมสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จนท าให้เกิดเครือข่ายสห
สาขาวิชาชีพมาท างานร่วมกันและน าสู่การจัดการจุดเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ จังหวัดปทุมธานีเห็น
ความส าคัญของการด าเนินงานดังกล่าว จึงใช้ยุทธศาสตร์ 5E ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือขยายผลการ
ด าเนินงานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 อ าเภอของจังหวัดปทุมธานี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน
จาก สอจร. (สสส.) 806,370 บาท งบสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัด 100,000 บาท และส านักงานควบคุมโรค 
(สคร.) ที่ 1 กรุงเทพฯ 154,000 บาท ผ่านกระบวนการ 5ส.5ช. ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาเครือข่าย
ระบบสุขภาพอ าเภอ(DHS) มีการใช้โครงสร้างคณะกรรมการ ศปถ.อ าเภอ โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน 
ปลัดอ าเภอเป็นเลขาฯ  เพ่ือให้การขยับขับเคลื่อนงานเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ สสอ. รพช. เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยเลขาฯของศปถ.อ าเภอ 
เพ่ือให้มีการใช้ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมด้วย 

 

 
 

 
 

จากการด าเนินงานของงบประมาณโครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบ
บูรณาการ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน ได้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 1) การจัดเวที
รวบรวมข้อมูล 3 ฐาน(ต ารวจ  บ.กลาง  สาธารณสุข) ระดับ ศปถ.อ าเภอ สู่ศปถ.จังหวัดมีการวิเคราะห์ข้อมูล
สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บ และการเสียชีวิตน าสู่การแก้ไขปัญหา ด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) เวทีค้นหาจุดเสี่ยงของแต่ละ ศปถ.อ าเภอมีการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงแนวราบระดับผู้ปฏิบัติงานเกิดการ
แบ่งปันทรัพยากร 3) การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรสหสาขาให้มีความรู้ด้านการสอบสวนสาเหตุ 
(HumanDevelopment) ครบทุกอ าเภอ และทีมจังหวัด 1 ทีมได้รับการสนับสนุนจาก สคร.ที่1 กรุงเทพฯ 
เริ่มแรกการสอบสวนสคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ เป็นพ่ีเลี้ยงการเขียน Haddon Matrix และต่อมาเพ่ือให้เกิดความ

บูรณาการงาน สอจร.
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บูรณาการงาน สอจร. สู่ DHS จังหวัดปทุมธานี ปี 2559 
นางวิรัญญา ลาชโรจน์  

พ่ีเลี้ยง สอจร.จังหวัดปทุมธานี 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 

โครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการ จังหวัดปทุมธานี ปี 
2558 เป็นการต่อยอดการบูรณาการงานสอจร. :DHS อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยการน านโยบายระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) สู่การปฏิบัติ 
ก าหนดให้เรื่องอุบัติเหตุทางถนนเป็น ODOP (One District One Project) จนเกิดต าบลที่มีการขับเคลื่อนงาน
เป็นรูปธรรม “บึงบาโมเดล” ขึ้นภายใต้โครงสร้างการขับเคลื่อนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อ าเภอหนองเสือ(ศปถ.อ าเภอ) มีการบรรจุแผนการท างานเข้าสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และบูรณาการ
ท างานเครือข่าย มีการตั้งทีมสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จนท าให้เกิดเครือข่ายสห
สาขาวิชาชีพมาท างานร่วมกันและน าสู่การจัดการจุดเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ จังหวัดปทุมธานีเห็น
ความส าคัญของการด าเนินงานดังกล่าว จึงใช้ยุทธศาสตร์ 5E ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือขยายผลการ
ด าเนินงานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 อ าเภอของจังหวัดปทุมธานี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน
จาก สอจร. (สสส.) 806,370 บาท งบสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัด 100,000 บาท และส านักงานควบคุมโรค 
(สคร.) ที่ 1 กรุงเทพฯ 154,000 บาท ผ่านกระบวนการ 5ส.5ช. ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาเครือข่าย
ระบบสุขภาพอ าเภอ(DHS) มีการใช้โครงสร้างคณะกรรมการ ศปถ.อ าเภอ โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน 
ปลัดอ าเภอเป็นเลขาฯ  เพ่ือให้การขยับขับเคลื่อนงานเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ สสอ. รพช. เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยเลขาฯของศปถ.อ าเภอ 
เพ่ือให้มีการใช้ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมด้วย 

 

 
 

 
 

จากการด าเนินงานของงบประมาณโครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบ
บูรณาการ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน ได้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 1) การจัดเวที
รวบรวมข้อมูล 3 ฐาน(ต ารวจ  บ.กลาง  สาธารณสุข) ระดับ ศปถ.อ าเภอ สู่ศปถ.จังหวัดมีการวิเคราะห์ข้อมูล
สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บ และการเสียชีวิตน าสู่การแก้ไขปัญหา ด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) เวทีค้นหาจุดเสี่ยงของแต่ละ ศปถ.อ าเภอมีการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงแนวราบระดับผู้ปฏิบัติงานเกิดการ
แบ่งปันทรัพยากร 3) การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรสหสาขาให้มีความรู้ด้านการสอบสวนสาเหตุ 
(HumanDevelopment) ครบทุกอ าเภอ และทีมจังหวัด 1 ทีมได้รับการสนับสนุนจาก สคร.ที่1 กรุงเทพฯ 
เริ่มแรกการสอบสวนสคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ เป็นพ่ีเลี้ยงการเขียน Haddon Matrix และต่อมาเพ่ือให้เกิดความ
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คล่องตัวในการเก็บข้อมูล และให้ทุกเครือข่ายได้มีส่วนร่วม จึงปรับแบบ Haddon Matrix เป็นแบบง่าย check 
list ให้หน้างาน คือ มูลนิธิ อาสาฯ ชุดปฏิบัติการ EMS พ้ืนฐาน ต ารวจ บ.กลาง สาธารณสุข ใช้เป็นแบบฟอร์ม
ลงขอ้มูลและน ามาบูรณาการ 3 ฐาน โดยมีปภ.เป็นเจ้าภาพเปิดเวทีบูรณาการ  

 
นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ศปถ.อ าเภอทั้ง 7 แห่งร่วมกันและมีการมอบ

ประกาศนียบัตรจากการน าเสนอผลงานการด าเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดปทุมธานี 

 

 
 

การด าเนินงานโครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการ จังหวัด
ปทุมธานี ส่งผลให้หน่วยงานตามยุทธศาสตร์ 5E มีแนวทางและนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนลงสู่จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนในปี 2559  ซึ่งการน านโยบายสู่การปฏิบัติดังกล่าว ต้องมีพ่ีเลี้ยงคอย
กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อน ด้วยการน าข้อมูลมาสะท้อนในเวทีกินข้าวเล่าเรื่อง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ  เวทีศปถ.อ าเภอท่ีมีการประสานการรวบรวมข้อมูล การรายงาน ท าให้ศปถ.จังหวัดมี
การประชุมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของศปถ.อ าเภอ โดยใช้ข้อมูลบูรณาการ3 ฐานสะท้อนกลับให้
พ้ืนที่ศปถ.อ าเภอทุกแห่ง วิเคราะห์หาปัญหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การตาย ความเสี่ยง(จุดเสี่ยง 
พฤติกรรมเสี่ยง) ให้ศปถ.อ าเภอด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ของแต่ละบริบทพ้ืนที่ ซึ่ง
นโยบายระบบสุขภาพอ าเภอ(DHS) เป็นการขับเคลื่อนระบบสุขภาพด้วยการมีส่วนร่วม และใช้บริบทพ้ืนที่เป็น
ฐานการที่จังหวัดปทุมธานี เริ่มด าเนินการตามนโยบายระบบสุขภาพอ าเภอ(DHS) ด้วยประเด็นDHS: อุบัติเหตุ
ทางถนนนั้น นับว่าเป็นการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพอีกด้านหนึ่ง ช่วยลดการสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินของสมาชิกในครอบครัว คนในชุมชน สังคม และประเทศไทย ตลอดจนสามารถขยายผลการ
ด าเนินงานดังกล่าวไปปรับใช้กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สร้างส านึก...สานเครอืข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ เคารพกฎหมาย  
มีวินัยจราจรอ าเภออินทร์บุรี 

นางสาวพวงทอง  เม้งเกร็ด 
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

หากท่านเดินทางสู่ภาคเหนือในถนนพหลโยธินเส้นทางหลักหมายเลข 1 จะต้องผ่านแยกอ าเภออินทร์
บุรี ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงส าคัญที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จากข้อมูลการให้บริการของงานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลอินทร์บุรี เมื่อปี 2557 มีอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด 968 ราย แยกเป็นอุบัติเหตุจากรถยนต์ 98 ราย 
สาเหตุหลักจากการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 37 ราย และอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซด์ 761 ราย สาเหตุเกิดจากการ
ไม่สวมหมวกกันน็อก 451 ราย และดื่มสุรา 89 ราย ซึ่งนับว่าเป็นทัศนคติและพฤติกรรมส าคัญที่จ าเป็นต้องเร่ง
แก้ไขเพ่ือการขับขี่อย่างปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน จากปัญหาดังกล่าว ท าให้  นางสาวบุษริน เพ็งบุญ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ แผนกจิตเวชชุมชน ในฐานะพ่ีเลี้ยง แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร 
(สอจร.) จังหวัดสิงห์บุรี และนางสาวนันท์ณภสร สรวงกัณหรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ แผนกห้องผ่าตัด 
โรงพยาบาลอินทร์บุรี ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมของ สอจร.จังหวัดสิงห์บุรี จึงได้ประสานงานการท างานด้าน
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนกับนางเครือวัลย์ ดิษพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าอิฐ อ าเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ซึ่งเล็งเห็นถึงความส าคัญของการปลูกฝังจิตส านึกให้เกิดเป็นทัศนคติที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กดีกว่า เหมือนดั่ง
ที่ค าโบราณที่กล่าวไว้ว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย  ไม้แก่ดัดยาก”รวมทั้งจากประสบการณ์ตรงที่ลูกชายของตนเองต้อง
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จึงได้จัดท าโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เคารพกฎหมาย มีวินัยจราจรขึ้ นในอ าเภอ
อินทร์บุรี ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร(สอจร.) และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและทัศนคติในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมายให้กับเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษาและสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบด้านการขับขี่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายขึ้นใน
ชุมชนซึ่งจะเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไปในอนาคต เพราะการปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่ในวัยเด็กจะเป็นการจดจ าฝัง
ลึกจนเป็นอุปนิสัยเมื่อโตขึ้น 

 
 
 

 
 

 
กระบวนการด าเนินงานของโครงการฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หลัก 5 ส. 5 ช. เริ่มต้นจากการ

น าเสนอโครงการในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของเขตการศึกษาพ้ืนที่ 5 จังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือสร้างความ
เข้าใจ ชักชวนคณะครูที่สนใจมาร่วมด าเนินงาน เปิดรับสมัครสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมด าเนินโครงการ มีการ
ประชุมครูตัวแทนของแต่ละสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน การจัดอบรมครูเรื่อง
การออกแบบการเรียนการสอน การผลิตส่ือการเรียนการสอน การอบรมการขับขี่ปลอดภัยที่สอดแทรกเนื้อหา
สาระด้านกฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนควบคู่กับการประชุมภาคีเครือข่าย 
เพ่ือร่วมกันก าหนดคุณลักษณะ แนวทางและรูปแบบการค้นหาเยาวชนต้นแบบด้านการขับขี่ปลอดภัยในพื้นที่ 
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จากการด าเนินงานโครงการ 1 ปี ท าให้เกิดเครือข่ายเด็กในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 
1,100 คน ที่เข้าร่วมด าเนินงานโครงการจาก 12 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 5 จังหวัดสิงห์บุรีแบ่งเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก 7 แห่ง ขนาดกลาง 4 แห่ง และขนาดใหญ่ 1 แห่ง มีการจัดท าสื่อเร่ืองการเคารพกฎวินัย
จราจร และการขับขี่ปลอดภัยที่เด็กท าด้วยตนเอง ได้แก่ สมุดเล่มเล็กที่เขียนเรื่องการขับขี่ปลอดภัย วินัยจราจร 
การแต่งและเล่านิทาน การแต่งเพลงประกอบท่าเต้น และการเขียนเรียงความของแต่ละช่วงชั้นภายในโรงเรียน
เป็นต้น การจัดท าส่ือการสอนน าไปไว้ในส่วนกลาง โรงเรียนไหนสนใจสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้
ผู้เข้าร่วมด าเนินการมีความรู้เรื่องวินัยจราจร น าสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยใน 3 ระดับ ดังนี้ 

1) เด็ก ได้รับความรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจร การขี่จักรยานในเลนซ้าย การสวมหมวกกันน็อกในการขี่
จักรยานยนต์ ป้ายจราจรที่ส าคัญ และได้ลงมือทดลองขับข่ีด้วยตนเอง ท าให้รู้จักวินัยจราจรเพ่ิมขึ้น มีการให้รุ่น
พ่ีขี่จักรยานพาน้องไปและกลับจากโรงเรียนวัดระนามทุกวัน มีการฝึกการขับขี่ปลอดภัยจากการใช้ถนนจ าลอง
ให้ไปปรับใช้กับการฝึกวินัยของการขับขี่ในชีวิตประจ าวันของโรงเรียนวัดกลางและการกระตุ้นให้เกิดการสวม
หมวกกันน็อกในการขับขี่จักรยานยนต์มาโรงเรียนวัดโบสถ์การขับขี่ปลอดภัย ท าให้ไม่เกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้า
โรงเรียนในช่วงเช้าและเย็นที่มีการจราจรแออัด 

2) ครู / โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย  สอดแทรกในแผนการเรียนการสอนปกติ เช่น วิชาสุขศึกษา 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมในช่วงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และ
ติดตามส่งเสริมให้ทดลองจริงในการเดินทางมาและกลับโรงเรียน ทั้งเรื่อง
การข่ีจักรยานปลอดภัย การสวมหมวกกันน็อกในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
เป็นต้นครูได้รับความรู้เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยในระหว่างการด าเนิน
โครงการ ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ เช่น เดิมคาดเข็ม
ขัดนิรภัยเพราะร าคาญสัญญาณเตือนในรถ ปัจจุบันคาดเพราะตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการขับขี่ มีการสวมหมวกกันน็อกในการขี่จักรยานยนต์เพ่ือเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กและเพ่ือ
ความรับผิดชอบในการขับขี่ร่วมกับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆ  

3) ครอบครัว / ชุมชน โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ช่วยสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็ก เมื่อเห็น
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเด็ก เช่น ขี่จักรยานฝั่งซ้ายมือ ขี่เรียงแถวกันไปโรงเรียน และท าต่อเนื่องทุกวัน
โดยมีรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง ท าให้คนในชุมชนชื่นชมว่าเด็กมีวินัยจราจรเกิดขึ้นจริงและอบต.ท่างาม เห็นความส าคัญ
มีการสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมของเด็กในโครงการ 
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การขับเคลื่อนโครงการก่อให้เกิดองค์ความรู้ คือ การสร้างจิตส านึกเรื่องการขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎ

จราจร ต้องให้เด็กลงมือคิด ออกแบบสื่อ ลงมือท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีครูช่วยสรุปบทเรียนหลังท า
กิจกรรม เพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กตั้งแต่ต้นน้ า – ปลายน้ า และเพ่ิมพลังคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการลงมือท า
ของเด็กมาเป็นแรงขับเคลื่อนเชิงบวก / การให้ก าลังใจกับเด็กในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านวินัยจราจรและ
การด าเนินงานร่วมของสหสาขาวิชาชีพ ช่วยให้เกิดพลังในเครือข่าย มีการแบ่งบทบาท ประสานการท างานตาม
ความเชี่ยวชาญ ท าให้วางแผนและออกแบบกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ต ารวจมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมาย กฎจราจร ครูมีความเชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบสื่อและการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้น ท าให้เด็กสนใจเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยเอ้ือที่มีการบูรณาการการ
ขับเคลื่อนนโยบายโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เปิดโอกาสให้ครูสามารถน ามาออกแบบการเรียนการสอนใน
ช่วงเวลานี้ได้เด็กได้ออกแบบกิจกรรมและลงมือท าด้วยตนเองในทุกขั้นตอนของโครงการ ท าให้เด็กสนุก สนใจ 
ชอบกระบวนการเรียนรู้ และน าสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างชัดเจนช่วยสร้างส านึกเรื่องการขับขี่
ปลอดภัยดังนั้นเงื่อนไขส าคัญ คือ เด็กต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือท า ท าให้เด็กเข้าใจ เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
น าสู่การสร้างจิตส านึกเรื่องการขับขี่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ครูท าหน้าที่เป็นเพียงพ่ีเลี้ยง และคอยกระตุ้นให้เด็ก
ได้ลงมือท าด้วยตนเอง นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านประเด็นการ
สร้างจิตส านึกเรื่องอุบัติเหตุ ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสานเครือข่ายเยาวชนให้มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองของ
ประเทศชาติในอนาคตต่อไป 
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อบต.โพธิ์กรวม...กับการท างานเชิงรุกการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนน 
ในระดับท้องถิ่น 

นางสาวพวงทอง  เม้งเกร็ด 
นักวิชาการ สอจร.ภาคกลาง 

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

สถานการณ์อุบัติเหตุในจังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรีมีแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งอาหารหลากรส ท าให้นักท่องเที่ยว

ต่างเดินทางมาในพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไปประตูสู่ภาคเหนือของทางหลวงหมายเลข 
2 ท าให้มีสถิติอุบัติเหตุที่น่าเป็นห่วง มีอัตราผู้เสียชีวิตในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก โดยในปี 2556 มีผู้เสียชีวิต 43 
คน และ 39 คน ในปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรของจังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ 210,000 คน 
จะเห็นว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสิงห์บุรี เฉลี่ย 2 ปี (2556-2557) ประมาณ 41 คน 
ต่อปี คิดเป็น 19.52 คน ต่อประชากรแสนคน ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินกว่าค่าเป้าหมายของทศวรรษความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 ที่ต้องไม่เกิน 10 คน ต่อประชากรแสนคนแม้ว่าจังหวัดสิงห์บุรีมีการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อ าเภอ เพ่ือเป็นกลไกการขับเคลื่อนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์และ
เทศกาลปีใหม่ และช่วงปกติ แต่ก็ไม่สามารถลดสถิติอุบัติเหตุจ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บให้
ลดลงเท่าที่ควร  เนื่องจากยังขาดการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554 ข้อ 22. 
ก าหนดว่า ในท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน อันสมควรให้มีศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขึ้นเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้มีศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสิงห์บุรี จึงได้จัดท าโครงการน าร่องการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีขึ้น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และการหนุนเสริมกระบวนการท างาน ภายใต้แผนงานการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจร (สอจร.) เพ่ือให้สถิติอุบัติเหตุทางถนน จ านวนผู้บาดเจ็บ และจ านวนผู้เสียชีวิตของจังหวัดสิงห์บุรีลดลง 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยต้องมีสถิติผู้เสียชีวิตตลอดทั้งปีต่ ากว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน 
ภายในปี 2563 เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายแห่งทศวรรษความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ มีการจัดตั้ง
การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) เพ่ือให้
เป็นกลไกการท างานที่ส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนน  และเป็นเวทีในการบูรณา
การการท างานของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในชุมชน  

 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงานเริ่มจากการการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้า

ร่วมอบรมและศึกษาดูงาน community safety ที่จังหวัดน่าน อ าเภอละ 1 อบต. โดยใช้งบประมาณจาก
รางวัลอุบัติเหตุเป็นศูนย์ในช่วงเทศกาลของจังหวัดสิงห์บุรีและกลับมาประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดแนวทาง
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และวิธีการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่น าร่อง ในด้านนโยบาย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 แผน
แม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 - 2559 และจัดท าแผนปฏิบัติการฯ การอบรมให้ความรู้ ด้านระบบ
รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนและการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง อบต.ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 6 อบต. ใน
พ้ืนที่ที่เกิดอุบัติเหตุในถนนสายหลัก (ถนนสายเอเชีย) และถนนสายรอง (เส้นเลียบแม่น้ าน้อยอ่างทอง – 
สิงห์บุรี)  ได้แก่ อบต.โพกรวม อ าเภอเมือง อบต.วิหารขาว อ าเภอท่าช้าง อบต.ท่าข้าม อ าเภอค่ายบางระจัน 
อบต.โรงช้าง อ าเภอพรหมบุรี อบต.แม่ลา อ าเภอบางระจัน และ อบต.ท่างาม อ าเภออินทร์บุรี แต่อบต.โพก
รวม ซึ่งเป็นถนนที่ติดถนนสายเอเชียที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย เห็นความส าคัญของโครงการ จึงมีการวางกลไก
การขับเคลื่อนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนตามมาตรการทั่วไป และมาตรการเน้นหนัก 10 ประการ 
เพ่ือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบูรณาการท างานร่วมกัน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ร่วมกัน โดยเน้นการท างาน 5 
ส. 5 ช.และขอน าเสนอกระบวนการด าเนนิงานของ อบต.โพกรวมเป็นพื้นที่น าร่องร่วมด้วย 
 

 

 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   

ผลผลิต  
 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 6 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี  การจัดท า

แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน มีการจัดตั้งและสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นกลไก
การท างานที่ส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนน  และเป็นเวทีใน
การบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในชุมชน 

 เกิดการจัดตั้งงบประมาณด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนของ
แต่ละ อบต. ดังนี้ 
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พื้นที่ แผนงาน(ปี 2559 – 2561) งบประมาณ
(บาท) 

อบต.โพกรวม  
อ.เมือง 

ซ่อมแซมสภาพถนนและไหล่ทาง สัญญาณไฟจราจร ไฟส่อง
สว่าง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

1,035,000 

อบต.ท่าข้าม  
อ . ค่ า ย
บางระจัน 

การติดไฟสัญญาณเตือน ไฟส่องสว่าง กระจกโค้งตีเส้นจราจร 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

490,000 

อบต.แม่ลา 
อ.บางระจัน 

สัญญาณไฟจราจร ไฟส่องสว่าง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ในช่วงเทศกาล 

219,000 

อบต.โรงช้าง  
อ.พรหมบุรี 

การตั้งจุดบริการจุดตรวจร่วมช่วงเทศกาลการส ารวจและ
แก้ไขจุดเสี่ยง การรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชน 
จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่  อปพร. / เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

180,000 

อบจ.ท่างาม  
อ.อินทร์บุรี 

การตั้งจุดบริการจุดตรวจร่วมช่วงเทศกาลการส ารวจและ
แก้ไขจุดเสี่ยง การรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชน 
จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่  อปพร. / เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

180,000 

อ บ ต . วิ ห า ร
ขาว อ.ท่าช้าง 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันขึ้นปีใหม่
และวันสงกรานต์ 

120,000 

รวมทั้งสิ้น 2,224,000บาท 
ผลลัพธ์ 

 จากการศึกษาดูงานที่จังหวัดน่านช่วยเปลี่ยนมุมคิดของปลัด อบต.โพกรวม นายสุเทพ พรหม
ผลท าให้ตระหนักเรื่องการให้ความส าคัญของการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของต่างประเทศ 
การน าเสนอกรณีตัวอย่างของ อบต.หนองผักแว่น อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรีที่มีแรง
บันดาลใจท าให้อยากลุกขึ้นมาจัดการในพ้ืนที่ อบต .โพกรวมที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ มี
ผู้เสียชีวิตในปี 2556 จ านวน 1 ราย 2557 จ านวน 1 ราย และปี 2558 จ านวน 5 คน 
เนื่องจากอยู่ติดถนนสายเอเซียเมื่อกลับมาจากการศึกษาดูงานจึงเข้าร่วมเรียนรู้กระบวนการ
ด าเนินงานจากโครงการน าร่องการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรีและด าเนินงานในพ้ืนที่ เริ่มจากการพูดคุย
ร่วมกันใน อบต. จัดเวทีการประชุมค้นหาจุดเสี่ยง และแนวทางการจัดการจัดเสี่ยง จนจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน ของ อบต.โพกรวม(ปี 2559 – 2561) 
งบประมาณรวม 1,035,000 บาทในการปรับปรุงสภาพถนนโดยเฉพาะไหล่ทาง การตีเส้น
ชะลอความเร็ว การติดตั้งไฟจราจร ติดตั้งป้ายบอกทางแยก ไฟฟ้าส่องสว่าง การท าลูกระนาด
ชะลอความเร็ว การติดตั้งกระจกโค้ง การปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทาง และการประชาสัมพันธ์
รณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

กระบวนการท างานอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการท างานในพื้นที่ 
 เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง อบต.โพกรวม แกนน าชุมชน และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ในการช่วยกันส ารวจจุดเสี่ยง 17 จุด ในหมู่บ้าน รวมทั้งจากพฤติกรรมของ 
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ผู้ขับขี่ สภาพยานพาหนะ และสภาพถนนและสิ่งแวดล้อม และค้นหาแนวทางในการจัดการ
จุดเสี่ยงร่วมกัน 
 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน ของ อบต.โพกรวม ที่

ด าเนินงานจากล่างข้ึนบน จัดเวทีสร้างความเข้าใจ เก็บรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยง และ
แนวทางในการจัดการจุดเสี่ยง รวมทั้งเวทีจัดท าแผนร่วมกัน 
 

 

 
 
บทเรียนความส าเร็จ  

ปัจจัยเอื้อ 
 ในระดับ อบต.โพกรวมหาก นายก อบต.เห็นความส าคัญกับการขับเคลื่อนงานและการจัดท า

แผนอย่างมีส่วนร่วม ก็จะเข้าใจและเห็นความส าคัญกับการท างาน ดังนั้นการสร้างความเข้าใจ
จึงเป็นสิ่งส าคัญ จึงต้องมีการพูดคุยร่วมกันอย่างต่อเนื่องทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
ด าเนินงานในระดับจังหวัดการน างบประมาณหรือทุนเดิมที่มีในพ้ืนที่มาใช้ในการวางแผนงาน 
ช่วยให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ แม้ว่าจะมี อบต.เข้าร่วมเพียง 6 อบต. แต่ก็จะเป็นพ้ืนที่น า
ร่องให้กับพ้ืนที่อ่ืนต่อไปได ้

 ในระดับท้องถิ่นและในระดับจังหวัด กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการที่มาจากล่างขึ้นบนจะ
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้มากกว่าการรับนโยบายจากส่วนกลางจากบนลงล่าง รวมทั้ง
การสานการด าเนินงานแนวราบทั้งจากระดับนโยบายมาสู่ระดับปฏิบัติการก็เป็นสิ่งส าคัญใน
การท างานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงกว้าง 

เงื่อนไข 
 การปรับเปลี่ยนมุมคิดในการด าเนินงาน ในระดับท้องถิ่นการพาเข้าร่วมศึกษาดูงานช่วยให้เกิด

มุมมองในการท างานนอกกรอบ ในระดับจังหวัดการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งส าคัญ การ
พาคนเข้าร่วมศึกษาดูงานควรคัดเลือกจากคนที่สนใจมีความมุ่งมั่นและสามารถกลับมา
ขับเคลื่อนงานต่อได้ 

 การขับเคลื่อนงานในระดับท้องถิ่น ควรเริ่มจากจุดเล็กๆ แล้วค่อยขยายผลการด าเนินงานใช้
ทุนเดิมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนงาน หากน างบประมาณน าอาจไม่ได้ผล ควบคู่กับการ
สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ในระดับจังหวัดการขับเคลื่อนงานและติดตามงานอย่าง
ต่อเนื่อง ช่วยให้ยกระดับการท างานได้ในระยะต่อไป 
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 “อ าเภอเข้มแข็ง”ป้องกันและลดอุบัตเิหตุจราจรในพ้ืนที่อ าเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรี 
ค ารณ  นิ่มอนงค์ 

พ่ีเลี้ยง สอจร. จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

อ าเภอท่าหลวง…แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางผ่าน 
 อ าเภอท่าหลวงตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองลพบุรี ประมาณ80-90 กิโลเมตร มีเส้นทางเลี่ยงในการ
เดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา ท าให้ช่วงเทศกาลมีปริมาณรถที่หนาแน่น ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะการท าไร่อ้อย โดยมีโรงงานน้ าตาลตั้งอยู่ในพ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญ 
ได้แก่ น้ าตกวังก้านเหลือง เมืองโบราณซับจ าปา และจ าปีสิรินธร การสัญจรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะใช้
รถจักรยานยนต์ รถกระบะ รถขนอ้อย รถพ่วง และรถไถลากเป็นหลัก โดยปัจจุบันอ าเภอท่าหลวง มีปริมาณรถ
มากขึ้น โดยเฉพาะช่วงวันศุกร์และวันอาทิตย์ในกรณีรถยนต์ส่วนตัว และมีรถพ่วงที่วิ่งอยู่เป็นประจ าต่อเนื่อง 
อุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นรถต่างถิ่นที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรง (รถยนต์) ส่วนอุบัติเหตุในพ้ืนที่จะเป็นรถมอเตอร์ไซด์
และรถยนต์บางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถมอเตอร์ไซด์ซึ่ งไม่มีความช านาญมากนักโดยผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และผู้ปกครองยังปล่อยให้เด็กและเยาวชนขับรถมอเตอร์ไซด์ ท าให้ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กและ
เยาวชนมากขึ้น เนื่องจากมีการรวมกลุ่มขับมอเตอร์ไซด์ ท าให้เกิดการเฉี่ยวชนกันเองและถูกรถบรรทุกทับ ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องของการใส่ใจของครอบครัวต่อบุตรหลาน ซึ่งแนวโน้มหากมีการขยายถนนเป็นทางสี่เลน จ านวนรถ
และอุบัติเหตุอาจจะเพ่ิมสูงขึ้นประกอบกับยานพาหนะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  เป็นปัจจัยให้เกิด
อุบัติเหตุทางการจราจรเพ่ิมมากขึ้น มีผลกระทบต่อการบาดเจ็บ พิการ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งนับวันยิ่ง
ทวีความรุนแรง  โดยเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลปี พ.ศ.2554 พบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร จ านวน 883 ราย 
เสียชีวิต 13ราย  ในปีพ.ศ. 2555 พบผู้ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร จ านวน 1,044 ราย เสียชีวิต 6 ราย  และ
ในปี พ.ศ.2556 พบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร จ านวน  1,099   ราย เสียชีวิต 11 ราย 

ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในอ าเภอท่าหลวงส่วนหนึ่งเป็นคนจากต่างพ้ืนที่ เนื่องจากคนจากต่างพ้ืนที่ไม่ทราบ
ถึงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมโดยรอบ รวมถึงลักษณะของถนน บวกกับเมื่อใช้ความเร็วสูงในการขับขี่ท าให้
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมาก ซึ่งในปี พ.ศ.2556 อ าเภอท่าหลวงมีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดและ
จากสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ท าให้ใน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โรงพยาบาลท่าหลวงได้ขอ
งบประมาณจ านวน 100,000 บาท จาก สอจร. มาพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรในอ าเภอท่าหลวง  โดยโรงพยาบาลท่าหลวงได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจราจรระดับอ าเภอขึ้น เพ่ือรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาในจุดเสี่ยง โดยการมี
ส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงและจุดเสี่ยง
ของการเกิดอุบัติเหตุ น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ น าเสนอต่อองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนในอ าเภอท่า
หลวง เพ่ือการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเสี่ยง โดยมี
การศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยแบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุจราจรตั้งแต่ปี 
2551 ถึงปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในเขตอ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 
ส่งผลให้ในปี พ.ศ.2557 อ าเภอท่าหลวง มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงมาเป็นอันดับ 2 จากนั้นมาจึงเริ่มมีการจัด
ประชุมเครือข่ายของอ าเภอท่าหลวง และดึงอ าเภอเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ท าความรู้จักกัน และได้มานั่งพูดคุยเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีการจัดประชุม
ทุก 3 เดือน เป็นอย่างน้อย และในปี พ.ศ.2558 ได้เร่ิมขยับจากการท างานเชิงรุก ในระดับอ าเภอมุ่งสู่การ
ท างานในระดับต าบลภายใต้โครงการนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนที่อ าเภอ               

“อำาเภอเข้มแข็ง”

สอจร. ภาคกลาง
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ท่าหลวงจังหวัดลพบุรี มีการน าข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุไปให้คนในชุมชนของแต่ละต าบลได้รับรู้ และเปิด
โอกาสให้คนในต าบลได้ร่วมกันคิดและร่วมกันค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ผ่านมานายอ าเภอ หัวหน้าส่วน
ราชการและแกนน าชุมชน ได้ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมและมาเข้าร่วมในการท ากิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของนายอ าเภอที่เห็นความส าคัญของงานเร่ืองความปลอดภัยทางถนนโดยในปีนี้
โรงพยาบาลท่าหลวงเห็นความส าคัญของปัญหาอุบัติเหตุจราจรในถนนสายรอง โดยเฉพาะในหมู่บ้านควรมีการ
ประชุมเพ่ือค้นหาจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน การป้องกันอุบัติเหตุในหมู่บ้าน การเก็บข้อมูล  การร่วมมือร่วมใจของ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมให้ชัดเจน และน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในระยะแรกมาปรับระบบบริการให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งจะเน้นให้ชุมชนแต่ละพ้ืนที่มีส่วนร่วมให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น
เพ่ือลดอุบัติเหตุในถนนสายรองของแต่ละชุมชน ตลอดจนเกิดการพัฒนาระบบบริการในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจราจร ในเขตพ้ืนที่ทั้ง 6 ต าบลของอ าเภอท่าหลวง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบริหารจัดการ
หน่วยงาน องค์กร โรงเรียน โรงงานเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ขับเคลื่อนแผนงานที่ มุ่ง
ไปสู่การลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนนในพ้ืนที่รวมทั้งกระตุ้นและเสริมสร้างให้เกิดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมทั้งมีการบริหารจัดการข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน ของหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ทั้ง 6 ต าบลของอ าเภอท่าหลวงด้วย 

 

 
 

จากสถิติอุบัติเหตุ…สู่แรงบันดาลใจในการท างาน 
จากสถิติการเกิดอุบัติในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้

เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคนในพ้ืนที่อ าเภอ
ท่าหลวงและต่างพ้ืนที่ ถึงแม้จะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง
หลังจากเกิดคณะท างานเรื่องความปลอดภัยทางถนนในปี พ.ศ.2557 แต่ก็ถือว่ายังมีตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุที่สูง 
ท าให้คณะท างานโครงการฯรู้สึกว่าตัวเองอยู่เฉยไม่ได้ และต้องรวมทีมคนที่มีใจให้มารวมตัวกันให้มากขึ้นและ
หลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อหาทางลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้ โดยมองว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง และไม่ได้มองว่าเป็นการเพ่ิมภาระงานประจ า แต่เป็นการ
ป้องกัน ในลักษณะของการท างานเชิงรุก เน้นการท างานในพ้ืนที่ระดับอ าเภอและขยับเข้าสู่ในระดับต าบล โดย
มีเพ่ือนร่วมทางที่มาจากหลากหลายหน่วยงานในอ าเภอท่าหลวงเกิดเป็นคณะท างานจาก “สหสาขาวิชา”ที่
รวบรวมคนมีใจในการท างานเรื่องการลดอุบัติเหตุทางถนนมารวมกัน โดยคณะท างานหลักมีหลายหน่วยงาน
ประกอบด้วย 1.) อ าเภอท่าหลวง 2.) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าหลวง 3.) สถานีต ารวจภูธรท่าหลวง 4.) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวล า 5.) โรงพยาบาลท่าหลวง 6.) แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2  7.) มูลนิธิพุท
ไธสวรรค์  8.) ทางหลวงชนบท 9.) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผักแว่น 10.) เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง 
11.) ต าบลหัวล า และ 12.) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงโดยคณะท างานที่เกิดขึ้นนี้ ถือได้ว่าเป็นทีมที่มอง
ตาแล้วรู้ใจ สามารถเอ้ือต่อการท างานร่วมกันทั้งในระดับพ้ืนที่ไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดของหน่วยงาน ซึ่ง
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เป็นเพราะมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ต่างพร้อมที่จะช่วยเหลือและ
เอ้ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง 
 
จากแรงบันดาลใจสู่การขับเคลื่อนการท างานที่มีพลังโดยข้อมูล 
 หลังจากมีเพ่ือนร่วมทางที่มีใจในการท างานร่วมกันแล้วจึงเริ่มด าเนินงานโครงการ โดยมีการจัดประชุม
คณะท างานระดับอ าเภอ และระดับต าบล เพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอท่า
หลวง เดือนละ 1-2 ครั้ง เพ่ือพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์และน าข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุมาพูดคุยกัน 
โดยให้ความส าคัญกับ “ข้อมูลสารสนเทศ”ที่มาจากหลายหน่วยงาน น าข้อมูลมาวิเคราะห์และค้นหาแนวทาง
ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีการจัดท าข้อมูลการป้องกันและและลดอุบัติเหตุทางถนนต าบลและ
ระดับอ าเภอ โดยน าข้อมูลในพื้นท่ีมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะข้อมูลที่มาจากเสียงของคน
ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และยังได้มีการค้นหา“สุดเสี่ยง” ของแต่ละพ้ืนที่ในเขตอ าเภอท่า
หลวง ซึ่งน าไปสู่การค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งจากการน าข้อมูลมาวิเคราะห์
จุดเสี่ยงร่วมกัน ท าให้สามารถก าหนดจุดเสี่ยงในอ าเภอท่าหลวง 
ได้ ทั้งหมด 15 จุด ประกอบด้วย 1.) หน้าเซเว่น 2.) แยก
ทางเข้าโรงงานน้ าตาล 3.)ทางลงสะพานแม่น้ าป่าสัก 4.) สี่แยก
บ่อคู่ 5.) แยกน้ าตกเส้นใน 6.) สี่แยกไฟแดงข้าง รพ.ท่าหลวง 
7.) หน้าแขวงการทาง 8.) สี่แยกปั๊มเซลล์ทางไปล านารายณ์ 9.) 
โค้งหนองประดง 10.) แยกประปา 11.) แยกนิยมชัย ถนน 
2338  12.) แยกนิยมชัย หนองน้ าใส ถนน 2338  13.) โค้ง
มะกอก(ทะเลวังวัด) 14.) สี่แยกซับจ าปา 15.) แยกล าพญาไม้ 
ไปหัวล าและมีการน าจุดเสี่ยงทั้งหมดมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง
ในคณะท างาน จนสามารถก าหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ที่ท าให้
เกิด “สุดคุ้ม”ที่ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุของอ าเภอท่าหลวงลดน้อยลง ไปแล้ว 10 จุด 

 
 
จากระดับอ าเภอมุ่งสู่ท้องถิ่น…เปลี่ยนจากรับสู่การท างานเชิงรุก 

คณะท างานระดับอ าเภอได้เล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินงานลดอุบัติเหตุ โดยมีความเชื่อว่าการ
จะลดอุบัติเหตุได้นั้น ต้องลงไปด าเนินงานตั้งแต่ในระดับต าบล จึงได้มีการเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่าง
คณะท างานระดับอ าเภอ หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะของการท างานแบบ
เชื่อมประสาน ช่วยเหลือเติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวน 6 ต าบลในพ้ืนที่อ าเภอท่าหลวง เพ่ือให้เข้าใจเป้าหมายการด าเนินงาน รวมทั้งแนวทางการท า
กิจกรรมร่วมกัน โดยที่ท้องถิ่นต้องลุกขึ้นมาดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนด้วยชุมชนเอง โดยมีคณะท างานใน
ระดับอ าเภอคอยเสริมความรู้และคอยกระตุ้นให้ท ากิจกรรม และยังท าหน้าที่ ชง ข้อมูลไปให้กับหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง ในกรณีที่ท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงได้ด้วยตนเอง โดยทีมคณะท างานระดับ
อ าเภอจะลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามประเมินผลนวัตกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนทั้ง 6 ต าบล
โดยมีการลงไปติดตามเป็นระยะ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนด่านชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคนในพ้ืนที่ก็ให้
ความร่วมมืออย่างดี อีกทั้งยังมีการฟ้ืนฟูความรู้ FR ให้กับ อสม. เป็นระยะเนื่องจากเมื่อ อสม.ได้รับการ
ฝึกอบรมไปแล้ว แต่ไม่ได้ปฏิบัติหรือกระตุ้นเป็นระยะก็จะท าให้ไม่สามารถท าได้ถูกต้อง รวมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน ติดสติ๊กเกอร์ทุกบ้านพร้อมการติดตาม สอบสวนอุบัติเหตุ การเสียชีวิต ใน
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เป็นเพราะมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ต่างพร้อมที่จะช่วยเหลือและ
เอ้ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง 
 
จากแรงบันดาลใจสู่การขับเคลื่อนการท างานที่มีพลังโดยข้อมูล 
 หลังจากมีเพ่ือนร่วมทางที่มีใจในการท างานร่วมกันแล้วจึงเริ่มด าเนินงานโครงการ โดยมีการจัดประชุม
คณะท างานระดับอ าเภอ และระดับต าบล เพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอท่า
หลวง เดือนละ 1-2 ครั้ง เพ่ือพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์และน าข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุมาพูดคุยกัน 
โดยให้ความส าคัญกับ “ข้อมูลสารสนเทศ”ที่มาจากหลายหน่วยงาน น าข้อมูลมาวิเคราะห์และค้นหาแนวทาง
ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีการจัดท าข้อมูลการป้องกันและและลดอุบัติเหตุทางถนนต าบลและ
ระดับอ าเภอ โดยน าข้อมูลในพื้นท่ีมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะข้อมูลที่มาจากเสียงของคน
ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และยังได้มีการค้นหา“สุดเสี่ยง” ของแต่ละพ้ืนที่ในเขตอ าเภอท่า
หลวง ซึ่งน าไปสู่การค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งจากการน าข้อมูลมาวิเคราะห์
จุดเสี่ยงร่วมกัน ท าให้สามารถก าหนดจุดเสี่ยงในอ าเภอท่าหลวง 
ได้ ทั้งหมด 15 จุด ประกอบด้วย 1.) หน้าเซเว่น 2.) แยก
ทางเข้าโรงงานน้ าตาล 3.)ทางลงสะพานแม่น้ าป่าสัก 4.) สี่แยก
บ่อคู่ 5.) แยกน้ าตกเส้นใน 6.) สี่แยกไฟแดงข้าง รพ.ท่าหลวง 
7.) หน้าแขวงการทาง 8.) สี่แยกปั๊มเซลล์ทางไปล านารายณ์ 9.) 
โค้งหนองประดง 10.) แยกประปา 11.) แยกนิยมชัย ถนน 
2338  12.) แยกนิยมชัย หนองน้ าใส ถนน 2338  13.) โค้ง
มะกอก(ทะเลวังวัด) 14.) สี่แยกซับจ าปา 15.) แยกล าพญาไม้ 
ไปหัวล าและมีการน าจุดเสี่ยงทั้งหมดมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง
ในคณะท างาน จนสามารถก าหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ที่ท าให้
เกิด “สุดคุ้ม”ที่ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุของอ าเภอท่าหลวงลดน้อยลง ไปแล้ว 10 จุด 

 
 
จากระดับอ าเภอมุ่งสู่ท้องถิ่น…เปลี่ยนจากรับสู่การท างานเชิงรุก 

คณะท างานระดับอ าเภอได้เล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินงานลดอุบัติเหตุ โดยมีความเชื่อว่าการ
จะลดอุบัติเหตุได้นั้น ต้องลงไปด าเนินงานตั้งแต่ในระดับต าบล จึงได้มีการเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่าง
คณะท างานระดับอ าเภอ หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะของการท างานแบบ
เชื่อมประสาน ช่วยเหลือเติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวน 6 ต าบลในพ้ืนที่อ าเภอท่าหลวง เพ่ือให้เข้าใจเป้าหมายการด าเนินงาน รวมทั้งแนวทางการท า
กิจกรรมร่วมกัน โดยที่ท้องถิ่นต้องลุกขึ้นมาดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนด้วยชุมชนเอง โดยมีคณะท างานใน
ระดับอ าเภอคอยเสริมความรู้และคอยกระตุ้นให้ท ากิจกรรม และยังท าหน้าที่ ชง ข้อมูลไปให้กับหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง ในกรณีที่ท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงได้ด้วยตนเอง โดยทีมคณะท างานระดับ
อ าเภอจะลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามประเมินผลนวัตกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนทั้ง 6 ต าบล
โดยมีการลงไปติดตามเป็นระยะ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนด่านชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคนในพ้ืนที่ก็ให้
ความร่วมมืออย่างดี อีกทั้งยังมีการฟ้ืนฟูความรู้ FR ให้กับ อสม. เป็นระยะเนื่องจากเมื่อ อสม.ได้รับการ
ฝึกอบรมไปแล้ว แต่ไม่ได้ปฏิบัติหรือกระตุ้นเป็นระยะก็จะท าให้ไม่สามารถท าได้ถูกต้อง รวมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน ติดสติ๊กเกอร์ทุกบ้านพร้อมการติดตาม สอบสวนอุบัติเหตุ การเสียชีวิต ใน
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เบื้องต้นโดยจะท าในพ้ืนที่ อีกทั้งมีการวิเคราะห์ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุและน าท าเป็นโมเดลการเกิดอุบัติเหตุ
รวมทั้งยังมีการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ชุมชน โดยภาคเช้าจะเป็นกระบวนการให้ความรู้ตามหลักการ ส่วนภาค
บ่ายจะเป็นการซ้อมหมู่ที่ให้ทั้งหมดมาท ากิจกรรมร่วมกัน ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และจัดกิจกรรมรณรงค์การ
สวมหมวกนิรภัยแก่อาสาสมัครสาธารณสุขโรงงานน้ าตาล ในช่วงที่เปิดหีบอ้อยและขยับไปสู่โรงเรียนท่าหลวง
วิทยาและโรงเรียนชัยบาลดาลวิทยา นอกจากนี้ยังได้มีการเดินสายท าความเข้าใจ ค้นหาแนวร่วม พาต าบล
ต้นแบบ (หนองผักแว่น) ไปท าให้ต าบลอื่นเห็นเป็นตัวอย่าง ให้เห็นภาพที่ชัดเจน เพ่ือจะได้ช่วยชี้แจงและอธิบาย
ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เป็นการชักชวนพ้ืนที่ต าบลอ่ืน ผ่านการน าชุมชนต้นแบบไปแสดงให้เห็นรูปธรรมที่
เกิดขึ้นจริง และยังได้มีการจัดประกวดพ้ืนที่ต้นแบบให้รางวัลนวัตกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรของ
พ้ืนที่ในชุมชนทั้ง 6 ต าบล เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจและน าไปสู่ความต่อเนื่องในการท ากิจกรรม ซึ่งในกิจกรรม
จะมีการมอบเกียรติบัตรให้กับแกนน าชุมชน / ผู้ใหญ่บ้าน / อสม. ที่เข้าร่วมในการตั้งด่านชุมชนร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการมอบเกียรติบัตรจิตอาสาดีเด่นให้กับคนที่ทุ่มเทท างานอย่างเต็มที่ 
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แอพพลิเคช่ัน...การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กู้ชีพ กู้ภัย  
เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร 

นางสาวพวงทอง  เม้งเกร็ด 
นักวิชาการ สอจร.ภาคกลาง 

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
23 ปี ความมุ่งม่ันกับการขับเคลื่อนงานกู้ชีพกู้ภัย 

 

ปี 2555                   ปี 2557               ปี 2559 

 
     ช่วยคนเจ็บเก็บคนตาย  ท างานเชิงรุก    ข้อมูลข่าวสาร 

 

มูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงครามเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2537 ภายใต้ภารกิจหลัก คือ 
“ช่วยเหลือคนเจ็บเก็บคนตาย” เหมือนกับงานกู้ภัยทั่วไป เน้นการน าส่งโรงพยาบาลโดยไม่มีการปฐมพยาบาล 
ต่อมาในปี 2544 มีการเข้ารับการอบรมปฐมพยาบาลขั้นต้นให้กับอาสามูลนิธิกับหน่วยกู้ชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี 
เพ่ือยกระดับการท างาน และมีการปรับเปลี่ยนสภาพรถให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในปี 2548 และ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลหน่วยกู้ชีพมูลนิธิดีเด่นในปี 2550 ตามล าดับ โดยมี  นายพลเสษฐ์ เลา
หกรรณวนิช (หนึ่ง) และนายชลธี เลาหกรรณวนิช (หนุ่ม)  ฝาแฝดพ่ีน้องที่เป็นแกนหลักในการพัฒนา
กระบวนการท างานร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งต ารวจ สาธารณสุข แขวงการทาง และเครื อข่ายกู้ชีพกู้ภัยใน
จังหวัดสมุทรสงครามจนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม 

ขณะที่มีการขับเคลื่อนงานแต่กลับพบว่า ถนนพระราม 2 หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 สาย
ธนบุรี–ปากท่อ เป็นเส้นทางหลักที่มุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทย ตัดผ่านเขตจอมทองและเขตบางขุนเทียนใน
พ้ืนทีก่รุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้วสิ้นสุดที่ถนนเพชรเกษม บริเวณทางแยกต่างระดับ
วังมะนาว อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีมีระยะทางรวม 84.041 กิโลเมตรแต่เนื่องจากสภาพถนนที่ตัดตรงมี 4 
เลน และมียูเทริน์เป็นช่วงๆ ท าให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินก าหนด รวมทั้งระหว่างทางมีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ
ตลอด ทั้งชายทะเลบางขุนเทียน ดอนหอยหลอด และเส้นทางสู่ชายทะเลในเขตจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทุกช่วง จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว มูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัด
สมุทรสงครามได้ประสบเหตุและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องเสมอมา จึงตระหนัก
ถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและเริ่มท างานเชิงรุกมากกว่าการรอช่วยเหลือคนเจ็บเก็บศพคนตายตั้งแต่ปี 255๔ 
โดยการขับเคลื่อนโครงการแนวทางการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความปลอดภัยทางถนน
พระราม 2 และถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพ และถนนเอกชัย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีองค์กรหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยบน
ท้องถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งหัวใจส าคัญ คือ ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยงเพ่ือ
น าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไข ทั้งในถนนสายหลักและสายรอง ควบคู่กับการปลุกจิตส านึกใน
เด็กและเยาวชน 
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แอพพลิเคช่ัน...การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กู้ชีพ กู้ภัย  
เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร 

นางสาวพวงทอง  เม้งเกร็ด 
นักวิชาการ สอจร.ภาคกลาง 

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
23 ปี ความมุ่งม่ันกับการขับเคลื่อนงานกู้ชีพกู้ภัย 

 

ปี 2555                   ปี 2557               ปี 2559 

 
     ช่วยคนเจ็บเก็บคนตาย  ท างานเชิงรุก    ข้อมูลข่าวสาร 

 

มูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงครามเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2537 ภายใต้ภารกิจหลัก คือ 
“ช่วยเหลือคนเจ็บเก็บคนตาย” เหมือนกับงานกู้ภัยทั่วไป เน้นการน าส่งโรงพยาบาลโดยไม่มีการปฐมพยาบาล 
ต่อมาในปี 2544 มีการเข้ารับการอบรมปฐมพยาบาลขั้นต้นให้กับอาสามูลนิธิกับหน่วยกู้ชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี 
เพ่ือยกระดับการท างาน และมีการปรับเปลี่ยนสภาพรถให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในปี 2548 และ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลหน่วยกู้ชีพมูลนิธิดีเด่นในปี 2550 ตามล าดับ โดยมี  นายพลเสษฐ์ เลา
หกรรณวนิช (หนึ่ง) และนายชลธี เลาหกรรณวนิช (หนุ่ม)  ฝาแฝดพ่ีน้องที่เป็นแกนหลักในการพัฒนา
กระบวนการท างานร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งต ารวจ สาธารณสุข แขวงการทาง และเครื อข่ายกู้ชีพกู้ภัยใน
จังหวัดสมุทรสงครามจนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม 

ขณะที่มีการขับเคลื่อนงานแต่กลับพบว่า ถนนพระราม 2 หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 สาย
ธนบุรี–ปากท่อ เป็นเส้นทางหลักที่มุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทย ตัดผ่านเขตจอมทองและเขตบางขุนเทียนใน
พ้ืนทีก่รุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้วสิ้นสุดที่ถนนเพชรเกษม บริเวณทางแยกต่างระดับ
วังมะนาว อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีมีระยะทางรวม 84.041 กิโลเมตรแต่เนื่องจากสภาพถนนที่ตัดตรงมี 4 
เลน และมียูเทริน์เป็นช่วงๆ ท าให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินก าหนด รวมทั้งระหว่างทางมีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ
ตลอด ทั้งชายทะเลบางขุนเทียน ดอนหอยหลอด และเส้นทางสู่ชายทะเลในเขตจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทุกช่วง จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว มูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัด
สมุทรสงครามได้ประสบเหตุและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องเสมอมา จึงตระหนัก
ถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและเริ่มท างานเชิงรุกมากกว่าการรอช่วยเหลือคนเจ็บเก็บศพคนตายตั้งแต่ปี 255๔ 
โดยการขับเคลื่อนโครงการแนวทางการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความปลอดภัยทางถนน
พระราม 2 และถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพ และถนนเอกชัย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีองค์กรหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยบน
ท้องถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งหัวใจส าคัญ คือ ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยงเพ่ือ
น าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไข ทั้งในถนนสายหลักและสายรอง ควบคู่กับการปลุกจิตส านึกใน
เด็กและเยาวชน 

แอพพลิเคชั่น...



28 Good Practice ภาคกลาง 28 Good Practice  ภาคกลาง 

ต่อมาได้มีการขยายผลการด าเนินงานไปสู่โครงการสานพลังภาคี กู้ชีพกู้ภัย สู่การด าเนินงานเชิงป้องกัน
และลดอุบัติเหตุจราจรภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และการหนุนเสริมกระบวนการท างาน ภายใต้แผนงานการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) ในปี 
2556 เพ่ือสานพลังเครือข่าย กระตุ้น หนุนเสริมการท างานเชิงรุก เน้นการท างานเชิงข้อมู ลสู่การด าเนินการ
แก้ไขและลดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ต่างๆ ให้กับหน่วยกู้ชีพกู้ภัย องค์กรมูลนิธิตลอดถนนพระราม 2 ในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนเกิดเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยที่เข้ามาร่วมท างาน 
ได้แก่ มูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มูลนิธิสรรพราเชนร์ศิษย์หลวงพ่อเนื่องโกวิโท จังหวัด
สมุทรสงคราม มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ศูนย์วิทยุศรีสมุทรจังหวัดสมุทรสาคร มูลนิธิสว่างสรรเพชญ (จุด
อ าเภอเขาย้อย,และวังมะนาว)จังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชมรม
อาสาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และมูลนิธิสว่างมงคลศรัทธาธรรมสถาน จังหวัด
เพชรบูรณ์ที่มีความตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เห็นความส าคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุใน
พ้ืนที่ เกิดการตื่นตัวประสานหน่วยงานและน าข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ สู่การน าเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
แบบทางการและไม่เป็นทางการมีการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพกู้ภัยให้มีความเข้าใจการสอบสวนอุบัติเหตุ 
(ขั้นต้น) ทราบถึงจุดเสี่ยงส าคัญในแต่ละพ้ืนที่ และสามารถน าข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ วิเคราะห์สาเหตุ 
ความรุนแรง และน าเสนอสู่การป้องกันได้ ควบคู่กับการอบรมพัฒนาศักยภาพเชิงทฤษฎี การลงมือปฏิบัติการ
จริงในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ี และการพัฒนาการจัดท าระบบข้อมูลอุบัติเหตุ โดยใช้มือถือ Application 
ในระบบ android เพ่ือประสานข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที ทั้งข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ พิกัด 
ชื่อถนน รูปถ่ายจุดเสี่ยง ผู้บาดเจ็บ จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
 
สานเครือข่าย...ส่งต่อกระบวนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย 

 
 

 

  

  
ที่มา : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กู้ชีพกู้ภัย เพ่ือการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร 

 

จากการด าเนินงานดังกล่าวท าให้เจ้าหน้าที่ในมูลนิธิและองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมงานเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การสวมหมวกกันน็อก เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนทั่วไป การเข้าร่วมปลุกจิตส านึกกับ
เด็กและเยาวชนในโรงเรียน และการรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น เกิด
องค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย เกิดพ้ืนที่รูปธรรม และเป็นต้นแบบขยายผลกระบวนการ
ด าเนินงานมายังโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กู้ชีพกู้ภัย เพ่ือการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ภายใต้
การสนับสนุนงบประมาณของส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการหนุนเสริมกระบวนการ
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ท างานจากแผนงานการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) ในปี 2558 เพื่อเผยแพร่แนวทางการ
ท างานเชิงรุกในด้านการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และน าข้อมูลไปสู่การ
น าเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันอุบัติเหตุ เพ่ือเชื่อมภาคีเครือข่ายผ่านการ
เก็บข้อมูลจุดเสี่ยงในแต่ละจังหวัด และน ามาบูรณาการท างานร่วมกันผ่านการวิเคราะห์จุดเสี่ยง หาสาเหตุ 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ โดยน าข้อมูลมาร่วมแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้และเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
เครือข่ายมูลนิธิฯ หน่วยกู้ภัย ภาคีภาคประชาชน ในการการป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร ผ่าน
กระบวนการเก็บข้อมูลจุดเสี่ยง การอบรมการใช้งานและการพัฒนาโปรแกรม Application EMTAlert 
Mobile Application การจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุและ
ลดการสูญเสีย และการหนุนเสริมภาคีเครือข่ายในการท างานเชิงรุกการจัดท ารายงานอุบัติเหตุ เพื่อน าเสนอ
ข้อมูลสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในแต่ละจังหวัด / การวิเคราะห์จุดเสี่ยง 

 
พลังเชิงรุก...สู่การจัดท าฐานข้อมูล 

 

               
          การบันทึกในสมุด      การใช้โปรแกรม Excel    Mobile Apps ผ่านมือถือ 

 

จากการขับเคลื่อนงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ท าให้เกิดการสานองค์
ความรู้สู่การจัดท าฐานข้อมูล หากมองย้อนไปจะเห็นว่า จากเดิมที่มีการบันทึกเพียงการจดบันทึกลงสมุดเพียง
เวลารับแจ้ง - ออกปฏิบัติงาน สถานที่เกิดเหตุ ข้อมูลผู้บาดเจ็บ จ านวนผู้ประสบเหตุ พาหนะ และสาเหตุขั้นต้น
ในปี 2537 ก็มีการปรับมาลงบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ในปี 2548 เพ่ือพิมพ์ใบเคส ส่งต่อโรงพยาบาล 
รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุรายเดือนและรายปีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการจัดท าโปรแกรมฐานข้อมูล 
ITEM ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ จ ากัด ในปี 2550 เพ่ือให้ฐานข้อมูลมีความชัดเจนและตรงกันมากที่สุด ต่อมาในปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มี
การสรุปข้อมูลจุดเสี่ยง สืบสวนขั้นต้น เพ่ือน าเสนอสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน ควบคู่กับการ
จัดท า Mobile Apps ผ่านมือถือ และร่วมเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือส่งเข้าฐานข้อมูล GEO-ITEMSMobile 
Application ร่วมกับมูลนิธิไทยโรดส์ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบในปัจจุบัน เพ่ือใช้เทคโนโลยีมาช่วยสรุป
และน าเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงให้ง่ายและรวดเร็วต่อสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ  ในปัจจุบัน มีการน าเสนอข้อมูล
อุบัติเหตุร่วมกับฐานข้อมูลการเคลมประกันของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด และน าเสนอเข้า
สู่การประชุมร่วมกับต ารวจในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นระยะๆ ทั้งในช่วงเทศกาลเพ่ือการวางแผนรับมือป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน และการประชุมศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเพื่อน าเสนอสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 
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มาตรการองค์กรด้วยใจ 
ปริญญา  เพียรพิจารณ์ 

งามพิศ แก้วประดิษฐ์ 
 

อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาส าคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนและ
สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว จึงประกาศให้ปี พ.ศ. 2554– 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย 
ภายใต้กรอบปฏิญญามอสโก เพ่ือลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ ากว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่ง
แสนคน ภายในปี พ.ศ.2563 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร ด้วยการ
สร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับ การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ โดยให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันด าเนินมาตรการป้องกันอุบัติ เหตุทางถนน 
อย่างจริงจัง ตามกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพ่ือสร้างประเทศไทยให้เป็น
เมืองปลอดภัย Safety Thailand ตามนโยบายของรัฐบาล 

จังหวัดฉะเชิงเทรามีถนนและพ้ืนที่รอยต่อกับจังหวัดหลายจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายกและปทุมธานี ท าให้ประสบปัญหาสภาพ
การจราจรที่หนาแน่นและปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่เป็นยานพาหนะหลักและเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและผู้
ประสบเหตุส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชนและวัยแรงงาน และจากการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราของคณะท างานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 มีผู้บาดเจ็บ จ านวน 15,787 คน เสียชีวิต จ านวน 210 คน รถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะที่ท าให้มี
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด สาเหตุหรือพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดเกิดจาก ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 
โดยเฉพาะการไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ ขับขี่เร็วกว่าที่กฎหมายก าหนด  เสพสารเสพ
ติด ขาดความเข้าใจในการขับขี่ที่ถูกต้อง ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรแฝงมาประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจังหวัดฉะเชิงเทราได้ด าเนินการจัดท าโครงการด้านการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนร่วมกับภาคีเครือข่ายตามยุทธศาสตร์ 5E ในการนี้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทราได้ประสานกับโรงไฟฟ้าบางปะกงในการด าเนินโครงการสวมหมวกนิรภัย100 % ด้วยเห็นว่า
ผู้บริหารโรงไฟฟ้าบางปะกงให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงาน 
โรงไฟฟ้าบางปะกงกับมาตรการสวมหมวกนิรภัย 
 โรงไฟฟ้าบางปะกง ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 6 9ต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ้ืนที่ 
1,200 ไร่ อาณาเขตติดกับแม่น้ าบางปะกง และชุมชนโดยรอบ มีพนักงาน 995 คน 
 ชุมชนภายในโรงไฟฟ้า แบ่งเป็นตั้งสถานที่โรงไฟฟ้าฯ และแฟลตที่พักอาศัย ในพ้ืนที่มีร้านอาหาร 2 
แห่ง ได้แก่ ร้านอาหาร 3 และ MESS Hall  ร้านอาหารอยู่ริมแม่น้ าบางปะกงและยังมีองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 
ประดิษฐ์สถานอยู่ใกล้ๆ จากการสังเกตพบว่า พนักงานขับข่ีรถจักรยานยนต์มักไม่สวมหมวกนิรภัย รวมทั้งที่พัก
อาศัยในแฟลตด้วย ที่ผ่านมาเคยมีอุบัติเหตุพนักงานขี่รถจักรยานยนต์ชนแผงกั้นกลางถนนและล้มศีรษะฟาด
พ้ืนจนเสียชีวิต พอเวลาผ่านไปผู้คนก็ลืมเหตุการณ์นั้น แม้ผู้บริหารในยุคนั้นพยายามแก้ไขปัญหา  โดยมี
ประกาศ ใช้มาตรการการปฏิบัติตามกฎจราจรขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 แต่ก็พบว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร 

ปริญญา  เพียรพิจารณ์

งามพิศ  แก้วประดิษฐ์

สอจร. ภาคตะวันออก
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มาตรการองค์กรด้วยใจ 
ปริญญา  เพียรพิจารณ์ 

งามพิศ แก้วประดิษฐ์ 
 

อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาส าคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนและ
สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว จึงประกาศให้ปี พ.ศ. 2554– 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย 
ภายใต้กรอบปฏิญญามอสโก เพ่ือลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ ากว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่ง
แสนคน ภายในปี พ.ศ.2563 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร ด้วยการ
สร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับ การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ โดยให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันด าเนินมาตรการป้องกันอุบัติ เหตุทางถนน 
อย่างจริงจัง ตามกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพ่ือสร้างประเทศไทยให้เป็น
เมืองปลอดภัย Safety Thailand ตามนโยบายของรัฐบาล 

จังหวัดฉะเชิงเทรามีถนนและพ้ืนที่รอยต่อกับจังหวัดหลายจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายกและปทุมธานี ท าให้ประสบปัญหาสภาพ
การจราจรที่หนาแน่นและปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่เป็นยานพาหนะหลักและเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและผู้
ประสบเหตุส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชนและวัยแรงงาน และจากการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราของคณะท างานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 มีผู้บาดเจ็บ จ านวน 15,787 คน เสียชีวิต จ านวน 210 คน รถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะที่ท าให้มี
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด สาเหตุหรือพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดเกิดจาก ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 
โดยเฉพาะการไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ ขับขี่เร็วกว่าที่กฎหมายก าหนด  เสพสารเสพ
ติด ขาดความเข้าใจในการขับขี่ที่ถูกต้อง ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรแฝงมาประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจังหวัดฉะเชิงเทราได้ด าเนินการจัดท าโครงการด้านการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนร่วมกับภาคีเครือข่ายตามยุทธศาสตร์ 5E ในการนี้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทราได้ประสานกับโรงไฟฟ้าบางปะกงในการด าเนินโครงการสวมหมวกนิรภัย100 % ด้วยเห็นว่า
ผู้บริหารโรงไฟฟ้าบางปะกงให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงาน 
โรงไฟฟ้าบางปะกงกับมาตรการสวมหมวกนิรภัย 
 โรงไฟฟ้าบางปะกง ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 6 9ต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ้ืนที่ 
1,200 ไร่ อาณาเขตติดกับแม่น้ าบางปะกง และชุมชนโดยรอบ มีพนักงาน 995 คน 
 ชุมชนภายในโรงไฟฟ้า แบ่งเป็นตั้งสถานที่โรงไฟฟ้าฯ และแฟลตที่พักอาศัย ในพ้ืนที่มีร้านอาหาร 2 
แห่ง ได้แก่ ร้านอาหาร 3 และ MESS Hall  ร้านอาหารอยู่ริมแม่น้ าบางปะกงและยังมีองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 
ประดิษฐ์สถานอยู่ใกล้ๆ จากการสังเกตพบว่า พนักงานขับข่ีรถจักรยานยนต์มักไม่สวมหมวกนิรภัย รวมทั้งที่พัก
อาศัยในแฟลตด้วย ที่ผ่านมาเคยมีอุบัติเหตุพนักงานขี่รถจักรยานยนต์ชนแผงกั้นกลางถนนและล้มศีรษะฟาด
พ้ืนจนเสียชีวิต พอเวลาผ่านไปผู้คนก็ลืมเหตุการณ์นั้น แม้ผู้บริหารในยุคนั้นพยายามแก้ไขปัญหา  โดยมี
ประกาศ ใช้มาตรการการปฏิบัติตามกฎจราจรขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 แต่ก็พบว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร 
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 ในปี 2558 โรงไฟฟ้าบางปะกงได้รับค าแนะน าจากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพ่ือเข้าร่วมโครงการมาตรการองค์กรเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยมีบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถและคุณงามพิศ แก้วประดิษฐ์ พ่ีเลี้ยง สอจร.จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าช่วยเหลือผลักดันจน
โครงการประสบความส าเร็จ 
 

  

 

 

 

 

 

เพ่ือให้การด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โรงไฟฟ้าบางปะกงได้ตั้งคณะท างานสวมหมวกกันน็อค100 
%  มีการจัดท าแผนงาน การก าหนดพ้ืนที่ภายในโรงไฟฟ้าบางปะกงต้องสวมหมวกกันน็อค 100 % ทั้ง เข้า –
ออก พ้ืนที่ รวมถึงการจัดให้มีมาตรการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการบังคับใช้ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารประกาศนโยบายความปลอดภัยในการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์และมี
คู่มือให้ถือปฏิบัติทุกหน่วยงาน 

2. ส ารวจการใช้รถจักรยานยนต์มาท างานการมีและสวมหมวกนิรภัยของพนักงาน 
3. จัดท ามาตรการองค์กรเสริมสร้างความปลอดภัยโดยการลง

นามบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ติดตั้ง CCTV รักษาความปลอดภัยพื้นที่และติดตาม

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของพนักงาน 
5. จัดท าป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายบังคับ และตีเส้นจราจร 

เพ่ือจัดระบบการจราจรภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง 
6. ออกบทความการสวมหมวกนิรภัย เพ่ือให้ความรู้กับ

พนักงาน 
7. มีการตักเตือนและลงโทษผู้ฝ่าฝืน 
8. ตั้งด่าน โดย รปภ. ทุก 1 เดือน 
9. รายงานสถานการณ์สวมหมวกนิรภัย ตามวาระประชุมแผนกทุกเดือน 
10. หัวหน้า รปภ. รายงานในที่ประชุม คปอ - รฟก. ทุก 3 เดือนเป็นสถิติ 
11. ท าหนังสือถึง สภ.บางปะกงให้แจ้งข้อมูลการไม่สวมหมวกนิรภัยของพนักงาน เพ่ือ

น ามาใช้พิจารณาทางวินัย 
12. ติดตามประเมินผลการด าเนินการภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงและแนวทางการ

ด าเนินการเพ่ือความต่อเนื่อง 
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-  

 

 การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
 หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือและร่วมด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  

- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
- สถานีต ารวจภูธรบางปะกง 
- โรงไฟฟ้าบางปะกง 
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาฉะเชิงเทรา 
-บ.สมชัยแปดริ้ว มอเตอร์ จ ากัด (ผู้แทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA) 

 ในการจัดหาหมวกนิรภัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจากโรงไฟฟ้าบางปะกง และได้รับ
งบประมาณสมทบจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาฉะเชิงเทรา   
 ส่งผลให้พนักงานสวมหมวกนิรภัยของพนักงานโรงไฟฟ้าบางปะกง 100 % 

 สิ่งท่ีต้องด าเนินการต่อไป 
 ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงยังมีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัยเพ่ือป้องกันตนเองยามเมื่อขับขี่
รถจักรยานยนต์  ซึ่งส่วนหนึ่งคือคนในครอบครัวของพนักงานโรงไฟฟ้าเอง นอกจากนั้น ยังมีประชากรแฝงที่ยัง
มีพฤติกรรมการขับข่ีที่ไม่ปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่องท่ีต้องมีการด าเนินการต่อเนื่อง  
 อย่างไรก็ตาม การด าเนินการมาตรการองค์กรครั้งนี้เริ่มต้นจากแนวคิดของผู้บริหารขององค์กรที่
ต้องการสร้างความปลอดภัยให้เกิดกับพนักงาน เพื่อป้องกันการสูญเสียก าลังคนที่มีฝีมือไปทั้งที่สามารถป้องกัน
ได้ ทั้งนี้ ความส าเร็จเกิดขึ้นได้นั้น ส่วนหนึ่งด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก กรณีตัวอย่างของ
โรงไฟฟ้าบางปะกงสะท้อนให้เห็นว่า มีหน่วยงานที่มีความตั้งใจสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานของตัวเอง 
และหน่วยงานเหล่านี้มีพนักงานจ านวนมาก การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดกับพนักงานได้เท่ากับเรา
สามารถปกป้องชีวิตของคนได้อีกเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่มีเป้าหมายการท างานเพ่ือการป้องกัน
อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ควรให้ความส าคัญในหาทางเชื่อมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานเหล่านี้ 
  
 
 



34 Good Practice ภาคตะวันออก
 

34 Good Practice ภาคตะวันออก 

ชลบุร:ี การจัดการข้อมลูต ารวจเพ่ือก ากับตดิตามแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร 
 

พ.ต.อ.พิสิฎฐ  โปรยรุ่งโรจน์ 
ต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี 

 

 จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย หรือริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศไทย  
มีระยะห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออก ตามทางหลวงหมายเลข 3 สายบางนา  - ตราด เป็นระยะทาง
ประมาณ 81 กม.และมีเส้นทางหลวงหมายเลข 7  กรุงเทพฯ - ชลบุรี ระยะทาง 79 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 45 นาที มีพ้ืนที่ทั้งจังหวัดประมาณ 4,611,829 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,726,953 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.85 ของประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญท่ีมีผู้คนมาท่องเที่ยวปีหนึ่งๆ เป็นจ านวนมาก  นอกจากนั้นยัง
มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งตั้งอยู่ในจังหวัด อาทิ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง                
เป็นต้น 
 จากข้อมูลการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา พบว่าการเสียชีวิตด้วย
อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดชลบุรี โดยเฉลี่ยปีละ 400 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉลี่ย 
6 ,000 – 8 ,000 คน /ปี  จึง เป็นเหตุผลที่ท าให้
ต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี ต้องท าการศึกษาวิเคราะห์
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนอย่าง
ละเอียดว่า การเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง มีสาเหตุมา
จากปัจจัย ใดและน ามาวิ เค ราะห์ เ พ่ือก าหนด
มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ประกอบกับในปี พ.ศ.2557 ได้มีโครงการจัดเก็บและ
วิเคราะห์อุบัติเหตุการจราจรทางถนนของ พล.ต.ต.
โกสินทร์  หินเธาว์  โดยจังหวัดชลบุรี มีสถานีต ารวจ
เมืองชลบุรี น าร่องแห่งแรกและในปี 2558 ได้ขยาย
การเก็บสถิติและวิเคราะห์ในทุกสถานีต ารวจในจังหวัดชลบุรี จนครบทั้ง 23 แห่ง 
 
 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากสถานีต ารวจทุกแห่งในจังหวัดชลบุรี  ได้น าเข้าสู่ที่ประชุม
คณะท างานการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดชลบุรี(กปถ.จว.ชลบุรี) ซึ่งมีนายคมสัน  เอกชัย   
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะท างาน มีการใช้ข้อมูลจากการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนโดยทีม
สืบสวนอุบัติเหตุจังหวัดชลบุรีและในแต่ละเดือนจะมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และก าหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่
ของจังหวัดชลบุรี ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน 
 
แนวทางการท างาน ขั้นตอน และวิธีการ 
 ในทุกๆ วัน สถานีต ารวจในสังกัด โดยสารวัตรจราจร จะต้องตรวจสอบพ้ืนที่รับผิดชอบว่ามีอุบัติเหตุ
ทางถนนเกิดขึ้นก่ีราย มีการตายกี่คน บาดเจ็บกี่คน แล้วรายงานให้ศูนย์วิทยุ ต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี บันทึกไว้ 
โดยแบ่งวงรอบการรายงาน เป็น 2 ช่วงเวลา  ดังนี้ 

ชลบุรี:



35Good Practice ภาคตะวันออก
 

35 Good Practice ภาคตะวันออก 

 ครั้งท่ี 1 เวลา 07.30 น. เป็นการรายงานการเกิดอุบัติเหตุระหว่างเวลา 17.00 น.(ของวันก่อน) – 
เวลา 07.00 น.(ของวันที่รายงาน) 
 ครั้งท่ี 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
ที่ก าหนด ผ่านทาง LINE ของจราจรชลบุรี ทันที 
 ในส่วนของศูนย์จราจร ต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี จะเก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทั้งหมดในแต่ละเดือน  
ดังนี้ 

1. สรุปภาพรวมของอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต  จ านวนครั้ง จ านวนผู้เสียชีวิตแยกชายหญิง จ านวน
ผู้ได้รับบาดเจ็บแยกชายหญิง ห้วงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต  โดยแบ่งเป็น 2 ห้วงเวลา คือ ห้วง
เวลา 06.00 – 18.00 น. และห้วงเวลา 18.00 – 06.00 น.วันเกิดอุบัติเหตุ ประเภทของรถทั้งที่มีคู่กรณี และไม่
มีคู่กรณ ี

2. จัดเก็บสถิติการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลักแต่ละสถานีต ารวจเป็นรายสัปดาห์และราย
เดือน เพ่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

3. ในส่วนของต ารวจภูธรจังหวัด มีการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุในรอบสัปดาห์ ตรวจสอบ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสั่งการให้สถานีต ารวจที่มีการเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตสูง ก าหนดมาตรการและ
แนวทางการแก้ไข เพ่ิมความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ในฐานความผิดที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง 
และเสียชีวิตในทันที เช่น เมาสุราขณะขับรถ ขับรถเร็วเกินก าหนด ขับรถย้อนศร ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ ขับขี่และ
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย 

4. มีการประชุมประจ าเดือน ติดตามผลการด าเนินงานด้านจราจร เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์อุบัติเหตุ
ที่มีผู้เสียชีวิตรายสถานี โดยให้สารวัตรจราจรน าเสนอข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ และที่
ท าให้เสียชีวิต พร้อมทั้งแนวทางในการด าเนินการแก้ไข 
 แม้จะมีการเข้มงวดในการจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรติดอันดับหนึ่งในห้าของประเทศ แต่ก็ยัง
พบว่าอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดชลบุรีไม่มีแนวโน้มที่จะลดน้อยลงเลย  เนื่องด้วยจ านวนรถที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และสภาพการจราจรที่หนาแน่น 

ล าดับ ข้อหา ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1 ไม่สวมหมวกนิรภัย 147,893 144,202 131,958 

2 ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด 

4,547 15,504 35,255 

3 เมาสุราแล้วขับ 3,456 5,875 8,267 

4 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 21,153 26,330 34,717 

5 ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 189,708 180,711 171,722 

6 อุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์ 37,800 43,614 62,692 
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ล าดับ 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 โดยเฉพาะในเขตอ าเภอบ้านบึง ซึ่งในปี พ.ศ.2557 - พ.ศ.2558 อุบัติเหตุจราจรทางถนน มี
อัตราการเสียชีวิตลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ โดย พ.ต.ท.ฐาปนะ  คลอสุวรรณา สารวัตรป้องกันปราบปราม ท า
หน้าที่ควบคุมงานจราจร ได้ใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้มงวด โดยเฉพาะความผิดที่ส่งผลให้
เกิดอุบัติเหตุรุนแรงและเสียชีวิต เช่น จับกุมผู้ขับขี่รถที่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายก าหนด  เมาสุราขณะขับรถ
ตามทางหลวงชนบทถนนในท้องถิ่น หมู่บ้านและถนนสายหลัก 344  
 ทั้งนี้จะเห็นสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเปรียบเทียบของ สถานีต ารวจภูธรบ้านบึง และวิเคราะห์ได้
ว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงมีความสัมพันธ์กับสถิติการบังคับใช้กฎหมายที่เพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน ดังนี้ 
 

 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ สถานีต ารวจภูธรบ้านบึง 
 
 
 
 
 
 

 สถิติการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก สถานีต ารวจภูธรบ้านบึง 

ล าดับ ข้อหา ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1 ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,325 4,269 4,513 

2 ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด 

236 1,009 3,448 

3 เมาสุราแล้วขับ 58 247 540 

4 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1,128 2,970 3,327 

5 ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 3,664 6,547 16,313 

สถิติ เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556- 2558 
2556 2557 2558 

เกิดอุบัติเหตุ 209 361 458 
เสียชีวิต 54 51 16 
บาดเจ็บ 220 353 605 
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ล าดับ 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 
 
ปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จ 

1. ต ารวจจราจรทุกสถานี “ร่วมมือร่วมใจ” ให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน ปฏิบัติจริง มีการวิเคราะห์ข้อมูลจริง  

2. ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงาน ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากท้องถิ่นบางแห่งใน
พ้ืนที่ และภาคเอกชน 

3. ได้รับการสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จากทีม สอจร.
ภาคตะวันออก แขวงการทางขนส่งจังหวัดชลบุรี และ ปภ.จังหวัดชลบุรี 

4. มีการบูรณาการในการจัดเก็บข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้ง
คณะท างานข้อมูลอุบัติเหตุ มีการประชุมประจ าเดือนเพ่ือมอบหมายให้แต่ละหน่วยงาน  รายงานข้อมูล
อุบัติเหตุทางถนนในส่วนที่รับผิดชอบไปยัง ปภ.จังหวัดชลบุรี เพ่ือน าข้อมูลมาตรวจสอบร่วมกัน เพ่ือให้ทราบถึง
สาเหตุและน าเสนอเข้าสู่การประชุมระดับจังหวัดชลบุรี  

5. ในการประชุมประจ าเดือนระดับสถานีต ารวจ หากสถานีที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต 
ก็สามารถได้รับทราบถึงสาเหตุ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ และสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
มาตรการในการป้องกันในพื้นท่ีรับผิดชอบได้  
 อย่างไรก็ตาม อ าเภอที่ยังคงมีการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูง คือ อ าเภอเมืองชลบุรี ศรีราชา และ 
บางละมุง ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีการจราจรคับคั่ง เป็นพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวและ
เมืองอุตสาหกรรม ประชาชนพักอาศัยเป็นจ านวนมาก 
 
บทสรุป.....สู่แนวทางการแก้ไข 

การท างานด้านการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เรามักจะพบว่า หากมีการสอบสวนเชิงลึกลงไป  
จะพบว่า สาเหตุของปัญหาเกิดมาจากสาเหตุใด? แต่ในชั้นนี้ ต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี พบว่า ยานพาหนะที่เกิด
อุบัติเหตุและส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง และเสียชีวิตสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ เท่าที่พบเห็นและน่าจะ
น าไปเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน คือ 

1. กรณีรถจักรยานยนต์ ที่ถูกก าหนดตามกฎหมายให้เดินรถชิดขอบทางด้านซ้าย (มาตรา 35 พ.ร.บ.
จราจรทางบก พ.ศ.2522) หากมีความจ าเป็น จะต้องเปลี่ยนช่องทางเดินรถจากซ้ายไปช่องทางขวาสุ ด 
เพ่ือที่จะเลี้ยวขวาหรือกลับรถ สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมาก เนื่องจากรถยนต์ที่วิ่งในช่องทางเดินรถขวาสุด 
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จะเป็นรถยนต์ที่ใช้ความเร็วสูง การเปลี่ยนช่องทางเดินรถของรถจักรยานยนต์จากซ้ายไปขวา หากเป็นถนนที่มี
ช่องทางเดินรถมากกว่า 2 ช่องทาง จะมีความเสี่ยงสูงเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการเปลี่ยนช่องทางของรถจักรยานยนต์ 
จะถูกบดบังโดยรถยนต์ที่วิ่งอยู่ในช่องทางซ้าย ช่องที่ 1 และ ช่องที่ 2 เมื่อเข้าสู่ช่องทางเดินรถขวาสุด การถูก
บดบัง ท าให้รถที่วิ่งมาในช่องทางเดินรถขวาสุดมองไม่เห็น หรือถ้าเห็นก็อยู่ในระยะเกินกว่าที่จะเบรคได้ทัน 

2. กรณีรถจักรยานยนต์ ที่ถูกก าหนดตามกฎหมาย ให้เดินรถชิดขอบทางด้านซ้าย( มาตรา 35 พ.ร.บ.
จราจรทางบก พ.ศ.2522 : รถที่มีความเร็วช้าหรือรถที่มีความเร็วต่ ากว่าความเร็วของรถคันอ่ืน ที่ขับขี่ใน
ทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่ต้องกลับรถให้ใกล้ชิดขอบทางด้านซ้ายเท่าที่จะกระท าได้/ ผู้ขับขี่รถบรรทุก รถบรรทุก
คนโดยสาร รถจักรยานยนต์ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือได้
จัดช่องเดินรถประจ าทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะ ต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถ
ประจ าทางแล้วแต่กรณี ) หลายครั้งที่รถจักรยานยนต์วิ่งคู่ไปกับรถบรรทุก รถบัส รถขนาดใหญ่ แล้วเกิดการ
เฉี่ยวชนกัน ท าให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มลง แล้วกระเด็นเข้าไปถูกล้อรถบรรทุก/รถบัส ทับเสียชีวิตหรือ
เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง ซึ่งจะพบบ่อยมากในเขตอ าเภอที่มีโรงงานอุตสาหกรรม โรงโม่หิน บ่อดิน-ทราย 
หรือในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งการป้องกันเป็นเรื่องยากล าบาก อาจจะต้องมีการแยกประเภทรถทั้ง 2 ชนิด 
ให้วิ่งกันคนละช่องทาง  
 
บทเรียนจากการด าเนินงาน 
 - การท างานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จะส าเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้น า 
ระดับอ าเภอมีนายอ าเภอ เป็นผู้น า บูรณาการร่วมกันวิเคราะห์อุบัติเหตุ และน ามาค้นหาแนวทางการแก้ไข ทั้ง
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย การปรับปรุงสภาพทางกายภาพของถนน 
 - ส าหรับการมองปัญหาการจราจร ในส่วนของปัญหารถติดขัด ควรให้ความส าคัญเป็นล าดับรองลงไป 
 - ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต ารวจเอง ควรน าเอาแนวคิดการให้สารวัตรจราจรและรองสารวัตรจราจร ต้อง
รับผิดชอบ เป็นพนักงานสอบสวนคดีจราจรโดยเฉพาะ ทั้งนี้  เพ่ือให้การสอบสวนความผิดคดีจราจร (อุบัติเหตุ
การจราจรทางถนน) ได้ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรโดยตรง จึงจะเกิดความรู้
และความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหา ในระดับพ้ืนที่ โรงพักอย่างแท้จริง.....  
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ตราด สงกรานตต์ายเปน็ศูนย์ 
 

ร.ต.ท.พิทักษ์  ทัศนัย 
สภ.บ้านเลื่อน จ.ตราด 

 

 จังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายแดนสุดฝั่งทะเลตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางบกและทางทะเล 
มีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ 2319 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่การปกครอง 7 อ าเภอ มีพ้ืนที่เป็นเกาะ จ านวน 52 
เกาะ ประชากรประมาณ 220,000 คน จังหวัดตราดมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามและเป็นธรรมชาติ ใน
แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตราด ไม่ต่ ากว่า 2 แสน
คน ส่วนใหญ่จะเดินทางไปยังเกาะช้าง เกาะกูด มีถนนสายหลักที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นเส้นทางจากบ้านท่ าจอด 
อ.เขาสมิง ไปยังด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ ประมาณ 120 กม. และไปยังท่าเรือ อ. แหลมงอบ 
เพ่ือเดินทางไปเกาะช้าง เกาะกูด ระยะทางประมาณ 50 กม. นอกจากนี้ยังมีประชากรแฝงเป็นแรงงานต่างชาติ
เข้ามาท างานในพื้นที่อีกประมาณ 2-3 หมื่นคน ส่งผลให้มีการจราจรคับคั่งและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
 จากสภาพพ้ืนที่ จ านวนประชากร นักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้นในแต่ละปี 
ส่งผลให้มีปัญหาด้านการจราจรในภาพรวมของจังหวัด สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ปี พ.ศ. 2557- 2559 ปรากฏว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีแนวโน้มสูงขึ้น (ตามตาราง 1) 
 
ตาราง1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลของจังหวัดตราด 
 เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 
จ านวนครั้งการ
เกิดอุบัติเหตุ 

3 30 40 6 18 

ผู้บาดเจ็บ 4 32 40 6 19 
ผู้เสียชีวิต - 4 3 1 1 
อ า ยุ ผู้ ป ร ะ ส บ
เหตุ(ปี) 

30-39 25-29 16-21 12-16 20-24 

สาเหตุ เมา,เร็ว เมา,เร็ว เมา,เร็ว เมา,เร็ว เมา,เร็ว 
ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 
ถนน ทางชนบท ทางหลวง ทางชนบท ทางชนบท ทางหลวง 
ช่วงเวลา 18.00- 

20.00 น. 
20.00- 

24.00 น. 
16.00- 

21.00 น. 
12.00- 

16.00 น. 
20.00- 

24.00 น. 
 
 จากการวิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พบว่า การเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนของจังหวัดตราดมีแนวโน้มสูงขึ้น และสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาและขับรถเร็ว ยานพาหนะที่เกิดเป็น
รถจักรยานยนต์ ช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงเวลา 16.00 -24.00 น. ถนนที่เกิดเหตุเป็นทางหลวงชนบท 
ผู้บาดเจ็บ-ตาย จะมีอายุในช่วง 15-16 ปี และ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดตราดได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและลด

ตราด
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อุบัติเหตุทางถนนและทางน้ าในช่วงเทศกาลต่างๆ เพ่ือบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐ เอกชน และ
อาสาสมัคร มาแก้ไขปัญหาในทุกด้าน แต่ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนก็ได้รับการแก้ไขได้เพียงระดับ
หน่ึง โดยสถิติการตายในช่วงเทศกาลลดลง แต่สถิติการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นบทเรียนที่จะน ามา
ด าเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีพ.ศ. 2559 
 การด าเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีพ.ศ.2559 จังหวัดตราดได้ก าหนดมาตรการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ า ให้ลดลงจากปีที่ผ่านมา หรือเกิดเหตุน้อยที่สุด
เพ่ือไม่เป็นการกดดันผู้ปฏิบัติงาน โดยแต่งตั้งคณะท างานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ าช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ตั้งจุดตรวจ บังคับใช้กฎหมายทางถนน จ านวน 16 จุด ทางน้ า 2 จุด จุดตรวจชุมชนใน
เส้นทางสายรอง จ านวน 38 ชุด คณะท างานฯ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการ
ต ารวจ รองผู้บังคับการต ารวจ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของจุดตรวจอย่าง
ต่อเนื่อง วันละ 2-3 ครั้ง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมีการตื่นตัวตลอดเวลาและปฏิบัติตนอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังเน้น
การป้องกันในถนนสายรองตามหมู่บ้านต่างๆ มากข้ึน นอกจากจุดตรวจชุมชนแล้ว ยังจัดสายตรวจต ารวจ ออก
ตรวจป้องกันและบังคับใช้กฎหมายในถนนสายรองเพ่ิมขึ้น มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตามมาตรการ 
10 รสขม โดยเฉพาะ เมา ขับเร็ว ย้อนศร และไม่สวมหมวกนิรภัย ก าลังที่ใช้ในการปฏิบัติมีก าลังต ารวจ ขนส่ง 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาธารณสุข ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นก าลังหลัก และมีก าลังสนับสนุน
จากทหาร อปพร.ชรบ. อส.ตร. และกู้ภัย และก าหนดให้สาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ตลอดเวลา 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะท างานฯ ได้ท างานกันอย่างจริงจังตั้งแต่ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ มี
การซักซ้อมแผนการปฏิบัติ ตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ. 2559 การปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ ประชุมคณะท างาน ความร่วมมือของภาคเอกชน 
เช่น บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริษัทห้างร้าน 
อาสาสมัครกู้ภัย การบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กวดขันสถานที่และเวลาในการจ าหน่ายอย่าง
เคร่งครัด เจ้าหน้าที่ทหารมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. ที่ 46/58 ซึ่งเป็นมาตรการยึดรถที่สุ่มเสี่ยงต่อ
การการเกิดอุบัติเหตุอย่างเด็ดขาด 
 เทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดตราด ก าหนดให้มีการเล่นน้ าวันเดียวในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559 
ตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น. มีพ้ืนที่เล่นน้ าไว้อย่างชัดเจน ทุ่มเทก าลังคนทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เล่นน้ า เพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุบังคับใช้กฎหมายจราจร กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง 
 จากการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องเรื่อยมา ท าให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2559 จังหวัด
ตราด ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 30 ครั้ง บาดเจ็บ 30 ราย เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 
2558 แล้ว สถิติแรกเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้น 12 ครั้ง ผู้บาดเจ็บเพ่ิมขึ้น 11 ราย ผู้เสียชีวิตลดลง 1 ราย ถือว่าการ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่จะต้องวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ต่อไป 
 ผลส าเร็จของจังหวัดตราด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในครั้งนี้ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้มอบโล่เกียรติยศ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็น
ศูนย์” ให้กับจังหวัดตราด ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของประเทศ อันเกิดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน
มูลนิธิเมาไม่ขับได้มอบเงินให้จังหวัดตราด จ านวน  30,000 บาทและผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้สั่งการให้ฝ่าย
เลขาฯ ด าเนินการจัดท าโล่ มอบต่อให้อ าเภอทั้ง 7 อ าเภอ โดยมอบในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเมื่อวันที่ 
28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดตราด ซ่ึงใช้งบประมาณของมูลนิธิเมาไม่ขับ 
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บทเรียนที่ได้จากการด าเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2559  ของจังหวัดตราดจนประสบ
ผลส าเร็จ อันเนื่องมาจาก ความมีเอกภาพในการท างานร่วมกันของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน การ
จัดสรรบทบาทหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบของภาคีต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ร่วม “ระดับ
จังหวัด”  โดยมีผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อน
นโยบายเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  สั่งการให้มีการตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม 
อย่างเข้มงวด ใช้มาตรการยึดรถที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตามค าสั่ง คสช.ที่ 46/58 โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร
มารวมปฏิบัติ การเน้นป้องกันในถนนสายรอง คณะท างานน าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานตามจุดตรวจอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น 
ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน จนประสบผลส าเร็จในครั้งนี้ รวมถึงมีการถอดบทเรียนหลังการ
ด าเนินการ เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป 
 จากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันสร้างความปลอดภัยในในการใช้รถใช้ถนน
ให้กับคนในพ้ืนที่จังหวัดตราดได้อย่างแท้จริง. 
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สานพลังภาคีเครือข่าย เพื่อลดอุบัตเิหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ 
 

นางธัญวรรณ ศรีรัตนโชติ  
ส ำนักงำน ปภ.จังหวัดกระบี่ 

 

อุบัติเหตุ เจ็บ ตำย เกิดขึ้นรำยวัน  เรำได้รับรู้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรรำยวันจำกสื่อต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น
สื่อทีวี วิทยุ  หรือผ่ำน social network  เฟสบุคและไลน์กลุ่ม ภำพกำรสูญเสียชีวิต กำรบำดเจ็บแต่ละครั้งแต่
ละเหตุกำรณ์สร้ำงควำมสลดเศร้ำให้กับผู้ที่ได้รับข่ำวสำรในช่วงระยะเวลำหนึ่ง แต่แล้วก็ถูกมองว่ำเป็นเรื่องของ
เวรกรรมที่เกิดแล้วก็มีเหตุให้ต้องจำกไปเท่ำนั้นเอง จะมีสักกี่คนที่มองว่ำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน เป็น
เรื่องท่ีเรำสำมำรถป้องกันได้ แล้วลุกขึ้นมำมองหำสำเหตุหรือต้นตอของปัญหำที่แท้จริง  และช่วยกันหำวิธีกำร
เพ่ือแก้ไขปรับปรุง..เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุ เจ็บ ตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนน ซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ..รำยวันอีกต่อไป 

ภำคีเครือข่ำยลดอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดกระบี่ เริ่มจำกกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง
ของแต่ละหน่วยงำนที่มีภำรกิจด้ำนกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน เช่น ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยจังหวัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด กองบังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด  
บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด และแขวงกำรทำง โดยแต่ละคนมุ่งท ำงำนเพ่ือให้ภำรกิจงำนของ
ตนส ำเร็จตำมตัวชี้วัดหรือเป้ำหมำยที่ต้นสังกัดก ำหนดไว้  แต่ในควำมเป็นจริงกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรม
หลำยอย่ำงจะต้องมีกำรประสำนงำนหรือขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง  จึงจะเกิดกำร
เชื่อมโยงภำคีกันอย่ำงจริงจัง เพ่ือให้เกิดกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดกระบี่ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรศูนย์อ ำนวยกำรควำม
ปลอดภัยทำงถนนของจังหวัด มีหน้ำที่บูรณำกำรจัดท ำแผน ประสำนกำรปฏิบัติ ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในเขตพ้ืนท่ีภำยใต้นโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและคณะกรรมกำรศูนย์
อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัด  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
ด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนของจังหวัดได้ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
แต่สถิติอุบัติเหตุ จ ำนวนผู้บำดเจ็บ และตำย ยังไม่ลดลง ปัญหำยังมีอยู่ และมีแนวโน้มที่จะมำกขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องเช่นกัน ดังนั้นกำรท ำงำนตำมกรอบภำรกิจของหน่วยงำนแต่เพียงฝ่ำยเดียวคงไม่สำมำรถควบคุม
สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงของอุบัติเหตุทำงถนนได้ จึงต้องค้นหำรูปแบบแนวทำงกำรท ำงำนใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 

สอจร. หรือ คณะท ำงำนสนับสนุนวิชำกำรอุบัติเหตุจรำจรระดับจังหวัด ภำยใต้กำรสนับสนุนจำก 
สสส. (ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ)  เป็นโครงกำรที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรเสริมศักยภำพ
กำรท ำงำนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนของจังหวัดกระบี่  โดยกำรเสริมให้ภำคีเครือข่ำยเรียนรู้และใช้กล
ยุทธ์ในกำรท ำงำนตำมแนวทำงของ สอจร. คือ กลยุทธ์ 5 ส. คือต้องอำศัย(สำรสนเทศ มีทีมสหสำขำ เลือก
ประเด็นทีสุ่ดเสี่ยง สร้ำงกำรมีส่วนร่วม และงำนนั้นๆ ต้องสุดคุ้ม)   

ภำคีเครือข่ำยลดอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดกระบี่ จึงได้มีกำรพัฒนำทีมงำนที่มศีักยภำพมำอย่ำงต่อเนื่อง 
เกิดภำคีเครือข่ำยใหม่ๆ  ทั้งภำครำชกำร ภำคท้องถิ่น และเอกชน มีกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันในหลำยเรื่องหลำย
ประเด็นอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยมุ่งให้เกิดผลงำนนวัตกรรมใหม่ๆ มีกำรบูรณำกำรแผนงำนโครงกำรเพ่ือกำรแก้ไข
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อตัรา/แสนประชากร 

ปัญหำร่วมกันเป็นพื้นฐำนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งโดยใช้งบประมำณปกติของแต่ละหน่วยงำน ทั้งจำกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำกภำคเอกชน เกิดเป็นผลงำนร่วมกันของภำคีเครือข่ำย เกิดกำรขยำยผลภำคีเครือข่ำยระดับ
จังหวัดสู่ภำคีเครือข่ำยระดับพ้ืนที่มำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกทีมงำนมองเห็นว่ำ กำรจัดกำรปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน 
เพ่ือให้ได้ผลและมีควำมยั่งยืนมำกท่ีสุด  จะต้องสร้ำงแนวร่วมในระดับพ้ืนที่ให้มีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของปัญหำ มี
ควำมตระหนักรู้  รู้วิธีกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่ และเชื่อมโยงเป็นภำคี เครือข่ำยต่อเนื่องกันไป 
โดยมุ่งเป้ำพัฒนำศักยภำพศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนระดับอ ำเภอ และระดับท้องถิ่น  ซึ่งให้
สอดคล้องกับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน พ.ศ.2554 ที่ก ำหนดให้
ทุกอ ำเภอและท้องถิ่นมีกำรจัดกำรปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนในระดับพื้นที่ 

กำรเชื่อมและพัฒนำภำคีเครือข่ำยลดอุบัติเหตุทำงถนนในระดับพ้ืนที่ อำศัยกำรเชื่อมโยงจำกภำคี
เครือข่ำยหลักของจังหวัด ทั้งในภำครำชกำร เช่น ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด สำมำรถประสำนงำนและเชื่อม
ไปถึงกลุ่มภำคี สำธำรณสุขอ ำเภอ โรงพยำบำลอ ำเภอ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล(รพ.สต.) และหน่วยกู้
ชีพต่ำง ๆ ทั้งนี้กองบังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด ก็สำมำรถหรือประสำนถึงสถำนีต ำรวจภูธรในพ้ืนที่ทุกแห่ง 
ส่วนส ำนักงำน ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด สำมำรถประสำนงำนถึงศูนย์อำสำป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน (อปพร.) ได้ในทุกอ ำเภอ เป็นต้น  และในส่วนภำคเอกชน เช่น สื่อมวลชนจะมีเครือข่ำยสื่ออำสำอยู่ทั่วทุก
อ ำเภอ  

กำรเสริมสร้ำงพลังภำคีเครือข่ำยลดอุบัติเหตุทำงถนนในพ้ืนที่  นอกจำกจะต้องให้ภำคีหลักเชื่อมให้
แล้วยัง  จะต้องสนับสนุนให้พ้ืนที่ได้มีกำรขับเคลื่อนตำมกลยุทธ์ 5 ส. เช่นเดียวกัน และมีกิจกรรมบูรณำกำร
เพ่ือกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในระดับพื้นท่ีให้มำกขึ้น จัดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งจังหวัดอย่ำง
น้อยปีละ 1  ครั้ง  เพื่อมำร่วมกันทบทวนบทเรียนและกระตุ้นกำรขับเคลื่อนงำนป้องกันฯ อย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
 แม้สถิติกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ยังไม่ลดลง  อ้ำงอิงจำก
ข้อมูลส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกระบี่ รำยงำนอัตรำกำรเสียชีวิต ในปี 2558 สูงถึง 30.2 คนต่อแสน
ประชำกร ซึ่งเพ่ิมจำก 23.9 ต่อแสนประชำกรในปี 2556 แต่จำกกำรท ำงำนในแนวทำงภำคีเครือข่ำยท ำให้เกิด
กำรบูรณำกำรแผนงำนป้องกันอุบัติเหตุฯ อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่ำในระยะยำวจะสำมำรถสร้ำงวัฒนธรรมควำม
ปลอดภัยทำงถนน เพ่ือลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ ลดผู้บำดเจ็บ ลดผู้เสียชีวิต ในที่สุด ซึ่งจะช่วยลดอัตรำกำร
เสียชีวิตลงได้ เพรำะเรำมีควำมเชื่อร่วมกันว่ำ..อุบัติเหตุทำงถนน สำมำรถป้องกันได้ หำกทุกภำคีร่วมท ำงำนกัน
ต่อไป กระบี่จะเป็นเมืองปลอดภัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด ที่ว่ำ “กระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภำพ
ระดับนำนำชำติ เกษตรอุตสำหกรรมยั่งยืน สังคมน่ำอยู่ มีกำรปรับตัวเท่ำทันต่อบริบทกำรเปลี่ยนแปลง” 
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ไปถึงกลุ่มภำคี สำธำรณสุขอ ำเภอ โรงพยำบำลอ ำเภอ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล(รพ.สต.) และหน่วยกู้
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กำรบูรณำกำรแผนงำนป้องกันอุบัติเหตุฯ อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่ำในระยะยำวจะสำมำรถสร้ำงวัฒนธรรมควำม
ปลอดภัยทำงถนน เพ่ือลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ ลดผู้บำดเจ็บ ลดผู้เสียชีวิต ในที่สุด ซึ่งจะช่วยลดอัตรำกำร
เสียชีวิตลงได้ เพรำะเรำมีควำมเชื่อร่วมกันว่ำ..อุบัติเหตุทำงถนน สำมำรถป้องกันได้ หำกทุกภำคีร่วมท ำงำนกัน
ต่อไป กระบี่จะเป็นเมืองปลอดภัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด ที่ว่ำ “กระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภำพ
ระดับนำนำชำติ เกษตรอุตสำหกรรมยั่งยืน สังคมน่ำอยู่ มีกำรปรับตัวเท่ำทันต่อบริบทกำรเปลี่ยนแปลง” 
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ข้อมูลพื้นที่เป็นฐาน ..บูรณาการด้วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 

นางเจนจิรา  ศรีกระจ่าง   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกระบี่ 

 

ในแต่ละปีมีผู้สูญเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนในโลกนี้มำกกว่ำ 1.25 ล้ำนคน ส ำหรับประเทศไทย
ข้อมูลกระทรวงสำธำรณสุขปี 2556 พบวำมีผูเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน 15,045 คน (23.16 คนตอประชำ
กรแสนคน) เฉลี่ย 40 คนตอวัน หรือ 2 คนตอชั่วโมง ผูบำดเจ็บที่ตองรักษำตัวในโรงพยำบำล  มีจ ำนวน
ประมำณ 107,123 คนต่อปี ส่งผลให้องค์กำรอนำมัยโลกได้รำยงำนว่ำปี 2557 ประเทศไทยมีอัตรำกำรเสียชีวิต
จำกอุบัติเหตุทำงถนน สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก 
 เมื่อวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก พบว่ำผู้บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนนส่วนใหญ่  ร้อยละ36 อยู่ในช่วงกลุ่ม
วัยรุ่นและวัยแรงงำนอำยุตั้งแต่ 15-29 ปี บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุรถจักรยำนยนต์สูงถึงร้อยละ 16.06 นับว่ำเป็น
กำรสูญเสียที่ส ำคัญเพรำะคนในวัยนี้เป็นก ำลังหลักของครอบครัวและสังคม  

ส ำหรับจังหวัดกระบี่ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรทำงบก พบว่ำ ระหว่ำงปี 
๒๕๕5–๒๕๕8  อัตรำตำยยังไม่ลดลงกลับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจำก 29.51 ในปี 2555 เป็น 30.2 ต่อแสน
ประชำกร ในปี 2558 และในปีงบประมำณ ๒๕๕9  เพียงแค่ 10 เดือนแรก อัตรำกำรตำยจำกอุบัติเหตุทำง
ถนนก็สูงถึง 36 คนต่อแสนประชำกร และข้อมูลปี 2558 พบว่ำผู้บำดเจ็บที่ขี่รถจักรยำนยนต์ ไม่สวมหมวก
นิรภัยถึง ร้อยละ 86  อุบัติเหตุในทุกอ ำเภอ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกระบี่ ภำยใต้กำรน ำของนำยแพทย์ไพศำล เกื้ออรุณ นำยแพทย์
สำธำรณสุขจังหวัดกระบี่กล่ำวไว้ว่ำ “ทุกงำนที่ลงสู่ชุมชนควรบูรณำกำรให้เป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งง่ำยต่อกำร
ท ำงำนในระดับพ้ืนที่” จึงได้บูรณำกำรกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน กับงำนระบบสุขภำพอ ำเภอ โดย 
DHS ใช้หลักยุทธศำสตร์ 5 เสำหลักคือ เสำที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน เสำที่ 2 ถนนและ
กำรสัญจรปลอดภัย เสำที่ 3 ยำนพำหนะปลอดภัย เสำที่ 4 ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย และเสำที่ 5 กำร
ตอบสนองหรือกำรช่วยชีวิตหลังเกิดเหตุ กำรท ำงำนป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน ควรเป็นทีมสหสำขำเชื่อมกับ
คณะท ำงำนจังหวัดซึ่งมีกำรด ำเนินงำนถึงระดับพ้ืนที่ โดยกำรใช้ชุมชนเป็นฐำนขับเคลื่อนผลักดันผ่ำนกำร
ด ำเนินงำนถึงระดับต ำบลเป็นกำรจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำรร่วม เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม รับรู้
ปัญหำ เกิดกระบวนกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงตรงจุดเกิดควำมร่วมมือของเครือข่ำย น ำไปสู่ระบบสุขภำพชุมชนที่
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนแบบพึ่งตนเองได้อย่ำงเข็มแข็งและยั่งยืน 
 กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน โดยใช้ข้อมูลในระดับพ้ืนที่  เริ่มจำกกำรให้แต่ละต ำบล 
สังเครำะห์ข้อมูลบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนนที่มีในระดับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล โรงพยำบำล
ชุมชน โดยจังหวัดสนับสนุนให้แต่ละอ ำเภอน ำเสนอข้อมูล กำรบำดเจ็บและเสียชีวิตในที่ประชุมต่ำงๆ รวมทั้ง
กำรท ำประชำคมในหมู่บ้ำน และในกรณีเกิดเหตุกำรณ์เสียชีวิตในระดับพ้ืนที่ตำมเกณฑ์ระบำดวิทยำ ให้ทีมสห
สำขำระดับต ำบลร่วมกับทีมสหสำขำระดับจังหวัด สอบสวนหำสำเหตุกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต โดยละเอียด 
เช่นตัวอย่ำงกำรปฎิบัติงำนในจังหวัดกระบี่ ดังนี้ 

กรณีตัวอย่ำงที่ 1 เกิดกับนักเรียน กศน.ที่ต ำบลล ำทับประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต 3 รำย ได้มีกำร
สอบสวนหำสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ โดยทีมสหสำขำวิชำชีพพร้อมกับกำรน ำข้อมูลเข้ำในกำรประชุมระดับ
อ ำเภอ  ได้ข้อสรุปว่ำผู้ประสบเหตุมีพฤติกรรมเสี่ยง ขับเร็วไม่สวมหมวกนิรภัย ประกอบกับสภำพแวดล้อม
บริเวณเกิดเหตุมีปัญหำชุมชนจึงได้ปรับปรุงทัศนวิสัยข้ำงทำง เพ่ิมกำรเข้มงวดทำงวินัยจรำจร มีข้อตกลงในที่
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ประชุมให้เกิดกำรแก้ปัญหำระดับพ้ืนที่ได้ทันทีเช่น เทศบำลต ำบลล ำทับจะด ำเนินกำรตัดหญ้ำข้ำงถนนทุก 15 
วัน หลังกำรด ำเนินกำรถนนเส้นนั้น ยังไม่มีผู้ได้รับบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนอีก 

กรณีตัวอย่ำงที่ 2 กำรน ำข้อมูลเพื่อปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทำงแยก หมู่ที่ 5 ต ำบลคีรีวง อ ำเภอปลำย
พระยำ หลังจำกเกิดเหตุเฉลี่ยเดือนละ 3 ครั้ง มีผู้บำดเจ็บ 3-4 รำยต่อเดือน ชุมชนเสนอติดตั้งไฟกระพริบทำง
แยกเข้ำหมู่บ้ำน จำกข้อมูลกำรประชุมในระดับพ้ืนที่ ส่งข้อมูลไปให้ทีมสหสำขำระดับจังหวัดเชื่อมประสำนภำคี
น ำไปสู่กำรติดตั้งไฟกระพริบทำงแยกเข้ำหมู่บ้ำน หลังจำกกำรติดตั้งไฟกระพริบ ไม่มีกำรเกิดเหตุซ้ ำ 

กรณีตัวอย่ำงที่ 3  ที่บริเวณโค้งวัดพรุดินนำ อ ำเภอคลองท่อม จำกกำรประชุมในคณะกรรมกำรต ำบล
จัดกำรสุขภำพระดับพ้ืนที่ พบว่ำมีรำยงำนเกิดเหตุ 15 ครั้ง มีผู้บำดเจ็บ 16 รำย เคยมีกำรน ำเสนอไปยัง
หน่วยงำนหลำยครั้งแต่ยังไม่เกิดกำรแก้ปัญหำที่ระดับพ้ืนที่ จึงส่งข้อมูลมำให้ทีมสหสำขำของจังหวัด เพ่ือ
ประสำนงำนและร่วมหำทำงแก้ไข ผลสรุปว่ำได้มีกำรบูรณำกำร โดยขนส่งจังหวัดกระบี่ จัดท ำป้ำยเตือนข้ำง
ทำงทันทีหลังกำรประชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลควำมเรียบร้อย ขอพ้ืนที่ชำวบ้ำนในกำรติดตั้งป้ำย 
และแขวงกำรทำงจังหวัดกระบี่ ด ำเนินกำรฉำบถนนด้วยสีพิเศษกันลื่น   (red anti skid material) เป็นผลให้
จุดเสี่ยงบริเวณนี้ได้รับกำรแก้ไข และไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงเกิดข้ึนอีกเลย  

จำก 3 กรณีตัวอย่ำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำชุมชนหรือพ้ืนที่ได้เล็งเห็นปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน มีกำรใช้
ข้อมูลเพ่ือผลักดันให้มีกำรแก้ไขหรือน ำเข้ำสู่กระบวนกำรแก้ไขปัญหำให้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับกล
ยุทธ์5 ส.ของ สอจร. คือ สำรสนเทศ สหสำขำ สุดเสี่ยง ส่วนร่วมและสุดคุ้ม  จึงสำมำรถหยิบยกเป็นตัวอย่ำง
ให้กับชุมชน/พื้นที่อ่ืนๆ ต่อไป ถึงแม้ว่ำกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในต ำบลจัดกำรสุขภำพ 
ในระยะแรกคณะกรรมกำรระดับพ้ืนที่ยังไม่ค่อยเข้ำใจบริบทและรูปแบบกำรขับเคลื่อนงำนได้อย่ำงทั่วถึง แต่
บทเรียนกำรด ำเนินงำนของพ้ืนที่ประสบควำมส ำเร็จ ภำยใต้กระบวนกำร 5 ส. โดยใช้มูลพ้ืนที่เป็นฐำน กำร
ขับเคลื่อนงำนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในพ้ืนที่ จะเป็นต้นแบบให้กับชุมชน/พ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป ส่งผลให้
ชุมชนมีควำมตื่นตัวมำกขึ้น ทรำบว่ำเรื่องอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องไกลตัว อุบัติเหตุทำงถนนป้องกันได้ถ้ำทุกคน
ร่วมกันท ำงำนในแนวภำคีเครือข่ำย   
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ถนนชนวัว 
 

คุณบุญรอด  โพชะเรือง 
สนง.ปภ.จ.ปัตตำนี 

 

 “ข่ำวดังวันนี้ นำยอ ำเภอเมืองปัตตำนี น ำก ำลังหลำยฝ่ำย บุกจับวัว กว่ำ 30 ตัว” หลำยคนฉงนฉงำย 
อุทำน...เอ้ำ...นำยอ ำเภอไปจับวัวมำท ำอะไรละวัวท ำอะไรผิดหรือ หรือวัวไปขโมยของเค้ำ ร้อยแปดค ำถำม??..
เครื่องหมำยค ำถำมเต็มใบหน้ำของหลำยต่อหลำยคนในพ้ืนที่อ ำเภอเมืองปัตตำนี ควำมสงสัยขยำยวงกว้ำงไปทั้ง
เมืองปัตตำนี ชั่วข้ำมคืน เจ้ำหน้ำที่ประกำศให้เจ้ำของวัวมำรำยงำนตัวด่วนที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองปัตตำนี 
 
 
 
 
  กำรเลี้ยงวัวชน เป็นวิถีชีวิตของชำวเมืองปัตตำนี  กีฬำชนวัวมีมำตั้งแต่สมัยโบรำณ ถนนในสำย มอ. 
วิทยำเขตปัตตำนี อ ำเภอเมืองปัตตำนี จึงเต็มไปด้วยฝูงวัว เดินข้ำมถนน หำอำหำรหำหญ้ำข้ำงทำง ขับถ่ำย รอ
เจ้ำของ  แม้แต่แพะ  แกะ  ก็ยังมีมำเดินเพ่นพ่ำนบนถนนอยู่บ่อยๆ จนเป็นที่ชินตำของผู้คน  แต่ก็ได้สร้ำงควำม
เดือดร้อนให้ประชำชนมำนำนนับหลำยปีด้วยเช่นกัน  เนื่องจำกวัวเหล่ำนี้กรีดขวำงกำรสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน  
ท ำให้เกิดเหตุรถเฉี่ยวชนวัว แต่ประชำชนต้องยอมทนกับปัญหำ  โดยปีที่ผ่ำนมำ เกิดอุบัติเหตุ  รถชนกับวัว
หลำยครั้ง มีผู้บำดเจ็บ และถึงขั้นเสียชีวิตที่ประชำชนร้องเรียนไปยังอ ำเภอหลำยครั้งแตเ่หตุกำรณ์ดังกล่ำว ยัง
ไม่ได้รับกำรแก้ไขจำกทุกหน่วยงำนที่รับผิดชอบดูแลถนนดังกล่ำว  เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นวิถีชีวิตของชุมชน กำร
แก้ปัญหำจึงไม่มีผู้น ำใดหยิบยกข้ึนมำ ร้ำนค้ำบริเวณนั้นเดือดร้อนมำก  อุบัติเหตุทำงถนน “ถนนชนวัว” 
เกิดข้ึนซ้ ำแล้วซ้ ำอีก หลำยต่อหลำยรำย  วันแล้ววันเล่ำ รอกำรแก้ไข 
 จนกระทั่ง  วันหนึ่ง นำยสมนึก พรมเขียว นำยอ ำเภอเมืองปัตตำนี  ได้ประสบเหตุกับตนเองในขณะ
น ำรถประจ ำต ำแหน่งไปตรวจรำชกำรในพ้ืนที่ถนนสำย มอ. ปัตตำนี  รถคันดังกล่ำวไปชนกับฝูงวัวบน “ถนน
ชนวัว”รถรำชกำรเสียหำย  แต่ไม่มีใครได้รับบำดเจ็บ นำยอ ำเภอ  จึงได้สั่งกำรขั้นเด็ดขำด  ให้น ำก ำลังหลำย
ฝ่ำยลงพื้นที“่ถนนชนวัว”จับตัวต้นเหตุ  คือ วัว ทั้งหมดไปไว้ในคอกท่ีจัดท ำเป็นที่ส ำรองไว้  รองรับ วัว 30 กว่ำ
ตัว  พร้อมส่งประกำศให้เจ้ำของวัวที่มีหลักฐำนชัดเจนมำแสดงตนและรับวัวกลับ เพ่ือให้ร่วมกันจัดระเบียบ
พ้ืนที่ถนน แก้ปัญหำอุบัติเหตุบนถนนชนวัวดังกล่ำว โดยเฉพำะเขตต ำบลรูสะมิและและต ำบลบำนำ  อ ำเภอ
เมืองปัตตำนี กำรจัดระเบียบใช้ถนนร่วมกันระหว่ำงคนเลี้ยงวัวและประชำชนทั่วไป นำยอ ำเภอเมืองปัตตำนี  
ได้ออกมำตรกำรขั้นเด็ดขำดกับเจ้ำของวัว  โดยแจ้งกับเจ้ำของวัว  ให้มำรับวัวคืน  ถ้ำไม่มำรับคืนจะขำด
ทอดตลำด จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยกับเจ้ำของสัตว์เลี้ยงอย่ำงจริงจัง  เข้มงวด  และจัดระเบียบถนนสำย
ต่ำงๆ ให้ปรำศจำกสัตว์เลี้ยง ซ่ึงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน และจะไม่ยอมให้ “ถนนวัวชน” 
คงอยู่ในเมืองปัตตำนี เช่นนี้ต่อไป 

มำตรกำร “ทันที  รวดเร็ว  เห็นผลและจริงจัง”  ของนำยอ ำเภอเมืองปัตตำนี ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนอ ำเภอเมืองปัตตำนี  แสดงถึงควำมเป็นผู้น ำที่เข้มแข็ง กล้ำคิดกล้ำท ำ  และ
ห่วงใยประชำชน  โดยไม่เกรงกลัวต่อกำรต่อต้ำนใดๆ  ก็เพ่ือลบชื่อ “ถนนวัวชน”  ให้หมดไป ผู้สัญจรไปมำบน
ถนนสำยต่ำงๆของเมืองปัตตำนี  ห้ำงร้ำนค้ำ  นักเรียน  นักศึกษำ ประชำชน เริ่มรู้สึกปลอดภัยและเบิกบำนใจ 
กับกำรจัดระเบียบครั้งนี้ 
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ก่อนจะมาถึง....วันน้ีที่กาลิซา 
 

คุณบุญรอด  โพชะเรือง 
สนง.ปภ.จ.ปัตตำนี 

 

 ถนนสำยหลักที่กำลิซำผ่ำนหน้ำโรงเรียน เป็นเส้นทำงโค้งแคบๆ  ช่วงเช้ำที่วุ่นวำยของมูตูหรือ(รถ
มอเตอร์ไซด์)หลำยคัน สวนกันไปมำทั้งถนนด้ำนซำย และขวำ หน้ำโรงเรียน ผู้ขับขี่มูตู เบำะหลังมีอำเด๊ะหรือ
ลูกตัวน้อยเกำะเอวอีปู(แม่)  หรือบำปะ(พ่อ)  ต่ำงจอดรถหน้ำโรงเรียนส่งอำเด๊ะเข้ำโรงเรียน  วันแล้ว...วันเล่ำ
....เป็นภำพที่ชินตำ   

แต่ภำพที่ตรึงใจไม่มีวันลืมเกิดขึ้นในวันหนึ่ง  บนถนนทำงโค้งเส้นเดิมห่ำงจำกโรงเรียนไม่เกิน  100 
เมตร เสียงโครม...ดังลั่นพร้อมกับเสียงมอเตอร์ไซด์ล้มบนถนนตรงล้อหน้ำด้ำนซ้ำยของรถยนต์คันนั้น   ปรำกฏ
ภำพ  แม่ขับมอเตอร์ไซด์ติดคำล้อรถยนต์  ศีรษะฟำดพ้ืนเลือดละเลงบนพ้ืนถนน   ลูกน้อยกระเด็นไปอยู่ข้ำง
ถนนนแขนขำบิดเบี้ยวผู้เป็นแม่ไร้ควำมรู้สึกใดๆ ส่วนเด็กน้อยแขนขำหัก นี่เป็นกรณีหนึ่งในจ ำนวนอุบัติเหตุที่
เกิดหน้ำโรงเรียนนี้  แม้แต่หน้ำโรงเรียนอุบัติเหตุก็เกิดได้ในครั้งแล้วครั้งเล่ำ แต่ละปีจนมีผู้บำดเจ็บและเสียชีวิต 
 ปัญหำนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมำให้ทุกคนเห็น  เป็นข้อมูลที่ท่ำนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  น ำไปเป็นวำระ
พูดคุยกับผู้ปกครองและผู้ใหญ่บ้ำนทั้ง 6  ชุมชน ของกำลิซำชี้ให้เห็นถึงปัญหำควำมปลอดภัยของพ่อแม่พ่ีน้อง
ลูกหลำนกำลิซำ  ในกำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงจริง  หำสำเหตุว่ำท ำไมถนนสำยนี้จึงไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนน  
ท ำอย่ำงไรให้เกิดควำมปลอดภัยร่วมกัน  ชำวบ้ำนตกลงกันว่ำเบื้องตนเรำต้องช่วยตัวเองให้ถึงที่สุดก่อน  ด้วย
กำรร่วมมือร่วมใจกันในบ้ำนเรำเป็นแนวทำงหลักที่ ผอ.โรงเรียนยืนหยัดกับผู้ปกครอง  ผู้ใหญ่บ้ำนทั้ง 6 ชุมชน 
 

 ดังนั้น  เมื่อทีมศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดนรำธิวำส เข้ำพบ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
รับฟังควำมทุกข์ร้อนใจของคนกำลิซำ ชำวบ้ำนและครูในโรงเรียนร่วมกันด ำเนินกำรร่วมกันแก้ปัญหำจึงเกิดขึ้น  
 อันดับแรกที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน  คือ กำรเพิ่มควำมรู้ให้แก่คนใน 6 ชุมชนอย่ำงจริงจัง  คือ ควำมรู้ใน
กำรขับขี่รถจักรยำนยนต์อย่ำงปลอดภัย  ถูกวินัยจรำจร กำรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง  พร้อมมีใบอนุญำตขับขี่
รถจักรยำนยนต์ที่ถูกต้องตำมระเบียบของกฎหมำยจรำจร  โดยกำรคัดเลือกแกนน ำหมู่ บ้ำนละ 20 คน   ให้
แกนน ำให้ได้เรียนรู้ ฝึกขับขี่รถจักรยำนยนต์อย่ำงมีเทคนิค ไม่สุ่มเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนและให้น ำ
ควำมรู้นี้ไปแนะน ำคนในบ้ำนตนเองให้ขับข่ีรถจักรยำนยนต์อย่ำงปลอดภัย ด้วยสติและปัญญำอย่ำงถูกวินัย 
 
 
   
 



48 Good Practice ภาคใต้
 

48 Good Practice ภาคใต ้ 

ล ำดับที่สอง ท ำอย่ำงไร ให้คน ทั้ง 6 หมู่บ้ำนสร้ำงกติกำร่วมกัน มิใช่บังคับ แต่เป็นกติกำท่ียอมรับ
ร่วมกันถือปฏิบัติเช่นเดียวกันทุกคน ผู้ใหญ่บ้ำนพร้อมแกนน ำ ร่วมกันก ำหนดกติกำ และจัดมำตรกำรเสริมด้วย
กำรตั้ง“ด่ำนชุมชนคนกำลิซำ” คอยแนะน ำ ตักเตือนให้สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับข่ีรถจักรยำนยนต์ให้ถูกวินัย
จรำจร  แกนน ำจะตั้งด่ำนเตือนอำทิตย์ละ 1 ครั้ง ในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งมกีำรจรำจรคับคั่ง กติกำร่วมกัน หำกผิด 
ไม่ใส่หมวกนิรภัย ครั้งที่ 1 จะถูกตักเตือน ครั้งที่ ๒ ให้ไปท ำงำนสำธำรณะประโยชน์ และครั้งที่ 3 ปรับเป็นเงิน 
20 บำท เข้ำชมรมพัฒนำหมู่บ้ำน ผู้ใหญ่ทุกบ้ำนลงนำมในค ำสั่งติดประกำศให้ทรำบทั่วกันและให้ถือปฏิบัติ
อย่ำงเคร่งครัด 

   
 
 
 
 
 
 
 เสียงสะท้อนจำกแบกรีหรืออำสำสมัคร แกนน ำในกำรตั้งด่ำนตรวจคนกำลิซำ บ้ำนฮูลู “กลัวพรรค
พวกจะว่ำเอำ”  แบกรีพูดกับ ผอ.โรงเรียน  “แบกรี..บอกชำวบ้ำนว่ำอย่ำงไรละเมื่อโบกให้เขำจอดรถ”  “ถ้ำไม่
ใส่หมวกกันน็อค  เมื่อมูตู(มอเตอร์ไซด์)เกิดอุบัติเหตุจะเจ็บหรือตำยหรือพิกำร..เมียต้องเป็นหม้ำยลูกไม่มีพ่อนะ
...ถ้ำเกิดพิกำรขึ้นมำ...ลูกเมียแบจะเดือดร้อนนะ” แบกรีเล่ำให้ ผอ.โรงเรียนฟัง 
 ควำมส ำเร็จครั้งนี้  จะไม่เกิด  หำกไม่มีกำรชงข้อมูลสำรสนเทศท่ีสุดเสี่ยง  น ำขึ้นมำพูดคุย  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 หล่อเลี้ยง เปรียบเหมือน “ชำยข้ำงถนน”  เพ่ือท ำหน้ำที่บริกำรรับส่งคนทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็ก
นักเรียนชั้นประถม มัธยม อุดมศึกษำ ข้ำรำชกำร พ่อค้ำแม่ค้ำ และแม้แต่ชำวต่ำงชำติต่ำงก็ใช้บริกำร “ชำยข้ำง
ถนน” ปัญหำที่ตำมมำของ  “ชำยข้ำงถนน”คือรำคำค่ำบริกำรที่ไม่คงที ปรับเปลี่ยนไปตำมควำมรู้สึก  มำกบ้ำง
น้อยบ้ำง  แล้วแต่ใครจะตั้งรำคำ อีกภำพที่ปรำกฏจนร้ำวรำนใจของ “ชำยข้ำงถนน” คือควำมสูญเสียบน
ถนนหลำยสำยจนเขำต้องสะท้อนว่ำ  “ถ้ำเรำมีควำมรู้สักนิดเข้ำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทำงถนนแทนที่
เขำจะต้องตำยต่อหน้ำต่อตำเรำเขำอำจจะมีชีวิตรอดก็ได้นะ”    
 ปัญหำ และควำมรู้สึกเหล่ำนี้  เป็นข้อมูลที่ถูกน ำมำเล่ำในเวทีแลกเปลี่ยนของคณะท ำงำนกอง
เลขำนุกำร ศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดปัตตำนี โดยสำรวัตรจรำจรเมืองปัตตำนี ร่วมระดม
ควำมคิด หำวิธีกำร ท ำให้เกิดระเบียบที่ถูกต้อง และให้กำรบริกำรของมอเตอร์รับจ้ำง ประทับใจผู้รับบริกำร 
มติที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่ำ ต้องร่วมมือแสวงหำควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยทั้งภำครำชกำร มอเตอร์รับจ้ำงเอง
จะต้องสร้ำงกำรมีส่วนร่วม มิใช่มำจำกกำรสั่งกำรจำกทำงรำชกำร  ซึ่งจะเป็นกำรกดดันและบังคับให้กระท ำ
ตำมโดยที่ไม่อยำกจะท ำ  

กำรประชุมร่วมทั้งฝ่ำยรำชกำร  และทีมมอเตอร์ไซด์รับจ้ำงในพ้ืนที่จึงเกิดขึ้น  โดยสิ่งแรกที่จะต้อง
ให้แก่ทีมมอเตอร์รับจ้ำง คือ ควำมรู้ เพ่ือปกป้องชีวิต และกำรบำดเจ็บจำกกำรประกอบอำชีพมอเตอร์รับจ้ำง
จะต้องมีองค์ควำมรู้กำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย ถูกต้องวินัยจรำจร สวมหมวกนิรภัยป้องอันตรำยของศีรษะเมื่อเกิด
อุบัติเหตุทำงถนน  นอกจำกนี้  พ้ืนที่เมืองปัตตำนีกว้ำงขวำง  ยำกต่อกำรดูแล จึงให้แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 โซน 4 สี 
โดยใช้เสื้อกั๊กประจ ำตัวแยกตำมสี  สิ่งส ำคัญคือ ต้องมีหัวหน้ำโซนในกำรประสำนงำน ควบคุม ดูแล และก ำกับ
แนะน ำ  ที่ประชุมลงมติ ให้มีโซนสีส้ม น้ ำเงิน เหหลือง และแดง ให้มีหัวหน้ำโซน อีกปัญหำ คือ กำรมีปำกมี
เสียงกับผู้รับบริกำรเรื่องมำตรฐำน รำคำค่ำบริกำรที่ยุติธรรมจึงให้ขนส่งจังหวัดก ำหนดค่ำบริกำร  จึงให้มอเตอร์
ไซดต์ิดป้ำยไวนิลบอกรำคำไว้ทุกโซน และสิ่งที่ละเลยไม่ได้ คือ กำรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อให้บริกำรลูกค้ำ
และแนะน ำให้ลูกค้ำสวมหมวกนิรภัยเช่นเดียวกับตนเองด้วย  

มำถึงภำรกิจที่มำจำกใจของ “ชำยข้ำงถนน” ที่อำสำเข้ำมำช่วยผู้ประสบเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุบริเวณ
ถนนที่พวกเขำประจ ำอยู่จะต้องรีบแจ้งหน่วยกู้ชีพ โรงพยำบำลเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ โดยเร่งด่วน  ให้เข้ำมำยังพ้ืนที่
เกิดเหตุ และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณที่เกิดเหตุมิให้เกิดกำรจรำจรติดขัด  และที่จะต้อง
ปฏิบัติอีกประกำร คือ กำรจดบันทึกข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนบริเวณท่ีประจ ำอยู่เป็นรำยวัน 
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จำกมำตรกำรที่ก ำหนดให้ “ชำยข้ำงถนนหรือมอเตอร์ไซด์รับจ้ำง”  ถือปฏิบัตินั้น มีค ำถำมว่ำ “แรงไป
หรือไม่”เสียงจำก...แบรอมลี หัวหน้ำโซนสีส้ม “ไม่แรงหรอกครับ...แต่เกิดระเบียบชัดเจนมำก มีควำมศักดิ์สิทธิ์
เหมือนคัมภีร  เมื่อก่อนต่ำงคนต่ำงท ำไปวันๆ ได้แค่ค่ำบริกำร แต่เดี๋ยวนี้  รู้สึกภูมิใจ อ่ิมใจได้เป็นส่วนหนึ่ง                    
ในสังคมในกำรช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ใช่แค่ “ชำยข้ำงถนน” แต่ คือ ตำสับปะรดวินมอเตอร์ไซด์                
เมืองตำนี  
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ร่วมด้วยช่วยกัน นาทวีปลอดภัย 
 

คุณเมธา  ราชพงศ์ 
โรงพยำบำลนำทวี จ.สงขลำ 

 

อ ำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ แม้ว่ำจะเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดเหตุกำรณ์จำกควำมไม่สงบแต่ก็เป็น
พ้ืนที่เศรษฐกิจดี ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม  มีก ำลังในกำรซื้อยำนพำหนะรถยนต์มำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันและประกอบอำชีพ  แต่ยังมีทัศนคติต่อกำรขับขี่ที่ไม่ดี เช่น ขับขี่รถจักรยำนยนต์ในระยะทำง
ใกล้ๆ  ไม่จ ำเป็นต้องสวมหมวกนิรภัย   ขับรถฝ่ำฝืนกฎจรำจร  คึกคะนอง  ดื ่มสุรำแล้วขับรถ  ฯลฯ 
นอกจำกนี้สภำพถนนส่วนหนึ่งเป็นเส้นทำงโค้ง  คดเคี้ยว สูงชัน ขรุขระ  ไม่มีไหล่ทำงส ำหรับรถจักรยำนยนต์ 
ล้วนแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจรำจรได้ 

จำกข้อมูลกำรเสียชีวิตของโรงพยำบำลพระบรมรำชินีนำถ อ ำเภอนำทวี ปี 2553 - 2554 มีอัตรำกำร
เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจร  เพ่ิมขึ้นจำก 33.99 เป็น 39.91 ต่อแสนประชำกร  เมื่อวิเครำะห์สำเหตุจำก
ผู้บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุที่ เข้ำรับกำรรักษำพบว่ำ   ผู้บำดเจ็บส่วนใหญ่เป็นในกลุ่มวัยรุ่น -วัยท ำงำน ขับ
รถจักรยำนยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย เกิดเหตุบนถนนในหมู่บ้ำน ดื่มสุรำก่อนขับขี่ และสภำพรถไม่มีควำม
ปลอดภัยในกำรขับข่ี    
 ปี 2555 เครือข่ำยอุบัติเหตุจรำจรอ ำเภอนำทวีเริ่มก่อตัวด้วยยุทธศำสตร์ 7 ช. (ชง เชื่อม ช้อน เช็ค ชม 
เชียร์ และแชร์) ในกำรขับเคลื่อนงำน โดยมีสำธำรณสุขและส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเป็นพ่ี
เลี้ยง ได้ตั้งวง“กินข้ำวเล่ำเรื่อง” เชื่อมสหสำขำ ประกอบด้วย ต ำรวจ กู้ภัยอ ำเภอนำทวี สำธำรณสุข แขวงกำร
ทำง หมวดกำรทำง บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัย ขนส่ง องค์กรบริหำรส่วนท้องถิ่น เทศบำลต ำบลนำทวี ชง
ข้อมูลกำรเฝ้ำระวังกำรบำดเจ็บ (IS) ของสำธำรณสุขมำเป็นประเด็นพบปะพูดคุย  
 หลังกำรก่อตัวเครือข่ำยอุบัติเหตุจรำจรอ ำเภอนำทวี เกิดเวทีพบปะกันทั้งรูปแบบเป็นทำงกำรและไม่
เป็นทำงกำร ร่วมวิเครำะห์สำเหตุจำกข้อมูล IS และ นำฬิกำอุบัติเหตุจรำจรจำกต ำรวจ  ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไข
ตำมศักยภำพของพ้ืนที่ โดยเริ่มจำกทำงเทศบำล และหมวดกำรทำงเทพำ ร่วมแก้ไขด้ำนวิศวกรรมจรำจรที่
คณะท ำงำนพิจำณำว่ำเป็นจุดเสี่ยงด้วยกำรจัดระบบทำงรถ  ปรับสภำพถนน เพ่ิมไฟจรำจร ควำมสว่ำง ป้ำย
จรำจร จ ำนวน 14 จุด   

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจช่วยกวดขันวินัยจรำจร  ร่วมด ำเนินมำตรกำรองค์กร กับโรงพยำบำล
พระบรมรำชินีนำถ ณ. อ ำเภอนำทวีด้ำนกำรสวมหมวกนิรภัย   โดยให้หัวหน้ำงำนเป็นผู้ตรวจสอบวินัย หำก
บุคลำกรไม่ปฏิบัติตำม สำมำรถแจ้งชื่อให้ปรับได้  อัตรำค่ำปรับเป็นไปตำมล ำดับต ำแหน่งหน้ำที่ เช่น เจ้ำหน้ำที่ 
50 บำท  หัวหน้ำงำน  100 บำท และผู้อ ำนวยกำรรพ.  500 บำท  พร้อมทั้งส่งเข้ำรับกำรอบรมที่ส ำนักงำน
ขนส่งเป็นเวลำ 2 ชั่วโมง เพ่ือให้ข้ำรำชกำรเป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  ภำคกำรศึกษำช่วยพัฒนำ
ศักยภำพอำสำจรำจร โรงเรียนสีขำว 
 นอกจำกนี้หน่วยงำนสำธำรณสุขยังได้พัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน  ขยำยภำคีเครือข่ำยกู้ชีพ-
กู้ภัยโรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ  โรงพยำบำลตติยภูมิ  หน่วยกู้ภัยอ ำเภอนำทวีและหน่วย
อำสำกู้ชีพขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ ำเภอรอยต่อ จัดระบบดูแลรักษำผู้ป่วยจำกอุบัติเหตุจรำจร 
ด้วยระบบทำงด่วน นักกำยภำพบ ำบัด ทีมพยำบำลจิตเวช และทีมเยี่ยมบ้ำนร่วมดูแลฟ้ืนฟูสภำพ ผู้ป่วยที่มี
ควำมพิกำร /มีอุปกรณ์ติดกำยต่อเนื่องที่บ้ำน พัฒนำศักยภำพในกำรดูแลตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล         
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 ผลจำกกำรร่วมด้วยช่วยกันแบบบูรณำกำร จุดเสี่ยงในพ้ืนที่ได้รับกำรแก้ไข ไม่มีผู้เสียชีวิตซ้ ำ   อัตรำ
กำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจรของอ ำเภอนำทวี ลดลงจำก 33.98 ต่อแสนประชำกรในปี 2555 เหลือ 10.36 
ในปี 2558  และจ ำนวนผู้บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุจรำจรลดลงจำก 1,910 รำยเหลือ 1,479 รำย  ผลส ำเร็จนี้ไม่
ได้มำด้วยเพียงข้ำมคืน หรือกำรด ำเนินงำนเพียงหน่วยงำนเดียว แต่อำศัยพลังจำกกำรร่วมด้วยช่วยกันของภำคี
เครือข่ำยอุบัติเหตุจรำจรอ ำเภอนำทวีซึ่งเริ่มก่อตัวมำตั้งแต่ปี 2555 ช่วยกันคนละไม้คนละมือมำอย่ำงต่อเนื่อง  
ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้ว และหำมำได้เองโดย  ไม่รอจำกงบประมำณ 
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พระแสงสัญจรปลอดภยั เด็กร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 
 

คุณจ านง สวัสดิ์วงศ์ 
สนง.ปภ.สุรำษฎร์ธำน ีสำขำพระแสง 

 

อ ำเภอพระแสง ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีเส้นทำงสำยหลักที่ผ่ำนอ ำเภอพระแสงไปสู่
อ ำเภออ่ืนๆ นั้น เป็นถนนมีควำมกว้ำง 7 เมตร ไม่มีไหล่ทำง ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุ จำกสถิติกำร
เกิดอุบัติเหตุในอ ำเภอพระแสงพบว่ำปี 2557 มีจ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน 88 ครั้งและผู้เสียชีวิต 5 รำย
เพ่ิมข้ึนจำกปี 2556  ซ่ึงเกิดอุบัติเหตุฯ 81 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 4 รำย โดยพบว่ำผู้บำดเจ็บ และผู้เสียชีวิตร้อยละ 32 
มีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ ยำนพำหนะที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ เกือบทั้งหมดเป็นรถมอเตอร์
ไซด์ และมีอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 2  

เมื่อมำทบทวนดูว่ำ กำรรณรงค์สวมหมวกฯที่ผ่ำนมำไม่ค่อยประสบผลส ำเร็จ อำจเกิดจำก
กลุ่มเป้ำหมำยยังไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรสวมหมวกฯ ไม่คุ้นเคยกับกำรสวมหมวกนิรภัย คิดว่ำไปใกล้ๆไม่
ต้องใส่ก็ได้ ทำงภำคีเครือข่ำยกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน โดยมีส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำพระแสง เป็นตัวหลักได้มำร่วมพูดคุยจึงได้เปลี่ยนกลุ่มเป้ำหมำยกำรสวมหมวกฯ ใหม่ 
โดยเริ่มจำกเด็กอนุบำล เพ่ือปลูกฝังกำรสวมหมวกตั้งแต่เล็ก ตำมโบรำณว่ำ ไม้อ่อนดัดง่ำย จึงเป็นที่มำของ
โครงกำรฯ พระแสงสัญจรปลอดภัย เด็กร่วมใจสวมหมวกนิรภัย เริ่มด้วยกำรชงข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุและ
เสียชีวิตแก่ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนด้วยกำรพบปะพูดคุย ชวนเข้ำร่วม
โครงกำร เพ่ือให้นักเรียนปลอดภัยจำกกำรใช้รถจักรยำนยนต์  ซึ่งผู้บริหำรโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลย่ ำน
ดินแดง และองค์กรปกครองต ำบลอิปัน อ ำเภอพระแสงสนใจเข้ำร่วม ทำงโรงเรียนส ำรวจข้อมูล พบ มีเด็ก
นักเรียนซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์มำโรงเรียน จ ำนวน 215 คน โรงเรียนจึงได้เชิญผู้ปกครองทั้งหมดมำสร้ำง
ควำมเข้ำใจ ว่ำท ำไมต้องมีกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน เน้นกำรสวมหมวกนิรภัย ผ่ำนกำรเล่ำ
เรื่อง น ำคลิปVDO ภำพเหตุกำรณ์จริงให้ผู้ปกครองดูว่ำ หำกสวมหมวกนิรภัยแล้วจะมีควำมปลอดภัยอย่ำงไร 
ถ้ำไม่สวมหมวกนิรภัยแล้ว หำกเกิดอุบัติเหตุจะมีผลกระทบอย่ำงไรกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ส ำหรับเด็ ก
นักเรียนอนุบำล กำรพูดคุยใช้เทคนิคกำรเปรียบเทียบให้เป็นภำพเพ่ือให้เด็กเกิดควำมเข้ำใจว่ำ ถ้ำไม่สวมหมวก
ฯอะไรจะเกิดขึ้นกับศีรษะตนเอง ด้วยกำรใช้ “ลูกแตงโม”เปรียบเสมือนศีรษะ เมื่อตกแล้วแตกได้แล้วให้เด็กๆ 
ปฏิญำณว่ำ “หนูจะสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อซ้อนรถจักรยำนยนต์”พร้อมแจกหมวกนิรภัย จ ำนวน 100 ใบ 
ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก บริษัทประกันภัย บริษัทA16จ ำกัด และอีก 60 ใบผู้ปกครองสนใจซื้อเพ่ิมเติมจำก 
บริษัทกลำงฯ สำขำสุรำษฎร์ธำนี ใบละ 99 บำท ส่วนทำงโรงเรียนได้จัดหำที่เก็บหมวกฯ ไว้ในห้องเรียน 

เมื่อเด็กน้อยเข้ำร่วมโครงกำรสวมหมวกนิรภัยไปโรงเรียนทุกวัน เริ่มส่องประกำยควำมหวังให้กับทีม
ภำคีเครือข่ำยพระแสง เมื่อมำยืนหน้ำโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลย่ำนดินแดงวันนี้พวกเรำได้เห็นภำพเด็กๆที่
สวมหมวกฯถึง 99 % ภำพทีผู้ปกครองไม่สวมหมวกฯก็ลดน้อยลงเรื่อยๆ เป็นสิ่งที่ท ำให้ทีมงำนเกิดก ำลังใจที่จะ
ขยำยผลไปสู่สถำนศึกษำอ่ืนๆ แม้ว่ำกำรปลูกฝังกับเด็กเล็กๆจะต้องใช้เวลำเพ่ือให้เกิดดอกผล แต่จะเป็นควำม
ยั่งยืนถ้ำท ำได้ 
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ติดอาวุธ......สกัดอาชญากรบนท้องถนน 
 

นางอรชร  อัฐทวีลาภ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต 

 

 ไข่มุกอันดำมัน สวรรค์เมืองใต้ ภูเก็ตเมืองแห่งกำรท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่ำงชำติ
เข้ำมำเยี่ยมเยียนปีละเกือบสิบล้ำนคน ปัญหำกำรใช้รถ ใช้ถนน กำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ตำมมำ จนท ำให้ภูเก็ตแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เรื่องกำรเกิดอุบัติเหตุฯ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศมำ
ตลอดสิบปีที่ผ่ำนมำ  
 กำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในพ้ืนที่ภูเก็ต ส่วนใหญ่ยังคงเกิดจำกรถจักรยำนยนต์บำงครั้งล้มเอง ไม่มี
คู่กรณี  5 ปีที่ผ่ำนมำ พบ ผู้ประสบเหตุดื่มแอลกอฮอล์ เฉลี่ยร้อยละ 30.72 โดยเฉพำะในเขตท่องเที่ยวและช่วง
เทศกำล พบ อัตรำกำรดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่ำค่ำเฉลี่ย ซึ่งอำจเป็นสำเหตุหลักที่ท ำให้เกิดกำรล้มเอง กำรแก้ไข
ปัญหำเรื่องดื่มแล้วขับมักได้รับกระแสต่อต้ำนในพ้ืนที่กำรท่องเที่ยว  แม้แต่ผู้บริหำรระดับสูงของจังหวัดบำง
ท่ำนยังพูดว่ำ “จะมำท ำอะไรกับภูเก็ต ท ำให้รถไม่ติดก็พอแล้ว...” ภูเก็ตจึงยังคงเน้นกำรรณรงค์ดื่มไม่ขับเฉพำะ
ช่วงเทศกำลเช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืนๆของประเทศ แม้ฝ่ำยบังคับใช้กฎหมำยจะเห็นควำมส ำคัญของปัญหำนี้ แต่
ข้อกฎหมำยต้องมีหลักฐำนพิสูจน์เพ่ือลงโทษกับผู้กระท ำผิด เช่นเดียวกับกำรตรวจจับอำชญำกรบนท้องถนน
ต้องมีอำวุธ ต ำรวจหลำยท่ำนมักบ่นให้ฟังเสมอว่ำ โรงพักไม่มีเครื่องมือ ถึงมีก็ใช้ไม่ได้ เพรำะไม่มีกำรสอบเทียบ
ที่จะใช้เป็นหลักฐำนส่งฟ้องศำล  

คณะกรรรมกำรพัฒนำระบบข้อมูลทำงถนนร่วมกับภำคีเครือข่ำย ในจังหวัด ซึ่งมีทีมสนับสนุน สอจร. 
ต ำรวจ แขวงทำงหลวง สำธำรณสุข บริษัทกลำงฯ เป็นแกนหลักในกำรชวนเชื่อมหน่วยงำนเข้ำมำมีส่วนร่วม ใน
กำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน โดยเริ่มจำกโจทย์ง่ำยๆ เช่น กำรแก้จุดเสี่ยงทำงกำยภำพ ด้วยกำรขีดสี ตี
เส้น ติดไฟ ติดป้ำยก่อน ปีต่อมำจึงเริ่มจับโจทย์ที่ยำกมำกขึ้น จนในปี 2558 คณะกรรมกำรฯ เห็นพ้องต้องกัน
ว่ำ เรำควรมำท ำเรื่องเมำกันสักที เพ่ือจะได้ลดอำชญำกรบนท้องถนนลง แต่จะท ำอย่ำงไรที่จะเดินหน้ำกำร
บังคับใช้กฎหมำยให้เข้มงวดได้ เป็นโจทย์ที่คณะกรรมกำรฯ ต้องร่วมกันคิด 

คณะกรรมกำรฯ ได้ใช้ข้อมูลอัตรำกำรดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ประสบเหตุและกำรเสียชีวิตเป็นข้อมูลชงสู่
กำรเปิดประเด็นชวนเชื่อมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดซึ่งได้แก่ (ชมรมสถำนประกอบกำร ผู้บริหำรท้องถิ่น 
สื่อ มูลนิธิ ฯ )ด้วยกำรเปิดเวทีพูดคุย  ชวนวำงเป้ำหมำยและหำทำงออกร่วมกัน ท ำให้สำมำรถลดกระแส
ต่อต้ำนและสร้ำงควำมมีส่วนร่วมได้เป็นอย่ำงดี โจทย์ต่อไป คือ แล้วจะหำอำวุธหรือเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
ให้ต ำรวจเป็นเครื่องมือสกัดอำชญำกรบนท้องถนนได้จำกที่ไหนที่ต้องมีกำรสอบเทียบและวัสดุให้ใช้ได้ตลอด
อำยุกำรใช้งำนของเครื่อง  ค ำตอบนี้เป็นเรื่องไม่ยำกถ้ำเรำพิสูจน์ให้เห็นว่ำ สิ่งที่ท ำมีประโยชน์ คนท ำมีควำม
ตั้งใจ มุ่งมั่น โปร่งใส สิ่งที่ต้องกำรก็จะได้รับกำรตอบสนอง เช่นเรื่องนี้คณะกรรมกำรฯได้รับกำรสนับสนุน
เครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์จำกมูลนิธิ Safer Road มูลค่ำ 1,143,00 บำท โดยผ่ำนกำรจัดซื้อจำกสโมสรโร
ตำรี่ทุ่งคำ เพื่อควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรและควำมโปร่งใส สโมสรโรตำรี่ยังรับดูแลค่ำใช้จ่ำยกำรสอบ
เทียบเครื่องและวัสดุหลังหมดกำรประกันจำกบริษัท ครั้งนี้เรำได้เครื่องเป่ำคัดกรอง จ ำนวน 30 เครื่อง เครื่อง
ตรวจวัดปริมำณแอลกอฮอล์ จ ำนวน 9 เครื่อง กระจำยประจ ำทุกโรงพัก และสิ่งหนึ่งที่ขำดไม่ได้ คือ อย่ำลืม
กำรสื่อประชำสัมพันธ์ คณะกรรมกำรฯ ได้เข้ำพบท่ำนผู้ว่ำฯ เพ่ือน ำเรียนควำมเป็นมำ และเรียนเชิญเป็น
ประธำนรับมอบเครื่องมือจำกคุณไมเคิล วูดฟอร์ด ประธำนมูลนิธิ Safer Road ก่อนกำรบังคับใช้กฎหมำย 
สโมสรโรตำรี่และสื่อท้องถิ่นเป็นเจ้ำภำพร่วมกันประชำสัมพันธ์ “ดื่มแล้วขับ ถูกจับแน่” เป็นเวลำ 1 เดือน กำร
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ตั้งด่ำนสกัดอำชญำกรบนท้องถนนจึงเริ่มต้นขึ้น พร้อมกับกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรตรวจจับรำยงำนผู้บริหำร
ทุกวัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประเมินร่วมกับอัตรำกำรดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ประสบเหตุจำกสำธำรณสุข  

ควำมเข้มงวดกำรสกัดอำชญำกรบนท้องถนนในระยะเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ สถิติกำรเรียกตรวจ
เพ่ิมข้ึนกว่ำสำมเท่ำตัว สำมำรถลดคนดื่มแล้วขับและอัตรำกำรดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ประสบเหตุลงได้ 

เคล็ดลับส ำคัญ กำรชวนเชื่อมเครือข่ำยด้วยกำรสร้ำงเป้ำหมำยร่วมกัน คือกำรติดอำวุธให้ผู้ปฎิบัติเป็น
พลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรบังคับใช้กฎหมำย ลดกระแสต่อต้ำนและสร้ำงควำมยั่งยืน 
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วงเวียนสุรินทร์ นริศร 
 

นางอรชร  อัฐทวีลาภ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต 

 

 สี่แยกสุรินทร์-นริศร อยู่ในพ้ืนที่เทศบำลนครภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  เป็นสี่แยกใจกลำงศูนย์รำชกำร
ส ำคัญของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย  ศำลำกลำง
จังหวัดภู เก็ต  เทศบำลนครภู เก็ต   ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ตและสนำมชัย สนำมกีฬำแห่ง
ที่ 2 ของจังหวัด มีปริมำณรถสัญจรไปมำผ่ำนสี่แยก
วันละกว่ำ 5,000 คัน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
ข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดภูเก็ตบริษัทกลำง 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำภูเก็ต ได้

รำยงำนข้อมูลจุดเสี่ยงต่ำงๆในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี 2556 พบว่ำข้อมูลบริเวณสี่แยกสุรินทร์-นริศร  มีรำยงำนว่ำ
ในรัศมี 1 กิโลเมตรมีแนวโน้มกำรเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะบริเวณจุดตัด โดยในปี 2558 
(มกรำคม-สิงหำคม 2558) ห้วงเวลำเพียง 8  เดือนมีจ ำนวนอุบัติเหตุและผู้บำดเจ็บเพ่ิมขึ้นกว่ำเท่ำตัวจำก 16 
ครั้ง เป็น 36 ครั้ง หรือเพ่ิมข้ึนกว่ำเท่ำตัว และมีผู้เสียชีวิตมำกถึง 5 รำย ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรผ่ำฝืนสัญญำณไฟ
จรำจร เรื่องนี้สร้ำงควำมประหลำดใจผู้บริหำรจังหวัดอย่ำงมำก จึงเป็นที่มำของกำรสร้ำงวงเวียนที่จะสำมำรถ
แก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้ด้วยทฤษฎีกำรลดจุดตัด 

นำยแพทย์วิวัฒน์  ศีตมโนชญ์  รองประธำน สอจร . และเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนน จึงได้ของบประมำณสนับสนุนจำกมูลนิธิ Safer Road Foundation จ ำนวน 2,398,500 
บำท เพ่ือน ำมำก่อสร้ำงวงเวียน กำรด ำเนินงำนอำศัยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย  เริ่มตั้งแต่กำรบริหำร
งบประมำณให้มูลนิธิSafer Road โอนผ่ำนสโมสรโรตำรี่ทุ่งคำ เพ่ือควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำยโดยท ำในรูป
คณะกรรมกำร ทั้งภำครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม   กำรออกแบบด้ำนสถำปัตยกรรมโดยสถำปนิกจำกสโมสรโร
ตำรี่ทุ่งคำ และมี ศ.ดร.พิชัย ธำนีรณำนนท์  จำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิศวกรรมจรำจร 
ให้ควำมเห็นเชิงวิชำกำร และได้รับกำรเห็นชอบแบบจำกทำงผู้บริหำร คือ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภูเก็ตและ
นำยกเทศมนตรีนครภูเก็ต  กำรก่อสร้ำงอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของแขวงทำงหลวงภูเก็ต เมื่อกำรก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จวงเวียนจะอยู่ในกำรดูแลและบ ำรุงรักษำ ของเทศบำลนครภูเก็ต ก ำหนดเวลำก่อสร้ำงตั้งแต่วั นที่ 15 
มกรำคม 2559-31 มีนำคม 2559 ใช้ระยะเวลำรวม 77 วัน หลังเปิดใช้วงเวียนมีกำรติดตำมข้อมูลอุบัติเหตุทั้ง
จำก บริษัทกลำง คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด สำขำภูเก็ตสถำนีต ำรวจภูธรเมืองภูเก็ต และส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต 
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วงเวียนสุรินทร์-นริศร มีรูปแบบผ่ำนแนวคิด ดังนี้ 
- ด้ำนควำมปลอดภัย  โปร่งสำมำรถมองทะลุเพื่อป้องกันกำรบดบังทัศนวิสัย 
- บริเวณวงเวียน เป็นโครงสร้ำงอลูมิเนียมคอมโพสิท ซึ่งมีควำมแข็งแรง มีอำยุกำรใช้งำนยำว 

บ ำรุงรักษำได้ง่ำย 
- วงเวียนเป็นภูมิสถำปัตย์ 6 เหลี่ยม หมำยถึง กำรประสำนภำคีเครือข่ำยที่มีควำมหมำยหลำย

ประกำร 
- ทรงกลม หมำยถึง ไข่มุกแห่งอันดำมัน 
- รูปทรงสถำปนิกแบบเหลี่ยมเข้ำได้กับทัศนียภำพด้ำนข้ำงซึ่งมีก ำแพงหินลักษณะเหลี่ยมและ

สำมำรถให้ควำมหมำยคล้ำยหลังเต่ำซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งควำมมีอำยุยืนยำว  
 หลังจำกกำรเปิดใช้วงเวียน ตั้งแต่วันที่  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 อ ำเภอนำโยง จังหวัดตรัง เป็นเส้นทำงที่เชื่อมกำรเดินทำงจำก
จังหวัดตรังสู่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดภำคใต้ตอนล่ำง โดยเฉพำะช่องเขำพับผ้ำ เดิมเป็นถนน สองเลนส์ และ
ในปี 2557 ได้รับกำรพัฒนำและกำรปรับปรุงเป็นถนนหกเลนส์ ซึ่งเป็นทำงโค้งและคดเคี้ยว หลำยจุดผ่ำนพ้ืนที่
เขำสวยงำน อีกท้ังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดหยุดพักรถ “อันดำมัน เกทเวย์” ซึ่งมีผู้เดินทำง และนักท่องเที่ยว
จ ำนวนมำก โดยเฉพำะในช่วงวันหยุด ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุโดยสถิติตั้งแต่มีกำรก่อสร้ำงถนนหกเลนส์เสร็จเมื่อ
เดือนมิถุนำยน 2557 ถึงตุลำคม 2558 มีอุบัติเหตุจ ำนวนกว่ำ 80 ครั้งเสียชีวิต 1 คน ส่วนมำกอุบัติเหตุที่เกิดจะ
เป็นลักษณะรถตกถนนไถลลงข้ำงทำง บำงครั้งวันละ 2-3 คัน โดยเฉพำะในช่วงที่มีฝนตกท ำให้มี
ผู้ได้รับบำดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหำย และส่งผลกระทบต่อกำรเดินรถของรถคันอ่ืนๆ เป็นอย่ำงมำก 
 กำรท ำงำนของเครือข่ำยควำมปลอดภัยทำงถนนอ ำเภอนำโยงที่ผ่ำนมำ พยำยำมแก้ไขปัญหำทั้งกำร
ติดตั้งป้ำยเตือน ป้ำยลดควำมเร็ว ป้ำยระวัง เส้นชะลอควำมเร็ว กำรเฝ้ำระวังตรวจจับควำมเร็ว และกำรให้
ควำมรู้กับชุมชน 2 ข้ำงทำง แต่กำรเกิดอุบัติเหตุรถตกถนนลงข้ำงทำง ณ จุดเดิม ก็ยังเกิดขึ้น ทีมในกำรท ำงำน
ของอ ำเภอนำโยงจึงได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตกำรณ์ กำรใช้รถใช้ถนนบนเส้นทำง โดยเฉพำะก่อนที่จะถึงจุดที่รถตก
ถนนลงข้ำงทำง ซึ่งเห็นว่ำปัจจัยส ำคัญที่มีส่วนท ำให้เกิดอุบัติเหตุคือกำรใช้ควำมเร็ว หำกใช้ควำมเร็วสูงนี้จะ
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุรถไถลลงข้ำงทำงหรือชนแบริเฮอร์ กลำงถนน และเป็นที่สังเกตว่ำ กว่ำร้อยละ 90 ของรถ
ที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นรถนอกพ้ืนที่ 
 ควำมมุ่งม่ันที่จะแก้ไขจุดนี้ เครือข่ำยจึงร่วมกันหำแนวทำงในกำรป้องกันอีกครั้ง นั่นคือ แนวคิดที่ให้รถ
ที่ใช้ถนนเส้นนี้ลดควำมเร็วลงให้ได้ โดยใช้กำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยอ ำเภอนำโยง ประกอบด้วย อ ำเภอนำโยง 
หมวดกำรทำงนำโยง สถำนีต ำรวจภูธรนำโยง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดตรัง ร่วมบูรณำกำรในกำรตั้งจุดตรวจจับ
ควำมเร็ว เส้นชะลอควำมเร็วและกำรแก้ปัญหำจัดช่องจรำจร จำก 3 ช่องจรำจรเหลือ 2 ช่องจรำจร โดยใช้
กรวยล้มลุกจัดแบ่งช่อง จำกช่วงตรังไปพัทลุง ซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนจะลดควำมเร็ว และระมัดระวังในกำรขับรถมำก
ขึ้น ท ำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุอีกเลย 

จุดส ำคัญของกำรหยุดรถตกถนนบนเขำพับผ้ำคือควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ ในกำรแก้ไขปัญหำ โดยกำร
ปฏิบัติงำนแบบวงจรของกำรวำงแผนปฎิบัติและประเมินผล (Plan Do Check Act หรือ PDCA) ที่ส ำคัญ
บุคลำกรในพ้ืนที ่ตั้งแต่นำยอ ำเภอนำโยง และภำคีเครือข่ำยของอ ำเภอต่ำงให้ควำมส ำคัญ เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้น 
จะประชุมหำสำเหตุ วำงแผน แก้ไขปัญหำและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะพิจำรณำวิธีแก้ปัญหำแล้วมำ
ด ำเนินกำรร่วมกันหำกไม่ส ำเร็จ หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีก ก็จะหำแนวทำงที่สำมำรถแก้ไขได้ต่อไปเรื่อยๆ จน
ปรำกฏว่ำไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ณ จุดนี้อีกเลย 
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ชัยชนะที่ Cockpit : อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

คุณวรรณี  มีขวด 
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช 

 

          พ.ต.ท. กรกต พุฒนวล  สวป. สภ.ทุ่งสง รู้สึกสลดใจทุกครั้งที่ต้องออกพ้ืนที่ร่วมชันสูตรศพ 
ผู้ตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนนที่บริเวณจุดกลับรถ Cockpit  และอดตั้งค ำถำมกับตัวเองซ้ ำซำกไม่ได้ว่ำ ท ำ
อย่ำงไรเขำจะหยุดกำรตำยตรงจุดกลับรถที่ Cockpit ให้ได้เสียที 
       จุดกลับรถ Cockpit ตั้งอยู่บนทำงหลวงหมำยเลข 41 ตอน ทุ่งสง – ร่อนพิบูลย์  ที่ กม.296+800    
สภำพถนนเป็นถนนที่มี ผิวจรำจรกว้ำง 6 ช่องจรำจร มีจุดกลับรถสองจุดอยู่ใกล้กัน สองฝั่งถนนรำยล้อมด้วย
ชุมชน ตลำดเปิดท้ำยและทำงลัดเข้ำตัวอ ำเภอ  จึงเป็นจุดที่ชุมชนในพ้ืนที่ใช้ตัดกระแสจรำจรเข้ำไปยังตัวอ ำเภอ
และตลำดได้ง่ำย โดยไม่ต้องขับรถไปใช้จุดกลับรถที่สอง ก่อให้เกิดพฤติกรรม กำรขับรถย้อนศรและกำรตัด
กระแสจรำจร น ำมำซึ่งกำรชนจนกลำยเป็นสำเหตุกำรบำดเจ็บและตำยอยู่บ่อยครั้ง 
      ในช่วงเทศกำลทุกเทศกำลและทุกปี จุด Cockpit เป็นจุดที่ถูกจัดล ำดับให้เป็นจุดอันตรำย ต้องเฝ้ำระวัง
และด ำเนินกำรปรับแก้ไขชั่วครำวเสมอมำ   ตำมนโยบำยส ำรวจจุดเสี่ยงในช่วงเทศกำลทุกเทศกำล วิธีกำร
จัดกำรของอ ำเภอทุ่งสงคือ ปิดจุดกลับรถชั่วครำวด้วยแบริเออร์  ซึ่งให้ผลเป็นที่ประจักษ์ผ่ำนเทศกำลทุก
เทศกำล มำหลำยปีว่ำ “แค่ปิดจุดกลับจุดที่ Cockpit เสีย แล้วให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไปใช้จุดกลับรถจุดที่สองซึ่งอยู่
ถัดไป กำรบำดเจ็บ/ตำยจำกกำรชนในช่วงถนนเส้นนี้ก็จะเท่ำกับศูนย์”    
    แต่ปัญหำก็คือต ำรวจไม่สำมำรถใช้อ ำนำจหน้ำที่ “ปิด” จุดกลับรถ Cockpit แบบถำวรได้เลย ดูเหมือน 
ผู้ใช้รถใช้ถนนจะยอมให้ทำงกำรปิดจุดดังกล่ำวแค่ช่วงเทศกำล 7 วันเท่ำนั้น พอย่ำงเช้ำวันที่ 8 แบริเออร์จะถูก
ยกออก และกำรกลับรถที่จุดดังกล่ำวก็ด ำเนินไปตำมปกติ พร้อมๆกับกำรชนและกำรบำดเจ็บ ตำย ของคนใน
พ้ืนที่และต่ำงถิ่น และหำกทำงกำรยังแข็งขืนไม่ยอมเปิดจุดดังกล่ำว ผู้ ใช้รถใช้ถนนก็จะเริ่มแสดงควำมไม่พอใจ
และร้องเรียน จนรำชกำรทนกระแสกดดันไม่ไหว ต้องเปิดทำงให้ใช้เส้นทำงต่อไป ส่งผลให้เกิดกำรบำดเจ็บและ
ตำยซ้ ำในที่เดิมๆอีกครั้ง 
       ก่อนหน้ำนี้ต ำรวจต้องท ำงำนคนเดียว ท ำให้แม้จะรู้ปัญหำและวิธีกำรแก้ไขก็ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
แก้ปัญหำได้อย่ำงรำบรื่น  แต่หลังจำกทีมอ ำเภอทุ่งสงรวมตัวกันแบบสหสำขำ ทุกสำขำมีควำมช ำนำญเฉพำะ
ด้ำน มีต้นทุนตำมควำมถนัดและควำมรับผิดชอบ มีกำรประสำนกำรท ำงำนแนวรำบกันอย่ำงต่อเนื่อง   ได้รู้จัก
วิธีกำรจัดกำรปัญหำแบบ 5ส 5ช   ควำมเชื่อมั่นในอ ำนำจต่อรองและวิธีกำรจัดกำรก็มีมำกขึ้น ดังนั้นทีมจึงวำง
แผนกำรด ำเนินงำน ตั้งเป้ำหมำยที่จะแก้ไขจุดเสี่ยงที่ cockpit ให้ได้ โดยตั้งผลลัพธ์ไว้ที่ กำรตำยเท่ำกับ ศูนย์ 
      กำรปฏิบัติกำรเริ่มหลังช่วงเทศกำลสงกรำนต์ เพ่ือดูท่ำทีชุมชน ทีมท ำงำน  ‘แกล้งลืมเปิด’เส้นทำง
ดังกล่ำวให้ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่ำงที่เคยเป็นเหมือนทุกๆปี  แล้วก็เป็นอย่ำงที่คำด แบริเออร์ถูกยกออก แม้ว่ำกู้ชีพ
ซึ่งถูกทีมจัดเวรยำมเฝ้ำระวังจะไปยกแบริเออร์ไปปิดไว้เช่นเดิม มันก็จะถูกยกออกทุกครั้ง  กำรร้องเรียนเริ่ม
ตำมมำ ทีมฯถือโอกำสดังกล่ำวเข้ำพบนำยกองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น เพ่ือขอปิดจุดดั งกล่ำว และด้วยควำม
เข้ำใจดีว่ำ ประชำชนคือฐำนเสียงของนักกำรเมือง ดังนั้นเพ่ือให้นักกำรเมืองสำมำรถท ำงำนที่เป็นประโยชน์กับ
พ้ืนที่ได้โดยไม่กระทบฐำนเสียง  ทีมฯจึงขออนุญำตท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพ้ืนที่ ขอทดลองปิดจุด
ดังกล่ำว 3 เดือน หำก 3 เดือน ยังไม่สำมำรถลดกำรชน กำรบำดเจ็บ กำรตำยลงได้จะเปิดจุดดังกล่ำวให้
ประชำชนไว้ทันที 
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       ในช่วงสำมเดือน ทีมได้เตรียมแผนงำนโดยมีกำรแบ่งงำนกันท ำ คือ ให้มูลนิธิเฝ้ำระวังกำรลักลอบเปิดจุด
ดังกล่ำวของชำวชุมชน และต ำรวจด ำเนินกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเข้มข้น ขณะที่โรงพยำบำลและบริษัทกลำง
เก็บข้อมูล  แขวงกำรทำงที่ 2 ทุ่งสง ท ำหนังสือรำยงำนผู้บังคับบัญชำ ของบประมำณปิดจุดบริเวณดังกล่ำว
ถำวรไว้รองรับ 
        ผลกำรประเมินหลังเวลำผ่ำนไป 3 เดือน  พบว่ำไม่มีกำรชนในเพียงแค่จุด cockpit และยังรวมไปถึงช่วง
ถนนเส้นนั้น  ทีมเข้ำปรึกษำและส่งข้อมูลคืนองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือขอปิดจุดดังกล่ำวถำวร โดย
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท ำประชำมติขอควำมคิดเห็นจำกประชำชนในเขตชุมชน  ในค ำถำม 2 ค ำถำม
คือ หลังปิดจุดดังกล่ำวแล้วรู้สึกอย่ำงไร และยอมรับกำรปิดจุดดังกล่ำวหรือไม่ ค ำตอบจำกชุมชนคือ หลังจำก
ปิดท ำให้เกิดควำมไม่สะดวก แต่กลับพบว่ำชำวชุมชนมีควำมปลอดภัย มติดังกล่ำวน ำไปสู่กำรปิดจุดกลับรถ 
cockpit ถำวรในที่สุดและปิดกำรตำยถำวรที่จุดดังกล่ำวมำร่วม 2 ปี 
       ชัยชนะที่ cockpit จึงเป็นชัยชนะที่เกิดจำกกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรใช้ข้อมูลเป็นหลักฐำนเชิง
ประจักษ์เพ่ือชี้แจงกับพ้ืนที่  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสร้ำงส่วนร่วมจำกชุมชน  นักกำรเมืองท้องถิ่นโดยใช้
หลักกำรประนีประนอมผลประโยชน์ร่วมกันเพ่ือขอกำรสนับสนุนขณะเดียวกันก็ต้องไม่ท ำให้นักกำรเมืองเสีย
ฐำนเสียง “ เรำต้องกำรยืมมือนักกำรเมืองช่วยแก้ปัญหำ ก็ต้องไม่ผลักภำระควำมเสี่ยงต่อฐำนเสียงของเขำ”  
ทั้งยังได้สร้ำงควำมมั่นใจแก่ทีมอย่ำงมำก  น ำไปสู่กำรเดินหน้ำงำนป้องกันควำมปลอดภัยทำงถนนอย่ำงมั่นใจ
ของทีมต่อไป 
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ที่คิดว่ายาก….5 ส 5ช ช่วยได้  :อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

คุณวรรณี  มีขวด 
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช 

 

          บ่ำยวันหนึ่ง ในช่วงรอยต่อของปี 2556-2557 มีโทรศัพท์จำกพยำบำลรุ่นพ่ีซึ่งท ำงำนที่ห้องฉุกเฉิน
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช โทรมำแนะน ำตัวว่ำเป็นพ่ีเลี้ยง สอจร. สร้ำงควำมรู้สึกอึดอัดใจให้กับฉัน
เป็นอย่ำงมำก  เมื่อบอกว่ำ“อยำกให้ช่วยเป็นแกนน ำหลักในพ้ืนที่อ ำเภอท่ำศำลำช่วยกันท ำโครงกำรป้องกัน
อุบัติเหตุทำงถนนด้วยโมเดล 5ส5ช” 
         ไม่เพียงแต่ชั่วชีวิตกำรเป็นพยำบำลมำสิบกว่ำปีจะไม่เคยได้ยินและไม่เคยรู้จัก โมเดลชุมชนปลอดภัยซึ่ง
พยำบำลรุ่นพ่ีเล่ำว่ำเป็นยุทธศำสตร์กำรท ำงำนของสอจร.ที่ดึงมำจำกบทเรียนควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนชุมชน
ปลอดภัยขององค์กำรอนำมัยโลกมำประยุกต์ให้เข้ำกับบริบทของไทยเท่ำนั้น แต่ที่ฉันอึดอัดใจยิ่งกว่ำคือที่ผ่ำน
มำกำรท ำงำนป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนในอ ำเภอท่ำศำลำอยู่ในอำกำรท่ำดีทีเหลวมำตลอด เข้ำท ำนอง ‘มีกำร
ประชุมแต่ไม่เคยได้งำนที่เป็นรูปธรรมเป็นผลลัพธ์ออกมำให้เห็น ประชุมเสร็จทุกอย่ำงจบลงในห้องประชุม’ จน
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำศำลำซึ่งให้ควำมส ำคัญกับปัญหำกำรตำยทำงถนนเป็นอย่ำงมำกเริ่มถอดใจ  
          หรือว่ำจะปฏิเสธดี ฉันคิด ขณะที่ทอดสำยตำออกไปยังถนนเส้นนครศรีธรรมรำช-สุรำษฎร์ธำนี ที่รถรำ
วิ่งขวักไขว่ทั้งวัน แลเลยไปยังร้ำนเฟอร์นิเจอร์ของเจ้แต้วเพ่ือนบ้ำนใกล้เรือนเคียงของโรงพยำบำล ร้ ำนปิดมำ
หลำยวันแล้ว เจ้แต้วคงไปเฝ้ำสำมีที่โรงพยำบำลมหำรำช ดึงสำยตำกลับมำที่ท้องถนน ตรงจุดกลับรถหน้ำ
โรงพยำบำล เห็นว่ำมีรถรอกลับอยู่สำมคัน สวนทำงกัน คันหนึ่งจะเข้ำโรงพยำบำล อีกสองคันจะออกไปยังถนน
อีกฝำก แต่ละคันท ำท่ำกล้ำๆกลัวค่อยๆแหย่หัวรถออกไปเพ่ือรอเลี้ยว 
          เมื่อมำรู้ว่ำรำวๆเกือบเดือนก่อน สำมีเจ้แต้วขี่มอเตอร์ไซค์เอำอำหำรมำส่งให้แม่ซึ่งนอนพักรักษำตัว
ด้วยโรคชรำที่โรงพยำบำลท่ำศำลำ ขำกลับขับรถออกจำกโรงพยำบำลตรงจุดกลับรถถูกรถใหญ่ชนเอำบำดเจ็บ
สำหัสต่อหน้ำต่อตำคนในโรงพยำบำล ตอนนี้นอนเป็นเจ้ำชำยนิทรำอยู่ที่โรงพยำบำลประจ ำจังหวัด 
         เรื่องนี้สร้ำงควำมรู้สึกไม่สบำยใจให้ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอย่ำงมำก    ท่ำนถึงกับปรำรภว่ำเป็นควำม
รับผิดชอบที่จะต้องจัดกำรอะไรบำงอย่ำงให้จุดกลับรถหน้ำโรงพยำบำลปลอดภัย ฉันและเพ่ือนร่วมงำนทุกคน
ในโรงพยำบำลก็คิดเห็นเหมือนกับท่ำน 
        ถนนสำยนครศรี-สุรำษฏร์ธำนี ช่วงหน้ำโรงพยำบำลท่ำศำลำเป็นถนนสี่เลนมีเกำะกลำง และเปิดเป็นจุด
กลับรถบริเวณหน้ำโรงพยำบำล เมื่อโรงพยำบำลอยู่ในระหว่ำงก่อสร้ำงอำคำรหลังใหม่ ทำงเข้ำ-ออกค่อยข้ำง
สับสน บนทำงเท้ำมีศำลำพักผู้โดยสำร เป็นที่ตั้งขำยสินค้ำของแม่ค้ำพ่อค้ำชิดทำงเท้ำจนครั้งหนึ่งมีอุบัติเหตุรถ
ชนกันพุ่งมำชนคนขำยของบนทำงเท้ำ นอกจำกนี้บริเวณดังกล่ำวยังเป็นคิวรถจักรยำนยนต์รับจ้ำงและรถสอง
แถวที่จอดแช่รอรับผู้โดยสำรกอให้เกิดกระแสจรำจรคับค่ัง ด้ำนซ้ำยมือติดกับรั้วโรงพยำบำล มีตลำดนัดเอกชน
ที่เปิดใหม่ให้บริกำรทุกวัน ตลอดเวลำ ตลำดนัดนั้นเปิดเส้นทำงเชื่อมต่อไปยังมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง และ
เปิดทำงเชื่อมสู่ถนนใหญ่ ท ำให้เกิดควำมคับคั่งของกำรจรำจร และเกิดพฤติกรรมย้อนศรและตัดกระแสจรำจร
ของนักศึกษำที่ใช้เส้นทำงดังกล่ำว   
        หำกสำมำรถแก้ปัญหำที่จุดกลับรถหน้ำโรงพยำบำลได้ คงช่วยรักษำชีวิตคนไว้ได้หลำยคน แต่ฉันยังมอง
ไม่ออกว่ำจะท ำเรื่องยำกๆ ให้ส ำเร็จได้ยังไง แต่ด้วยควำมเกรงใจรุ่นพ่ีฉันตอบกลับไปว่ำ ขอให้ทำงทีมจังหวัด
เข้ำคุยกับผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเอง หำกท่ำนอนุญำตฉันก็พร้อมจะท ำงำนเต็มที่  
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        ระหว่ำงนั้นฉันศึกษำ โมเดลชุมชนปลอดภัย 5ส 5ช จำกกำรพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมรู้กับทีม
จังหวัดและเอกสำร จนพอจะเข้ำใจ และลอง ‘เริ่มขยับไปทีละก้ำว’ ตำมค ำแนะน ำของทีมพ่ีเลี้ยง  
         เริ่มที่ ส. แรก ข้อมูลข่ำวสำร  เพ่ือง่ำยต่อกำรเริ่มต้น ฉันเริ่มจำกครอบครัวเจ้แต้ว เดินทำงไป
โรงพยำบำลมหำรำชเยี่ยมสำมีเจ้แต้ว ได้ซึมซับควำมทุกข์ของคนที่ต้องดูแลคนพิกำรจำกผลของอุบัติเหตุทำง
ถนน จนสะท้อนควำมในใจออกมำให้ฟังว่ำ“ถ้ำเลือกได้ เลือกให้ตำยเสียดีกว่ำ” นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ประจักษ์
ถึงพลังของข้อมูลเชิงคุณภำพ ดังนั้นเมื่อได้รับไฟเขียวจำกผู้อ ำนวยกำร รพ.ให้เป็นแกนน ำหลักในกำรจัดกำร
ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนในอ ำเภอท่ำศำลำ นอกจำกจะศึกษำข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนนข้อมูลเชิงปริมำณของ
โรงพยำบำลจำกทะเบียนของโรงพยำบำลและฐำนข้อมูลของกู้ชีพในพ้ืนที่แล้ว ฉันยังได้ผนวกข้อมูลเชิงคุณภำพ
ในนำมเรื่องเล่ำ (Story telling)เตรียมพร้อมน ำเสนอ 
        ต่อมำ ส ที่สอง คือ สหสำขำ ฉันลอง ค้นหำกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องกับปัจจัยกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน คน 
ถนน และรถ ตำมค ำแนะน ำของพ่ีเลี้ยง ได้รำยชื่อมำ แต่ยังติดขัดที่ฉันไม่เคยคุยกับคนเหล่ำนั้น ไม่ได้รู้จักเป็น
กำรส่วนตัว ทีมพ่ีเลี้ยงจังหวัดเข้ำมำช่วยประสำนคนกลุ่มดังกล่ำวจนได้มำนั่งท ำควำมรู้จักและคุยกัน นับแต่ 
ต ำรวจ  (ซึ่งเป็นเพ่ือนบ้ำนชำยคำแทบจะเกยกัน แต่ไม่เคยท ำควำมรู้จักกันนอกเหนือหน้ำที่กำรงำน) หมวดกำร
ทำงท่ำศำลำ  กู้ภัยในพ้ืนที่  ปภ.สำขำสิชล น ำไปสู่กลุ่มควำมสัมพันธ์ ส สุดเสี่ยง แนวรำบที่มีเป้ำหมำยในกำร
ท ำงำนร่วมกัน  
         เมื่อมีฐำนข้อมูล มีทีมท ำงำน ต่อมำคือกำรเลือก ส สุดเสี่ยง ฉันใช้เวทีกึ่งทำงกำรในระดับอ ำเภอ
น ำเสนอเรื่องของครอบครัวเจ้แต้วจนน ำไปสู่บทสรุปกำรเลือกจุดเสี่ยงหน้ำโรงพยำบำลท่ำศำลำเป็น ปัจจัยเสี่ยง
หลักท่ีจะลงมือแก้ไขปัญหำ ในเวทีดังกล่ำวฉันได้เชิญเจ้ำของตลำดเอกชนเข้ำร่วมรับฟังปัญหำจนน ำไปสู่กำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำร่วมกับภำคีอย่ำงจริงจัง  
         ในกำรลงตรวจสอบพ้ืนที่นอกจำกทีมอ ำเภอท่ำศำลำแล้ว ทีมพ่ีเลี้ยงยังหนุนเสริมโดยกำรเชิญแขวงกำร
ทำงและนักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยร่วมท ำงำน จนสำมำรถสรุปข้อเสนอทำงนโยบำย น ำเสนอในเวทีระดับ
จังหวัดที่มีรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำนน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยำวทันที ดังนี้ 
         1. กำรปรับโครงสร้ำงทำงกำยภำพ ระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย 

- รถที่ออกจำกโรงพยำบำลเลี้ยวซ้ำยตลอดห้ำมเลี้ยวขวำออกย้อนศร ให้กลับรถสี่แยกไฟแด
โดยใช้กรวยกั้นบังคับเลี้ยวซ้ำย 

- ห้ำมจอดรถหน้ำโรงพยำบำล ตีเส้นขำวแดงตลอดแนวทำงเข้ำของเอกชนเป็นทำงเข้ำอย่ำง
เดียว ให้ออกอีกช่องทำง 

- จัดอัตรำก ำลังต ำรวจบังคับใช้กฎหมำยในจุดดังกล่ำวเข้มข้น 
2. กำรวำงแผนระยะกลำง และระยะ ยำว 

              - เมื่อกำรก่อสร้ำงทำงออกโรงพยำบำลเสร็จ บังคับให้เป็นทำงออกทำงเดียว  (มีทำงเข้ำ 
ทำงออก) 
                - มีจุดจอดรถโดยสำรประจ ำทำง ที่เหมำะสม/ย้ำยศำลำพักผู้โดยสำรออกนอกพ้ืนที่ 
                 - มีกำรแบ่งช่องทำง เข้ำโรงพยำบำล และทำงเข้ำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เวลำผ่ำนไปสำมปี  
ถนนหน้ำโรงพยำบำลเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงและกำยภำพไปจนแทบจะไม่เหลือร่องรอยเดิม ที่น่ำชื่นใจกว่ำนั้น
ในรอบ 3 ปี มีกำรชนเกิดข้ึนที่จุดดังกล่ำวแค่ 3 ครั้ง (จำกเดิม 12 ครั้ง/ปี) มีกำรบำดเจ็บแค่เล็กน้อย    ทั้งหมด
สร้ำงควำมประหลำดใจให้กับทีมศำลำอย่ำงมำก  เพรำะ จำกเรื่องที่คิดว่ำยำก ต้องใช้กำรลงทุนสูง แต่ “แค่ทุก
ฝ่ำยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนมำช่วยกันท ำงำน บนฐำนของข้อมูล  อย่ำงจริงจังและจริงใจ 
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        ระหว่ำงนั้นฉันศึกษำ โมเดลชุมชนปลอดภัย 5ส 5ช จำกกำรพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมรู้กับทีม
จังหวัดและเอกสำร จนพอจะเข้ำใจ และลอง ‘เริ่มขยับไปทีละก้ำว’ ตำมค ำแนะน ำของทีมพ่ีเลี้ยง  
         เริ่มที่ ส. แรก ข้อมูลข่ำวสำร  เพ่ือง่ำยต่อกำรเริ่มต้น ฉันเริ่มจำกครอบครัวเจ้แต้ว เดินทำงไป
โรงพยำบำลมหำรำชเยี่ยมสำมีเจ้แต้ว ได้ซึมซับควำมทุกข์ของคนที่ต้องดูแลคนพิกำรจำกผลของอุบัติเหตุทำง
ถนน จนสะท้อนควำมในใจออกมำให้ฟังว่ำ“ถ้ำเลือกได้ เลือกให้ตำยเสียดีกว่ำ” นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ประจักษ์
ถึงพลังของข้อมูลเชิงคุณภำพ ดังนั้นเมื่อได้รับไฟเขียวจำกผู้อ ำนวยกำร รพ.ให้เป็นแกนน ำหลักในกำรจัดกำร
ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนในอ ำเภอท่ำศำลำ นอกจำกจะศึกษำข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนนข้อมูลเชิงปริมำณของ
โรงพยำบำลจำกทะเบียนของโรงพยำบำลและฐำนข้อมูลของกู้ชีพในพ้ืนที่แล้ว ฉันยังได้ผนวกข้อมูลเชิงคุณภำพ
ในนำมเรื่องเล่ำ (Story telling)เตรียมพร้อมน ำเสนอ 
        ต่อมำ ส ที่สอง คือ สหสำขำ ฉันลอง ค้นหำกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องกับปัจจัยกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน คน 
ถนน และรถ ตำมค ำแนะน ำของพ่ีเลี้ยง ได้รำยชื่อมำ แต่ยังติดขัดที่ฉันไม่เคยคุยกับคนเหล่ำนั้น ไม่ได้รู้จักเป็น
กำรส่วนตัว ทีมพ่ีเลี้ยงจังหวัดเข้ำมำช่วยประสำนคนกลุ่มดังกล่ำวจนได้มำนั่งท ำควำมรู้จักและคุยกัน นับแต่ 
ต ำรวจ  (ซึ่งเป็นเพ่ือนบ้ำนชำยคำแทบจะเกยกัน แต่ไม่เคยท ำควำมรู้จักกันนอกเหนือหน้ำที่กำรงำน) หมวดกำร
ทำงท่ำศำลำ  กู้ภัยในพ้ืนที่  ปภ.สำขำสิชล น ำไปสู่กลุ่มควำมสัมพันธ์ ส สุดเสี่ยง แนวรำบที่มีเป้ำหมำยในกำร
ท ำงำนร่วมกัน  
         เมื่อมีฐำนข้อมูล มีทีมท ำงำน ต่อมำคือกำรเลือก ส สุดเสี่ยง ฉันใช้เวทีกึ่งทำงกำรในระดับอ ำเภอ
น ำเสนอเรื่องของครอบครัวเจ้แต้วจนน ำไปสู่บทสรุปกำรเลือกจุดเสี่ยงหน้ำโรงพยำบำลท่ำศำลำเป็น ปัจจัยเสี่ยง
หลักท่ีจะลงมือแก้ไขปัญหำ ในเวทีดังกล่ำวฉันได้เชิญเจ้ำของตลำดเอกชนเข้ำร่วมรับฟังปัญหำจนน ำไปสู่กำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำร่วมกับภำคีอย่ำงจริงจัง  
         ในกำรลงตรวจสอบพ้ืนที่นอกจำกทีมอ ำเภอท่ำศำลำแล้ว ทีมพ่ีเลี้ยงยังหนุนเสริมโดยกำรเชิญแขวงกำร
ทำงและนักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยร่วมท ำงำน จนสำมำรถสรุปข้อเสนอทำงนโยบำย น ำเสนอในเวทีระดับ
จังหวัดที่มีรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำนน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยำวทันที ดังนี้ 
         1. กำรปรับโครงสร้ำงทำงกำยภำพ ระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย 

- รถที่ออกจำกโรงพยำบำลเลี้ยวซ้ำยตลอดห้ำมเลี้ยวขวำออกย้อนศร ให้กลับรถสี่แยกไฟแด
โดยใช้กรวยกั้นบังคับเลี้ยวซ้ำย 

- ห้ำมจอดรถหน้ำโรงพยำบำล ตีเส้นขำวแดงตลอดแนวทำงเข้ำของเอกชนเป็นทำงเข้ำอย่ำง
เดียว ให้ออกอีกช่องทำง 

- จัดอัตรำก ำลังต ำรวจบังคับใช้กฎหมำยในจุดดังกล่ำวเข้มข้น 
2. กำรวำงแผนระยะกลำง และระยะ ยำว 

              - เมื่อกำรก่อสร้ำงทำงออกโรงพยำบำลเสร็จ บังคับให้เป็นทำงออกทำงเดียว  (มีทำงเข้ำ 
ทำงออก) 
                - มีจุดจอดรถโดยสำรประจ ำทำง ที่เหมำะสม/ย้ำยศำลำพักผู้โดยสำรออกนอกพ้ืนที่ 
                 - มีกำรแบ่งช่องทำง เข้ำโรงพยำบำล และทำงเข้ำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เวลำผ่ำนไปสำมปี  
ถนนหน้ำโรงพยำบำลเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงและกำยภำพไปจนแทบจะไม่เหลือร่องรอยเดิม ที่น่ำชื่นใจกว่ำนั้น
ในรอบ 3 ปี มีกำรชนเกิดข้ึนที่จุดดังกล่ำวแค่ 3 ครั้ง (จำกเดิม 12 ครั้ง/ปี) มีกำรบำดเจ็บแค่เล็กน้อย    ทั้งหมด
สร้ำงควำมประหลำดใจให้กับทีมศำลำอย่ำงมำก  เพรำะ จำกเรื่องที่คิดว่ำยำก ต้องใช้กำรลงทุนสูง แต่ “แค่ทุก
ฝ่ำยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนมำช่วยกันท ำงำน บนฐำนของข้อมูล  อย่ำงจริงจังและจริงใจ  
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งำนที่คิดว่ำอยำกจนแทบจะมองทำงออกไม่เห็นกลับกลำยเป็นเรื่องที่ง่ำยและไม่ต้องลงทุนมำกมำยอะไรเลย” 
และควำมส ำเร็จดังกล่ำวกลำยเป็นแรงบันดำลใจให้ทีมท่ำศำลำเดินหน้ำงำนป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนต่อไปด้วย
ควำมเชื่อมั่น 
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ไม่จ าเป็นต้องรูส้ึกเป็นจ าเลย  : อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
(change  Agent) 

 

คุณวรรณี  มีขวด 
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช 

 

     “ทุกครั้งที่ประชุมกับทีมท ำงำนกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนไม่ว่ำระดับจังหวัดหรืออ ำเภอ   จะจด
บันทึกรำยละเอียดทั้งหมดที่เป็นข้อเสนอแนะของคณะท ำงำนที่เกี่ยวกับควำมบกพร่องของถนน ท ำเป็น
รำยงำนเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อด ำเนินกำรสืบค้นหำปัญหำและร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำต่อไป” 
     นี่คือหลักกำรท ำงำนของพ่ีเลี้ยง“ แมว” ที่ช่วยหนุนเสริมเครือข่ำยจำกแขวงกำรทำงนครศรีธรรมรำชที่ 
2 ทุ่งสง และทีมสหสำขำของอ ำเภอทุ่งสง หลักกำรท ำงำนของแมวกลำยเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรท ำงำนร่วมสห
สำขำของทีมนครศรีธรรมรำช ซึ่งมีผลอย่ำงมำกต่อกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนของ
อ ำเภอทุ่งสงและเขตอ ำเภอในควำมรับผิดชอบของแขวงกำรทำงนครศรีธรรมรำชที่ 2 ทุ่งสง 
         เป็นที่รู้กันว่ำจุดอ่อนไหวมำกๆในกำรท ำงำนด้ำนกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขจุดเสี่ยง ซึ่งอำจจะต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะทำงกำยภำพของถนน ซึ่งคณะท ำงำนด้ำน
กำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนจึงระมัดระวังอย่ำงมำก คือ กำรท ำอย่ำงไรไม่ให้ภำคีที่  แขวงกำรทำง ทำงหลวง 
หรือทำงหลวงชนบท  ในฐำนะผู้รับผิดชอบถนน เกิดควำมรู้สึกว่ำ นั่งเป็นจ ำเลยของเหตุกำรณ์  เพรำะจะท ำให้
สถำนกำรณ์กำรท ำงำนของทมีที่เพ่ิงรวมตัวกันใหม่ๆเปรำะบำงทันที 
        แต่หลักกำรท ำงำนด้วยแนวคิดบวก เปิดใจยอมรับควำมคิดเห็นที่ต่ำง ใช้หลักวิทยำศำสตร์ในกำร
แก้ปัญหำ  ท ำงำนด้วยควำมว่องไว  ติดตำมผลลัพธ์อย่ำงใกล้ชิดของ พ่ีเลี้ยง “แมว “  กลำยเป็นกุญแจแห่ง
ควำมส ำเร็จของทีม ไม่เฉพำะที่ทุ่งสง ยังรวมไปถึงอ ำเภอฉวำงซึ่งแมวมีส่วนอย่ำงมำกในกำรรับปัญหำจำกพ้ืนที่ 
น ำเสนอต่อผู้รับผิดชอบ ลงพ้ืนที่ร่วมกับทีมตรวจสอบสภำพถนน ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรแก้ไข ร่วม
ประเมินผลลัพธ์ภำยหลังกำรแก้ไขแล้ว จนท ำให้กำรแก้ไขปัจจัยหลักเรื่องจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ด ำเนินไปได้ส ำเร็ จ
และด้วยควำมเข้ำอกเข้ำใจกันของทีม 
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สายลับ ….มาตรการองค์กรที่อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

คุณวรรณี  มีขวด 
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช 

 

“ จะมีคนกลุ่มหนึ่งคอยสอดแนมอย่ำงลับๆ แอบถ่ำยรูปเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนในอ ำเภอที่ไม่สวม
หมวกนิรภัยส่งไปยังต้นสังกัด เพ่ือให้ลงโทษตำมมำตรกำรองค์กรที่ท ำข้อตกลงร่วมกันไว้   ที่นี่ก็มีสองคน….” 
        ค ำบอกเล่ำของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนภำครัฐคนหนึ่งยืนยันกำร ท ำงำนจริง ของกลุ่มภำคีเครือข่ำยกำร
ป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนของอ ำเภอฉวำงในกำรสนับสนุนให้เกิดมำตรกำรองค์กรหมวกนิรภัยในพ้ืนที่และต่อ
ยอดมำตรกำรองค์กรตำมโครงกำรนครปลอดภัยทุกวันทุกวัยสวมหมวกนิรภัย 100% ตำมนโยบำยระดับ
จังหวัด 
           นับแต่โครงกำรฯ เริ่มด ำเนินกำรเข้ำระยะที่ 3 คือระยะจับจริง ปรับจริง ข้ำรำชกำรที่ไม่สวมหมวก
นิรภัย จะถูกส่งชื่อไปยังต้นสังกัดจริง เพ่ือให้หน่วยงำนด ำเนินกำรลงโทษตำมข้อตกลงร่วมที่ให้ไว้  ท ำให้
โครงกำรดังกล่ำวด ำเนินไปบรรลุวัตถุประสงค์เกิดมำตรกำรองค์กรจริงในพ้ืนที่ กัน  เป็นผลจำกกำรที่ทีมสห
สำขำอ ำเภอฉวำงตั้งทีมลับๆ ขึ้นมำทีมหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ที่จะท ำงำนเป็นหูเป็นตำให้กับองค์กรที่บุคคลำกรไม่
ปฏิบัติตำมข้อตกลงร่วมซึ่งหน่วยงำนได้ลงนำมโดยผู้บริหำรกับอ ำเภอ 
        ไม่เป็นที่เปิดเผยว่ำ หน่วยสอดแนมลับกลุ่มนี้มีใครบ้ำง แต่ที่รู้แน่ๆคือ คนกลุ่มนี้มีหน้ำที่ ถ่ำยภำพ คนที่
ไม่สวมหมวกนิรภัยส่งไปยังหน่วยงำนต้นสังกัด เพื่อให้ผู้บริหำรด ำเนินกำรลงโทษตำมที่ได้ท ำข้อตกลงร่วมไว้กับ
อ ำเภอ 
      “ที่หน่วยงำนพ่ีมีสองคน” หัวหน้ำกลุ่มงำนรัฐแห่งหนึ่งให้ข้อมูล “ คนกลุ่มนี้จะเป็นคนส่งภำพถ่ำยมำให้
ผู้อ ำนวยกำร เพ่ือให้ลงโทษตำมข้อตกลง ซึ่งหำกมีแรงกดดันมำจำกภำยนอก เรำจะนิ่งเฉยไม่ได้” 
      หน่วยสอดแหนมลับที่อ ำเภอฉวำงนับเป็นตัวเร่งควำมส ำเร็จเรื่องกำรบังคับใช้กฎหมำยหมวกนิรภัยที่เกิด
จำกส ำนึกร่วมกันของภำคประชำชนและไม่ปล่อยให้ภำระหนักตกอยู่ที่ต ำรวจหน่วยเดียว และยังเป็นเครื่องมือ
ในตั้งค ำถำมกำรท ำตำมข้อตกลงร่วมเรื่องหมวกนิรภัยขององค์กรที่ร่วมท ำข้อตกลงร่วมอีกทำงหนึ่งว่ำไม่ควร
เพิกเฉย  
     ผลของกำรท ำงำนร่วมกันกับทุกฝ่ำยของภำคีอ ำเภอฉวำงทุกฝ่ำย  ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ด้ำนสุขภำพของ
ประชำชนในเรื่องกำรลดลงของกำรเสียชีวิตกำรกำรบำดเจ็บที่ศีรษะ ในปี 2558 ลดเหลือ 61 คน ลดจำก 75 
คน ในปี 2555  
แผนภูมิ  แสดงแสดงจ ำนวนกำรเสียชีวิตกำรกำรบำดเจ็บที่ศีรษะ ในผู้ใช้รถจักรยำนยนต์อ ำเภอฉวำงที่ส่งต่อมำ
รับกำรรักษำท่ีโรงพยำบำลมหำรำช เปรียบเทียบปี 2555-2558 
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แยกโลตัส-จันดี  วันนีป้ลอดภัย : อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

คุณวรรณี  มีขวด 
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช 

 

         “ แจ้งเหตุ ว .40   หน้ำโลตัส”เสียงเรียก แจ้งออกเหตุพ้ืนที่บริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบออกเหตุของกู้ภัย
สยำม  เลยห้ำงสรรพสินค้ำโลตัส อ ำเภอฉวำง ที่เพ่ิงมำเปิดใหม่ใกล้สี่แยกจันดี ตั้งแต่มีห้ำงมักเกิดอุบัติเหตุอย่ำง
น้อย 4 ครั้งต่อสัปดำห์ เลยบริเวณ 4 แยกจันดีเป็นต้นมำ กำรถูกเรียกออกเหตุบริเวณดังกล่ำวถี่ขึ้น มีกำรชน 4 
ลักษณะกำรชน เป็นกำรชนเกำะกลำงตอนขำข้ึนจำกเนิน  
         ปัญหำอุบัติเหตุบนจุดเสี่ยงดังกล่ำวได้น ำสู่กำรประชุมเวทีเครือข่ำย ศปถ.อ ำเภอฉวำง โดยกำรน ำเสนอ
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงำน จนน ำไปสู่กำรก ำหนดให้ถนนดังกล่ำวเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน คณะท ำงำน
อ ำเภอฉวำงประสำนควำมร่วมมือกับแขวงกำรทำงนครศรีธรรมรำชที่ 2 ลงพ้ืนที่ตรวจสอบสภำพทำงกำยภำพ
ของถนนจนได้ข้อสรุปว่ำส่วนหนึ่งของกำรชนมำจำก  ลักษณะทำงกำยภำพของถนน ผลกำรตรวจสอบดังกล่ำว
น ำไปสู่กำรขยำยไหล่ทำงสองด้ำนจำกจุดที่เลยห้ำงสรรพสินค้ำโลตัส พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟกระพริบ  ตีเส้น
จรำจรเพิ่ม  พร้อมป้ำยจรำจร  
        ผลกำรติดตำมภำยหลังปรับแก้ลักษณะทำงกำยภำพถนนพบว่ำ ไม่มีกำรเรียกออกเหตุที่บริเวณดังกล่ำว
อีกเลย 
        ถนนสำยนคร-จันดีเป็นถนนสองเลนตลอดสำย ยกเว้นบริเวณสี่แยกจะเป็นสี่เลนตำมมำตรฐำน เลยสี่
แยกมำถนนก็เป็นกลับสภำพเข้ำเป็นถนนสองเลน   ห้ำงสรรพสินค้ำโลตัสสร้ำงขึ้นบนถนนสองเลนซึ่งเลยจุดสี่
แยกมำ และได้ ขยำยถนนเพ่ิมเป็น 4 ช่องจรำจร เพ่ือ เปิดเป็นจุดกลับรถ เฉพำะบริเวณพ้ืนที่ห้ำง ต่อจำกห้ำง
ไปลักษณะกำยภำพถนน เป็นสองเลนตำมปกติ มีลักษณะทำงกำยภำพ เป็นเนินลำดลง  เวลำกลับรถกะทันหัน   
ส ำหรับคนไม่คุ้นชิน จำกสองเลนมำเจอสี่เลนท ำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย  อีกทั้งกลำงคืนบริเวณดังกล่ำวไม่มีไฟ
ส่องสว่ำง 
ควำมร่วมมือบนถนนสำยยมฑูตและโค้งร้อยศพ :เชียรใหญ่ 
     ที่อ ำเภอทุ่งใหญ่ ชำวบ้ำนเรียก ถนนสำยทุ่งใหญ่ – หลักช้ำง  ว่ำ “ถนนสำยยมทูต” และเรียกถนนสำยทุ่ง
ใหญ่ – พระแสง  ว่ำ “โค้งร้อยศพ ” กล้วย  เก๋ พยำบำลห้องฉุกเฉิน และ วิท ต ำรวจจำก สภ.ทุ่งใหญ่ รู้ดีว่ำใน
แต่ละปีมีกำรชนบนถนนสำยดังกล่ำวเป็นจ ำนวนมำก  กำรบำดเจ็บมักจะรุนแรง คนเจ็บบำงรำยต้องส่งต่อไป
รักษำต่อที่โรงพยำบำลมหำรำช บำงรำยตำยเสียที่จุดเกิดเหตุ 
    มีคนเล่ำให้ฟังว่ำ  ถนนทั้งสองเส้นมีลักษณะเป็นถนนสองเลน รถวิ่งสวนทำง ไหล่ทำงแคบ กลำงคืนถนนมืด 
มองไม่เห็นทำง พ้ืนถนนไม่เรียบ ฝนตกมีน้ ำขัง 
        ก่อนหน้ำนี้กล้วยไม่เคยรวบรวมตัวเลขกำรบำดเจ็บกำรตำยบนถนนสองเส้นดังกล่ำว แต่พอทีมอ ำเภอทุ่ง
ใหญ่รวมตัวกันแบบสหสำขำท ำงำนด้ำนกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน ก็เริ่มเอำข้อมูล จำกแต่ละหน่วยงำนมำ
วิเครำะห์ร่วมกัน ทั้งต ำรวจ แขวงกำรทำง พบว่ำบนถนนทั้งสองเส้นมีรถชนกันสูงถึง 70 – 76 ครั้ง/ปี  และแต่
ละครั้งจะท ำให้เกิดกำรบำดเจ็บรุนแรงและมีผู้เสียชีวิต 
      กำรลดจ ำนวนบำดเจ็บและตำยบนถนนท้องสองเส้น จึงถูกก ำหนดเป็นเป้ำหมำยหลักของทีมภำคีแนวรำบ
อ ำเภอทุ่งใหญ่ โดยแกนน ำวำงแผนกำรขับเคลื่อนเป็นขั้นตอนดังนี้  

1. ตั้งโจทย์และก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน คือ กำรลดกำรตำยบนถนนทั้งสองเส้น ร้อยละ 50 % 
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2. หำคนท ำงำนร่วมกัน โดยเน้นไปที่เจ้ำของงำนที่ต้องรับผิดชอบปัจจัยกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน 
โดยเฉพำะท้องถิ่น   ชุมชนในพ้ืนที่ถนนตัดผ่ำน อำสำสมัครสำธำรณะสุข เข้ำมำมีส่วนร่วม   

3. จัดกำรระบบข้อมูลเพื่อรำยงำนสถำนกำรณ์  เฝ้ำระวัง และประเมินผล 
4. จัดเวทีกำรประชุมทั้งเครือข่ำยในพ้ืนที่อ ำเภอทุ่งใหญ่ เน้นกำรประชุมไม่เป็นทำงกำรผ่ำนเวที “กิน

ข้ำวเล่ำเรื่อง” และไลน์กลุ่ม กำรท ำงำนระดับอ ำเภอ มีกำรเสนอตั้งคณะท ำงำนป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนระดับ
อ ำเภออย่ำงเป็นทำงกำร 

5. วำงแผนกำรท ำงำน ลงมือท ำงำนตำมแผน ประเมินผล ติดตำมและทบทวนผลลัพธ์  
6. ผลักดันให้เกิดกติกำชุมชนในกำรสร้ำงส่วนร่วมในกำรดูแลถนนให้ปลอดภัย 

ผลกำรขับเคลื่อนท ำให้สำมำรถ ค้นหำปัญหำที่เป็นปัจจัยหลักทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทำงถนนในถนน
ทั้งสองเส้น น ำไปสู่กำรวำงแผนและลงมือปฏิบัติแก้จุดเสี่ยงทำงกำยภำพ ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงไหล่ทำง กำร
ปรับสภำพถนนให้ไม่มีน้ ำขังโดยงบท้องถิ่น กำรท ำให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมด้วยกำรปรับภูมิทัศน์รอบๆถนน 
เช่น จัดกำรทัศนียภำพข้ำงทำง โดยอำสำสมัครสำธำรณสุข ซึ่งจะจัดเวรเฝ้ำระวังและจัดเวรถำงป่ำรกข้ำงทำง  
รวมทั้งมีแผนกำรพัฒนำต่อเนื่องค้นหำจุดเสี่ยงและแก้ปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง วำงแผนสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
สหสำขำอย่ำงยั่งยืน 
    ควำมส ำเร็จดังกล่ำวถือเป็นกำรเรียนรู้วิธีกำรท ำงำนที่มีกำรวำงแผนบูรณำกำรอย่ำงเป็นระบบ ก ำหนด
เป้ำหมำยชัด และกำรสร้ำงส่วนร่วมจำกผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งประเมินผล 
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ชะอวด : อันดับหน่ึงอัตราการสวมหมวกนิรภยั 
 

คุณวรรณี  มีขวด 
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช 

 

“ ถ้าประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง   ผู้ก ากับให้ความส าคัญ ลงพื้นที่พร้อมครูแม่ไก่ พบชาวบ้านทุกพื้นที่ 
ต ารวจกวดขันเต็มที่….ไม่ละเลย ท าทั้งสองอย่าง  ให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักให้ทั่วถึง ทั้งบังคับใช้
กฎหมายให้เห็นว่าเอาจริง แต่ต้องยืดหยุ่น รู้ธรรมชาติของชาวบ้าน ก็ท าส าเร็จ” 
    คือบทสรุปถึงควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร นครปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 
100 % ในพ้ืนที่อ ำเภอชะอวด จำกปำกของผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่  ซึ่งประกอบด้วยต ำรวจครูแม่ไก่ จ ำนวน                       
5 นำย และผู้บังคับบัญชำ  
        อ ำเภอชะอวด เป็นหนึ่งใน 23 อ ำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมรำชและเป็นพ้ืนที่ด ำเนินกำรโครงกำร 
นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 %  โดยลักษณะภูมิประเทศ เป็นอ ำเภอรอบนอก มีพ้ืนที่
ชำยแดนต่อเขตกับจังหวัดพัทลุง มีประชำกร  จ ำนวน 80317 คน  แบ่งลักษณะกำรปกครองออกเป็น  11 
ต ำบล  87 หมู่บ้ำน   ประชำกรประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีโรงเรียน  5 แห่ง  โรงงำน
อุตสำหกรรม 4 แห่ง  มีทำงหลวงสำยหลักตัดผ่ำน และเป็นเส้นทำงสู่พัทลุงและหำดใหญ่  แม้ว่ำจังหวัด
นครศรีธรรมรำชจะมีกำรรณรงค์และบังคับใช้กฎหมำยหมวกนิรภัยมำอย่ำงต่อเนื่องตั้ งแต่ปี 2551  แต่ผลกำร
ส ำรวจกำรสวมหมวกนิรภัย ก่อนด ำเนินโครงกำร นครปลอดภัย ยังอยู่ที่ร้อยละ 60 และมีผู้ซ้อนท้ำย
รถจักรยำนยนต์สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 39 เท่ำนั้น เมื่อเริ่มโครงกำรฯ ที่เน้นกำรร่วมมือของ 4 ภำคส่วน 
ต ำรวจใช้วิธีเจำะลึกลงพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดมำตรกำรองค์กรในลักษณะ พ้ืนที่ดูแลคนของตัวเอง พบว่ำ ในอ ำเภอ                  
ชะอวด          

หลังจำก โครงกำร นครปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 % ได้รับกำรประกำศเป็น
นโยบำยหลักของต ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมรำช  ต ำรวจ 5 คนของสถำนีต ำรวจภูธรชะอวด ได้รับกำรติด
อำวุธเรื่องเทคนิคกำรสอน กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับประชำชน ให้ได้รับควำมรู้และท ำควำมเข้ำใจเรื่อง
สถำนกำรณ์กำรบำดเจ็บทำงถนนทั้งสถำนกำรณ์ระดับโลก ระดับประเทศ และในพ้ืนที่ตัวเอง ในนำมครูแม่ไก่  
รวมทั้งรับนโยบำยกำรท ำงำนที่มีทิศทำงแน่นอน จนผู้ปฏิบัติเข้ำใจดีแล้ว ต ำรวจท ำหน้ำที่สร้ำงควำมตระหนัก
แก่ประชำชนพร้อมปฎิบัติหน้ำที่ตำมขั้นตอน“1+4+4  หมายความว่าต้องประชาสัมพันธ์ก่อน 1 เดือน  
จากนั้นเตือนอีก 4 เดือน แล้วบังคับใช้กฎหมาย 4 เดือน”  

เดือน พฤษภำคม 2558 ภำยใต้กำรบังคับบัญชำของผู้ก ำกับสถำนีต ำรวจภูธรชะอวด อ ำเภอชะอวดก็
เร่ิมโครงกำร นครปลอดภัยฯ อย่ำงเข้มแข็ง จริงจัง ภำยใต้บริบทกำรเข้ำใจพ้ืนที่ “คนชะอวดถ้ากวดขันก็จะ
ท าตาม ถ้าปล่อยก็จะหละหลวม” จนท ำให้ภำยในเวลำ 4 เดือน ภำยหลังเสร็จช่วงเวลำแห่งกำร
ประชำสัมพันธ์ ลงพ้ืนชักชวน 4 ภำคส่วนท ำข้อตกลงร่วมเพ่ือให้เกิดมำตรกำรองค์กร และเพ่ิงจะเริ่มมำตรกำร
จับ เตือน ให้รับกำรอบรมดูคลิปเรื่องกำรเกิดอุบัติเหตุฯ ไปไม่กี่วัน ผลกำรส ำรวจกำรสวมหมวกนิรภัยในพ้ืนที่
อ ำเภอชะอวดก็สูงขึ้นจนเป็นอ ำดับหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมรำช กล่ำวคือ เดือนสิงหำคม 2558 มีผู้สวม
หมวกนิรภัยถึงร้อยละ 94 ส่วนผู้ซ้อนท้ำย ร้อยละ 34  
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ปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ โดยสรุปดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง : ทีมอ ำเภอชะอวด วางแผนการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสื่อสำร โครงกำร นคร

ปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% กับประชำชนก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและเนื้อหำที่จะ
สื่อสำรชัดเจนดังนี้ 

- ประชำชนทั่วไปในพ้ืนที่อ ำเภอชะอวด สื่อสำรเร่ืองมำตรกำร 1+4+4 ซึ่งเป็นแนวทำงเดียวกับ
ระดับจังหวัด 

- ระดับหน่วยงำน ทั้งสี่ภำคส่วน ท ำข้อตกลงร่วมกับผู้บริหำร และให้ควำมรู้บุคคลำกรใน
หน่วยงำนในเรื่อง สถำนกำรณ์ของภัยบนท้องถนน กฎหมำย ควำมส ำคัญของใช้หมวกนิรภัย 
และอ่ืนๆตำมควำมเหมำะสม 

โดยกลุ่มครูแม่ไก่ให้ข้อมูลว่ำ กำรท ำกำรประชำสัมพันธ์และชักชวน 4 ภำคส่วนท ำข้อตกลงร่วมนั้นต้องมีกำร
วำงแผนให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ต้นทุนในพ้ืนที่ และทรัพยำกรที่มีอยู่“ต้องวางแผนและท าผังการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการชักชวนหน่วยงานท าข้อตกลงร่วมตลอด 4 เดือน ว่าจะใช้วิธีการไหนบ้าง 
ใช้หลายวิธี ไม่ได้ใช้วิธีเดียว”  
เทคนิคการประชาสัมพันธ์ 
       “ ไปด้วยตัวเองเลย”วิธีกำรเดินลงพ้ืนที่ เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ครูแม่ไก่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรของโครงกำรในกลุ่มเป้ำหมำยที่วำงไว้  ซึ่งหมำยควำมว่ำทีมครูแม่ไก่ เดินสำยลงพ้ืนที่เป้ำหมำย เข้ำพบ
ทั้งผู้บริหำร และบุคลำกรในหน่วยงำนนั้นๆด้วยตัวเอง หรือใช้ตัวบุคลเป็นสื่อพ้ืนที่นั้นอำจจะเป็นหน่วยงำน
รำชกำร โรงเรียน ภำคท้องถิ่น หรือภำคเอกชน “ไปทุกแห่ง ยกเว้น วัด” นอกจำกนี้ยังมีเทคนิคกำร
ประชำสัมพันธ์ของอ ำเภอชะอวดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ติดตั้งป้ำยไวนิลรูปผู้น ำทุกระดับสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับคนซ้อน เช่น ผู้ว่ำกับผู้กำร  ผู้กำรกับผู้ก ำกับ 
ระดับอ ำเภอ เช่น ผู้ก ำกับกับนำยอ ำเภอและหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอ นำยก อบต .กับลูกบ้ำน 
ก ำนันกับลูกบ้ำน ผู้ใหญ่บ้ำนกับลูกบ้ำน 

2. กำรใช้เสียงตำมสำย เน้นไปที่หอกระจำยข่ำวในหมู่บ้ำนทุกพ้ืนที่ทุกสถำนี โดยใช้หัวหน้ำส่วนต ำบลเป็นผู้
กระจำยข่ำวทุกวันตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด 

3. กำรไปเชิญชวนด้วยตัวเองของครูแม่ไก่ โดยเฉพำะในกำรประชุมหมู่บ้ำน ทุกหมู่บ้ำน  “ชาวบ้านประชุม 
เราก็เข้าไปนั่งร่วมประชุม แทรกวาระ นครปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% พร้อมกับ
ให้ความรู้ ใช้ความรู้จาก CD ที่ได้จากภูธรจังหวัดบรรยายให้เขาฟัง ทุกเร่ือง กฎหมาย  หมวกนิรภัย  
การบาดเจ็บ การตาย  เสร็จแล้วท าข้อตกลงร่วม” 

4. ผนวกงำนเข้ำไปกับงำนประจ ำของต ำรวจ เช่นครูแด (ยำเสพติด) 
5. เดินรณรงค์ ผนวกเข้ำไปกับทุกงำนของทุกภำคส่วนรำชกำร ท้องถิ่น เอกชนในพ้ืนที่ เช่น งำนกีฬำสี งำน

แข่งกีฬำท้องถิ่น  งำนประเพณีต่ำงๆ  งำนเทศบำล 
2. ผู้น าหนุนเสริมให้งานส าเร็จ 
เรี่ยวแรง ก ำลังใจ และควำมกระตือรือร้นของครูแม่ไก่และต ำรวจทุกนำยมำจำกกำรที่ผู้ก ำกับฯสนับสนุนกำร
ท ำงำนตำมนโยบำยอย่ำงเต็มท่ี เนื่องจำกงำนโครงกำรดังกล่ำวเป็นนโยบำยจำกระดับจังหวัดประกำรหนึ่ง กำร
เข้ำใจปัญหำและให้ควำมส ำคัญของผู้ก ำกับโรงพักประกำรหนึ่ง    “ท่านลงพื้นที่ด้วยทุกครั้ง ไปประชุม
หมู่บ้านท่านน าทีมเอง”  พร้อมก ากับกระบวนการท างานชัดเจน เช่น  

1. ระบุเป้ำหมำยชัด คือท ำข้อตกลงครอบคลุมทุกพ้ืนที่อ ำเภอชะอวด 
2. แจกจ่ำยงำน โดย “ท่านให้โจทย์  และต้องรายงานความคืบหน้าทุกวัน”   



71Good Practice ภาคใต้
 

73 Good Practice ภาคใต ้ 

3. ประเมินผลกำรด ำเนินกำร แก้ไข และปรับเปลี่ยนยุทธวิธีตำมควำมเหมำะสม 
 
3. สร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ 
  นอกจำกป้ำยไวนิลที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกจังหวัดแล้ว ในพ้ืนที่ได้ที่ได้มีกำรผลิตป้ำยไวนิลเพ่ิมขึ้น โดยกำร
สนับสนุนงบประมำณจำก  ผู้น ำท้องถิ่นในพ้ืนที่ส่วนรำชกำร และภำคเอกชนตำมที่ครูแม่ไก่ให้ข้อมูลว่ำ
หน่วยงำนทั้ง 4 ภำคส่วนร่วมท ำงำนจึงพร้อมใจสนับสนุนงบประมำณ“คนละป้ายสองป้าย”ในกำรนี้ยังรวมไป
ถึงพระสงฆ์ ซึ่งเห็นป้ำยไวนิลเชิญชวนแล้วเห็นว่ำเป็นประโยชน์  “พระท่านมาเอง มาออกงบสนับสนุนงบท า
ป้ายและจะร่วมรณรงค์ในกลุ่มผู้ที่ไปท าบุญโดยจะเสริมเร่ืองการสวมหมวกนิรภัยลงไปในการแสดงธรรม
เทศนาทุกครั้ง”  ทั้งนี้ยังรวมไปถึง โต๊ะอิหม่ำม ผู้น ำศำสนำอิสลำมก็ออกมำผนวกก ำลังร่วมด้วย 
4. ท าจริงแต่ยืดหยุ่น  

1. กำรท ำงำนแบ่งเป็น 3 ระยะ ชัดเจน 1+4+4 เป็นกำรให้เวลำรับรู้โครงกำรใน 1 เดือนเวลำปรับตัว 4 
เดือน ก่อนจะบังคับใช้กฎหมำยเข้มข้น 4 เดือน  แม้ระยะท่ีสองจะเป็นแค่ระยะเตือน แต่ก็เป็นระยะเริ่มต้นของ
กำรใช้กฎหมำยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชำชนในพ้ืนที่ เพรำะคนขับที่ไม่สวมหมวกนิรภัยจะถูกจับ
ปรับ 500 บำท พร้อมส่งชื่อไปยังหน่วยงำน และคนซ้อนจะถูกจับปรับเตือน ด้วยวิธีกำรจดชื่อไว้ แล้วนัดวันมำ 
ดูหนัง พร้อมทั้งส่งชื่อไปยังหน่วยงำนด้วยควำมที่เข้ำใจบริบทของพ้ืนที่ และต้องกำรลดกระแสกำรต่อต้ำน 
ควำมไม่พอใจ จึงได้ก ำหนดวิธีกำรท ำงำนในระยะนี้อย่ำงชัดเจนดังนี้ 
 “ ไม่ได้เข้มงวดว่าเจอตรงไหนจับตรงนั้น แต่จะยืดหยุ่น กรณีที่ไม่ตั้งด่านจะไม่จับ แต่จะเตือน”คือวิธีกำร
บังคับใช้กฎหมำยเพ่ือลดแรงต้ำนและควำมไม่พึงพอใจของประชำชนภำยหลังสิ้นสุดระยะประชำสัมพันธ์และ
เข้ำสู่ระยะจับ เตือน ปรับคนซ้อนเป็นดูหนังแต่ควำมเข้มในกำรบังคับใช้กฎหมำยจะเต็มที่ในกรณีที่ตั้งด่ำน  จับ
จริง และนัดมำดูหนังตำมโครงกำร “ ถ้าตั้งด่านจะไม่อนุโลม”แม้จะรู้จักกับต ารวจเพราะเป็นคนในพื้นที่
เดียวกัน นั่งกินน้ าชาด้วยกัน”ซึ่งวิธีดังกล่ำวชำวบ้ำนรับรู้และยอมรับในบทบำทของต ำรวจ แม้ว่ำสังคมชะอวด
จะยังเป็นสังคมชนบท ทุกคนรู้จักกันหมด หน่วยรำชกำรก็รู้จักกัน ชำวบ้ำนกับต ำรวจก็รู้จักกัน  แต่เมื่อถึงเวลำ
ต้องบังคับใช้กฎหมำยก็จะท ำเต็มที่ แต่ชำวบ้ำนรับได้เพรำะได้มีกำรยืดหยุ่นมำก่อนแล้ว ท ำสลับกันไปเพ่ือไม่ให้
บรรยำกำศเครียดเกินไป“ท าให้สนุกไม่เครียดทั้งคนท างานและชาวบ้าน” 

2. แรงจูงใจสร้างวินัย :สร้างสีสันด้วยการลงขันแจกหมวก 
    เมื่อผู้ซ้อนท้ำยจ ำนวนหนึ่งที่ถูกจับกรณีไม่สวมหมวกนิรภัย ถูกปรับด้วยกำรให้ดูหนัง “เรื่องกำรบำดเจ็บทำง
ถนน”ที่โรงพัก นอกจำกต้อนรับขับสู้อย่ำงดีในฐำนะแขกมำเยือนบ้ำน ต ำรวจยังให้ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้ง
เรื่องกฎหมำย เรื่องประโยชน์หมวกนิรภัย แล้ว ครูแม่ไก่ให้ข้อมูลว่ำ  ยังรู้สึกว่ำให้เขำไม่พอ อยำกให้กำรดูหนัง
มีสีสัน ให้คนมีรู้สึกประทับใจ ต ำรวจทุกนำยจึงลงขันกันคนละเล็กละน้อย “ซื้อหมวกนิรภัยให้ชาวบ้านจับ
ฉลาก” 

3. จับจริงปรับจริงทุกราย 
“  เม่ือสิ้นสุดระยะเตือน ต ารวจจับจริงปรับจริงทุกราย แม้ว่าในความเห็นค่าปรับจะสูงเกินไปส าหรับ
ชาวบ้าน บางครั้งไม่อยากจะปรับเลยสงสาร แต่เม่ือเป็นกฎก็ต้องท า” คือค ำยืนยันของต ำรวจจำก สภ.ชะ
อวดที่ยังมุ่งมั่นจะเดินหน้ำโครงกำรนคร ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% ต่อไป 
บทสรุปความส าเร็จของโครงการที่ชะอวด 

1. ควำมชัดเจนของตัวโครงกำร ทั้งเชิงกระบวนกำร และผลลัพธ์ที่คำดหวัง 
2. นโยบำยผู้บังคับบัญชำชัดทุกระดับ แสดงภำวะผู้น ำเต็มท่ี 
3. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับพื้นท่ีทุกภำคส่วน คือกำรระดมสรรพก ำลัง 4 ภำคส่วน 
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4. ผู้ปฏิบัติทุกระดับเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของตัวเอง 
5.  พ้ืนที่ปรับแผนจำกโครงกำรให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ แต่ยังคงขั้นตอนกำรท ำงำน 1+4+4 
6. เมื่อถึงเวลำต้องใช้กำรบังคับใช้กฎหมำย ต้องรักษำกฎหมำยให้ศักดิ์สิทธิ์ มีผลจริง แต่พร้อมจะ

ยืดหยุ่น 
7. กำรสนุกกับกำรท ำงำนใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์สร้ำงสีสัน ลดกระแสกำรคัดค้ำน 
8. สร้ำงแรงเสริมเชิงบวกเพ่ือลดกระแสควำมตึงเครียด 
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CCTV มีดีกว่าที่คิด 
 

คุณสริยา  ทวีกุล 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

 

จากรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ปี 2555 พบว่า 3 จังหวัดในภาคเหนือ ประกอบด้วย
น่าน เชียงราย และพะเยามีอัตราการสวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 41 38 และ ร้อยละ 24 ตามล าดับบ่ง
ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงก่อให้เกิดความรุนแรงของการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอัน
เนื่องมาจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของประชาชนทั้ง 3 จังหวัดอยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อยเกือบปานกลาง เมื่อผนวกกับกายภาพถนนและสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง (จุดตัด ทาง
ร่วม ทางแยก จุดกลับรถ) โดยเฉพาะในพ้ืนที่ช่วงเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดซึ่งมีผู้ใช้ทางสัญจรค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลส าคัญเนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวส าคัญของประเทศไทยนับเป็นโจทย์ที่ท้าทาย 
หากทั้ง 3 จังหวัดจะร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้มี
ผู้เสียชีวิตลดลงครึ่งหนึ่งในปี 2563 ตามปฏิญญามอสโกว  

การป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนด้วยการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจอาจ
ไม่เพียงพอ จะเห็นได้จากสถิติการบังคับใช้กฎหมาย จ านวน 21,592 รายต่อปี เนื่องจากภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที ่มีอยู่มาก ประกอบกับก าลังพลที่น้อยเป็นทุนเดิม การน าเทคโนโลยี  เช่น 
CCTV มาช่วยป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงๆ ต่าง จึงมีความจ าเป็น  

ดังเช่น จังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน ที่ได้น า CCTV มาใช้ป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
อุบัติเหตุทางถนนของประชาชน ในเขตเทศบาลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกกระแส หนุนเสริม การ
สร้างวินัยจราจร โดยเฉพาะนโยบายหมวกนิรภัย 100% ภายใต้แนวคิด “ผิดถ้าไม่แก้ไข ผิดจะกลายเป็น
ถูก” ที่คณะท างานน ามาผลักดันให้เกิดแรงใจในการยกระดับการท างาน  

 

�  
 

กลวิธีด าเนินการ...... ที่ส าคัญประกอบด้วย5 ป.คือประชุมประสาน ประชาสัมพันธ์ ประเมินและ
ปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประชุมภาคีเครือข่ายเพ่ือร่างโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณา/ขับเคลื่อนการ
ท างาน 

2. ประสานแต่งตั้งคณะท างาน/ต ารวจให้เจ้าพนักงานจราจรเกิดรูปแบบการออกใบสั่งทาง
ไปรษณีย์และเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมเสี่ยง 



74 Good Practice ภาคเหนือ
 

73 Good Practice ภาคเหนือ 

3. ประชาสัมพันธ์ร่วมวางแผน ออกแบบการท างานก าหนดขั ้นตอนในการออกใบสั ่งทาง
ไปรษณีย์ประสานผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ เช่นป้ายแผ่นพับสติ๊กเกอร์ออกรายการสถานีวิทยุ/สัมภาษณ์สด  

4. ประเมินลงพ้ืนที่ พบปะ สนทนา เยี่ยมเยือน ร่วมในพ้ืนที่    
5. ปรับปรุงต่อเนื่องพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนขยายผล 
 

 
 

ผลลัพธ์ที ่เกินคาด . . . . ของกล้อง  CCTV ในการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ คือ 1) ใช้เฝ้าระวังจับปรับ5 จอม 2)มีความรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง100%3) ใช้เฝ้าระวัง
ติดตามการกระท าความผิด 24 ช.ม. 4) ใช้ตัดสินความผิด74 ครั้ง5) ใช้ติดตามผู้กระท าผิด1,013 ครั้ง6) ช่วย
ระบุสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ197 ครั้ง7) ช่วยบันทึกภาพขณะตรวจพ้ืนที่34 ครั้งและจากการสุ่มส ารวจ 5,737 
ราย พบว่า มีระดับความพึงพอใจดังนี้ 

 

 
 

กุญแจสู่ความส าเร็จ.. 
 นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้น าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่จ าเป็น และ “เอาอยู่” เสมอ 
 แรงหนุนจากภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและ

ประชาชน 
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 การออกแบบระบบการท างานร่วมกันกติกา และการประชาสัมพันธ์ 
 ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติที่มีใจรัก “สร้างตัวตายตัวแทน” 

 
สิ่งที่ได้เรียนรู้...  “ฝันให้ไกลไปให้ถึง”คือ การบังคับใช้กฎหมายด้วยรูปแบบที่หลากหลายอย่าง

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ “กัดไม่ปล่อย” ทั้งการตั้งจุดบริการประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง ตั้งจุดสกัดในหมู่บ้าน ตั้งด่าน
ชุมชน/ด่านตรวจในเขตเมือง การใช้กล้อง Camera  CCTV Mobile  CCTV ตามสภาพปัญหาและบริบทของ
พ้ืนทีใ่นระยะยาวจะช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ท าทันท ี...มีทางออก“องค์กรต้นแบบ” 
 

คุณสุริยัน  ตื้อยศ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 

 

นับแต่ปี 2554 ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด และภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชน 
ได้เปิดตัวโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ขึ้น ณ สโมสรทหารบก เพ่ือประกาศ
เจตนารมณ์และผลักดันนโยบายการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ รวมทั้งสร้าง
กระแสให้สังคมเกิดการรับรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ตามมาตรการดังกล่าวและเรียนรู้ถึงประโยชน์และการสวม
หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี พร้อมน าร่องให้หน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเป็นพ้ืนที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานตาม
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ตามท่ีทราบกันดีนั้น 

จังหวัดเชียงราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขานรับมติและประกาศเป็นวาระจังหวัด เน้นสร้างจิตส านึก 
และสร้างความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องในทุกองค์กรของจังหวัด 
หนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เป็นสถานศึกษา
เอกชน มีนักศึกษาทุกระดับชั้นรวม 1,500 คน ซึ่งนิยมใช้ยานพาหนะคือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 41 ไม่มีใบขับข่ี ทุกปีมีนักศึกษาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 1-2 คน 

จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น อาจารย์ สุริยัน ตื้อยศ และแกนน านักศึกษา มีความมุ่งมั่นและ
ต้องการที่จะลดจ านวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตของนักศึกษาในวิทยาลัยลงโดยเน้นการสร้างจิตส านึก 
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในรูปแบบ “วิทยาลัยอาชีวะศึกษาพณิชยการโมเดล”ภายใต้
ด าเนินการที่ส าคัญ 5 ส. คือส ารวจ เสริมพลังสานเสาะหา และแสวงผล รายละเอียด มีดังนี้   

1. ส ารวจวเิคราะห์ข้อมูล ชวนภาคีเครือข่ายและคณะกรรมบริหาร ร่วมพูดคุย หารือจัดท าโครงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เน้นการ
สร้างจิตส านึก สร้างการมีส่วนร่วม พัฒนาสู่ความปลอดภัย  

2. เสริมพลังจากนางสาว สริยา ทวีกุล พ่ีเลี้ยง สอจร.  เชียงราย โดยเน้นข้อมูลการขับเคลื่อนผ่านกล
ยุทธ์ 5ส.  5ช.ให้กับ คณะครู ผู้บริหาร กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานตามโครงการฯ เพ่ือบรูณา
การการท างานให้ เกิด ความยั่งยืน  ต่อเนื่อง  และขยายผล 

3. สานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย5E ครูและนักศึกษา โดยร่วมกันออกแบบการท ากิจกรรม
ตามบทบริบทและสภาพปัญหาในการใช้รถจักรยานยนต์ หมวกนิรภัย ใบอนุญาตขับขี่ บูรณาการ 
การเรียนการสอนในห้องเรียนตามรายวิชา อย่างสอดคล้องกับหลักสูตรที่มีอยู่เดิม 

4. เสาะหา คัดเลือกแกนน า สมาชิกชมรมถนนปลอดภัยในกลุ่มเป้าหมายและจัดการอบรมให้แกน
น า หัวหน้าห้อง  คณะกรรมการนักเรียน นักศึกษา จ านวน 2 วัน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนัก  สร้างบทบาทให้แกนน านักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการอบรมจัดกิจกรรมKick Off 
การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในห้องเรียน จัดการประกวดแข่งขัน และนิทรรศการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุสวมหมวกนิรภัย 100 %  
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5. แสวงผล โดยขอรับการสนับสนุนจากภาคี 5 E ในการร่วมท า MOU จัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นเขต
สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา ก าหนดกฎ กติกา เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  มี
บทลงโทษในกรณีที่ฝ่าฝืน สร้างการยอมรับ ขยายต่อให้แก่ครอบครัวและนักเรียน นักศึกษา และ
มอบใบประกาศนียบัตร มอบหมวกนิรภัยให้แก่ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีแผนการติดตามและ
ประเมินผล โดยทีมงานภายใน และภายนอก ผลลัพธ์ของการสร้างจิตส านึกเสริมสร้างความ
ปลอดภัย สามารถท าให้การเสียชีวิตของนักศึกษาเป็นศูนย์ รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 
ปี นักศึกษา ใบขับข่ี% หมวกนิรภัย % เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต 

2558 1,458 95% 70.8 % 42 34 1 
2559 1,368 98% 97.2% 26 16 - 

 
จุดเด่นเพื่อความย่ังยืนอย่างเป็นรูปธรรม คือ  
1. การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินสร้างบทบาทให้นักเรียน 

นักศึกษา เป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  เสริมพลังโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาคีเครือข่าย ระดับผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและพ่ีเลี้ยงสอจร. เพ่ือให้ตระหนักถึง
ปัญหา ความสูญเสีย ของอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน  

2. ลงมือท าอย่างเป็นระบบ ก าหนดเป้าหมายชัดเจน เน้นการใช้ทุนทางสังคม/ทรัพยากรที่มีอยู่เป็น
ต้นทุน   

3. บูรณาการเข้ากับการสอนในห้องเรียน ตามรายวิชา อย่างสอดคล้องกับหลักสูตร  
4. จัดท าสื่อให้กับแกนน านักเรียนเพ่ือใช้ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ทั้งใน/นอกสถานศึกษาเพ่ือให้

เกิดการป้องกันแก้ไขปัญหาลดการเกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม  
ทั้ง 4 ข้อข้างต้น ก่อให้เกิดเป็น“พณิชยการเชียงรายโมเดล”โดย ตลอดระยะเวลาที่ได้ท าโครงการ 

สามารถลดการสูญเสียจากอบุติเหตุทางถนนของนักเรียน นักศึกษาลงอย่างชัดเจนเห็นผลเป็นรูปธรรม เกิดการ
ยอมรับให้เป็นโครงการต้นแบบ ในการแก้ไขปัญหาขยายผลไปยังสถานศึกษา อ่ืนๆในจังหวัดเชียงรายจากรุ่นสู่
รุ่นต่อไป  
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“มาตรการองค์กร....ตอ้งลงมอืท าใช้ 5 ส 5 ช... ไม่ง่ายอย่างที่คิด” 
 

คุณสริยา ทวีกุล  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

 

เนื่องจากปัญหาความปลอดภัยทางถนนเป็นปัญหาส าคัญในทุกพ้ืนที่  การแก้ไขปัญหาต้องเกิดจาก  
“ความอยากภายใน และใจที่มุ่งม่ัน” ทีมงานสนับสนุนวิชาการอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (พ่ีเลี้ยง สอจร.) ได้
ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์ “มังกร 5 หัว” ประกอบด้วย 1) นโยบาย 2) พัฒนาภาคีเครือข่ายสร้าง Change 
Agent 3) มาตรการองค์กร 4) พัฒนาระบบข้อมูล MIS Ranking และ 5)  สื่อสารสาธารณะ เพ่ือใช้เป็นเข็มทิศ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน 

การเสริมสร้างมาตรการองค์กร เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญจาก 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์ข้างต้น โดยทีมพ่ีเลี้ยง
สอจร.ไดร้่วมกับภาคีเครือข่าย 6E  และองค์กรต่างๆในหวัดเชียงราย ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรที่มีความ
พร้อม ร่วมคิด ร่วมท ากิจกรรมต่างๆเพ่ือสร้างมาตรการองค์กรในองค์กรต้นแบบ 8 แห่ง ได้แก่1) องค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย 2) เทศบาลต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย3) เทศบาลต าบลห้วย
ไคร้ อ าเภอแม่สาย 4) องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม อ าเภอแม่สาย 5)โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ 6) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 7) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายและ 8) 
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยใช้กลยุทธ์ 5 ส.คือ สารสนเทศ สหสาขาส่วนร่วมสุดเสี่ยง และสุดคุ้ม 
ประกอบการใช้เทคนิค5 ช. ได้แก่ ชวน  เชื่อม ชง เช็ค และช้อน  รายละเอียดการน าเทคนิคไปใช้ มีดังนี้ 
 

 
 

1. ชวนภาคีสหสาขา 5 Eเข้าพบปะพูดคุย ผู้บริหารขององค์กร/ เชิญชวนให้เห็นความส าคัญ 
2. เชื่อมงาน เปิดโอกาสให้คนในองค์กรได้ตั้งเป้าหมายร่วมกับผู้บริหารอย่างอิสระและให้ค าแนะน า 

2.1 จัดตั้งคณะท างานในการขับเคลื่อนงานขององค์กร 
2.2 จัดท าโครงการ/แผนรองรับก าหนดผู้รับผิดชอบ 
2.3 ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นในการประเมินผล 
2.4 ก าหนดมาตรการแบบมีส่วนร่วม เช่น MOU/กฎกติกา/การบังคับใช้กฎหมาย 
2.5 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รณรงค์  
2.6 กระตุ้น/สร้างการรับรู้ทั้งภายใน/ภายนอกองค์กรสานการยอมรับ 
2.7 ปฏิบัติตามมาตรการ/แผนที่ก าหนด 

3. ชงข้อมูลสารสนเทศสุดเสี่ยงทุกเวที ร่วมประชุม ออกแบบการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม 
4. เช็คผลแบบมีส่วนร่วมโดยลงพ้ืนที่ พบปะ ตรวจเยี่ยม  นิเทศติดตามรวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน 

สร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ  และให้ค าปรึกษา 
5. ช้อนผลลัพธ์ ความคุ้มค่า คุ้มทุน พัฒนา ปรับปรุง ถอดบทเรียน ขยายผล/ต่อยอด สร้างความยั่งยืน 
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การเสริมสร้างมาตรการองค์กร….ไม่มีองค์กรใดจะท าส าเร็จได้ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องสานความร่วมมือ
โดยใช้กลยุทธ์ 5 ส.เทคนิค 5ช.เชื่อมการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย และรับการสนับสนุน ก ากับติดตามนิเทศ
ทั้งระบบภายในองค์กรและระบบภายนอกองค์กร ผู้บริหารองค์กรถือเป็นบุคคลส าคัญในการที่จะท าให้การ
ขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน การลงมือท าด้วยคนทุกคนในองค์กรด้วยความมุ่งมั่งในทิศทาง
เดียวกัน มีส่วนส าคัญในการเสริมพลังซึ่งกันและกัน  เมื่อสามารถท าได้ส าเร็จจะเป็นความหอมหวานส าหรับทุก
คนในองค์กร ท้ายที่สุดการธ ารงรักษาความดีเป็นสิ่งที่ท้าทายของผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ไม่ใช่ผลงานของ
ใครคนใดคนหนึ่ง 
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ใครเอาอยู่  “หมวกนิรภัย ในสถานศึกษา” 
 

นายวันชัย ไชยรัตน์   
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 

 

จากปัญหาความรุนแรงด้านอุบัติเหตุทางถนนของสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
เชียงราย..จากสถิติในอดีตเคยมีนักเรียนประสบอุบัติเหตุทางถนน เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 3 – 5 คน  สาเหตุเกิด
จากพฤติกรรมเสี่ยง ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีตามช่วงวัยที่ยังคึกคะนอง ในฐานะ “ครู” ที่อยากเห็นลูกศิษย์
เดินทางมาโรงเรียนอย่างปลอดภัย จึงมุ่งมั่นในการท าให้นักเรียนมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย โดยเน้นการ
สร้างความตระหนักร่วมกันถึงความรุนแรงและอันตรายที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ตลอดจนแนวทางการป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังประสบอุบัติเหตุ โดยใช้หมวกนิรภัย 
ขยายผลไปยังบุคลากรในสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง 

กระบวนการด าเนินงาน...เริ่มต้นจาก 
1) มองหาแนวร่วม ปรึกษาพ่ีเลี้ยง เชื่อมสานเครือข่ายการประสาน และชวนภาคีเครือข่าย 6 E และผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัด เช่น ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส านักงานก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยสถานีต ารวจภูธรเมืองแขวงการทางเชียงราย ส านักงานขนส่งโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัดบริษัทอาคเนย์ประกันภัยจ ากัด(มหาชน)ชมรม
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายมาร่วมออกแบบ และก าหนด
กิจกรรมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและท าทันที ภายใต้กิจกรรมร่วมที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน คือ 

1) สะท้อนภาพ/ส ารวจจ านวนนักเรียนและผู้ปกครอง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย และ
สะท้อนข้อมูลที่ส ารวจได้ให้นักเรียนทราบ 

2) เสริมความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  วินัยจราจร ประชาสัมพันธ์ 
3) ระดมสมองหาทางออก/ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  และมาตรการลงโทษโดยให้นักเรียนท า

ข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อตกลงด้วยการบริจาค
เงิน 

4) สร้างการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรในสถานศึกษา รณรงค์ทุกรูปแบบ ทุกเทศกาล นักเรียน
ท าหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเช้า-เย็น และรับเงินบริจาคจากผู้ฝ่าฝืนข้อตกลงน าส่งเข้า
กองทุน 

5) ดูแลควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  และสะท้อนผลในการประชุมทุกเดือน  
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ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นพบว่าครู บุคลากรสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัยเพ่ิมขึ้น
จากปีที่เริ่มโครงการที่มีผู้ฝ่าฝืนโดยไม่ตั้งใจจ านวนมากและปัจจุบันทุกคนร่วมมือสวมหมวกนิรภัย 100 %ใน
สถานศึกษาและไม่มีนักเรียนเสียชีวิตจากการขี่รถจักรยานยนต์ไปและกลับได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี กลายเป็นวัฒนธรรม สานจากรุ่นสู่รุ่น ต่อยอดเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการรณรงค์ให้ความรู้ สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุเพ่ือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
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แค่คิดก็ปลอดภัย...รถโดยสารสาธารณะเช่าเหมา 
 

คุณสริยา ทวีกุล  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

 

“การเรียนรู้นอกสถานที่”ของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมทักษะของนักเรียนจาก
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนขยาย
โอกาส โรงเรียนระดับมัธยม ที่นิยมพาออกนอกสถานที่/ต่างจังหวัด ตามสถานที่เรียนรู้ส าคัญๆด้านต่างๆ 
นับเป็นการเรียนรู้ที่มากกว่าในชั้นเรียน/ต าราเรียน นักเรียนได้สัมผัสข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม ในการออกไป
เรียนรู้นอกสถานที่นั้น โรงเรียนจ าเป็นต้องพ่ึงพารถโดยสารเช่าเหมาของผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆกัน จาก
ที่ผ่านมา การคัดเลือกของผู้บริหาร/ครู อาศัย1)ความคุ้นชินกับเจ้าของรถ 2)พิจารณาจากต้นทุนให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่โรงเรียนมีอยู่3)การท าข้อตกลงแบบง่ายๆ แต่ไม่ได้ค านึงถึงปัจจัยอีกหลายด้านโดยเฉพาะเรื่อง
ความปลอดภัย  

 

 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายปัจจัยข้างต้น จึงเกิด

แนวคิดในการท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านรถสาธารณะ การเข้าถึง
ช่องทางเยียวยาและมีระบบส่งเสริมกลไกการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านรถสาธารณะให้สามารถสนับสนุน
กระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและเชื่อมโยงการท างานร่วมกันในระดับต่างๆได้  

กระบวนการส าคัญของการด าเนินงาน น าร่องเฉพาะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 8 
โรงเรียน ประกอบด้วย  

1. ประชุมท าความเข้าใจกับทีมงานน าเสนอโครงการฯและท าความเข้าใจกับผู้บริหารเทศบาลนคร
เชียงรายให้ผู้บริหารมองเห็นว่าไม่ได้มาเพ่ิมงานแต่เป็นการมาช่วยแบ่งเบาภาระ 

2. ลงพื้นที่เป้าหมายส ารวจ สัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูล ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่โรงเรียน 8 โรงเรียน 
3. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ / สังเคราะห์ เรียบเรียง และคืนข้อมูล 
4. จัดท าคู่มือการคัดเลือกรถโดยสารสาธารณะเช่าเหมาที่ปลอดภัย ที่ประกอบด้วย ขั้นตอนการ

เลือกรถโดยสารเช่าเหมาที่ได้มาตรฐาน สภาพรถ คนขับ ประกันภัย ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ ต้อง
ใช้รถป้ายเหลืองและท่ีส าคัญต้องจัดท าให้มีสัญญาเช่าเหมาขนส่งคน ระบุบเส้นทาง วัน เวลา และ
การเยียวยา 

5. ผลัก และ ดัน ให้เป็นนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ในการเช่าเหมารถโดยสารที่
ปลอดภัยและการเข้าถึงสิทธิ 

ผลการด าเนินการพบว่า1) โรงเรียน 8 แห่งในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายมีคู่มือการเช่าเหมารถ
โดยสาร เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเลือกรถเช่าเหมาที่รวมถึงใช้สัญญาในการจ้างเช่าเหมารับคนโดยสารได้
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แค่คิดก็ปลอดภัย...รถโดยสารสาธารณะเช่าเหมา 
 

คุณสริยา ทวีกุล  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

 

“การเรียนรู้นอกสถานที่”ของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมทักษะของนักเรียนจาก
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนขยาย
โอกาส โรงเรียนระดับมัธยม ที่นิยมพาออกนอกสถานที่/ต่างจังหวัด ตามสถานที่เรียนรู้ส าคัญๆด้านต่างๆ 
นับเป็นการเรียนรู้ที่มากกว่าในชั้นเรียน/ต าราเรียน นักเรียนได้สัมผัสข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม ในการออกไป
เรียนรู้นอกสถานที่นั้น โรงเรียนจ าเป็นต้องพ่ึงพารถโดยสารเช่าเหมาของผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆกัน จาก
ที่ผ่านมา การคัดเลือกของผู้บริหาร/ครู อาศัย1)ความคุ้นชินกับเจ้าของรถ 2)พิจารณาจากต้นทุนให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่โรงเรียนมีอยู่3)การท าข้อตกลงแบบง่ายๆ แต่ไม่ได้ค านึงถึงปัจจัยอีกหลายด้านโดยเฉพาะเรื่อง
ความปลอดภัย  
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แนวคิดในการท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านรถสาธารณะ การเข้าถึง
ช่องทางเยียวยาและมีระบบส่งเสริมกลไกการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านรถสาธารณะให้สามารถสนับสนุน
กระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและเชื่อมโยงการท างานร่วมกันในระดับต่างๆได้  

กระบวนการส าคัญของการด าเนินงาน น าร่องเฉพาะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 8 
โรงเรียน ประกอบด้วย  

1. ประชุมท าความเข้าใจกับทีมงานน าเสนอโครงการฯและท าความเข้าใจกับผู้บริหารเทศบาลนคร
เชียงรายให้ผู้บริหารมองเห็นว่าไม่ได้มาเพ่ิมงานแต่เป็นการมาช่วยแบ่งเบาภาระ 

2. ลงพื้นที่เป้าหมายส ารวจ สัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูล ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่โรงเรียน 8 โรงเรียน 
3. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ / สังเคราะห์ เรียบเรียง และคืนข้อมูล 
4. จัดท าคู่มือการคัดเลือกรถโดยสารสาธารณะเช่าเหมาที่ปลอดภัย ที่ประกอบด้วย ขั้นตอนการ

เลือกรถโดยสารเช่าเหมาที่ได้มาตรฐาน สภาพรถ คนขับ ประกันภัย ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ ต้อง
ใช้รถป้ายเหลืองและท่ีส าคัญต้องจัดท าให้มีสัญญาเช่าเหมาขนส่งคน ระบุบเส้นทาง วัน เวลา และ
การเยียวยา 

5. ผลัก และ ดัน ให้เป็นนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ในการเช่าเหมารถโดยสารที่
ปลอดภัยและการเข้าถึงสิทธิ 

ผลการด าเนินการพบว่า1) โรงเรียน 8 แห่งในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายมีคู่มือการเช่าเหมารถ
โดยสาร เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเลือกรถเช่าเหมาที่รวมถึงใช้สัญญาในการจ้างเช่าเหมารับคนโดยสารได้
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เหมาะสมและปลอดภัย 2) ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรู้ระบบเยียวยาในสิทธิอันพึงได้3) 
ผู้บริหาร / ครู ผู้รับผิดชอบงาน มีความเข้าใจสิทธิผู้บริโภคในการใช้รถเช่าเหมาคันเพ่ิมมากขึ้น  4) ผู้บริหาร
โรงเรียนให้ความส าคัญตระหนักถึงขั้นตอนการจัดหารถเช่าเหมาตามคู่มือ 

สิ่งที่เกินความคาดหวังคือกลไกภาคี พ่ีเลี้ยงระดับจังหวัดท าให้การด าเนินงาน ประสบผลตามที่
วางเป้าหมายไว้การได้มีโอกาส เข้าร่วมประชุมทั้งก่อน ระหว่าง หลัง การด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ คอยให้
ค าปรึกษา แนะน า ร่วมออกแบบ ก าหนดกรอบการด าเนินงาน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ของพ่ีเลี้ยงใน
พ้ืนที่ช่วยให้ภาคีม่ันใจและรู้สึกอบอุ่นอยู่เสมอ 
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แค่คิดก็ปลอดภัย...รถโดยสารสาธารณะเช่าเหมา 
 

คุณสริยา ทวีกุล  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
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ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนขยาย
โอกาส โรงเรียนระดับมัธยม ที่นิยมพาออกนอกสถานที่/ต่างจังหวัด ตามสถานที่เรียนรู้ส าคัญๆด้านต่างๆ 
นับเป็นการเรียนรู้ที่มากกว่าในชั้นเรียน/ต าราเรียน นักเรียนได้สัมผัสข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม ในการออกไป
เรียนรู้นอกสถานที่นั้น โรงเรียนจ าเป็นต้องพ่ึงพารถโดยสารเช่าเหมาของผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆกัน จาก
ที่ผ่านมา การคัดเลือกของผู้บริหาร/ครู อาศัย1)ความคุ้นชินกับเจ้าของรถ 2)พิจารณาจากต้นทุนให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่โรงเรียนมีอยู่3)การท าข้อตกลงแบบง่ายๆ แต่ไม่ได้ค านึงถึงปัจจัยอีกหลายด้านโดยเฉพาะเรื่อง
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ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายปัจจัยข้างต้น จึงเกิด

แนวคิดในการท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านรถสาธารณะ การเข้าถึง
ช่องทางเยียวยาและมีระบบส่งเสริมกลไกการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านรถสาธารณะให้สามารถสนับสนุน
กระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและเชื่อมโยงการท างานร่วมกันในระดับต่างๆได้  

กระบวนการส าคัญของการด าเนินงาน น าร่องเฉพาะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 8 
โรงเรียน ประกอบด้วย  

1. ประชุมท าความเข้าใจกับทีมงานน าเสนอโครงการฯและท าความเข้าใจกับผู้บริหารเทศบาลนคร
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2. ลงพื้นที่เป้าหมายส ารวจ สัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูล ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่โรงเรียน 8 โรงเรียน 
3. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ / สังเคราะห์ เรียบเรียง และคืนข้อมูล 
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ใช้รถป้ายเหลืองและท่ีส าคัญต้องจัดท าให้มีสัญญาเช่าเหมาขนส่งคน ระบุบเส้นทาง วัน เวลา และ
การเยียวยา 

5. ผลัก และ ดัน ให้เป็นนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ในการเช่าเหมารถโดยสารที่
ปลอดภัยและการเข้าถึงสิทธิ 

ผลการด าเนินการพบว่า1) โรงเรียน 8 แห่งในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายมีคู่มือการเช่าเหมารถ
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ห่วงใคร…ให้ใส่หมวก 
 

คุณสริยา ทวีกุล  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

 

 ด้วยสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในปัจจุบันมี
อัตราเพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ โดยเฉพาะสาเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์และไม่สวมหมวก
นิรภัย ท าให้จ านวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทางศีรษะเพ่ิมข้ึน  

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ได้มีมติเห็นชอบให้ ปี 2554 - 2563 เป็นปี
แห่งทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) และถือเป็นวาระแห่งชาติ
ที่ต้องด าเนินการให้เข้มข้นในทุกพ้ืนที่ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ในฐานะ
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สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย และหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกศาลากลาง
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ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในศาลากลางและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เกิดความตระหนักในการสวมหมวกนิรภัย
ขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุตัวชี้วัดทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of 
Action for Road Safety) 
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รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย เพ่ือวางแนวทาง ในการด าเนินงาน 
2. แต่งตั้งคณะท างาน“ ห่วงใครให้ใส่หมวก” 
3. จัดท าประกาศจังหวัด เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในศาลากลางจังหวัดเชียงราย และ

ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัดเชียงราย ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 
ขณะขับข่ีหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และก าหนด กฎ ระเบียบฯ  ก าหนดวัน D-Day 

4. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ปิดไว้บริเวณทางเข้า-ออก ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปรับทราบโดยทั่วกัน 

5. ควบคุมก ากับ โดยขอความร่วมมือที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย จัดสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) อยู่ประจ าทางเข้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายท าหน้าที่ตรวจตรา ตักเตือน จด
บันทึกประวัติผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย บริเวณทางเข้า - ออก ศาลากลางจังหวัดเชียงราย หาก
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พบว่ามีผู้มาติดต่อราชการไม่ได้สวมหมวก จะให้ยืมหมวกกันน็อคและให้ค าแนะน าพร้อมตักเตือน  
กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของศาลากลางได้ท าการจดชื่ อเสนอหัวหน้างานเพ่ือทราบและให้การ
ตักเตือน 

 
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ1) ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)ระหว่างหัวหน้างานทุกงานกับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครบ100%2) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนรับรู้และมีส่วนร่วม โดยมีผลการ
สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นจากเดิม 27% เป็น 83%  

 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกประกาศจังหวัดเชียงรายเพ่ือแจ้งให้ทุกส่วน

ราชการได้รับทราบ และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2)ความมุ่งมั่นของหัวหน้างานทุกงานในพ้ืนที่ 
และมีภาคี เครือข่าย6E ที่ร่วมหนุนเสริมการประกาศ D-Day ซึ่งเป็นการแสดงความมุ่งมั่นให้ทุกคนได้ทราบ 
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี3)ผสมผสานความร่วมมือของผู้มาติดต่อราชการทุกคนโดยมีอาสารักษาดินแดนเป็นผู้
คอยตรวจตรา “ห่วงใครใส่หมวก “ของศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถือเป็นรูปแบบมาตรการองค์กรที่ง่าย 
ชัดเจน เป็นรูปธรรม ทุกสิ่งล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่มีความรักและห่วงใยในสุขภาพ
ผู้ใต้บังคับบัญชาความเข้าใจและความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับส่วนราชการอื่นๆในจังหวัด  เพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้เป็นแบบอย่างที่ดีแกประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายต่อไป 

 
84 Good Practice ภาคเหนือ 

พบว่ามีผู้มาติดต่อราชการไม่ได้สวมหมวก จะให้ยืมหมวกกันน็อคและให้ค าแนะน าพร้อมตักเตือน  
กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของศาลากลางได้ท าการจดชื่ อเสนอหัวหน้างานเพ่ือทราบและให้การ
ตักเตือน 

 
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ1) ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)ระหว่างหัวหน้างานทุกงานกับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครบ100%2) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนรับรู้และมีส่วนร่วม โดยมีผลการ
สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นจากเดิม 27% เป็น 83%  

 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกประกาศจังหวัดเชียงรายเพ่ือแจ้งให้ทุกส่วน

ราชการได้รับทราบ และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2)ความมุ่งมั่นของหัวหน้างานทุกงานในพ้ืนที่ 
และมีภาคี เครือข่าย6E ที่ร่วมหนุนเสริมการประกาศ D-Day ซึ่งเป็นการแสดงความมุ่งมั่นให้ทุกคนได้ทราบ 
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี3)ผสมผสานความร่วมมือของผู้มาติดต่อราชการทุกคนโดยมีอาสารักษาดินแดนเป็นผู้
คอยตรวจตรา “ห่วงใครใส่หมวก “ของศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถือเป็นรูปแบบมาตรการองค์กรที่ง่าย 
ชัดเจน เป็นรูปธรรม ทุกสิ่งล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่มีความรักและห่วงใยในสุขภาพ
ผู้ใต้บังคับบัญชาความเข้าใจและความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับส่วนราชการอื่นๆในจังหวัด  เพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้เป็นแบบอย่างที่ดีแกประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายต่อไป 



86 Good Practice ภาคเหนือ

 
84 Good Practice ภาคเหนือ 

พบว่ามีผู้มาติดต่อราชการไม่ได้สวมหมวก จะให้ยืมหมวกกันน็อคและให้ค าแนะน าพร้อมตักเตือน  
กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของศาลากลางได้ท าการจดชื่ อเสนอหัวหน้างานเพ่ือทราบและให้การ
ตักเตือน 

 
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ1) ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)ระหว่างหัวหน้างานทุกงานกับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครบ100%2) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนรับรู้และมีส่วนร่วม โดยมีผลการ
สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นจากเดิม 27% เป็น 83%  

 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกประกาศจังหวัดเชียงรายเพ่ือแจ้งให้ทุกส่วน

ราชการได้รับทราบ และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2)ความมุ่งมั่นของหัวหน้างานทุกงานในพ้ืนที่ 
และมีภาคี เครือข่าย6E ที่ร่วมหนุนเสริมการประกาศ D-Day ซึ่งเป็นการแสดงความมุ่งมั่นให้ทุกคนได้ทราบ 
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี3)ผสมผสานความร่วมมือของผู้มาติดต่อราชการทุกคนโดยมีอาสารักษาดินแดนเป็นผู้
คอยตรวจตรา “ห่วงใครใส่หมวก “ของศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถือเป็นรูปแบบมาตรการองค์กรที่ง่าย 
ชัดเจน เป็นรูปธรรม ทุกสิ่งล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่มีความรักและห่วงใยในสุขภาพ
ผู้ใต้บังคับบัญชาความเข้าใจและความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับส่วนราชการอื่นๆในจังหวัด  เพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้เป็นแบบอย่างที่ดีแกประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายต่อไป 



87Good Practice ภาคเหนือ
 

85 Good Practice ภาคเหนือ 

เด็กเล็กท า… ผู้ใหญ่คิด 
 

เทศบาลต าบลแม่สาย  
 

จากปัญหาความส าคัญของอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ อ าเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ที่พบว่ามีสาเหตุ
จากประชาชนส่วนใหญ่ใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทางเพ่ิมมากขึ้น และพบว่า ส่วนใหญ่มีความ
แตกต่างของทักษะการขับขี่ ความรู้ การสื่อภาษา ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยและการด าเนินชีวิตของคนใน
พ้ืนที่   

โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่สาย เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ประสบปัญหามีนักเรียนประสบอันตรายอัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน จากสถิติ พบว่า มีผู้ปกครองน ารถจักรยานยนต์มาส่งเด็กนักเรียน โรงเรียน
เทศบาล จ านวน 800 คน/วันโดยเฉลี่ย นักเรียนน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนเอง เฉลี่ยวันละไม่เกิน10 คน/
วันนักเรียนมีอายุตั้งแต่  3-12  ปี  ผู้ปกครองยังคงใช้รถจักรยานยนต์ในการรับส่งเด็กนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ คิด
เป็นร้อยละ 80 ของจ านวนเด็กนักเรียนและผู้ปกครองทั้งหมด ครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน 

เทศบาลต าบลแม่สาย เล็งเห็นความส าคัญของปัญหา จึงได้จัดท าโครงการ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสาน
ความปลอดภัยทางถนนเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร” ขึ้น โดยมุ่งเน้นการกระท าตนเป็น
แบบอย่างที่ดี รวมถึงการปลูกจิตส านึก ให้ความรู้ แก่เด็กนักเรียนการและผู้ปกครอง จนก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวัน เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน  เพ่ือให้สังคมกลายเป็นสังคมแห่งคนมีวินัย มีน้ าใจ  

 

 
 

รูปแบบการด าเนินงานการแก้ปัญหาในระดับโรงเรียนของเทศบาลต าบลแม่สายประกอบด้วย 
1. จัดประชุมระดมสมองให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลแม่สาย 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ประสานงานและวางแผนการด าเนินงาน 
3. ส ารวจครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลต าบลแม่สาย 
4. ฝึกทักษะการขับขี่ปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัยแก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย จ าหน่ายหมวกนิรภัยทุกเดือนการฝึกอบรมวินัยจราจรให้ครูและ

ผู้ปกครองอบรมยุวชนจราจร 
6. จัดท าป้ายจราจรขนาดเล็กในจุดเสี่ยงภัย จัดซื้ออุปกรณ์ด้านการอ านวยความสะดวกจราจร เช่น

กระบองไฟ ถุงมือ เสื้อสะท้อนแสง ธงหยุด 
7. สรุปและประเมินผล ถอดบทเรียน และขยายผลอย่างต่อเนื่อง 
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กุญแจแห่งความภาคภูมิใจ 
 
1. นายกเทศบาลต าบลแม่สายให้ความส าคัญอย่างมากกับนโยบายความปลอดภัยทางถนน การที่

“ผู้ใหญ่ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมผลักดัน  และพาเด็กท า” ส่งผลให้เด็กในวันนี้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่
ย่อมต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดี   

2. การสนับสนุนงบประมาณ  ให้ก าลังใจคนท างาน ตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนถึงปัจจุบันอย่างจริงจัง
ส่งผลให้การดูแลความปลอดภัยของคนในพ้ืนที่ และการด าเนินการต่างๆ สะดวก ง่ายดาย 
ต่อเนื่อง โดยเทศบาลต าบลแม่สายจะได้ขยายผลให้ครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ทั้งในส่วนของเทศบาล 
โรงเรียน องค์กรต่างๆเพ่ือให้เทศบาลแม่สายเป็นแบบอย่างของเทศบาลแห่งความปลอดภัยต่อไป 
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ด่านเสรมิพลังสร้างวินัยจราจร 
 

คุณสริยา ทวีกุล  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

 

    จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวสัญจรไปมาตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาล อ าเภอแม่ลาว ที่เปรียบเสมือนประตูสู่เชียงราย  ซึ่งมีผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านจ านวนมาก ก่อให้ เกิด
อุบัติเหตุทางถนนสูง จากสถิติในปี 2555-2557พบว่าอ าเภอแม่ลาว มีจ านวนผู้บาดเจ็บสูงเป็นอันดับ 2 รอง
จากอ าเภอแม่สาย และจ านวนผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดเชียงราย เมื่อเทียบต่อแสนประชากร 
ปีงบประมาณ 2558 เสียชีวิตจ านวน 10 ราย และปีงบประมาณ 2559 เดือนตุลาคม ถึง 10 ธันวาคม 2558 
เสียชีวิตแล้ว 9 ราย  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลบาดเจ็บที่ผ่านมาพบว่า ผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์บาดเจ็บสูงสุดร้อยละ85.46 
อวัยวะที่ท าให้เสียชีวิตสูงสุดคือศีรษะ ร้อยละ75.42 อายุช่วง 15–29 ปี มากท่ีสุด ถึงร้อยละ 49 ช่วงเวลาที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุดคือ 16.00 -22.00น. ร้อยละ 43.03 มีการดื่มสุรา ร้อยละ 42.85 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่
บาดเจ็บไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 79 
 จากปัญหาที่พบท าให้ทีมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายมีแนวคิดการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เพ่ือสร้างวินัยจราจร ลดความเสี่ยงในพ้ืนที่ ใน 3 รูปแบบตาม
บริบทของพ้ืนที่ คือ  
 รูปแบบที่ 1 พื้นที่ระดับชุมชนหมู่บ้านใช้การตั้งจุดสกัด โดยมีผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้าน แกนน าและ
อาสาสมัครชุมชนร่วมบูรนาการปฎิบัติ 
 รูปแบบที่ 2 พื้นที่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การตั้งจุดตรวจ มีนายกอบต.และหัวหน้า
ต ารวจประจ าตู้ยาม ออกแบบการปฏิบัติ มีการบูรณาการงานร่วมกับอาสาสมัครอปพร. แกนน า รพ.สต ในการ
ตั้งด่านตักเตือน 
 รูปแบบที่ 3 ในระดับอ าเภอใช้การตั้งด่านชุมชน มีนายอ าเภอ ผู้ก ากับการต ารวจภูธรแม่ลาว บูรณา
การร่วม โรงพยาบาลแม่ลาว อปพร. แกนน า และบนถนนสายหลักใช้การตั้งด่านตรวจ ใช้กล้อง Camera ใช้
กล้องCCTV กล้องตรวจจับความเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย ตาม 10รสขม  
 
 ภายใต้แนวคิด 5 ส.กลยุทธ์ 7 ช. เริ่มจากการชงข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนที่ให้กับคณะกรรมการ
อุบัติเหตุระดับชุมชน ระดับอ าเภอพบปะประชาชน ท าประชาพิจารณ์ ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจ ให้ได้รับรู้ 
ต่อด้วยการลงพ้ืนที่ชวนและเชื่อมภาคีเครือข่ายสหสาขาอาชีพให้มีส่วนร่วมในการคิดออกแบบกิจกรรม  ร่วม
เตรียม ร่วมท าแนวทาง ร่วมปฏิบัติ ก าหนดกติกาหรือประกาศและทบทวนผล  ตามด้วยเชียร์และเช็คโดยมีสห
สาขาอาชีพ ในการติดตาม ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจ เสริมพลัง เมื่อมีการกระท าผิดจะใช้การป้องปราม ตักเตือน 
ปิดท้ายด้วยการช้อนและชื่นชมตลอดจนการประชุมเพ่ือสรุปผล ถอดบทเรียนพร้อมคืนข้อมูลสู่ชุมชนพ้ืนที่ให้
ได้รับทราบ น าสู่การพัฒนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ต่อยอด และขยายผล 
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 ผลการพัฒนาพบว่าการจัดตั้งด่านชุมชนใน 7หมู่บ้านน าร่อง ท าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เกิดการสร้างแรงจูงใจในการท าให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความตระหนักในการขับ
ขี่ที่ปลอดภัย ส่งผลให้จ านวนอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ลดลงเมื่อเปรียบกับ
ข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558  จากบาดเจ็บ 15 คนลดลงเหลือ 12 คน เสียชีวิตจ านวน 2 คน ปีใหม่ 
2559  ไม่พบผู้เสียชีวิต 
 มีการใช้จุดสกัด ในการเฝ้าระวังความเสียง ควบคุมผู้ทีมีพฤติกรรมเมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถ
เร็ว ไม่ให้ออกจากชุมชนได้ พบมีรถจักรยานยนต์ที่ผ่านด่านทั้งหมด จ านวน 5,088 ครั้ง จ านวนรถจักรยนต์ที่
ถูกกัก หรือตักเตือน จ านวน 58 ราย สาเหตุจากเมาสุราจ านวน 16 ราย, ขับรถเร็ว จ านวน 14 ราย ไม่สวม
หมวกนิรภัย จ านวน 28 ราย จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 33.33  และไม่พบการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถนนในพื้นที่ 
 

 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง จริงใจ ภาคีเครือข่ายหลักควรเข้าพบ

นายอ าเภอหรือผู้น าชุมชน และ 5 เสาหลักในพื้นที่เพ่ือสานความร่วมมืออย่างเต็มที 
2. การก าหนดนโยบายและประเด็นในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนที่ให้ชัดเจน ต้องใช้ข้อมูลด้าน

อุบัติเหตุที่เป็นระบบ และน่าเชื่อถือ เพ่ือช่วยให้การตัดสินใจและชี้เป้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
3. การประสานงานจะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องแคล่ว สะดวกบางครั้งต้องอาศัยสัมพันธภาพ

ส่วนตัวที่ดี ใช้ทั้งการสื่อสารทุกช่องทาง ทุกรูปแบบตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. การท าประชาพิจารณ์ ประชาสัมพันธ์ ลงพ้ืนที่พบปะ ตรวจเยี่ยม เสริมพลัง ก าลังใจให้คนท างาน 

ด้วยวิธีการต่างๆ  ระหว่างตั้งด่านชุมชนช่วยให้คนท างานรู้สึกปิติ มีพลังมากข้ึน 
5. การน ากลยุทธ์ 5 ส. เทคนิค 7 ช. มาช่วยในการท างานร่วมภาคีในพ้ืนที่ ช่วยให้ค้นพบแกนน า

คนท างานหน้าใหม่มากข้ึน 
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สื่อสอนใจเด็กเวียงแหงเมาไม่ขับ 
 

คุณสริยา ทวีกุล  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

 

  “ผมได้เห็นตัวอย่างในหมู่บ้านที่มีคนแก่ดื่มเหล้า วัยรุ่นเมาเหล้าและมีการแข่งรถซิ่งกัน ตอนท า
โครงการรู้สึกตื่นเต้น ไม่รู้ว่าจะส าเร็จหรือไม่ แต่ก็อยากท าเพราะงานนี้ท าแล้วได้ความปลอดภัยกับตัวเอง
...” เสียงบอกเล่าที่แฝงรอยยิ้มของน้องแมน หรือด .ช.ทีปกร โชคศักดิ์ศิริกุลหนึ่งในแกนน าเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ 
 อ าเภอเวียงแหงเป็นอ าเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศไทย -พม่า อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เป็น
ระยะทาง 170 กิโลเมตร มีความหลากหลายของประชากรจาก 9 ชาติพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ลักษณะเส้นทางในพ้ืนที่ค่อนข้างคดเคี้ยวและสูงชัน เป็นถนนรถวิ่งสวนทางเดียว 
มีจุดเสี่ยงทางโค้งหลายจุดทั้งถนนสายหลักและมีจุดเสี่ยงในชุมชน 6 จุด ถนนมีความช ารุด ไม่มีสัญญาณไฟ
จราจร มีการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดโค้งทุกเดือน การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ 
เช่น ชาวบ้านมีการดื่มเหล้าหลังการท างานช่วงเย็นแล้วเกิดอุบัติเหตุ ส่วนเยาวชนในพ้ืนที่ซึ่งมีพฤติกรรมขี่
รถจักรยานยนต์ดัดแปลง และชักชวนกันแข่งรถซิ่งตามถนนในหมู่บ้านเป็นประจ าจนเกิดรถล้มบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต รวมทั้งผู้ปกครองที่ไม่สวมหมวกกันน๊อกเวลาขี่รถในหมู่บ้านหรือในการมารับลูกหลานที่
โรงเรียน เป็นต้น ประกอบกับเมื่อกลางปี 2558 เกิดเหตุการณ์เด็กเวียงแหงคนหนึ่ง มีพฤติกรรมเมาแล้วขับจน
ท าให้เกิดอุบัติเหตุหมู่ชนกลุ่มนักปั่นจักรยานบนถนนในเมืองเชียงใหม่ จนกลายเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
และถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางจึงเป็นที่มาของการท าโครงการเด็กเวียงแหง ร่วมลดปัญหาเมาไม่ขับ 
 เด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการเพราะเป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อและมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว โดยมีแกนน านักเรียนจาก 3 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
เปียงหลวงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมและโรงเรียนบ้านนามน (ร.ร.ประจ า)รวมจ านวน 50 คนซึ่งสิ่งที่อยากเห็น
จากงานน้ี คือ อยากให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่า “อุบัติเหตุป้องกันได้” โดยเริ่มจาก
ตัวเองสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับและต้องการ เผยแพร่
ความคิดของเด็กและเยาวชนที่มีต่ออุบัติเหตุจากการดื่มสุรา งานนี้จึงเน้นการท างานที่ให้เด็กได้คิด วางแผน 
และลงมือท ากิจกรรมด้วยตัวเอง จุดเริ่มต้นให้เยาวชนได้ใช้ศักยภาพที่มีทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์บวกกับพลัง
กายพลังใจที่มีมาท าประโยชน์ให้กับตนเอง เพ่ือนและสังคม เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีจิตอาสา
โดยใช้ “สื่อ”เป็นตัวกลางในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนเพราะเป็นเร่ืองที่เยาวชนให้ความสนใจและ

เข้าใจได้ง่าย ซึ่งในช่วงก่อนเริ่มโครงการทางพ่ีเลี้ยงโครงการจากศูนย์สร้างเสริม
สุขเพ่ือสังคม คณะครู และแกนน านักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนได้พูดคุยท าความ
เข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ของการท างาน  
 
         ในกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเวียงแหงในการลดปัญหาเมาไม่ขับ สิ่งที่
มอง คือ 1) ผู้ส่งสาร(เยาวชนเป็นผู้ผลิตสื่อ)2) สาร(การสอดแทรกเรื่องราว
เกี่ยวกับการขับขี่ไว้ในเรื่องราว)3)ช่องทางการสื่อสาร(โปสเตอร์และหนังสั้น)               
4)ผู้รับสาร (เด็กเยาวชน และคนในชุมชน) กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กเวียงแหง
จึงเริ่มจากการเข้าค่ายอบรม 2 วันเพ่ือเติมความรู้ใน 2 เรื่อง ได้แก่ ความรู้



92 Good Practice ภาคเหนือ
 

90 Good Practice ภาคเหนือ 

กฎหมายจราจร มีเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่เป็นวิทยากร และความรู้ในการผลิตสื่อรณรงค์ มีนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มาสอนขั้นตอนการท าหนังสั้นและโปสเตอร์ และมีพ่ีๆ จากบริษัทแคนนอนมาสอนวิธีและ
เทคนิคการใช้กล้องดิจิตอลในการผลิตสื่อ รวมทั้งเสริมในเร่ืองการสร้างแรงบันดาลใจในการท ากิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวม จากนั้นได้ท าการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่เพ่ือให้รู้ว่า
เยาวชนคิดอย่างไรกับการเกิดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับจะป้องกัน/ลดอุบัติเหตุอย่างไร เมื่อได้รับความรู้และ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเสร็จแล้ว เด็กเด็กจึงได้พูดคุยเพ่ือวางแผนแบ่งหน้าที่ในแต่ละฝ่าย ฝ่ ายเก็บรวบรวม
ข้อมูล ฝ่ายกองถ่ายท าตัดต่อ ฝ่ายช่องทางการเผยแพร่ และเริ่มด าเนินการผลิตสื่อตามสายงานที่แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ ในส่วนของโปสเตอร์ มีการจัดประกวดโปสเตอร์โรงเรียนละ 3 แผ่น โดยให้ครูจากแต่ละโรงเรียนให้
คะแนนและลง Face book ให้นักเรียนโหวตโปสเตอร์ที่ชอบ โปสเตอร์ที่ชนะรางวัลที่ 1-3 จะถูกน ามาจัดท า
เป็นป้ายคัทเอ๊าท์ติดในจุดเสี่ยงในชุมชน 3 จุด และในตัวอ าเภอเวียงแหง 3 จุด 

ในส่วนของหนังสั้นเด็กแต่ละโรงเรียนกลับไปผลิตสื่อหนังสั้นของแต่ละโรงเรียน แต่ผลงานที่มีความ
โดดเด่นของผลงานที่มีความน่าสนใจและมีเนื้อหาที่มาจากเรื่องราวในชุมชน คือผลงานของโรงเรียนบ้านนามน 
ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ าที่จัดตั้งด้วยโครงการพิเศษเพ่ือช่วยเหลือเด็กชนเผ่าและเด็กด้อยโอกาส พล๊อตหนังสั้นที่
เด็กถ่ายทอดจากเรื่องราวที่เห็นในชีวิตประจ าวัน เป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งที่เห็นพ่อของตนเอง
ดื่มเหล้าเมาทุกวัน ท าให้ตนเองหันไปคบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง คือ ดื่มเหล้า ขี่รถซิ่ง จนตนเองประสบ
อุบัติเหตุบาดเจ็บ จึงเกิดส านึกผิด เพ่ือนๆก็มาขอโทษพ่อแม่ของเด็กคนนั้น พ่อแม่เห็นลูกบาดเจ็บจึงฉุกคิดได้ 
พ่อปรับปรุงตัวเลิกดื่มเหล้า กลับมามีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ ง… หนังสั้นเรื่องนี้ได้เผยแพร่ลงใน Social 
network ทั้งใน Face bookและYouTube  
 

 
 
 จากกิจกรรมเล็กเล็กในระยะเวลาไม่ก่ีเดือน ท าให้เด็กแกนน าได้รับความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร การท า
โปสเตอร์ การท าหนังสั้น รวมทั้งการใช้กล้องถ่ายรูปและวิดีโอ เรื่องพวกนี้เป็นความรู้ ใหม่ส าหรับเด็ก จนท าให้
เด็กนักเรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เกิดการปรับวิธีคิดและพฤติกรรมอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องการสวมหมวก
กันน๊อคทุกครั้ง เลิกดื่มเหล้าและข่ีรถด้วยความระมัดระวัง “เมื่อก่อนขี่รถยังไงก็ได้ เราจะไม่สนใครยิ่งเสียงดังยิ่ง
มันส์ แต่ตอนนี้ไม่ขี่แบบนั้นแล้วต้องสนใจคนอ่ืนมากขึ้น และต้องใส่หมวกกันน๊อคทุกครั้ง” ส่วนมุมมองของ
ผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนเด็ก ในมุมมองของคุณครูมองว่าเด็กที่ได้เรียนรู้การผลิตสื่อจะเป็นก าลังส าคัญในการ
ท าสื่อของโรงเรียนต่อไป ทั้งในการถ่ายภาพกิจกรรมของโรงเรียน การจัดท าหนังสั้นส่งประกวดซึ่งเป็นเรื่องราว
ของการอนุรักษ์ล าน้ าแม่หาด ซึ่งเป็นล าน าที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชน สื่อที่เด็กท าขึ้นสามารถน าไปเผยแพร่ในงาน
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ของชุมชน รวมทั้งใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อีกด้วย ในมุมของเจ้าหน้าที่ต ารวจมองว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เพราะคนในชุมชนเพราะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่ได้เรียนรู้กฎจราจร และไม่มีใบขับขี่  เด็กได้ท าโครงการ
นี้ถือเป็นเรื่องที่ดีได้ทั้งความรู้ในการขับขี่ และสื่อที่เด็กท าก็จะน าไปสอนเรื่องจราจรให้กับนักเรียนในโรงเรียน
อ่ืนๆต่อไปเพราะดูเข้าใจง่าย  
 แม้ตลอดระยะเวลาการท างานที่ไม่ได้ราบรื่นนักเนื่องจากปัญหาเรื่องเด็กไม่ค่อยมีเวลา ท าให้การ
อบรมมีระยะเวลาสั้นเกินไปต่อการสร้างความเข้าใจในหลายเรื่องให้กับเด็ก การผลิตสื่อต้องจัดสรรเวลามาท า
ร่วมกันโดยต้องใช้ช่วงเลิกเรียน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความไม่พร้อมของอุปกรณ์ ฟ้าฝนไม่เป็นใจ และเด็ก
ยังไม่ค่อยรู้เทคนิคในการท าสื่อ และยังขาดการติดตามผลว่าสื่อที่เผยแพร่ออกไปทั้งป้ายคัทเอาท์ที่ติดไว้ตามจุด
เสี่ยงและหนังสั้นที่เผยแพร่ออกไปได้รับการตอบสนองเป็นอย่างไร 

งานนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้คนเห็นความส าคัญของปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนที่อยากได้ โดยเริ่มจากกลุ่มเด็กที่
มีพฤติกรรมเสี่ยง สร้างการเรียนรู้ผ่านการจัดท า “สื่อ” ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และใช้ได้จริงไม่ใช่สื่อส าเร็จรูป
ทั่วไป แต่เป็นสื่อที่เด็กได้ร่วมคิด ลงมือท า จนเกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของสื่อ จนก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจุด
เล็กเล็กในกลุ่มเด็กซึ่งจะเติบโตไปพร้อมกับความตระหนักต่อการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกวินาที 

 
เสียงสะท้อนจากผู้ท าโครงการ 
 
       การท าโครงนี้มีเจตนาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่อ าเภอเวียงแหง ได้เข้าใจว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เกิด
ขึ้นกับตัวเรา ต้องแก้ที่ตัวเราและเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ “ถ้าเด็กเข้าใจเขาจะไม่เป็นต้นเหตุท าให้ใครเดือนร้อน ถึง
ขั้นเสียชีวิต” เหมือนบทเรียนที่เรารู้กันว่ามีเด็กเวียงแหงไปเรียนที่เชียงใหม่ แล้วไปดื่มเหล้าขับรถชนจักรยาน
เสียชีวิต มีการเผยแพร่เรื่องนี้ใน Social Media ท าให้สังคมภายนอกคิดว่าเด็กเวียงแหงเป็นเด็กบนดอย ไม่มี
ความรับผิดชอบเรื่องการขับขี่ ภาพพจน์ของเด็กเวียงแหงติดลบไปเลย  
 เมื่อได้มาท างานก็ได้เน้นย้ าให้เด็กๆทั้ง 3 โรงเรียน คิดถึงเรื่องนี้ให้มากเราจะต้องช่วยกันสร้างชื่อเสียง
กลับมาให้ได้ ทุกขั้นตอนของการท างานจึงแฝงไปด้วยการปลูกฝังคุณค่าให้เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ เห็น
คุณค่าของคนอ่ืน เมื่อเด็กร่วมโครงการก็ได้ฝึกฝนจนท าให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงได้มากบ้างน้อยบ้าง แต่ก็
สามารถท าให้เข้าใจว่าคนทุกคนมีคุณค่า เด็กๆ เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจากประมาทโลดโผน มา
ขับขี่อย่างปลอดภัย รู้จักรับผิดชอบตัวเองและไม่ท าให้ใครเดือดร้อน ตรงนี้เองที่คนท างานรู้สึกว่า “เด็กๆสอบ
ผ่านแล้ว เราเองก็สอบผ่านแล้วเช่นกัน” แม้จะท าได้ไม่มากแต่ก็คิดว่าคุณค่าที่เด็กได้ฝึกฝนจะติดตัวพวกเขาไป
จนโต เป็นภูมิคุ้มกันให้พวกเขาด าเนินชีวิตไปในทางท่ีดีต่อไป 
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เสียงเรียกร้องแห่งชีวิต ของคนพื้นที่สูง 
คุณสุภาพร  พุ่มอยู่ 

โรงพยาบาลท่าสองยาง 
อ าเภอท่าสองยาง เป็นอ าเภอเล็กๆในฝั่งตะวันตก 

จาก 5 อ าเภอชายแดน ของจังหวัดตาก มีประชากรทั้งหมด 
17,022 หลังคาเรือน ราว 66,210 ชีวิต รวมทั้งพ่ีน้อง
ชาวเขา ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่สูง มีการสัญจรโดยใช้ ถนนสายแม่
สอด-แม่สะเรียงที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
เส้นทางคดเคี้ยวลัดเลาะ ไปตามภูเขา บางพ้ืนที่การ
ติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณโทรศัพท์เข้าไม่ถึง ประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาที่ท างานหาเช้ากินค่ า ความรู้เกี่ยวกับ
กฎจราจรค่อนข้างน้อย บ่อยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นตามเส้นทางของถนนสายนี้  

ค่ าคืนที่เงียบสงบของการท างานเฉกเช่นหลายคืนที่ผ่านมา ทันใดนั้นเสียงรถขับเข้ามาจอดพร้อมทั้ง
ช่วยกันประคองคนเจ็บ เสียงร้องขอความช่วยเหลือ “ช่วยลูกผมด้วย ช่วยลูกผมด้วย ลูกชายรถคว่ า”เจ้าหน้าที่
ห้องฉุกเฉินช่วยกันปฐมพยาบาลและท าการรักษา ระหว่างนั้นได้พูดคุยกับญาติคนเจ็บว่าท าไมไม่ติดต่อสายด่วน 
1669  เพ่ือให้รถกู้ชีพของโรงพยาบาลหรือรถกู้ชีพไปรับการคนป่วย แต่ค าตอบที่ได้คือ “ไม่รู้จัก”ซึ่งประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ยังไม่มีความรู้ในการแจ้งเหตุ เข้าไม่ถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จึงมักพบว่าการส่ง
ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลยังผิดวิธี ท าให้ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้รับผลกระทบที่มากขึ้นจากการเคลื่อนย้าย 

 จากการเก็บข้อมูลสถิติการรับแจ้งเหตุของชาวอ าเภอท่าสองยาง ระหว่างปี 2556-2558 มีผู้ป่วยมารับ
การรักษาด้วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยฉุกเฉิน รวม  611 ราย ซึ่งพบว่า  มีการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ใน
การแจ้งเหตุจ านวน 74 ครั้ง ซึ่งเห็นได้ว่า มีจ านวนน้อยครั้งต่อการแจ้งเหตุเมื่อเทียบกับจ านวนผู้บาดเจ็บที่มา
โรงพยาบาล  คิดเป็นร้อยละ 12.11% จากข้อมูลดังกล่าว 
บวกกับสภาพพ้ืนที่และประชากรที่อาศัยอยู่ขาดความรู้ 
และยังเข้าไม่ถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทางโรงพยาบาล

ได้เล็งเห็น
ความส าคัญกับ
สภาพปัญหาที่
เกิดข้ึน จึง
สะท้อนกับปัญหาดังกล่าว จึงเกิดโครงการ อฉช.ขึ้น เพื่อพัฒนา
ระบบงานการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมในพ้ืนที่ให้มากท่ีสุด จากการ

รวมสถิติที่เป็นปัญหาดังกล่าว ได้น าไปพัฒนาโดยการ สร้าง อฉช.ใน
แต่ละต าบลให้มีเครือข่ายในระบบการแพทย์ฉุกเฉินมากข้ึน โดยใช้
กระบวนการ การมีส่วนร่วม การพูด การฟัง การปฏิบัติ การให้
ความรู้ในการแจ้งเหตุ  การประชาสัมพันธ์ การลงพ้ืนที่หาจุดเสี่ยงที่
เกิดข้ึน การหาจุดอับสัญญาณในแต่ละพ้ืนที่ และให้ความส าคัญใน
การแจ้งเหตุให้มากขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวปัญหาที่เกิดขึ้น 
โรงพยาบาลจึงได้เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม             
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อสม. องค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียน เทศบาลท่าสองยาง ต ารวจภูธร กู้ชีพ และหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉิน  
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จากการสร้างเครือข่ายในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า แนวโน้มจาการ
แจ้งเหตุ ปี 2557-2559 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี       
  

 

 
 
ผลจากการสร้างเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินการเก็บข้อมูลย้อนหลัง  3 ปี  ส่วนใหญ่ประชาชน-นักเรียน

ที่ได้รับการอบรม จะใช้ช่องทางในการแจ้งเหตุ ทางหมายเลข 1669 เพ่ิมมากขึ้น ตามล าดับ ผลสถิติดังกล่าว 
เครือข่ายที่ได้เข้าการอบรมได้เห็นถึงความส าคัญของการแจ้งเหตุ และการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มากขึ้น 
จึงมีการน าไปสู่การวางแผนการด าเนินงานต่อไป โดยคณะด าเนินงานยังมองเห็นว่า การสร้างเครือข่ายให้ครบ 
ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน และเข้าถึงประชาชนในทุกพ้ืนที่ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถช่วยเหลือ ดูแล
ประชาชนคนท่าสองยางได้ทันท่วงที 
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Safety zone กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

 คุณสุภาพร  พุ่มอยู่ 
โรงพยาบาลท่าสองยาง 

 
เสียงสัญญาณของรถกู้ชีพดังขึ้นแล้วค่อยๆ เลือนหายไป  ครู่หนึ่ง line กลุ่มกู้ชีพ กู้ภัยเด้งขึ้น พร้อมกับ

ภาพที่เกิดเหตุ รายละเอียดข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ต าแหน่งที่เกิดเหตุ มีให้เห็นเป็นประจ าไม่เลือก
ช่วงเวลา  โดยเฉพาะพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองตาก มีถนนสายหลัก เส้นทางเศรษฐกิจ รถยนต์ รถทัวร์ 
รถบรรทุก วิ่งกันอย่างหนาแน่น  ประชาชนในพ้ืนที่สัญจรไปมา หาสู่กันผ่ านทางแยก ทางร่วม พฤติกรรมใน
การใช้ชีวิตแบบคนในชุมชนเมือง เดินทางใกล้ๆ คิดว่าการใช้อุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุไม่ส าคัญ 
ประชาชนขาดวินัย ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ท าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสถิติยอด
ฮิตการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนเมืองจังหวัดตาก หลีกหนี รถจักรยานยนต์ ไปไม่พ้น สาเหตุส าคัญของการเกิด
อุบัติเหตุ คือ ขับรถไม่ระมัดระวังและไม่สวมหมวกนิรภัย 

จากข้อมูลที่ได้รับและประสบการณ์ในการพบเห็น  จึงเกิดค าถามขึ้นมาในใจของคนท างานด้าน
อุบัติเหตุว่า ท าอย่างไรที่จะส่งเสริมให้ประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองตาก มีความปลอดภัย
และเกิดการปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแบบคนในชุมชนเมือง โดยไม่ต้องกังวลแต่ละวัน ว่าจะมีการกวดขัน
วินัยจราจรผ่านการบังคับใช้กฎหมายโดยการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร  ซึ่งไม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่
ยั่งยืนของประชาชนการป้องกันตนเอง 

กลวิธีของคณะท างานป้องกันอุบัติเหตุของจังหวัดตาก โดยน ากล้อง
ดิจิตอลมาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระท าผิดกฎจราจร ลดการเผชิญหน้า
ระหว่างเจ้าพนักงานและผู้ใช้รถจักรยานยนต์     และเสริมสร้างพฤติกรรมการ
ขับขี่ปลอดภัยและสวมหมวกนิรภัย โดยก าหนดเขต Safety zone ตั้งแต่แยก
ทางหลวงจนถึงแยกจวนผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากเส้นทางนี้ประชาชน
ต่างจังหวัดจะมาสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นสถานที่
ส าคัญของจังหวัดตากและมีหน่วยงานสถานศึกษา ตั้งอยู่  ได้มีการเชื่อม
ประสานงานกับส านักงานเทศบาลเมืองตาก หน่วยงานรัฐ เอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ(อสมท.) ในลักษณะภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน โดยการ
ท าป้ายประชาสัมพันธ์ กุศโลบาย “ถ่ายจริง แจ้งจริง ปรับจริง” แจ้งข่าวเตือน 
และให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ท าเป็นสกู๊ปข่าวต้นชั่วโมงการด าเนินงานเจ้าหน้าที่ต ารวจตั้งกล้องใน
แต่ละช่วงเวลา ต่างสถานที่ตลอดเขต Safety zone จากนั้นมีหนังสือแจ้งไปยังผู้กระท าผิดโดยเป็นจดหมาย
เชิญพบเจ้าหน้าที่  ตามที่อยู่ของผู้ครอบครองรถเพ่ือรับทราบการกระท าผิดและเมื่อมารายงานตัวก็จะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและประโยชน์ของหมวกนิรภัย ตลอดจนสร้างข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติตามกฎ
จราจร 

ผลที่เห็นเป็นแรงใจการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
กระท าผิดกฎจราจรเพ่ือไปสู่เป้าหมาย “เปลี่ยน” ไม่ใช่เรื่องง่าย 
ภาพรวมของผลลัพธ์แตกออก ออกผลให้คนท างานมีแรงบันดาลใจ
การด าเนินงาน กล้องดิจิตอลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระท า
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ผิดกฎจราจรในเขต Safety zone ซ่ึงเป็น “เครื่องมือ”การกระตุ้นการสร้างจิตส านึกในการปรับพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัย ไม่มุ่งหวังค่าปรับแต่อย่างใด มีเพียงจดหมายเชิญพบเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยที่ไม่มีมาตรการทาง
กฎหมาย ซึ่งท าให้ประชาชนจ านวน 1,080 รายได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่กระท าความผิดมาพบ
เจ้าหน้าที่ 385 ราย (35.65%) ซึ่งนอกจาก Safety zone ที่คณะท างานร่วมกันก าหนดพ้ืนที่ในการกวดขัน
วินัยจราจร สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาอันเนื่องจากเราไม่มุ่งเน้นการปรับ ก่อให้เกิด Safety Mind  ระหว่างเจ้าหน้าที่
และผู้กระท าความผิด ซึ่งจากการเก็บสถิติการสวมหมวกนิรภัยในเขต Safety zone ระหว่างด าเนินโครงการ
พบว่า ผู้ขับขี่คิดเป็นร้อยละ 69.13 ผู้ซ้อนท้าย คิดเป็นร้อยละ 38 สอดคล้องกับการส ารวจสถิติการสวมหมวก

นิรภัยของมูลนิธิไทยโรดส์ ปี 2557 จังหวัดตากมีอัตราการสวม
หมวกเป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ (62%)เขตชุมชนเมือง (51%)  
 
          ผลที่เกิดจากการเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย บริหาร
จัดการข้อมูลก่อให้เกิดกลไกการขยับ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนพฤติ 
กรรมการสวมหมวกนิรภัย โดยใช้กล้องดิจิตอลเป็นเครื่องมือ มี
การประสานงานทั้งแนวราบและแนวดิ่งน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพคนท างานให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปสู่แนว

ทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน น าไปสู่การวางแผนการด าเนินงานต่อไปโดยคณะท างาน
มองเห็นว่า นอกจาก Safety Zone เดิมที่ก าหนดไว้แล้วควรเพ่ิมพ้ืนที่ Safety Zone ผสมผสาน Safety 
Mind (จิตส านึกในความปลอดภัย) โดยให้แต่ละหน่วยงาน  โรงเรียนร่วมกันคิด การสร้าง Safety  Mind ของ
ตนเอง เพ่ือร่วมกันปลูกจิตส านึกความปลอดภัยที่ยั่งยืนต่อไป 
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รัฐ ราษฎร์ร่วมใจสวมใส่หมวกกันน๊อก จ.ล าพูน 
 

พ.ต.ท.อนุวัตร  ค าสาร 
สถานีต ารวจภูธรเวียงหนองล่อง 

 

จากการส ารวจพฤติกรรมการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ในพ้ืนที่ พบว่า มีเพียงร้อยละ 50 ที่
สวมหมวกนิรภัย จากการประเมินด้วยการตรวจจับที่ผ่านมา ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลให้การ
บาดเจ็บอาจรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น พฤติกรรมเสี่ยงนี้หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจ
น ามาซึ่งความสูญเสียโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ 
 ที่ผ่านมาสถานีต ารวจภูธรเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ได้ตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างมาก จึงได้มี
การจัดท าโครงการในการรณรงค์และเสริมสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน โดยใช้วิธีการสร้างตัวอย่างที่ดี มีการ
น าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมาเป็นแกนน าในการรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หมวกกันน็อกขณะ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์ รวมถึงมาตรการในการบังคับใช้กฏหมาย มาตรการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างให้มีการ
สวมหมวกกันน็อกในพ้ืนที่ให้ทั่วถึงและถาวร แต่ก็ได้ผลเพียงในระดับหนึ่ง ยังไม่สามารถที่จะกระตุ้นให้
ประชาชนเกิดจิตส านึก และเห็นความส าคัญ จ าเป็นในเรื่องนี้ได้อย่างเพียงพอ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการใน
การด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ าวันอย่างยั่งยืน โดยมี  

กลวิธีในการด าเนินงาน เริ่มจาก ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ซึ่งได้มีการจัดตั้งไว้แล้ว จะเป็นกลุ่มตัวอย่างและต้นแบบในการรณรงค์ จ านวน 712 คน  2) 
กลุ่มข้าราชการและผู้น าชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอเวียงหนองล่อง จะใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการรณรงค์ ในพ้ืนที่ 3 
ต าบล ประกอบด้วย ต าบลหนองล่อง วังผาง และหนองยวง จ านวน 24 หมู่บ้าน 3) ผู้ใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่
อ าเภอเวียงหนองล่อง จะเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญท่ีจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย
โดยการสวมใส่หมวกกันน็อก 

ขั้นตอนการด าเนินการก าหนดไว้ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการแต่งตั้งคณะท างานขั้น
ด าเนินการ และข้ันตอนการประเมินผลกิจกรรมการด าเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แบ่งออกเป็นเชิงปริมาณ พบว่า  ผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์สวหม
วกนิรภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 80มีภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนใน
ชุมชนลดลงจ านวนจุดเสี่ยงในพ้ืนที่หลายแห่งได้รับการแก้ไขเชิงคุณภาพ พบว่า พฤติกรรมการใช้รถ-ใช้ถนน
ของประชาชนในพ้ืนที่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรคุณภาพในชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนเพ่ิมขึ้นการ
กระท าผิดกฎหมาจราจรลดลง 

ปัจจัยความส าเร็จ พบว่า เกิดจากผู้บริหารในพื้นที่ให้ความส าคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายจราจรการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่มีมากขึ้น และประชาชนในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือ 
อย่างไรก็ตาม คณะท างานพบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน เกิดจากงบสนับสนุนไม่ต่อเนื่องข้อมูล
อุบัติเหตุที่ไม่เป็นเอกภาพผู้บริหารสถานประกอบการบางแห่งไม่ให้การสนับสนุน 

ถึงแม้คณะท างานจะพบปัญหาอุปสรรค แต่คณะท างานยังคงกัดไม่ปล่อยและวางแผนจัดท าโครงการที่
จะท าต่อเนื่องในอนาคต  โดยขยายผลสู่ชุมชนอ าเภออ่ืนๆ ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะของพ่ีเลี้ยง สอจร. ให้
สนับสนุนงบให้กับชุมชน/หมู่บ้าน 
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“ชุมชนปลอดภัยทางถนนคนอุตรดิตถ์” 
  

ธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ 
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์ 

 

“จังหวัดอุตรดิตถ์มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นทุกวัน” ทุกอ าเภอ ทุกต าบล ทุกหมู่บ้านทั้งพ้ืนที่เมือง 
และพ้ืนที่ชนบท  ภายหลังอุบัติเหตุ มักปรากฏความสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บปานกลาง
บาดเจ็บเล็กน้อย มีทรัพย์สินเสียหาย มีผู้พิการทุพลภาพ  รวมทั้งได้สร้างความทรงจ าที่เลวร้ายให้ผู้มีส่วนร่วม
ในเหตุการณ์อุบัติเหตุนั้น  ถึงแม้เรารับรู้ได้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นต่อเนื่อง เกิดซ้ า เกิดบ่อย แต่เรายังไม่สามารถ
รับมือ หรือ ป้องกัน มิให้มีเหตุการณ์เหล่านี้ 

ทีมเพ่ือน สอจร.อุตรดิตถ์ โดยคุณสุรชัย สินสวัสดิ์มีความเห็นร่วมกันว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกครั้ง จะ
ทิ้งร่องรอยข้อมูลรายละเอียดที่ส าคัญไว้ ณ สถานที่เกิดเหตุเพื่อให้คนข้างหลังได้ท าการศึกษาหาวิธีการป้องกัน
ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงอย่างนี้ “ท าอย่างไรเราจึงจะสามารถน าข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ได้”  

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ส านักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ จัด
ฝึกอบรมประชาชนให้รู้หลักวิธีการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชื่อโครงการว่า “ชุมชน
ปลอดภัย”จ านวน 4 หมู่บ้าน(พ้ืนที่เสี่ยงสุดๆ) 

แต่เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม  จึงขาดความต่อเนื่อง ไม่มีงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ในด้านการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน  เมื่อประชาชนผ่านการ
ฝึกอบรมแล้วจึงขาดโอกาสในการด าเนินโครงการต่อเนื่องระยะยาว 

ดังนั้น ทีมเพ่ือน 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 เพ่ือให้เห็นความแตกต่างว่า เราจะสามารถใช้ข้อมูลที่มี
อยู่มาสร้างความเปลี่ยนแปลง “เปลี่ยนจากพ้ืนที่เสี่ยงอุบัติเหตุ 53 หมู่บ้าน” ให้เป็น “พ้ืนที่ปลอดภัย 53 
หมู่บ้าน”  โดยแสวงหาแนวทางว่าชุมชนหรือหมู่บ้านจะ “สร้างภูมิคุ้มกันตนเอง”จากอุบัติเหตุโดยมี
วัตถุประสงค์ “สร้างความรู้ สู่ความปลอดภัย โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ในแนวทางพื้นบ้านดังนี้ 

1.จัดตั้งชุมชนต้นแบบด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน 4 มุมเมืองโดยเปลี่ยนอัตลักษณ์จาก
หมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุ เป็นหมู่บ้านพ้ืนที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ สามารถบริหารจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนด้วยตนเองได้  โดยการสร้างองค์ความรู้การจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน ประชากรคน 
ประชากรรถ ความสามารถในการขับรถ พฤติกรรมการใช้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ประสบการณ์อุบัติเหตุ  
ตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อปฏิบัติงานในการตั้งด่านชุมชน ก าหนดธรรมนูญหมู่บ้านเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน  ตั้งทีมสอดส่องดูแลและก าจัดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน ตั้งทีมสืบสวนอุบัติเหตุ
ก าหนดหน้าที่ให้มีผู้จัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ  สาระส าคัญของข้อมูล รวบรวมและรายงานข้อมูลให้ส่วน
ราชการน าไปใช้ประโยชน์ ใช้วิธีการตามบริบทในระดับชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบ4 มุมเมือง 

2. เปิดห้องเรียนชุมชนปลอดภัยทางถนน ให้ความรู้ประชาชน ค้นหาแกนน าจากปราชญ์ชาวบ้าน 
จัดตั้งหมู่บ้านน าร่องในการรับรู้วิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจ านวน 49 หมู่บ้าน/ชุมชนสร้างสรรค์กิจกรรม
ที่คาดว่าจะได้รับการร่วมมือจากประชาชนมากที่สุด  เมื่อกิจกรรมผ่านไป 1 หรือ 2  เดือน สอดแทรกการ
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รณรงค์เปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโดยชุมชนเป็นผู้เลือกก าหนดเอง ยกตัวอย่างเช่น จักรยานปั่น ปั่นเล่นเพ่ือ
ลดเวลาเสี่ยง  พัฒนาไปสู่จักรยานป่ันเพ่ือสุขภาพ พัฒนาไปเป็นขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ความปลอดภัยทาง
ถนน พัฒนาไปเป็นพ้ืนที่จักรยานปั่น 100 เปอร์เซ็นต์ ในชีวิตประจ าวัน     

3.น าข้อมูลที่เกิดขึ้นจากผลผลิต ส่งให้ส่วนราชการน าไปใช้ประโยชน์ ผ่านช่องทางการประชุม
คณะท างานจัดท าแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์  น าไปสู่การก าหนดเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประจ าปี พ.ศ.2560-2563 ระดับจังหวัดและอ าเภอ ให้สามารถลดอุบัติเหตุทางถนน
ได้ตามแนวทาง “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน”โดยส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุตรดิตถ์ ร่วมด าเนินการตลอดโครงการ ร่วมศึกษากระบวนการ ร่วมสร้างแบบเรียน และข้อก าหนดว่าจะต้อง
ด าเนินการในกิจกรรมอะไรบ้าง แล้วน าไปเสนอของบประมาณในการด าเนินการให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยใน
ปี 2560 – 2563  ให้ได้ครบทุกหมู่บ้าน 

เมื่อถึงวันลงมือท าจริง คณะท างาน เพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์ร่วมกับคณะท างาน ศปถ.จังหวัด จากพ้ืนที่ 
4 มุมเมือง  จึงตะลุยเปิดห้องเรียนหมู่บ้าน ทั้ง 53 หมู่บ้าน สอนเรื่องความปลอดภัยทางถนนถ่ายทอดนโยบาย
ของรัฐ ให้ประชาชนฟัง  แปลงนโยบายให้ประชาชนรับรู้ผลกระทบ  สนับสนุนการจัดท า พรบ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ  หยิบยกสถานการณ์อุบัติเหตุใกล้ตัวมาให้ประชาชนฟัง สร้างแรงบันดาลใจให้มีความรัก 
ความห่วงใยชีวิตของคนในถิ่นเกิด  ผลิตครู ก สร้างครู ข  แสวงหาประเด็นพูดคุยในพ้ืนที่หมู่บ้านใช้
กระบวนการในรูปแบบของชุมชนเป็นฐานในการจัดการCommunity Base Disaster Risk Management : 
CBDRM โดยคณะท างานมีหน้าที่ “ชักชวนชุมชนสังเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน” 
สถานการณ์ในหมู่บ้าน ประชากร ทั้งคน และรถ,ยานยนต์ทุกชนิด  

จัดท าแผนผังพ้ืนที่ชุมชนหมู่บ้านเพื่อบ่งชี้ให้เห็นจุดเสี่ยง ความเสี่ยง ชักชวนให้ประชาชนเสนอแนวคิด
ในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้ประชาชนแก้ไขปัญหา “ด้วยมติสังคมชุมชน” “การแก้ไขปัญหาแบบไม่ใช้
งบประมาณ” “เชื่อม” ให้ อปท.เข้ามารับทราบปัญหาและน าปัญหาไปสู่การแก้ไข จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนหมู่บ้าน จัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ “แนวกว้าง” และ
พยายาม “ชงเรื่อง” ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ได้ 

“1 เดือนแห่งการเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมท า ร่วมน าเสนอ”พบว่าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ น าข้อมูลไปรายงานผลให้ ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทราบ  จนเกิดข้อส่ังการเป็นแนวทางในการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดทั้งปี อ้างอิงตามหนังสือที่ มท 0606/ว04448 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ซึ่งสั่งการให้ทุกจังหวัด
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ ศปถ.จังหวัด แต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
2. ให้ ศปถ.อ าเภอ ใช้แนวทางประชารัฐมาท าประชาคมเพ่ือตั้งด่านชุมชน 
3. บังคับใช้กฎหมาย 10 รสขม. และยึดรถตามค าสั่ง คสช.46/2558  30ธันวาคม 2558 
4. ให้มีการประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งปี 
5. ให้มีการแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย 
6. ให้มีการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน 
7. ให้มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 

ความส าเร็จนี้จะน าไปสู่การสร้างความปลอดภัยให้พื้นที่ของการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการขนส่งสู่
อาเซียนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 นครสวรรค์ สู่ด่านถาวรภูดู่อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เชื่อมต่อ
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กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ด้วยความมุ่งหวังให้ประชาชนในเส้นทางดังกล่าว มี “วัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน” ตลอดไป 

 

   
เปิดห้องเรียนชุมชน สร้างครู ก 

 

   
การเปิดห้องเรียนชุมชน   ชุมชนสร้างกติกาความปลอดภัย 
 

   
  เสนอเป็นแผนงานจังหวัด     ผลักดันสู่เวทีผู้บริหาร 

 

แผนผังศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน 9 อ าเภอ 53 หมู่บ้าน

 
 

-------------------------------------------------- 

ศปถ.จ.อุตรดิตถ์ 
และ สอจร. 

อ าเภอบ้านโคก
จ านวน 2 หมู่บ้าน อ าเภอฟากท่าจ านวน 

4 หมู่บ้าน 

อ าเภอน้ าปาดจ านวน 5 
หมู่บ้าน 

อ าเภอท่าปลาจ านวน 
4 หมู่บ้าน 

อ าเภอตรอนจ านวน 6 
หมู่บ้าน 

อ า เ ภอทองแสนขั น
จ านวน 6 หมู่บ้าน 

อ าเภอพิชัยจ านวน 5 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

อ าเภอลับแล
จ านวน 5 หมู่บ้าน/

ชุมชน 

อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์
จ านวน 16 หมู่บ้าน/ชุมชน 
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“รังสรรค์สือ่สารแนวราบ” 
  

คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ 
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์ 

 

องค์ประกอบหลักของอุบัติเหตุทางถนน มีสาเหตุมาจาก คน ถนน และรถ การป้องกันมิให้เกิด
อุบัติเหตุจากการจราจรในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนเพราะ
ปัจจัยส าคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงให้เกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาที่มีการสัญจรบนถนนคือปัจจั ยจากคน และ
ปัจจัยจากคนสามารถเปลี่ยนแปลง ให้เกิดพฤติกรรม ในการขับรถที่แตกต่างไปได้  หรืออาจเรียกได้ว่า
ประสิทธิภาพของผู้ใช้รถขึ้นอยู่กับ อายุ ความรู้ อาชีพ ประสบการณ์ สุขภาพกาย สภาพจิตใจสภาพภูมิอากาศ 

แต่ความเสี่ยงที่สามารถแก้ไขได้ทันทีคือ ความเสี่ยงของผู้ใช้รถ เราสามารถปรับพฤติกรรมคนให้มี
ความเสี่ยงลดน้อยลงได้ ด้วยการให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้  ซ้ าๆ ย้ าๆ จนกลายเป็นนิสัยการใช้รถที่
ค านึงถึงความปลอดภัย   

คุณสุรชัย สินสวัสดิ์ จึงก าหนดแผน “นวตกรรมรังสรรค์สื่อสารแนวราบ”ให้เป็นกระบวนการที่มี
วัตถุประสงค์ มุ่งหวังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน ในพ้ืนที่น าร่อง หมู่บ้านน าร่อง ของจังหวัดอุตรดิตถ์  
ก าหนดวิธีด าเนินการด้วยการจูงใจให้ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการแสวงหาวิธีแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง ด้วย
ระบบการสื่อสารตรง   อาทิเช่น การแจ้งเตือนแบบ “ตัวต่อตัว”การแจ้งเตือนด้วยความหวังดีจาก “คนสู่คน” 
การประโคมโหมโรงแจ้งเตือนอุบัติเหตุ  ณ พื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  เพื่อให้เกิดการ “สื่อสารตรง” กับผู้มี
ความเสี่ยง 

สาระส าคัญของสาร คือการใช้เรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์ มาสื่อสารตรงกับ
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และใช้ระบบการจัดงานรณรงค์ในพ้ืนที่สาธารณะในชื่องานว่า “บ้านกลางสวน”
ผ่านระบบการจัดงานแบบถนนคนเดินในชื่องานว่า “อุตรดิตถ์ติดยิ้ม” ซึ่งเป็นการจัดงานในสถานที่สาธารณะ
ทุกแห่งที่มีโอกาส  อาทิเช่น “จัดขบวนเดินเท้ารณรงค์ที่สี่แยกไฟแดงที่มีการจราจรมากหรือพ้ืนที่ที่มีผู้ฝ่ าฝืน
มาตรการสวมหมวกนิรภัยจ านวนมากมาก”“จัดกิจกรรมรณรงค์ในสวนสาธารณะของเทศบาล ในวันที่มีคน
พลุกพล่าน” “จัดกิจกรรมรณรงค์ในศาลากลางหมู่บ้านในวันที่หมู่บ้านมีกิจกรรม” “จัดกิจกรรมข้างตลาดนัด”
ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารที่เข้าใกล้ประชาชนมากที่สุด  แสวงหาวิธีการสร้างการรับรู้ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด  
กระทั่งได้กลายเป็นช่องทาง “สื่อสารทางเลือก” ที่ประชาชนให้ความสนใจ ติดตามร่วมงานจ านวนมาก และมี
ผู้มาร่วมงานซ้ าๆ จนเกิดความต่อเนื่อง เหมาะสมกับชื่อโครงการว่า “นวตกรรมรังสรรค์สื่อสารแนวราบ” 

 

 
        บ้านกลางสวน งานกาชาดและอ าเภอยิ้ม สวท.อุตรดิตถ์  

กลุ่มเพ่ือน สอจร. ได้ใช้ความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับเครือข่าย ตระเวนรณรงค์ในพ้ืนที่ทั่วทั้งจังหวัด
อุตรดิตถ์(๙ อ าเภอ) โดยใช้กลยุทธ์ 3 ดี คือ  

พ้ืนที่ดี เราได้ใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสมตามสภาพของสังคม   เราประชาสัมพันธ์รณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนนทุกสถานการณ์ เราสร้างมุมความรู้ สอจร. ในห้องสมุด 
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ภูมิดี เราชักชวนให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวมาใช้ในงานความปลอดภัยทางถนน 
โดยอาศัยพื้นฐานจาก หน่วยกู้ภัย ต ารวจท้องที่ ครู ข้าราชการบ านาญ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
และกระบวนกรที่น าพากิจกรรมอย่างน่าสนใจ  สร้างความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้เป็นเรื่อง
สนุกน่าสนใจและตระหนักใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย  

สื่อดี โดยประยุกต์ใช้การสื่อสารให้เข้ากับยุคสมัยนอกจากนี้ยังสร้างสื่อกิจกรรมจาก“วัสดุเหลือใช้” 
การสร้างสื่อบุคคล โดยบุคคลสาธารณะเป็นต้นทางของสื่อ ใช้สื่อออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์ คลิปวิดีโอ 
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และการสื่อสารผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันราชการเวลา 
ในช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. ในชื่อว่า “สัญจรปลอดภัย” โดยได้รับการสนับสนุน “สื่อบุคคล” จากรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์(นายวีระชัย ภู่เพียงใจ)  ส านักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ อ าเภอตรอน ต ารวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ สถานีต ารวจภูธรพญาแมน บริษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัดสาขาอุตรดิตถ์ บริษัทอุตรดิตถ์ฮอนด้าคาร์  มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย หน่วยกู้ภัยวังยาง หน่วยกู้ภัยคอรุม กลุ่มเยาวชนแมลงปอปีกแก้ว กลุ่มจิตอาสาคนบ้าน
นอก กู้ภัยน้ าปาด    

ทั้งหมดทั้งปวง เป็นการสร้างระบบจิตส านึกให้แก่ประชาชน โดยเน้นการสื่อสารแนวระนาบ และ
อาศัยหลักความคิด "การรังสรรค์สื่อสารแนวราบ" เพื่อปลูกจิตส านึกความปลอดภัยทางถนนเน้นหนักพ้ืนที่ที่ทีม 
สอจร.จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ไปสร้างองค์ความรู้Safety Community ในสี่มุมเมือง ครบพ้ืนที่ ๙ อ าเภอ ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์  การเสนอตัวเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกร้านใน “งานกาชาด”“งานอ าเภอยิ้ม”“งานจังหวัด
เคลื่อนที่”  เมื่อมีงาน “ส่วนราชการพบประชาชน”ก็จะเข้าไปแทรกแซง ในทุกพ้ืนที่ที่จัดงานส่งผลให้เกิดสิ่ง
ต่างๆ ขึ้นในพ้ืนที่ ดังนี้ 

1. เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางถนน กระจายกับคนทุกระดับครอบคลุมทั้งจังหวัด 
2. เกิดแกนน าภาคีคนรุ่นใหม่ในการขยายต่อองค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนน 
3. เกิดกระแสผ่าน “สื่อแนวราบ” มีการรับรู้และติดตามเรื่องความปลอดภัยทางถนนเพ่ิมมากขึ้น 
4. เกิดพ้ืนที่วินัยจราจรน าร่อง 100 เปอร์เซ็นต์ ในพ้ืนที่ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 
5. เกิดพ้ืนที่วินัยจราจรถนนสายปลอดภัยสู่ AEC เส้นทาง อุตรดิตถ์-ภูดู่ลาวทางหลวงหมายเลข 117 
โดยผู้ค้าขายของริมทางหลวง “เกิดความตระหนัก” และย้ายไปขายในสถานที่ปลอดภัยที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแสนตอ อ าเภอน้ าปาด ได้จัดสถานที่ไว้ให้ 
6.เกิดความรู้พ้ืนฐาน “คนปลอดภัย” ให้เยาวชนทุกวัย 
7. ถูกก าหนดเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๖๐ 

 
จึงถือว่า ผลส าเร็จจากโครงการนี้ สามารถขับเคลื่อนการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน

ระดับพ้ืนที่ ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยระบบการสื่อสารระหว่าง  “คนกับคน”ในชื่อที่
ได้ก าหนดไว้ว่า  “นวัตกรรมรังสรรค์สื่อสารแนวราบ” 
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การสื่อสารริมทาง 

 
 

------------------------------------------------------ 
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 “อรุณรุ่ง วันพรุ่งนี้ต้องปลอดภัย” 
 

คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ 
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์ 

 
 คุณวารุณี จันทร์กลัด ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน “อรุณรุ่ง” เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มี
ความเห็นว่า “เด็กเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ” “การสร้างเด็กให้มีคุณภาพ” จะเป็นอนาคตของชาติที่ดีมีคุณภาพ
จึงแสวงหาวิธีการสื่อสารกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หมายถึง เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ผู้บริหารเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  
โดยใช้วินัยจราจรเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ปลูกฝังให้เด็กมีจิตส านึกและตระหนักถึงความปลอดภัยจาก
การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์กับผู้ปกครอง  และต้องการ ให้ผู้ปกครอง
ตระหนักว่า “หมวกนิรภัย” ช่วยป้องกันความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุไม่ให้รุนแรงจนบาดเจ็บสาหัส หรือ
เสียชีวิตเมื่อกลุ่มเพ่ือน สอจร.อุตรดิตถ์ ได้รับทราบวัตถุประสงค์ของคุณวารุณี จันทร์กลัดแล้ว  จึงมีมติเห็นชอบ
ที่จะส่งเสริมให้มีการปลูกฝังวินัยการจราจรตั้งแต่วัยเด็ก โดยเริ่มต้นจาก “อรุณรุ่ง”  ด้วยวิธีการ “ผู้ปกครอง 
ท้องถิ่น สอจร.” ช่วยสร้าง “ถังทุน” แล้วขยายพ้ืนที่ออกไปในแนวราบ โดยแสวงหาแนวร่วมในการด าเนินงาน  
ตระเวนขายความคิด วิธีการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง  ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ทุกแห่งจน
สามารถสร้างโครงข่ายโยงใยกิจกรรม ได้หลายพื้นท่ี 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอรุณรุ่ง  สังกัด  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ให้ความสนใจในเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนน และเห็นว่าแนวทางของ เพ่ือน สอจร.อุตรดิตถ์ เป็นแนวทางที่ดี จึงได้จัดท าโครงการ 
”หนูน้อยร่วมใจสวมหมวกนิรภัย”  เพ่ือให้ผู้ปกครองและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “อรุณรุ่ง” ทุกคนสวม
หมวกนิรภัยให้บุตรหลานขณะที่เดินทางมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยคาดหวังว่าจะส่งเสริมให้มีความ
ปลอดภัย ตามที่ผู้ปกครอง ครู จนท.เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และกลุ่มเพ่ือน สอจร. ร่วมกันก าหนดแนวทางเป็น
เป้าหมายไว้ว่า 
 1. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอรุณรุ่งทุกคนตระหนักและ 
 เห็นความส าคัญของการสวมหมวกนิรภัย เป็นการ“จุดประกายความคิด” 
 2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมน าพาให้บุตรหลานสวมหมวกนิรภัย เพ่ือลดความรุนแรงหากเกิด 
 อุบัติเหตุเมื่อขับข่ีรถจักรยานยนต์ขณะที่มารับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง  
 3. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอรุณรุ่ง ร้อยละ 80  สวมหมวกนิรภัย 
 4. เด็กเล็กได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการสวมหมวกนิรภัย 
 5. เด็กเล็กได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเกิดความมีวินัยในตนเอง  
 ครูผู้ดูแลเด็กได้แสวงหาวิธีในการจัดกิจกรรมปลีกย่อยหนุนเสริมโครงการ โดยการใช้วัสดุเหลือใช้
ในองค์กรมาจัดท าที่แขวนหมวกนิรภัย  จัดท าป้ายสัญลักษณ์เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของเป็นรูปสัตว์ น่ารัก ท า
ให้เด็กมีความรับผิดชอบในการรักษา  ใช้งาน  และเป็นการสร้างระเบียบวินัย   หมวกนิรภัยจึงกลายเป็น
อุปกรณ์การศึกษา อีกหนึ่งชิ้นของ เด็ก  
 เมื่อท ากิจกรรมไปได้ระยะ 2 เดือน คณะท างานจึงก าหนดแผนงานขยายเครือข่ายไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ เทศบาลต าบลบ้านด่านนาขาม (๒ ศูนย์เด็กเล็ก) เทศบาล
ต าบลท่าปลา รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง กลายเป็นเครือข่ายศูนย์เด็กเล็กสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์   
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 เนื่องจากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้น าเรื่องราวการด าเนินงาน
ไปรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด  ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนุนเสริมการสร้างมาตรการองค์กร ในสถานศึกษา
ให้ครบทุกแห่ง กระทั่งเป็นการหนุนเสริมให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน เสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประกาศจังหวัดเรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 
 การด าเนินงานในลักษณะนี้เป็นการน ากิจกรรมง่ายๆที่เราต้องด าเนินการอยู่แล้ว เข้ามามีบทบาท
ในการสร้างเป็นกิจกรรม  ท าให้มีความโดดเด่น  และหนุนเสริมความส าเร็จให้แก่โครงการ “นวตกรรมรังสรรค์
สื่อสารแนวราบ” ของ สอจร.ได้ประสบความส าเร็จ  ฝ่ายนโยบาย สามารถสื่อสารตรงกับฝ่ายการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสร้างกระแสเรื่องการสร้างมาตรการองค์กรในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้
ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายหรือต ารวจ ได้เห็นประโยชน์ จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมในคร้ังนี้   จึงร่วมกันด าเนิน
โครงการ โดยก าหนดแผนให้มีการด าเนินการแบบนี้ตลอดไป 
 
 

 
 

การขยายผล 
 ผลจากการด าเนินการ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัย คาดหวังว่าการด าเนินการนี้จะส่งผลให้เกิดการก าหนดมาตรการความปลอดภัยทางถนนขึ้นใน 
 

 
 

การขยายผลการด าเนินงานไปยังเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
----------------------------------------- 
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คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ 
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์ 

 

ค าสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่  2072/2557 ลงวันที่13 ตุลาคม 2557  เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ และแผนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจ าปีงบประมาณ  2558  ในภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมาย  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เข้มงวดภายใต้การประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจเหตุของการบังคับใช้กฎหมาย
โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักแห่งความปลอดภัยตามมาตรการ  3ม.2ข. 1ร. 

พ.ต.ท.เจริญ แดงเรือง รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์   ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการบังคับใช้กฎหมาย  รวมถึงการให้บริการประชาชนในการอ านวยความสะดวกด้านการจราจร  จึงมี
นโยบายในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ  3ม. 2ข. 1ร. เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตที่อ าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์  มีจิตส านึกในความปลอดภัยโดยมีวินัยจราจรโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการและปฏิบัติงานจึงเกิดแผนงาน “โครงการเคร่งครัดวินัยจราจรด้วยมาตรการ  3ม.  2ข. 1ร. โดยกลุ่ม
อาสาจราจร ในชื่อกลุ่มคนกลางแดด”เพ่ือท าหน้าที ่

- เป็นนักประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทราบโดยก าหนดห้วงเวลาในการด าเนินการบังคับ
ใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด 

- ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร ตั้งจุดตรวจกวดขันจับกุมผู้กระท าผิด โดยเน้นในพ้ืนที่เขต
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  และทางหลวงถนนหมายเลข  11 

- ร่วมปฏิบัติงานอ านวยความปลอดภัยหน้าสถานศึกษา ในพ้ืนที่เมืองที่มีการจราจรคับค่ัง 
- ร่วมกันท านุบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจราจร เช่นการซ่อมแซมทาสี ทางม้าลาย 
 

 การด าเนินงานของอาสาจราจร คนกลางแดด  ส่งผลให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การศึกษาและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรเกิดจิตส านึกและสร้างวินัยจราจรให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เกิด
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ
และหามาตรการ/ วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่นั้นๆได้อย่างเหมาะสม 

 
 อาสาจราจร คนกลางแดด ท ากิจกรรมกระทั่งส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  มีความตระหนักถึง
ความส าคัญของอุบัติเหตุจราจร และมีจิตส านึกแห่งความปลอดภัยโดยได้รับการปลูกฝังวินัยทางการจราจร
สามารถสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรและประชาชนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และสามารถ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือบังคับใช้กฎหมายท าให้ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนเข้าใจถึงสาเหตุของการบังคับใช้กฎหมายจราจรที่แท้จริง 
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 อาสาจราจร พัฒนาซ่อมแซมปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในงานจราจร จนส่งผลให้ราชการประหยัด
งบประมาณจ านวนมาก  อาสาจราจรสร้างกิจกรรมการทาสีตีเส้นจราจรในพ้ืนที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และ
อาสาจราจรคนกลางแดด  เป็นต้นแบบแห่งความเสียสละ สามารถกระตุ้นวงการจิตอาสาให้เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

 คนกลางแดด  จึงเป็นที่กล่าวขานถึง ว่าเป็นจิตอาสาของคนอุตรดิตถ์โดยแท้จริง  เป็นที่ชื่นชอบของ
ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนในช่วงเช้าและเย็น  
 คนกลางแดด เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ “นวตกรรมรังสรรค์สื่อสารแนวราบ” ของ สอจร. 
ที่สามารถเป็น “สื่อกลาง” ระหว่างฝ่ายนโยบายจังหวัดอุตรดิตถ์กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้โดยตรง  แต่
ทั้งนี้ หากพ้ืนที่ใดจะน าไปปฏิบัติตาม ควรสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวอาสาสมัคร ให้ดี
เสียก่อน จึงจะเป็นหนทางสู่ความส าเร็จ 
 

สภ.เมืองอุตรดิตถ์  สภ.พญาแมน ให้โอกาสในการร่วมปฏิบัติงานแก่อาสาจราจร  

 
 

ร่วมทาสีปรับปรุงเส้นจราจร เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร 

 
 

ขณะปฏิบัติงานจะให้ความรู้ผู้ใช้รถใช้ถนนไปด้วย 

 
------------------------------------------ 
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 “100 ปีอุตรดิตถ ์เรียงร้อยชีวิตปลอดภัย” 
 

คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ 
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์ 

 

 นายสมคิด ผานุการณ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับ
นโยบายส าคัญจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องการสร้างมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน
ภายในหน่วยงาน และ พยายามขยายความร่วมมือไปยังส่วนราชการหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัด  จึงก าหนดกล
ยุทธ์เป้าหมายว่า  จะแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ศปถ.อุตรดิตถ์ ให้ได้แพร่หลายครบทุกพ้ืนที่จึงได้
ขอรับการสนับสนุนจากแผนงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด “สอจร.”เรื่องการสร้างมาตรการองค์กร
เพ่ือความปลอดภัยทางถนน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับ กลุ่มเพ่ือน สอจร.อุตรดิตถ์ ก าหนดแผนงานในการสร้าง
ความปลอดภัยทางถนนให้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจ า บุคลากรของส่วนราชการหน่วยงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน เพ่ือเป็นการสร้างกระแสมาตรการองค์กรให้เกิดขึ้นโดยเร็ว  และ
เสนอในวาระการประชุมของคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด ให้มี
การจัดท าประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย 100% ในพ้ืนที่ศาลา
กลางจังหวัดอุตรดิตถ์และขยายผลไปยัง ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ อ าเภอ 9 อ าเภอ และองค์กรภาคเอกชน  โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
อุตรดิตถ์ได้เห็นชอบในแนวทาง  จึงได้บูรณาการร่วมกับ ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อ าเภอ 9 อ าเภอ และหอการค้าจังหวัด ในการด าเนินการดังนี้ 

1. ประกาศในที่ประชุมจังหวัดว่า “สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์ เป็นต้นแบบความปลอดภัยทางถนน” 
2. จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม “มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน” 

เน้นหนักการ สวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย 100% จ านวนทั้งสิ้น 125 ส่วนราชการ/
หน่วยงาน/องค์กรจากการจัดพิธีลงนามจ านวน 3 ครั้ง 

3. จัดท าประกาศมาตรการองค์กรในการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย 100 % ของจังหวัด
อุตรดิตถ์  และขับเคลื่อนให้ผู้ลงนามได้จัดท าประกาศประจ าหน่วยงาน จ านวน 125หน่วยงาน 

4. จัดท าป้ายรณรงค์ “พ้ืนที่สวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย 100 %” ติดตั้งหน้าหน่วยงาน 
และในพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 125 หน่วยงาน   

 

 
 

 
 

กลุ่มเพ่ือน สอจร.อุตรดิตถ์ จึงจัดท าแผนกลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนงานให้ 125 องค์กรดังนี้ 
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1. จัดท าสรุปสาระส าคัญของระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการของ ศปถ.ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 เน้นหนักหมวดที่ 3 ข้อ 16ข้อ 
17 และ ข้อ 18เรื่องหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในด้านความปลอดภัยทางถนนของส่วนราชการ หน่วยงาน 
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

2. สร้างแบบจัดเก็บข้อมูล และติดตามประเมินการสวมหมวกนิรภัยและรัดเข็มขัดนิรภัย 100 % ใน
องค์กร หน่วยงาน ส่วนราชการทุกไตรมาสให้เป็นรูปธรรมมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ โดย
ส ารวจการสวมหมวก ก่อนด าเนินกิจกรรมและภายหลังการลงนามความร่วมมือ  พบว่าหน่วยงานที่
ร่วมการลงนามทั้ง ๑๒๕ แห่ง มีการด าเนินการตามก าหนด 

3. ก าหนดให้มีการประชุม ติดตามผลการปฏิบัติเป็นประจ าทุกเดือน  
   

ขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการมอบหมายให้ส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานติดตามการด าเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทาง
ถนน ของส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและอ าเภอ ที่ลงนาม
ความร่วมมือแล้วให้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ทราบ 

ผลการด าเนินการ: ผวจ.เห็นชอบและบรรจุเป็นโครงการ/กิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจ าปี ที่จะต้องด าเนินการ ให้เกิดความยั่งยืน โดยมอบหมายให้ 
สนง.ปภ.ร่วมรับผิดชอบกับภาคีเครือข่ายใช้ชื่อโครงการว่า  “โครงการสร้างมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภัย
ทางถนน”  

ปัญหาอุปสรรค: ในพ้ืนที่จังหวัด ไม่มีสถานประกอบการขนาดใหญ่ หรือ ไม่มีภาคเอกชนที่มีจ านวน
บุคลากรจ านวนมาก ที่จะร่วมกิจกรรมได้ 

วิธีการแก้ไข: ส ารวจข้อมูลจ านวนบุคลากรในส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี
จ านวนมาก  และเชิญชวนเข้าร่วมด าเนินการ เพ่ือให้ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ 
 

 
การส ารวจความนิยมสวมหมวก ก่อน และ หลัง 

  
------------------------------------------ 
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 “EMSปลอดภัย ใส่ใจสังคม” 
 

คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ 
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์ 

 

ค าสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่  2072/2557  ลงวันที่13  ตุลาคม   2557  เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ และแผนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด
อุตรดิตถ์  ประจ าปีงบประมาณ  2558  ในภารกิจการมีส่วนร่วมตามมาตรการ  3ม.2ข. 1ร. 

คุณเรวัฒน์ บางเลี่ยม และ คุณวรวุฒิ อินแสน หน่วยกู้ภัยนครวังยาง และหน่วยกู้ภัยคอรุม เป็น
เครือข่ายหน่วยกู้ภัยในแผนงานสี่มุมเมือง และเป็นสมาชิกกลุ่มเพ่ือน สอจร.อุตรดิตถ์ ได้รับการปลูกฝังความรู้
เรื่องความปลอดภัยทางถนนจาก กลุ่มเพ่ือน สอจร.อุตรดิตถ์ มาโดยตลอด   ได้น าเรื่องราวความปลอดภัยทาง
ถนนไปต่อยอดด้วยการ เน้นหนักความปลอดภัยจากการขนส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ  จึงจัดท าแผนงานสร้าง
มาตรการองค์กรภายในหน่วยงานกู้ภัยคอรุม และ หน่วยงานกู้ภัยนครวังยาง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
มาตรการองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความปลอดภัยในองค์กร และผู้ป่วย ผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่ถูกน าส่ง
สถานพยาบาล เช่น  การก าหนดข้อปฏิบัติภายในหน่วยงานเน้นหนักความปลอดภัยทางถนนเป็นบัญญัติ 10 
ประการ ดังนี้คือ 

1. รถกู้ภัยในหน่วยงานทุกคันต้องขึ้นทะเบียนกับต ารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. อาสาสมัครกู้ภัยทุกคนต้องลงทะเบียนกับต ารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
3. อาสาสมัครผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากส านักงานสาธารณสุข 
4. อาสาสมัครทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับรถจักรยานยนต์ 
5. อาสาสมัครกู้ภัยทุกคนที่นั่งตอนหน้ารถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 
6. ใช้สัญญาณไฟและเสียงตามที่กฎหมายก าหนด 
7. พ้ืนที่หน่วยกู้ภัยเป็นพื้นที่ปลอดเหล้าและบุหรี่ 
8. รถกู้ภัยใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
9. ต้องรับการตรวจวัดแอลกอฮอล์ และสารเสพติด เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจ 
10. ยึดมั่นในหลักการ “รถกู้ภัยขับขี่ปลอดภัย” ตลอดไป 

 

ผลการด าเนินงาน  เป็นองค์กรกู้ภัยต้นแบบที่มีมาตรการความปลอดภัยทางถนน ทั้งเรื่องสวมหมวก
นิรภัย 100%  และคาดเข็มขัดนิรภัย 100% ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับรางวัลจาก สอจร.  
 

 
--------------------------------- 



113Good Practice ภาคเหนือ
 

111 Good Practice ภาคเหนือ 

 “HONDA CAR Zero Accident” 
 

คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ 
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์ 

 

อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนที่เกิดข้ึนได้ส่งผลกระทบท าให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะขาดจิตส านึกความปลอดภัยไม่เคารพกฎหมายจราจร 
และท่ีส าคัญคือส่วนใหญ่มักจะไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองได้แก่การดื่มสุราแล้วขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ไม่สวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูง 

จากปริมาณการสูญเสียจ านวนมากนี้ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงปัญหาและพยายาม
หาทางออกกับปัญหาที่เกิดข้ึนโดยการก าหนดวาระในการลดอุบัติเหตุจราจรทางบกเป็นวาระส าคัญแห่งชาติ  มี
การวางแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ  อาทิเช่นมาตรการถนนที่ปลอดภัยมาตรการรถที่ปลอดภัยมาตรการคนขับที่
ปลอดภัยมาตรการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เมื่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดท าประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัด
นิรภัย 100%  ในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์และขยายผลไปยัง ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อ าเภอ 9 อ าเภอ และองค์กรภาคเอกชน นั้น   

คุณโตมร มาบัว ผู้จัดการฝ่ายบริการบริษัทอุตรดิตถ์ฮอนด้าคาร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ
ฮอนด้า ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เล็งเห็นประโยชน์ในโครงการ ว่าสามารถสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้   
จึงตัดสินใจร่วมด าเนินการร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม “มาตรการองค์กรด้านความ
ปลอดภัยทางถนน” เน้นหนักการ สวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย 100% หลังจากนั้นได้จัดท า
ประกาศมาตรการองค์กรประจ าบริษัท 7 ข้อ ดังนี้  

1. ในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ พนักงานทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัย 
2. ในการเดินทางด้วยรถยนต์พนักงานทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย  
3. จัดท าป้ายรณรงค์ “พ้ืนที่สวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย 100 %” ติดตั้งหน้า

หน่วยงาน และภายในพื้นที่  
4. ทุกพ้ืนที่ของบริษัทเป็นพ้ืนที่ปลอดเหล้า และบุหรี่ 
5. สุ่มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานช่างซ่อมหากเกินเกณฑ์ที่ก าหนดให้มีการตักเตือนและ

พิจารณาโทษหนักขึ้นตามล าดับ 
6. ห้ามทดลองรถลูกค้าด้วยความเร็วสูง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด 
7. ให้ความร่วมมือกับศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการติดตามการ

ด าเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน  
 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้รักษาทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเป็นสิ่งมีค่ามากที่สุดของบริษัทได้รักษาทรัพยากร
สิ่งของ ของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ าของพนักงานทุกคนได้การยอมรับจากลูกค้าว่ามีมาตรการภายใน 
ลูกค้าให้ความไว้วางใจและมีความศรัทธาและได้รับการยอมรับและได้รับการเชิดชูจากศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ผลการด าเนินงาน  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับรางวัลหน่วยงานสวมหมวกนิรภัย 100% จากแผนงาน
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด หรือ สอจร.  
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การวัดแอลกอฮอล์พนักงานช่างซ่อม 
   

  
 

------------------------------------------ 
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 “เมกะตรอน ศปถ.อ าเภอ สูด่่านชุมชนเข้มแข็ง” 
 

คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ 
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์ 

 

แผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความมุ่งหมายในการสนับสนุนให้ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอ ได้มีการคัดกรองการท าผิดกฎหมายโดยด่านชุมชน  

นายทวีศักดิ์ พุ่มมรดก ปลัดอ าเภอ ได้รับค าสั่งการจากนายอ าเภอตรอน จึงก าหนดแผนปฏิบัติงานเชิง
รุก โดยเชิญประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งด่านชุมชนหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐเพ่ือเฝ้าระวังป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนตลอดปี และปฏิบัติงานเน้นหนักในช่วงเทศกาลปีใหม่  และเทศกาลสงกรานต์ โดยหารือ
แนวทางในการด าเนินการตลอดทั้งปี กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 5 ต าบล โดยเน้นว่า จ าเป็นต้อง
ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังจากการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพ้ืนที่ ที่ประชุมมติเห็นชอบควรจัด
กิจกรรมตั้งจุดตรวจหมู่บ้านอยู่เวรยามขึ้นที่ทางเข้าออกหมู่บ้าน โดยมอบหมายภารกิจให้กรรมการหมู่บ้าน
รับผิดชอบอยู่เวรยามคุ้มละ 1 วัน(ใช้วิธีจับสลาก) ระหว่างเวลา 08.30น.- 24.00น. และเน้นการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกวัน(วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น) 

ในการนี้คณะกรรมการหมู่บ้านมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอตรอนอย่างน้อยต าบลละ 1 
แห่ง เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยตลอดไป 

ภายหลังจากการด าเนินงาน ตลอดทั้งปีงบประมาณ จนกระทั่งผ่านเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ.2559 
คณะท างานจังหวัดอุตรดิตถ์น าโดย พ.ต.ท.ไพศาล คงเพชรศักดิ์ รองผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ(ป้องกัน) 
ต ารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส านักงานขนส่งจังหวัด ส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันถอดบทเรียนผลการ
ด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอตรอน ที่สามารถ
ป้องกันมิให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดช่วงเทศกาล  โดยท าการประชุมถอดบทเรียนในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 
2559 ณ สถานีดับเพลิง เทศบาลต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน  มีคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนอ าเภอตรอน ร่วมกันให้ข้อมูลประกอบด้วย ปลัดอ าเภอ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอ 
เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานและผู้น าชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน ร่วมกันให้ข้อมูล ปรากฏ
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. จุดแข็ง องค์ประกอบท่ีท าให้งานประสบผลส าเร็จ 

- ส่วนกลางระดับกระทรวง/กรม/จังหวัด   มีหนังสือสั่งการ ถึงแม้กระชั้นชิดแต่สามารถปฏิบัติได้ 
- ได้รับแรงหนุนเสริมตามระบบราชการโดย นายอ าเภอตรอนสั่งการ ทั้งเป็นเอกสาร และการ
ประสานงาน 
- มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประกอบด้วยแผนก าลังพล วิธีปฏิบัติงาน และ ก าหนดวันเวลาปฏิบัติงาน 
ตามสถานการณ์ความเสี่ยงของพ้ืนที่ระดับต าบล 
- ใช้ระบบสื่อสารผ่านอิเลคทรอนิคส์ ช่วยหนุนเสริมการประสานงานด้วยหนังสือสั่งการ  
2. จุดอ่อน อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
- เป็นเรื่องใหม่ ไม่มีเวลาในการเตรียมความพร้อมในระยะเริ่มต้น 
3. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 



116 Good Practice ภาคเหนือ
 

114 Good Practice ภาคเหนือ 

- ปลัดอ าเภอ เป็นผู้น าการปฏิบัติในพ้ืนที่  มี อปพร. อสม. มาร่วมงานด้วย   
- ปลัดอ าเภอมาประชุมชี้แจงให้ก าลังพลทราบทุกวัน  มีการให้ความรู้เรื่องก าหนดเวลาเสี่ยง การตรวจ
เข้มข้น การเน้นหนักมาตรการสวมหมวกนิรภัย  
4.ผลการปฏิบัติงาน  ยกตัวอย่างบางส่วน ขณะปฏิบัติงานสามารถควบคุมตัวเยาวชนจากบ้านหม้อ อ.
พิชัย จ านวน 2 คน (อายุ 13 และ 15 ปี) ในราย 15 ปี พบสารเสพติด แพทย์จากสาธารณสุขอ าเภอ
จึงโทรศัพท์ประสานเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองมารับตัว และส่งต่อเข้ากระบวนการบ าบัด นอกจากนั้นมีการ
เรียกตรวจตามสภาพของความเสี่ยง เน้นรถทะเบียนต่างจังหวัด  เลือกเรียกตรวจตามสภาพความ
เสี่ยงของคนขับ และสภาพรถ  ตั้งขบวนเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 
5.ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
- ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ แจ้งว่า อ าเภอมีการประสานงาน แจกจ่ายตารางปฏิบัติงานและ
ก าชับให้ รพ.สต.แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ใช้หลักเสียสละของ จนท. รพ.สต. หน่วยงานใน อ.ตรอน
ประสานงานง่าย หน่วยงานต่างๆ และเนื่องจากมีแนวทางพัฒนาพ้ืนที่อ าเภอร่วมกันทุกหน่วยงานเลย
ท างานง่าย 
- เจ้าหน้าทีต่ ารวจ สภ.ตรอน จุดบริการประชาชนบ้านแก่ง แจ้งว่าไม่ได้รับหนังสือราชการ แต่สามารถ
ร่วมปฏิบัติงานได้จากการประสานงาน 
- อบต.หาดสองแคว  แจ้งว่าอ าเภอขาดการประสานงานขอใช้ก าลังฝ่ายปกครอง  อปท.มีก าลังจ ากัด  
แต่ส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น ไม่ต้องไปต่างจังหวัด จึงสามารถปฏิบัติงานได้  อ าเภอมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการท างาน การเรียกตรวจ เจ้าหน้าที่ป้องกันของ อบต. มีพ้ืนฐานวิชาชีพ (เป็นทหาร) จึงท า
ให้แนวทางการปฏิบัติงาน การเรียกตรวจ ท างานง่าย อีกทั้งมีประสบการณ์เคยผ่านงาน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้   มีการพูดคุยรณรงค์กับประชาชนต่อเนื่อง จึงบอกกันง่าย 
- อ าเภอตรอน มีการประชาสัมพันธ์ชัดเจน 
- แผนปฏิบัติงานของอ าเภอตรอน ค านึงถึงอาชีพของคนท้องถิ่น  ถือหลักกฎหมายกับท้องถิ่นสามารถ
เดินไปด้วยกัน 
- เลือกสถานที่ตั้งด่านชุมชน ในจุดเสี่ยงสูงสุด   จึงได้ประโยชน์สูงสุด 
- สภาพราชการอ าเภอตรอน ปัจจุบันมีการสั่งการแบบบูรณาการ   
- ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

 - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน เช่น แผงกั้น เคร่ืองสัญญาณ เคร่ืองขยายเสียง อุปกรณ์
ส่วนบุคคล อาทิเช่น ไฟฉาย เสื้อสะท้อนแสง สัญลักษณ์  
 - ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ  ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือหนุนเสริมแผนปฏิบัติงานระยะยาวในเชิง
ป้องกันเหตุ 
 - แสวงหาวิธีการขอรับการสนับสนุนเรื่องข้อสั่งการด้านงบประมาณ เน้นหนักเรื่องข้อสั่งการแนว
ทางการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ก าหนดระบบสื่อสารให้ชัดเจนชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 
 - ควรก าหนดแผนปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ 
 - พ.ต.ท.ไพศาล คงเพชรศักดิ์ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการปฏิบัติงานนี้ สามารถหนุนเสริมการป้องปราม
อาชญากรรมได้  แต่ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็น  แต่เนื่องจาก “ด่านชุมชน” ของอ าเภอตรอนยังขาด
เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน จึงขอเรียกว่าด่านชุมชนตรอนเป็น “ด่านชุมชนที่มีการป้องปรามอย่าง
เข้มข้น” 
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- เสนอแนะให้ติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือกล้องอ่ืนๆ ในขณะปฏิบัติงานตั้งด่านตรวจ  
- เสนอให้ ศปถ.จังหวัด  ควรก าหนดโครงสร้างให้อ าเภอ เช่นสร้างรูปแบบการปฏิบัติงานเช่น แบบ

บันทึกปริมาณจราจร สร้างรูปแบบสื่อสารแนวราบ เข้าถึงได้ง่าย ติดต่อกันส่วนตัวไม่รอการประสานในรูปแบบ
ราชการเพียงอย่างเดียว ท างานกันแบบสื่อสารกลุ่ม  สามารถสนับสนุนการปฏิบัติจากการร้องขอ  
 
 

 
 

คณะท างานหารือและก าหนดแผนปฏิบัติงาน   
ใช้แนวทางประชารัฐ ท าประชาคมในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาชนเห็นชอบ 

 

  
 

ลงมือปฏิบัติงาน  มันง่ายมากมากครับ 
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 “ชุมชนปลอดภัยบ้านท้ายคุ้ง” 
 

คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ 
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์ 

 

บ้านท้ายคุ้ง หมู่ที่ 3 ต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพ้ืนที่ที่ประชากรในหมู่บ้าน 
ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดของอ าเภอพิชัย   ในขณะเดียวกันได้รับทราบว่า มีกลุ่มคนในท้องถิ่นมีความพยายาม
จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพ่ือมุ่งหวังปกป้องชีวิตของคนในหมู่บ้าน ไม่ให้ออกไปเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุบนถนน
หลวง มีการประชุมเป็นประจ าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และทุกวันสิ้นเดือน 

กลุ่มเพ่ือน สอจร.อุตรดิตถ์ จึงเดินทางไปพบ ด.ต.รังสรรค์ บุญอ่ิม  นายฉลอม แย้มสรวล ผู้ใหญ่บ้าน
เพ่ือเสนอความเห็นว่า  มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการให้ความรู้แก่คนในชุมชน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดอุตรดิตถ์ และมุ่งเน้นว่า จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
ในหมู่บ้านท้ายคุ้งในระดับ ผู้น าชุมชน  กรรมการหมู่บ้าน  และคณะท างานระดับหมู่บ้าน  ซึ่งถ้าหาก
ด าเนินการได้จริง  องค์ความรู้เหล่านี้ก็จะฝังตัวอยู่ในชุมชน หมู่บ้าน และเกิดความยั่งยืน  ประชาชนในพ้ืนที่
หมู่บ้าน ชุมชน สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในระดับเบื้องต้นได้ โดยอาศัยข้อมูลที่ชุมชนเป็นผู้
รวบรวมจัดเก็บ ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้ 

 
1. ใช้ข้อมูลอุบัติเหตุจากผลผลิตโครงการนวัตกรรมการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วน

ร่วมป ีพ.ศ.2557มาเป็นสมมุติฐานในการท างาน 
2. ประชุมหัวหน้าครอบครัว อธิบายวัตถุประสงค์วิธีการ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม 
3. เก็บข้อมูลครัวเรือน ประชากรคน และรถ  
4. ด าเนินการต่อเนื่องในพ้ืนที่หมู่บ้านเริ่มจากการอบรมให้ความรู้-เก็บข้อมูล-เปิดห้องเรียนวันหยุดใน

หมู่บ้านทุก ๒ สัปดาห์ 
5. มุ่งหมาย ให้มีคณะท างานความปลอดภัยทางถนนหมู่บ้าน เพ่ือสร้างชุมชนปลอดภัย Safety 

Community หมู่บ้าน และสร้างหมู่บ้านต้นแบบ 4 หมู่บ้าน ในสี่มุมเมือง เมื่อด าเนินการแล้วชุมชนกลับ
กลายเป็นผู้เฝ้าระวัง จัดเก็บข้อมูล ส่งกลับมายัง ศปถ.จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมไปกับการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยขึ้นในหมู่บ้าน บ้านท้ายคุ้งเป้าหมายในการด าเนินการคือ“หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบความ
ปลอดภัยทางถนน” 

หัวข้อกิจกรรมด าเนินการในศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน/ชุมชน 

 

ก ำนนั ผู้ใหญ่บ้ำน 
คกก.หมู่บ้ำน 
อปท. สอจร. 

ส ำรวจข้อมูล
ครัวเรือน    คน รถ 
ควำมสำมำรถ 

เปิดห้องเรียนวชิำ       
ควำมปลอดภยั
ทำงถนน 

ศูนย์เรียนรู้ควำม
ปลอดภยัทำงถนน
หมู่บ้ำน/ชุมชน 

สืบสวนและจดัเก็บ 
รำยงำนข้อมูล

อุบตัิเหตุทำงถนน 

จดักิจกรรมรณรงค์
ตำมบริบทของ
หมู่บ้ำน/ชุมชน 

ศปถ.อ ำเภอ 9 
อ ำเภอ        /สอจร.

อุตรดิตถ์ 
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 6. ก าหนดกติกา รถทุกชนิดในหมู่บ้านใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 7. ก าหนดเป้าหมายให้บ้านท้ายคุ้ง เป็นพ้ืนที่ปลอดเหล้าและบุหรี่ภายในปี พ.ศ.2563 เนื่องจากมติ
หมู่บ้านเห็นว่าอาจเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ โดยเริ่มต้นจากคณะท างานเป็นตัวอย่าง 
 8. ใช้กิจกรรมปั่นจักรยาน เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน การสร้างความร่วมมือในหมู่บ้านทุกสัปดาห์ 
  

 พื้นที่ต้นแบบ บ้านท้ายคุ้ง ต าบลพญาแมน โดย ด.ต.รังสรรค์ บุญอ่ิม สภ.พญาแมน 
 

 
คณะท างาน ศปถ.จ.อต.  และ ดาบต ารวจรังสรรค์ บุญอ่ิม สภ.พญาแมน เป็นครู ก. 

 

  
อาจารย์ในโรงเรียน  นายต ารวจจาก สภ.พญาแมน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นครู ข. 

 
 

  
การก าหนดกติกาหมู่บ้าน โดยอาสาจราจรเป็นผู้ขับเคลื่อน ในพื้นที่โรงเรียนเป็นหลัก 

 
 ผลจากการท างานในรูปแบบของประชาชนคิด ประชาชนลงมือท า ประชาชนออกความคิด กติกา 
โดยกลุ่มเพ่ือน สอจร.ไปมีส่วนร่วมเพียงแค่หนุนเสริม ส่งผลให้บ้านท้ายคุ้งมีวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ใน อัตลักษณ์ ของหมู่บ้านริมน้ า ประชากรเยอะ มีความเข้มแข็ง มีความเป็นเจ้าของเรื่อง เจ้าของงาน  จึง
ปรากฏความยั่งยืนภายในหมู่บ้าน สามารถด าเนินการได้เอง โดยไม่รอข้อสั่งการแบบทางการแต่อย่างใด 

------------------------------------------ 
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 “ความถี่แห่งความปลอดภัย” 
 

คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ 
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์ 

 

ได้รับทราบข่าวอุบัติเหตุทางถนน จากกลุ่มเพื่อน สอจร.อุตรดิตถ์ แล้วพบว่า มีพฤติกรรมการดื่ม
สุราแล้วขับรถการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยการไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายมีการขับรถโดยไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การสอบขอใบอนุญาตจากส านักงานขนส่งจังหวัดหรือมีการขับรถ
ด้วยความเร็วสูง เป็นประจ าทุกวัน ส่งผลให้เกิดการสูญเสียจ านวนมาก และรับทราบว่าคณะท างานจัดท าแผน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงปัญหา  มีความ
พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการก าหนดให้การลดอุบัติเหตุจราจรทางบกเป็นวาระส าคัญของจังหวัด
อุตรดิตถ์ และมีความพยายามรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  

คุณยุวรรณดา พานทอง สวท.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นภาคีของ สอจร. จึงมีความเห็นว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้
ควรได้รับการประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจเหตุของการปฏิบัติตามกฎหมายโดยมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติตามหลักแห่งความปลอดภัยตามมาตรการ  3ม. 2ข. 1ร.ดังนั้น  เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจ
แก่ประชาชน ให้เข้าใจเหตุผลของการบังคับใช้กฎหมาย  ของจังหวัดอุตรดิตถ์ สวท.อุตรดิตถ์จึงมี ความจ าเป็น
จะต้องถ่ายทอดความรู้  น าเสนอแนวทางความปลอดภัยทางถนน ให้เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด และเป็นการ
หนุนเสริม โครงการ “นวตกรรมรังสรรค์สื่อสารแนวราบ” ของ เพ่ือน สอจร.อุตรดิตถ์ สวท.อุตรดิตถ์ ดังนั้นจึง
ก าหนดให้เวลา 17.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. ของวันราชการ เป็นช่วงเวลาของการออกอากาศในชื่อรายการว่า 
“อุตรดิตถ์สัญจรปลอดภัย” สนับสนุนโดยส านักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือหนุนเสริมมาตรการของจังหวัด  
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 กลุ่มเพ่ือน สอจร.อุตรดิตถ์ จึงผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไปร่วมจัดรายการ ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เป็นรายการจัดแบบสด ใช้ภาษาที่ง่าย ภาษาบ้าน
บ้าน สื่อสารแบบสนุกสนาน   เปิดช่องทางให้ประชาชนโทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น  

ผลการด าเนินงาน  สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการสัญจรปลอดภัย  ของคนอุตรดิตถ์ โดยจัดรายการ
สดผ่านทางความถ่ีวิทยุ  96.75 เมกกะเฮอร์ต   ด้วยวิธีการที่หลากหลายได้แก่ 
 การรับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาออกอากาศ 
 การเชิญข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาจัดรายการ 
 การสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านทางโทรศัพท์ 
 การสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้บริหาร สสส. สอจร.  เพ่ือน าไปออกอากาศ 
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การสัมภาษณ์ผู้บริหาร สสส.  และ สอจร.  เพ่ือน าไปออกอากาศ 
 
 

 
 

การร่วมจัดรายการโดยกลุ่มเพ่ือน สอจร.อุตรดิตถ์ 
 

  
 

การร่วมจัดรายการโดยกลุ่มเพ่ือน สอจร.อุตรดิตถ์ 
 

 
------------------------------------------ 
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 “โลตสัอตุรดติถ์ พิชิตอุบัติเหตุ” 
 

คุณธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ 
สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์ 

 

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวาระส าคัญ
ในการลดอุบัติเหตุจราจรทางบกและมีการบังคับใช้กฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตาม
หลักแห่งความปลอดภัยตามมาตรการ  3ม. 2ข. 1ร.โดยแจ้งให้เอกชนทุกแห่งได้พิจารณาด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร 

คุณกรกช พันสง่า ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาอุตรดิตถ์ จึงได้หารือกับ บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถจ ากัดสาขาอุตรดิตถ์ กลุ่มเพ่ือน สอจร.อุตรดิตถ์ และก าหนดมาตรการส่งเสริมความ
ปลอดภัยทางถนน ให้แก่พนักงานและลูกค้า ดังนี้ 

1.  ส ารวจข้อมูลการเดินทางของพนักงานทุกคนเพ่ือให้ทราบว่าจ านวนพนักงานทุกแผนกทุก
ต าแหน่งเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทใดบ้าง มีรายละเอียดดังนี้ 

พนักงานทั้งหมด 169 คน แยกเป็นหญิง 83 คน  ชาย 86 คน 
การเดนิทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลจ านวน 30 คน  แยกเป็นหญิง 10 คน   ชาย 20 คน 
การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจ านวน 139 คน  แยกเป็นหญิง 73 คน  ชาย 66 คน 
ซึ่งคิดสัดส่วนของผู้เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ เปรียบเทียบกับผู้เดินทางด้วยรถยนต์  เป็นจ านวน

ร้อยละ 82.24 ผู้เดินทางด้วยรถยนต์ คิดเป็นจ านวนร้อยละ 17.75 ซึ่งถือว่ามีพนักงานต้องเสี่ยงภัยทางถนนถึง
ร้อยละ 82.24 

2. ห้างสรรพสินค้าโลตัสอุตรดิตถ์ ตระหนักว่าพนักงานทุกคนล้วนผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเข้มข้น 
และมีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ส าคัญ  จึงถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของห้างจ าเป็น
จะต้องรักษาความปลอดภัยไว้ให้ดีที่สุด  และอีกประการหนึ่งที่ส าคัญคือ ลูกค้าผู้อุปการคุณ เป็นส่วนส าคัญ
อันดับที่หนึ่งที่ท าให้ห้างสรรพสินค้าโลตัสมีความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

ดังนั้นห้างโลตัสอุตรดิตถ์ จึงได้ก าหนดให้มีการท ากิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสองส่วนคือ 
ส่วนที่ 1.กิจกรรมภายในเพื่อพิทักษ์รักษาชีวิตของพนักงานทุกคน 
ส่วนที่ 2.กิจกรรมเพื่อลูกค้าและสังคมเน้นหนักโรงเรียน เพ่ือปลูกฝังนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

3. ก าหนดระเบียบวินัยความปลอดภัยจราจร เพ่ือปกป้องพนักงานไว้ดังนี้ 
3.1 พนักงานทุกคนที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง  
3.2 ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามสูบบุหรี่ในเวลาและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  

  3.3 ให้ค าแนะน าลูกค้าที่มาใช้บริการที่ห้าง  หากเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวก
นิรภัย ส าหรับลูกค้าท่ีเดินทางด้วยรถยนต์ ให้แนะน าการคาดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง 
 4. จัดการจราจรในพ้ืนที่จอดรถ ให้สามารถบังคับการเดินรถได้เร็วไม่เกิน 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทุก
พ้ืนที่ในบริเวณห้างโลตัสอุตรดิตถ์และจัดพ้ืนที่ให้ผู้พิการ แม่และเด็ก ให้ปลอดภัยสูงสุด และมีพ้ืนที่พอเพียง 
 5. ทุกพ้ืนที่ของห้างโลตัส  เป็นพ้ืนที่ปลอดการดื่มเหล้าและปลอดการสูบบุหรี่ 
 6. ร่วมสนับสนุนการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยกับกลุ่มเพ่ือน สอจร.ทุกครั้ง ที่มีโอกาส โดยเน้นหนักการ
ด าเนินการในสถานศึกษา เพ่ือมุ่งหวังให้นักเรียนวัยประถมศึกษา ได้รับความรู้ความปลอดภัยอย่างถูกต้อง  
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 7. ติดตามข้อมูลการท าความผิดจราจร โดยประสานงานขอตรวจสอบรายชื่อพนักงานโลตัส ว่ามีชื่อใน
รายชื่อผู้ท าผิดกฎจราจร จากสถานีต ารวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งปรากฏข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2558 
ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 ยังไม่พบพนักงานห้างโลตัสท าความผิดกฎหมายจราจร 
 ความส าเร็จจากการท ากิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จ ากัดสาขาอุตรดิตถ์ กลุ่มเพ่ือน สอจร.อุตรดิตถ์ ในการเชื่อมเครือข่ายกับคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ ให้ค าแนะน าวิธีการ
ด าเนินการ จนกระทั่ง คณะท างานของห้างโลตัสมีความเข้าใจ สามารถลงมือด าเนินกิจกรรมกับพนักงาน
ภายในห้าง และกับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ พนักงานและลูกค้าให้ความร่วมมือ  และได้รับการยอมรับจาก
สังคม 
  
 

   
 
 
 
 

------------------------------------------ 
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สอจร. ห่วงใยร่วมป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษา 
 

พ.ต.ท.สกุลรัชช์ คงทอง   
ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ่

 
จากรายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2558ขององค์การอนามัยโลก บ่งชี้ว่า 

10 สาเหตุส าคัญของการเสียชีวิตของผู้มีอายุ 15-29 ซึ่งเป็นเยาวชนและวัยแรงงานตอนต้นในปี 2555 อันดับ
หนึ่งมีสาเหตุจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนรายละเอียดดังรูปที่ 1 

 

 
 
 

ส่วนข้อมูลในประเทศไทย จากศูนย์วิจัยเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 
รพ.รามาธิบดี เปิดเผยว่า ผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในเด็กในรอบ
ทศวรรษ (ปี 2546-2556) มีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ 34,877 คน การเสียชีวิตลดลงจาก 
3,730 คน ในปี 2545 เหลือ 2,636 คนในปี 2556 โดยสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1  คือ การจมน้ าในเด็ก
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 10-
14 ปี มีอัตราการตายสูงขึ้นร้อยละ 12 สาเหตุหลักเป็นรถมอเตอร์ไซค์ ทั้งขับขี่ก่อนวัย เมาแล้วขับ ขับเร็ว และ
ไม่ใส่หมวกนิรภัย 

 
กลุ่มงานจราจรต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ น าโดยพ.ต.ท.สกุลรัชช์ คงทอง เล็งเห็นความส าคัญของ

ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ “สอจร. ห่วงใยร่วมป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษา” ขึ้น โดย
ได้รับค าแนะน าและค าปรึกษาจากพ่ีเลี้ยง สอจร. ภาคเหนือ และร่วมกับเครือข่ายด าเนินการ ประกอบด้วย 1)
เจ้าหน้าที่ต ารวจกลุ่มงานจราจร ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง 2) นักจัดรายการและเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 
96.75 เมกะเฮิร์ตและกลุ่มโรงเรียน ได้แก่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ
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เชียงใหม่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและโรงเรียนวารีเชียงใหม่ 

คณะท างานได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ เน้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ได้แก่ 1)เพ่ือเป็นการ
ปลูกฝังให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่เด็กนักเรียน น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ลดการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 2) เพ่ือทราบสาเหตุ จุดเสี่ยง ที่อาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุจากผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน รวมทั้งอาจารย์ เพ่ือน ามาแก้ไข  3) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ภายในครอบครัวนักเรียนในการมีกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุร่วมกัน 

 
กลวิธีในการด าเนินงานแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) นักเรียนระดับชั้น ป.5 – ป.6 และ 

ม.1 – ม.3  ของโรงเรียน2) ผู้ปกครองนักเรียนและ 3)อาจารย์ฝ่ายปกครองที่เก่ียวข้องกับงานจราจร 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ เริ่มตน้จาก  

1. ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา (น าร่อง) เพ่ือจัดนักเรียนผู้ปกครอง อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการ เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ 

2. จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรระดับรองสารวัตรพร้อมทีมนักจักรายการสถานีวิทยุเอฟเอ็ม 96.75 เมกกะ
เฮิร์ต ท ากิจกรรมหลังเคารพธงชาติ เพ่ือปลูกฝังวินัยจราจร ให้ความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ และมี
กิจกรรมสันทนาการ โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักเรียนแนะน าผู้ปกครองในการประสาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร 

3. มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจราจร จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ผ่านทางรายการ ทางสถานีวิทยุ 
และประชาชนผู้ฟังทั่วไปได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 

4. น าสภาพปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุจราจรเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพื่อลด
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 

 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ- เชิงปริมาณพบว่า นักเรียนแต่ละโรงเรียนทั้ง 7 แห่ง  ที่ร่วมกิจกรรม

โครงการรับรู้โครงการในเบื้องต้นและพร้อมให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรมต่อไป เชิงคุณภาพ พบว่านักเรียน มี
ความเข้าใจ รับรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
สอดคล้องกับแนวทางการวัดผลส าเร็จของโครงการทีก าหนดให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุและทราบแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ โดยให้แสดงออกโดยการฝึกหัดจัดท ารายการวิทยุ
เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ, จัดท าคลิปวีดีโอรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน ที่สะท้อนจากคณะท างานโครงการ คืออยากให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้ความส าคัญในด้านการปลูกฝัง ให้ความรู้ วินัยจราจรและการป้องกัน
อุบัติเหตุ ตั้งแต่เป็นเยาวชน เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีตั้งแต่วัยเยาว์ 

 
ปัจจัยความส าเร็จ เกิดจากอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดย

ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ เปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ เปรียบเทียบหลังเข้าร่วมกิจกรรมปรากฎว่าลดลง 

จากความส าเร็จดังกล่าว คณะท างานโครงการจึงก าหนดกิจกรรมที่จะท าต่อเนื่องในอนาคต เน้น
ประสานโรงเรียนเพ่ือคัดเลือกตัวแทน หรือแกนน า เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่อเนื่อง “โครงการถนนคนดี” 
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เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุจัดท าคลิปวีดีโอ คลิปเสียง รณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ  โดย
ได้รับข้อเสนอแนะจากพี่เลี้ยง สอจร. ว่าโครงการต่อเนื่องควรมีการร่วมกันวางแผนกับอาจารย์แต่ละโรงเรียน 
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจโครงการและร่างโครงการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน อาจารย์  ผู้ปกครองนักเรียน 

 
คณะท างานของโครงการ ได้เข้าร่วมประชุมและประสานการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อวางแผนการจัด

กิจกรรมตามโครงการก่อนการท ากิจกรรม ดังภาพประกอบต่อไปนี้ 
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โครงการเพิ่มประสิทธภิาพทางหลวง  
ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง  

 

พ.ต.ท.มานพ  ใจอุ่น 
สภ.ไผ่โทน จ.แพร ่

 

ด้วยข้อจ ากัดทางด้านวิศวกรรมจราจรและสิ่งแวดล้อมของทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้าน
ฝ้าย - ร้องกวาง เป็นทางหลวงสายรองประธาน 4 ช่องจราจร โดยบริเวณดังกล่าวเป็นทางแยกตัดกับทาง
หลวงหมายเลข 1134 และทางหลวงท้องถิ่นมีลักษณะเป็นสี่แยกเยื้องกันเชื่อมเข้าสู่ต าบล หมู่บ้านขนาดใหญ่ ที่
มีปริมาณจราจรคับคั่ง เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและเป็นทางสายหลักไปสู่ จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และ
จังหวัดน่านมีการขนส่งสินค้าเข้าสู่กรุงเทพฯท่าเรือขนาดใหญ่ทางภาคตะวันออก  และยังเป็นเส้นทางที่ มุ่งสู่
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดแพร่คือ วนอุทยานแห่งชาติแพะเมืองผี บริเวณดังกล่าวยังมีการขยายตัวของ
ศูนย์ราชการ เพ่ือลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางแยกโจโก้แม่หล่าย และรองรับปริมาณการจราจรที่
เพ่ิมข้ึนในอนาคต เป็นการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง 
 คณะท างานโครงการ ได้ส ารวจสภาพพ้ืนที่ทางหลวงเดิม (ภาคสนาม) โดยงานแผนงานแขวงทางหลวง
แพร่ เพ่ือตรวจสอบปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัดทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาพรวมของ
กายภาพพ้ืนที่ เพ่ือใช้ประกอบการท าแผนเสนอโครงการไปยังส านักแผนงาน กรมทางหลวง และได้ ก าหนด
วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 1) เพ่ือลดการตัดกันของกระแสการจราจรใน
ทุกทิศทาง2) เพ่ิมขีดความสามารถของทางหลวงสายดังกล่าวในการรองรับปริมาณจราจรที่จะเพ่ิมขึ้นใน
อนาคต 3) อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางและ 4) ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ตลอดจนช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน 
 รายละเอียดการส ารวจ มีดังนี้ 

1. ด้านกายภาพของพื้นที่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นทางสายหลัก มีสภาพเป็นเนินสูงถูกออกแบบ
ความเร็วอยู่ที่ 80 km/h และลักษณะทางกายภาพของถนนมีความลาดเอียงบวกและลบ 4% ระยะ
มองเห็นอยู่ที่ 79.271 ม. ระยะหยุดรถปลอดภัยอยู่ 81.280 ม.  

2. สภาพพื้นที่ทางหลวงเดิม เป็นพื้นที่ชุมชมส าคัญประกอบด้วยชุมชนขนาดใหญ่ คือ ต าบลแม่หล่าย 
ต าบลยม ต าบลน้ าช า อ าเภอหน่องม่วงไข่ 

3. ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุพ้ืนที่โจ้โกแม่หล่าย เป็นบริเวณจุดเสี่ยงที่ส าคัญจุดหนึ่งของจังหวัดแพร่ที่เกิด
อุบัติเหตุ สาเหตุส าคัญคือ ขับรถเร็วเกินอัตราที่ก าหนด มีการตัดหน้าระยะกระชั้นชิด  
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4. แนวทางแก้ไขแขวงทางหลวงแพร่ ได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเสนอไปยัง

ส านักแผน กรมทางหลวง จ านวน 2 โครงการคือ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 
101 ตอน แยกบ้านฝ้าย – ร้องกวางระหว่าง กม.255+210 – กม.258+497และโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย – ร้องกวางระหว่าง กม. 257+290– กม. 
259+200 

5. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนด าเนินงานตามแนวทางด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงานของรัฐและประชาชนรวมทั้งเป็นแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการกิจกรรม
ของรัฐอย่างกว้างขวาง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจ ในการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม

ต่างๆ ของรัฐ โดยเฉพาะในด้านการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลย่อม
มีสิทธิ์ในการได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการ
อนุญาตหรือด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย  คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้
เสียอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่นแขวงทางหลวงแพร่ ให้
ความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะการด าเนินงานตามโครงการเพ่ิม
ประสิ ทธิ ภ าพทางหลวง  จะบรรลุ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ต้อง
ด าเนินงานอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และ
ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ด าเนินการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และประชาชน
ทั่วไปท่ีสนใจ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
ผ่านกระบวนการสื่อสารสองทางอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
ให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขึ้น  เพ่ือน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนไปเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงดังกล่าวข้างต้น 
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 ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ 

 

 
 

บทสรุปการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า 1) ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมคิดว่าโครงการมี
ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.79หรือร้อยละ  93.00%2) 
ท่านเห็นด้วยกับโครงการหรือไม่ (จ านวนแบบสอบถาม 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 ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่หล่าย  ต าบลแม่หล่าย อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 

 

บทสรุปการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า 1) ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมคิดว่าโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางหลวง มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.43  
หรือร้อยละ  90.002) ท่านเห็นด้วยกับโครงการหรือไม่  (จ านวนแบบสอบถาม  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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คนล าปาง ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร 
 

คุณพิมพ์จันทร์  โพธิ์สาวัง  
หัวหน้าภาคเหนือตอนบน 

 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้ก าหนดให้ “ปี 2554– 2563เป็น
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) เพ่ือบูรณาการการด าเนินงาน
จากทุกภาคส่วน และนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อ 5 การยกระดับ
คุณภาพด้านบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ข้อ 5.4ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุใน
การจราจร อันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับป้องกัน การ
รายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ   

จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดล าปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555– 2558 พบว่ายานพาหนะที่เกิด
อุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ รถปิคอัพ และรถยนต์เก๋งนั่งส่วนบุคคล มาจากสาเหตุการขับรถ ขณะ
เมาสุรา การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับรถย้อนศร และการไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งท าให้มีผู้บาดเจ็บแล ะ
เสียชีวิต เป็นจ านวนมาก โดยมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 55,267 คน ผู้เสียชีวิต ทั้งหมด 704 ราย และมีผู้เสียชีวิต 
จากรถจักรยานยนต์ ทั้งหมด 466 ราย และเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ปี 
2555– 2558 จังหวัดล าปาง พบว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 2 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถิติอุบัติเหตุทางถนนมีจ านวน
ผู้เสียชีวิตมากกว่า โรคไข้เลือดออกเท่าตัว 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดล าปาง ขับเคลื่อนได้อย่า มี
ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนักและมีจิตส านึกในความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดล าปาง จึงได้จัดท าโครงการ “คนล าปาง ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มี
วินัยจราจร” เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการองค์กรในการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และการปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร 

กลวิธีในการด าเนินงานคณะท างานได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือ หน่วยงานภาครัฐสังกัดส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค/อ าเภอทุกอ าเภอ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร
ภาคเอกชน ในพ้ืนที่ 13 อ าเภอซ่ึงประกอบด้วยโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมโรงเรียนแม่พริก
วิทยาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครโรงเรียนเมืองปานวิทยาโรงเรียนแจ้
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ห่มวิทยาโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมโรงเรียนแม่เมาะวิทยาโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง
โรงเรียนล าปางกัลยาณโีรงเรียนเถินวิทยาและ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 
  
1. ประกาศเป็นวาระจังหวัดล าปาง “คนล าปาง ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร” ตลอดปี 

พ.ศ. 2559 ตาม 4 มาตรการ ประกอบด้วย การสวมหมวกนิรภัย การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 
การขับรถย้อนศร และการเมาแล้วขับ และใช้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนโดยถ้ามีผู้ถ่ายรูปหรือถ่าย
คลิปผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าในสถานที่ราชการ รับรางวัลที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 1,000 บาท 

2. แจ้งให้ทุกส่วนราชการและสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ เป็นพ้ืนที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ติดตั้งป้าย “ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้าสถานที่ราชการ ปรับ 500 บาท” 
และให้ถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดและจริงจัง ในเรื่องการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การขับรถย้อนศร 
และการเมาแล้วขับ โดยให้ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง ใช้มาตรการทางกฎหมายในโทษปรับสูงสุด 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  

3. จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจัดพร้อมกันทั้งจังหวัด 
(KICK OFF) ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. 1) ระดับจังหวัด จัด ณ ข่วงนคร
ล าปาง ห้าแยกหอนาฬิกา อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 2) ระดับอ าเภอ หน้าที่ว่าการอ าเภอ 
น าหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักศึกษา นักเรียน กลุ่มพลังมวลชน ขับขี่รถจักรยานยนต์สวม
หมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ รณรงค์ตามเส้นทางที่เหมาะสม 

4. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรกับนักเรียน/นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ 
5. ขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดล าปาง 
6. ประชาสัมพันธ์โครงการ “คนล าปาง ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร” 
7. ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

 
และคณะท างานได้ก าหนดแนวทางการวัดผลความส าเร็จของโครงการ ดังนี้ 1) ประชาชนเกิดเกิด

จิตส านึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ให้
เกิดข้ึนในสังคม 2) จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้บาดเจ็บ และจ านวนผู้เสียชีวิต ลดลงมากที่สุด 3) 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกและ 4) ประเมินกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการหลังจากด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานพบว่า กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการยังไม่ควบคุมถึงทุกโรงเรียน 
เพราะแต่ละสถานที่ไม่สามารถเอ้ือเวลาต่อการด าเนินโครงการได้ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ1) เชิงปริมาณพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการยังมีความ
ต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการอีกมากในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง2)เชิงคุณภาพพบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากข้ึน 

ปัจจัยความส าเร็จ เกิดจาก 1) บริหารสูงสุดของจังหวัดเอาจริง เอาจัง มีความเข้มข้น และประกาศ
เป็นวาระจังหวัด2) ส่วนราชการทุกแห่งให้ความร่วมมือ สนับสนุนเป็นอย่างดี 3) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
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โครงการมีความสนใจในกิจกรรม ให้ความร่วมมือ 4) ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสนใจ ยินดีเข้าร่วมโครงการ
และให้ความส าคัญและ 5) เครือข่ายและทีมงานมีความตั้งใจ เอาจริงเอาจัง 

โครงการที่จะท าต่อเนื่องในอนาคต ได้แก่ การประเมินผลการด าเนินงานและการประชุมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ระหว่างโซนอ าเภอ 
 ส าหรับข้อเสนอแนะของพ่ีเลี้ยง สอจร.1) มีส่วนร่วมในกิจกรรม MOU 2) การประเมินแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ 3)การน าผลงานโครงการไปโชว์และแชร์ 
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ภาคผู้ใช้แรงงานร่วมใจลดอุบตัิภัยบนท้องถนน จ.ล าพูน 
 

นายประทวน  ศรีสุข 
บริษัท ล าพูนซิงเดนเก็น จ ากัด 

 

 เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดล าพูนเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีผู้เข้าสู่สถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมจ านวนทั้งสิ้น 68,652 คน (ข้อมูลปี 2554) พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท างานโดยมากร้อย
ละ 80  เป็นรถจักรยานยนต์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 - 2557 พบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมมี
ความรุนแรงเพ่ิมมาก ส่งผลให้พนักงานบาดเจ็บและเสียชีวิต เพ่ิมสูงขึ้นตามระดับความรุนแรงภายใต้ข้อ
สันนิษฐานถึงสาเหตุปัจจัยน่าจะมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของคน ได้แก่ การดื่มสุรา และขับรถเร็ว   

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท ล าพูนซิงเดนเก็น จ ากัด เล็งเห็นวิกฤตปัญหาดังกล่าว และ
ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานลง จึงได้จัดท าโครงการ “ภาคผู้ใช้
แรงงานร่วมใจลดอุบัติภัยบนท้องถนน จังหวัดล าพูน” ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้สถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ  (สถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของชมรมเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการท างานในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือล าพูน นิคมของเครือสหพัฒน์ล าพูน) มีการด าเนินงานด้านความปลอดภัย ได้แก่ การ
สร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดกับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ จังหวัดล าพูน และสร้าง
เครือข่ายการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในสถานประกอบการ 

โครงการฯ ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ 2 กลุ่ม คือ คนงาน และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
และก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ เริ่มต้นจากให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องผ่านเวทีสัมมนา เพ่ือชี้แจงโครงการให้กับ 
จป. ระดับวิชาชีพแต่ละสถานประกอบการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย บริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จ ากัด  ปภ. จังหวัดล าพูน และขนส่งจังหวัดล าพูน และก าหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างมาตรการองค์กรที่น าสู่
การเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนของคนงาน โดยเน้นการสร้างเครือข่าย/การมีส่วนร่วม
ของสถานประกอบการ และก าหนดวันดีเดย์ในการขับข่ีปลอดภัย/สวมใส่หมวกนิรภัย ภายหลังด าเนินกิจกรรม
แล้ว พบว่า  

เชิงปริมาณ  
1. มีสถานประกอบการที่ร่วมโครงการมาตรการองค์กรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50  
2. จ านวนพนักงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพิ่มขึ้น 
3. อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนกับพนักงานลดลง 

เชิงคุณภาพ  
1. จ านวนจุดเสี่ยงในพ้ืนที่หลายแห่งได้รับการแก้ไขเชิงคุณภาพ 
2. พฤติกรรมการใช้รถ-ใช้ถนนของพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 
3. ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ีน 
4. สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเพิ่มข้ึน 
5. การกระท าผิดกฎหมาจราจรลดลง 

 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่คณะท างานได้ก าหนดให้มีการประเมินผล ตามแนวทางการวัดผลความส าเร็จ

ของโครงการที่ก าหนดไว้ ดังนี้ เชิงปริมาณ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ที่ร่วมโครงการสวม
หมวกนิรภัย 100 %และ จ านวนสถิติอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนกับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์มาปฏิบัติงานยัง
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สถานประกอบการลดลง เชิงคุณภาพ คือ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์มีจิตส านึกความปลอดภัยมาก
ขึ้น และพฤติกรรมการขับข่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น ปฏิบัติตามระเบียบวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนน 

  
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน พบว่า งบสนับสนุนไม่ต่อเนื่องข้อมูลอุบัติเหตุที่ไม่เป็นเอกภาพ 

และผู้บริหารสถานประกอบการบางแห่งไม่ให้การสนับสนุน 
ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ของโครงการปัจจัยความส าเร็จ  ที่พบ มีดังนี้ 1) ผู้บริหารในจังหวัดให้

ความส าคัญ2) การสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในจังหวัดและพนักงานสถานประกอบการให้ความร่วมมือ จาก
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น คณะท างานจึงมุ่งมั่นที่จะด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่าง
ต่อเนื่อง เน้นการต่อยอดโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด และจะด าเนินการขยายผล
จากมาตรการองค์กรสู่ชุมชนเป็นมาตรการชุมชน 

ข้อเสนอแนะของพี่เลี้ยง สอจร. ที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ เห็นควรสนับสนุนงบให้กับสถาน
ประกอบการที่ร่วมโครงการและสนับสนุนงบให้กับชุมชน/หมู่บ้าน 
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การขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัตเิหตุทางถนน
จังหวัดสุรินทร ์

 

นางสิริรักษ์  ชมชื่น 
สนง.ปภ.สุรินทร ์

 

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์ 
จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐานของจังหวัดสุรินทร์ (ต ารวจ สาธารณสุขและบริษัทกลาง

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาจังหวัด)  พบว่ามีจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 จ านวน 364 คน คิดเป็นจ านวนผู้เสียชีวิตถึง 26 รายต่อประชากร 1 แสนคน และจ านวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่  กลุ่มเสี่ยง คือ เยาวชน และคนท างาน  พฤติกรรมเสี่ยง เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว
เกินกฎหมายก าหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย พาหนะเสี่ยง รถจักรยานยนต์  เป็นประเด็นหลัก  แต่อย่างไรก็
ตาม  จังหวัดสุรินทร์ด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดสุรินทร์ในเชิงการบรูณาการระหว่าง
หน่วยงานตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 “การท างานรณรงค์เรื่องลดอุบัติเหตุเป็นเรื่องเก่าที่เราท ากันมานานแล้ว  
แต่ส่วนใหญ่เราก็ติดกับความเคยชิน  ท าแบบเดิมๆ  ระเบียบก็ออกมาเหมือนเดิมทุกปี  พอมาท าในพ้ืนที่ก็ท า
เหมือนเดิมให้เสร็จๆ อุบัติเหตุของบ้านเมืองเรามันจึงไม่ลดกันซักที  ข้อมูลหลายต่อหลายปีชี้ชัดว่าปัญหาการ
เมาแล้วขับ  เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุ  ดังนั้นหากจะท าเรื่องอุบัติเหตุให้ได้ผลต้องแก้ปัญหาเรื่อง
เมาแล้วขับให้ได้ด้วยเช่นกัน...” 
การขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสุรินทร์  แบ่งได้เป็น 3 ระดับคือ 
 1. การขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ (ศปถ.จ.
สุรินทร์) 
 2. การหนุนเสริมการท างานของ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) 
 3. การท างานในระดับพ้ืนที่ต าบล ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับต าบล (ศปถ.อปท.)  
 ซึ่งการท างานในรอบปี 2558 เป็นต้นมาได้เน้นการบูรณาการระหว่างเครือข่ายภาครัฐ ภาคีเครือข่าย 
และภาคประชาสังคม การรวมกันของคนที่หลากหลายจึงท าให้ประเด็นและแง่มุมในการพูดคุยถึงปัญหาในเวที
เครือข่ายบูรณาการ ศปถ.จ.สุรินทร์ มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน  โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ 
“การสร้างสุขของคนสุรินทร์ให้เป็นสังคมที่มีความสุขและน่าอยู่เพ่ิมมากขึ้น” การท างานแบบคณะท างานชุด
เล็กเป็นการรวมตัวกันแบบหลวมๆ ยืดหยุ่น และไม่มีโครงสร้างที่แข็งตัว ปรับตัวได้ไวต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น เมื่อมีสถานการณ์ปัญหาใหม่ๆ  หรือมีเหตุการณ์เร่งด่วนก็สามารถระดมความ
ร่วมมือและขับเคลื่อนได้ทันที  มีเพียงกลไกประสานงานที่ท าหน้าที่ในการเชื่อมประสานเพ่ือให้เกิดการพูดคุย
กันอย่างต่อเนื่องในแนวราบ   โดยระดมทรัพยากรจากองค์กรต่างๆ เพ่ือร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดเวทีพูดคุย
ในแต่ละครั้ง  เป็นโชคดีที่จังหวัดสุรินทร์   ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ มากมาย เช่น กรม 
ปภ. สสส. สอจร. ศวปถ. และองค์กรเครือข่ายงดเหล้า 
 เน้นการท างานแบบแนวราบ โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัดในการขับเคลื่อน
งานได้ดังนี้ 
1) กลไกความร่วมมือเครือข่ายลดอุบัติเหตุจังหวัดสุรินทร์ 
 กลไกขับเคลื่อน โดยคณะอนุกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด
สุรินทร์) ประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ตัวแทนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตัวแทนโรงพยาบาล
ศูนย์จังหวัด ตัวแทนประกันสังคมจังหวัด ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัด ตัวแทนแขวงทางหลวงจังหวัด  ตั วแทนแขวง
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ทางหลวงชนบทจังหวัด   ตัวแทนจากส านักงานขนส่งจังหวัด  ตัวแทนจากส านักงาน  ตัวแทนส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ตัวแทน สวท.สุรินทร์ ตัวแทน สพป.เขต 1 สุรินทร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
ตัวแทนเทศบาลเมืองสุรินทร์  ตัวแทน สภ.เมืองสุรินทร์  ตัวแทนประชาคมสังคมสุรินทร์สร้างสุข  ตัวแทนจาก
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งมีบทบาทเป็นคณะอนุกรรมการศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัด (Core-team ศปถ.จังหวัด)  โดยมีผู้แทนส านักงาน ปภ.จังหวัดสุรินทร์ เกาะติด
สถานการณ์อย่างจริงจังในช่องทางแนวราบ ผ่านกลุ่มไลน์ “Core-team”  และน าเสนอข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์เป็น
ทางการ กลุ่ม ศปถ.จังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน สมาชิกในกลุ่มถึง 103 คน การขยับแบบ
ทางการ ไม่เป็นเรื่องน่ากังวล เนื่องจากมีการสั่งการทั้งส่วนกลางและส่วนของจังหวัดเอง  คณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จ.สุรินทร์)  จึงเน้นการขับเคลื่อนกลไกในแนวราบ ท าอย่างไร
ให้เราได้คนท างานที่มีใจและขับเคลื่อนงานไปพร้อมๆ กัน โดยคนท างานได้พบปะกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ท างานอย่างแท้จริง โดยการใช้ กลยุทธ 5 ช ในการเกาะติด คือ ชวน เชื่อม ช้อน เชียร์ และเช็คข้อมูลร่วมกัน   
ขยับกลไกท างานสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  หรือหน่วยงานในระดับอ าเภอ และต าบล บางแห่งที่
ร่วมคิดและขับเคลื่อนงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง  จุดเน้นส าคัญของการประสานให้เกิดกลไกคณะท างานชุดนี้
คือ  ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานที่เข้ามาท างานร่วมกันนั้น  ล้วนแต่มีบทบาทการท างานเกี่ยวข้องกับเรื่อง
อุบัติเหตุแทบทั้งสิ้น  ดังนั้นภารกิจที่ท างานร่วมกับเครือข่ายจึงเปรียบเสมือนการท างานในภารกิจของตนเอง
หากแต่ลดความเป็นทางการ  และเน้นการท างานเชิงรุกมากขึ้นเพียงเท่านั้น กลไกนี้เป็นคณะท างานชุดเล็กที่มี
ความคล่องตัวในการท างานและไม่ติดยึดกรอบหรือกระบวนการในทางโครงสร้าง  การจัดระบบความสัมพันธ์
ของกลไกเป็นลักษณะความสัมพันธ์แนวราบไม่มีอ านาจในการสั่งการหากแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
2) พัฒนาระบบข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ 
 กลไกที่ท างานเรื่องการจัดการระบบฐานข้อมูล 3 ฐาน และรวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการ
ท างานของพ้ืนที่ต่างๆ  และขยายบทเรียนผ่านการท างานระหว่างเครือข่ายเป็นการถอดบทเรียนมีกระบวนการ
ส าคัญที่ท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลคือ 
 1. การจัดเวทีสรุปบทเรียนการท างานร่วมกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่เก่ียวข้อง ใน
ระดับอ าเภอ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการส าคัญและสรุปเป็นฐานข้อมูลที่ต้องการน าไปท างานต่อไป 
 2. ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษากลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) อย่าง
ใกล้ชิด 

3. การลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ การลงเก็บเคสอุบัติเหตุทางถนนที่ส าคัญและเก็บข้อมูลการท างานเ้้าระวัง
อุบัติเหตุของพ้ืนที่ต่างๆ รวมถึงรับฟังข้อเสนอจากคนท างานในระดับพ้ืนที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติและรวบรวมเป็นชุด
ประสบการณ์   เสนอเป็นแนวทางในการท างานต่อคณะท างานในระดับจังหวัด โดยผ่านกลุ่มแนวราบ สื่อสาร
ผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม  
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 จากการติดตามและประเมินผลของคณะอนุกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด 
(Core Team) พบว่าแต่ละพ้ืนที่อ าเภอ หรือศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) 
มีกลไกการขับเคลื่อนเกิดขึ้นในอ าเภออย่างที่เห็นได้ชัด เช่น อ าเภอสังขะ อ าเภอจอมพระ อ าเภอปราสาท 
อ าเภอศรีณรงค์ และอ าเภอบัวเชด ในแต่ละพ้ืนที่อ าเภอจะมีพ้ืนที่ต้นแบบกลไก ศปถ.อปท. ลงไปสู่ระดับต าบล 
ยกตัวอย่าง ศูนย์ปฏิบัติการฯ (ศปถ.อ.สังขะ) จะมีทีมสหสาขาวิชาชีพในพ้ืนที่มีการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทาง
ถนน ซึ่งมีหน่วยหลักประกอบด้วย ปกครองอ าเภอ ปลัด้่ายป้องกัน ขนส่งอ าเภอ สาธารสุขอ าเภอ โรงพยาบาล
อ าเภอ เทศบาลต าบล  ไฟฟ้า และทีมกู้ชีพ โดยกลุ่มคณะอนุกรรมการ ศปถ.อ าเภอสังขะ จะเป็น้่ายวิชาการ
คอยขยับงานและกระตุ้นเวทีระดับอ าเภอ และเป็นทีมลงไปหนุนเสริมให้ ศปถ.อปท. ต่อไป  
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บทเรียนความส าเร็จ 
 ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ (ศปถ.จังหวัดสุรินทร์)  เป็นการขับเคลื่อนกลไก
แบบสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มาสะท้อนสิ่งที่ได้ท าและเกิดขึ้นจริง กลไกการท างานใน
ระดับจังหวัดส่งต่อสู่ระดับอ าเภอเป็นกระบวนการดังกล่าวนอกจากจะท าให้ความรู้ที่เป็นของจริง  ที่ผ่านการ
ทดลองท าจนประสบความส าเร็จในพ้ืนที่ได้รับการบอกต่อเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้ว  กระบวนการ
ดังกล่าวยังถือว่าเป็นกระบวนการท างานที่น่ายกย่อง  เสริมแรงคนในท างานในระดับปฏิบัติการเกิดความ
ภาคภูมิใจ  และมีก าลังใจในการท างานให้เกิดความต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้น พ้ืนที่ต้นแบบ ที่น่าสนใจ 
ประกอบด้วย “ส าเภาลูนโมเดล” ต.ส าเภาลูน อ.บัวเชด จุดเด่นในการขับเคลื่อนเรื่องเมาแล้วขับในชุมชน  
“ปราสาทโมเมล” ศปถ.อ.ปราสาท  จุดเด่นในการขับเคลื่อนด่านชุมชน  ศปถ.อ าเภอจอมพระ ศปถ.อ าเภอ
สังขะ และศปถ.อ าเภอศรีณรงค์ จุดเด่นในการขับเคลื่อนกลไกสหสาขาวิชาชีพระดับอเภอ  ทั้งนี้ การขับเคลื่อน
งานอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา ที่เด่น เช่น โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เป็นสถานศึกษาต้นแบบเร่ืองมาตรกร
องค์กร เน้นมาตรการสวมหมวกนิรภัย 100%  และจัดเก็บข้อมูลสมาชิกทะเบียนรถจักรยานยนต์และหมวก
นิรภัยแบบคิวอาร์โคท์  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 68 แห่ง ในเขตอ าเภอสังขะ เป็นโรงเรียนต้นแบบ
น าหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนไปใช้ในสถานศึกษา  และสถานประกอบการต้นแบบ ตามมาตรการองค์กร
หมวกนิรภัย 100%  เช่น บริษัท HBI สุรินทร์ และโรงงานน้ าตาลสุรินทร์ ซึ่งได้ด าเนินงานกิจกรรมมาตรการ
องค์กรต้นแบบตามข้อเสนอของจังหวัดและทีมจังหวัดได้ลงไปติดตามอย่างต่อเนื่อง และเน้นการประชาสัมพันธ์
ประกาศวาระจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ “นายอรรถพร สิงหวิชัย  นักกีฬาโอลิมปิค นายสินธุ์เพชร 
กรวยทอง และดารานักแสดง ”จา พนม” เป็นต้นแบบประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งจังหวัด  
การติดตามประเมินผลโครงการ 

 ภาคีเครือข่ายได้รับทราบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่แท้จริง  และเกิดการร่วมกันคิดแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดเป็นประจ าทุกเดือน ในปี 2559 จัดประชุมไป
แล้ว 7 ครั้ง และประชุมเตรียมข้อมูลโดยคณะอนุฯ ศปถ.จังหวัด ก่อนการประชุมใหญ่ทุกครั้ง  พร้อมมีการ
ติดตามงานของทีมอ าเภอโดยให้มีการน าเสนอผลงานของอ าเภอจากเวทีประชุมใหญ่ ให้ ศปถ.อ าเภอ น าเสนอ
ผลงาน และองค์กรต้นแบบ ในการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งพ่ีเลี้ยงประจ าอ าเภอ ทั้ง 17 อ าเภอ เพ่ือท า
หน้าที่หนุนเสริมและให้ก าลังใจคนท างานในระดับอ าเภออย่างใกล้ชิด  โดยใช้กลยุทธ 5 ช ในการลงพ้ืนที่ ชวน 
เชื่อม ช้อน เชียร์ และเช็คข้อมูลร่วมกัน   เกิดภาคีเครือข่ายที่ยั่งยืนและขยายกลุ่มภาคีสู่ภาคเอกชน 
สถานศึกษา และสถานประกอบการ  
ปัญหาอุปสรรค 
 พบว่าบางอ าเภอยังไม่มีการขับเคลื่อนกลไก ศปถ.อ าเภอ มีเพียงการจัดกิจกรรมรณรงค์หรือจัด
้ึกอบรมในห้วงเทศกาลเท่านั้น  เนื่องจากยังขาดผู้ประสานงานหรือคนท างานยังไม่เต็มที่กับงานเห็นว่างาน
อุบัติเหตุทางถนนเป็นงาน้าก ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ตระหนัก คิดว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องปกติและ                
คุ้นชิน 
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ข้อเสนอแนะ 
 การขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ควรก าหนดให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเป็นหน่วยงานกลางบูรณาการข้อมูลและเป็นหน่วยเชื่อมประสานระหว่างภาคี เพ่ือความ
คล่องตัวในการท างานควรก าหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบงานให้ชัดเจนและมีบทบาทในการติดตามงานในระดับ
จังหวัด อ าเภอ และชุมชนด้วย  
 กลไกการขับเคลื่อนระดับอ าเภอต้องท าต่อไป  สิ่งที่ควรท า คือ พ่ีเลี้ยงจังหวัดต้องมีการลงติดตามหนุน
เสริมอย่างต่อเนื่อง ลงไปกระตุ้นพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ  
ปัจจัยความส าเร็จ 
 จากการขับเคลื่อนกลไก ศปถ.จังหว้ดและ ศปถ.อ าเภอ พบว่าปัจจัยความส าเร็จของการขับเคลื่อนไกล 
คือ ผู้บริหาร มีนโยบายสั่งการชัดเจนและติดตามต่อเนื่อง สิ่งส าคัญของกลไกการท างาน คือ ทีมที่ร่วมกัน
ขับเคลื่อนอย่างจริงจังและความต่อเนื่องของคนท างาน  และการชื่นชมคนท างานของผู้บริหารในเวทีกลาง
จังหวัดอย่างสม่ าเสมอทุกเดือนในเวทีประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด  ทั้งเข้าร่วม
ประกวดผลงานในเวทีประเมินระดับเขตและประเทศด้วย 
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ศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพ ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร ์
 

นางสิริรักษ์  ชมชื่น 
สนง.ปภ.สุรินทร ์

 

 การด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์  มีการรวมตัวกันของหลายๆภาคส่วนซึ่ง
กลไกชุดนี้ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม คือ เครือข่ายภาครัฐ/ภาค
ประชาชน องค์กรเครือข่ายงดเหล้า อีสานตอนล่างประชาคมสังคมสุรินทร์สร้างสุข  ต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ส านักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุรินทร์  แขวงทางหลวงสุรินทร์  แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์  โรงพยาบาลสุรินทร์  สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด ประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
ส านักงานอาชีวศึกษาสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์  และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาสุรินทร์  
ซึ่งมีบทบาทเป็นคณะอนุกรรมการ ศปถ.จังหวัดสุรินทร์   รวมถึงมีแกนน าจาก อปท. หรือหน่วยงานในระดับ
อ าเภอ และต าบล บางแห่งที่ร่วมคิดและขับเคลื่อนงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องจุดเน้นส าคัญของการประสานให้
เกิดกลไกคณะท างานชุดนี้คือ  ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานที่เข้ามาท างานร่วมกันนั้น  ล้วนแต่มีบทบาทการ
ท างานเกี่ยวข้องกับเรื่องอุบัติเหตุแทบทั้งสิ้น  ดังนั้นภารกิจที่ท างานร่วมกับเครือข่ายจึงเปรียบเสมือนการ
ท างานในภารกิจของตนเองหากแต่ลดความเป็นทางการ  และเน้นการท างานเชิงรุกมากข้ึนเพียงเท่านั้น 
 กลไกนี้เป็นคณะท างานชุดเล็กที่มีความคล่องตัวในการท างานและไม่ติดยึดกรอบหรือกระบวนการ
ในทางโครงสร้าง  การจัดระบบความสัมพันธ์ของกลไกเป็นลักษณะความสัมพันธ์แนวราบไม่มีอ านาจในการสั่ง
การหากแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และองค์ความรู้ในการท างานเ้้า
ระวังอุบัติเหตุ  เพ่ือรวบรวมเป็นข้อเสนอต่อคณะกรรมการจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีตัวแทนจาก
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ที่ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ ของ ศปถ.จังหวัดสุรินทร์  
กลายเป็นโอกาสที่ดีที่ช่วยให้การท างานมีความคล่องตัว  และได้รับการยอมรับเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งนั่นหมายถึง
โอกาสในการเสนอข้อเสนอและข้อคิดเห็นต่างๆในเวทีการประชุมอุบัติเหตุจังหวัดด้วยเช่นกัน   
 

ที่มา: การประชุมคณะท างานวางแผนการด าเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์,2557 
  
 ขณะเดียวกันจังหวัดสุรินทร์มีความพยายามพัฒนากลไก ศปถ.ในระดับอ าเภอ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2553ใน
การผลักดันของคณะท างานในสมัยคือ พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ท า
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หน้าที่หัวหน้าคณะท างาน ศปถ.จังหวัดสุรินทร์ ในขณะนั้น โดยมี นายอ านวย จันทรัฐ หัวหน้าส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ท าหน้าที่เลขานุการ ศปถ.จังหวัดสุรินทร์ มีการขับเคลื่อนกลไกในระดับ
แนวราบ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการแผนงานสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จราจร (สอจร.) ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ส าหรับ
ขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ในงบประมาณปี
ละ 100,000 บาทเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2550 จนปัจจุบันโดยมีการปฏิบัติงานเข้มข้นในการใช้ถนนสาย 24 อ าเภอ
ปราสาทเป็นพ้ืนที่สร้างการเรียนรู้ร่วมกันกลุ่มเป้าหมายในช่วงนั้นส่วนใหญ่เป็นเครือข่าย อปท. ที่มีพ้ืนที่ติดถนน
สาย 24 เข้าร่วมในกระบวนการท างานร่วมกันอย่างจริงจัง เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเร่ือยๆซึ่งเน้นการ
ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปบทเรียนการท างานของตนเอง  คณะท างานได้ท างานความร่วมมือกับ ศปถ.อ าเภอ
ปราสาทและใช้เป็นพ้ืนที่ทดลองท างานสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกับกลไก ศปถ.อ าเภอ อย่างเข้มข้น  
โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมาโดยสรุปเป็นชุดบทเรียนผลักประสานเป็นนโยบายจังหวัด
ขยายผลสู่พ้ืนที่   ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ยังได้รับงบสนับสนุนในการขับเคลื่อนทีมสหสาขาวิชีพในโครงการเสริม
ศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ของกลไก ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
ระดับอ าเภอ จังหวัดสุรินทร์  จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อปี 2557 
ส าหรับขับเคลื่อนกลไก ศปถ.จังหวัดและ ศปถ.ระดับอ าเภอภายใต้แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติ เหตุ
จราจรระดับจังหวัด (สอจร.) 

ในปี 2557  จังหวัดสุรินทร์ได้รับการสนับสนุนโครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับการ
พัฒนาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการนี้คือ
เกิดกลไก ศปถ.อ าเภอ ในพ้ืนที่ทั้ง 17 อ าเภอ ของจังหวัดให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัด
สุรินทร์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557  และ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557  มีจ านวนลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 30 เมื่อเทียบกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากปีที่ผ่านมา 

ผลจากการด าเนินงานโครงการฯ (ปี 1)ดังกล่าวพบว่าเกิดกลไก ศปถ.ที่สามารถขับเคลื่อนงานได้จริง  
องค์ประกอบการเป็นสหสาขาวิชาชีพและมีความต่อเนื่องในการด าเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนอยู่จ านวน 5 
อ าเภอคือ  อ าเภอปราสาท สังขะ  สนมบัวเชด และอ าเภอจอมพระ  (30 %)ของอ าเภอทั้งหมด  17  อ าเภอ
จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ในโครงการ 70 % ในส่วนรวมถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดสุรินทร์ลดลง 26.30 %
จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ในโครงการ 30 %  

ชุมชนต้นแบบด้านอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงปี 2557-2558 ได้แก่ ต.ส าเภาลูน อ.บัวเชด  ชุมชนบ้าน
โชค หมู่ที่ 1 ต.ตาเบา อ.ปราสาท  ชุมชนในพ้ืนที่ อ.สังขะ อ.สนม ทั้งอ าเภอ ต.เกาะแก้ว อ.ส าโรงทาบ  ต.สลัก
ได อ.เมืองสุรินทร์ เป็นต้น 

โดยเน้นการตั้งด่านชุมชน สกัดกลุ่มเสี่ยง เสี่ยงอุบัติเหตุ “ด่านชุมชน คือ จุดตรวจหรือจุดสกัดบนถนน
ชุมชน/อบต. หมู่บ้าน โดยความร่วมมือขององค์กรกลุ่มต่างๆ ในชุมชนแบบสหสาขา เพ่ือสกัดกลุ่มเสี่ยงและลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ป้องกันและป้องปรามกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ดูแลความสงบเรียบร้อย
ในหมู่บ้าน เช่น การเมาสุรา การขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น 

องค์ประกอบหลักของด่านชุมชน ประกอบด้วย อบต.้่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)อาสาสมัครป้องกันภัย้่ายพลเรือน (อปพร.)อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในหมู่บ้าน เช่น ผู้สูงอายุ ครู 
อาจารย์กลุ่มอาสาสมัครอื่น ๆ เช่น กลุ่มเยาวชน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 
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ในปี 2558 จังหวัดสุรินทร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการแผนงานสนับสนุนการ
ด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพ ศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ จังหวัดสุรินทร์    ซึ่งเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการนี้คือ
เกิดกลไกศปถ.อ าเภอในพ้ืนที่ทั้ง 17 อ าเภอของจังหวัดให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอกระจายสู่ระดับพ้ืนที่ ซึ่งส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สุรินทร์ในนามหน่วยรับทุนได้ลงพ้ืนที่ติดตามกลไกการขับเคลื่อน ศปถ.อ าเภอ โดยเน้นการขับเคลื่อนในระดับ
แนบราบและการสั่งการในระดับแนวดิ่ง ผลักดันการท างานแบบสหสาขาวิชาชีพเช่นกลไก ศปถ.จังหวัด   ซึ่ง
เน้นการท างานแบบทีมสหวิชาชีพกลไกศปถ.อ าเภอ   ให้มีทีมท างานที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในด้านการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ เพ่ือขับเคลื่อนสู่ระดับ ศปถ.อปท.    และใช้ระบบสารสนเทศด้าน
อุบัติเหตุจราจรร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ผู้น าเอาจริงเอาจัง และให้ความส าคัญ 
2. มีผู้รับผิดชอบงานชัดเจน และคนในองค์กรร่วมกันสร้างพลัง 
3. มีกิจกรรมหนุนเสริมสม่ าเสมอทั้งแนวดิ่งและแนวราบ 
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ชาวชัยภูมิ  ภูมิใจ  สวมหมวกนิรภัย  100% 

 

งานจราจรต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ 
นายยอดเยี่ยม  ค ามุงคุณ  

สนง.ปภ.ชัยภูมิ   
จ่าเอกโชติวงศ์  ทะมาดี 

สนง.ขนส่งชัยภูมิ 
 

ความส าคัญและความเป็นมา 
จังหวัดชัยภูมิ  มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ  7  ของประเทศ  สภาพสังคมและสภาพภูมิศาสตร์อยู่

อาศัยกันแบบสังคมชนบทเป็นส่วนใหญ่  อาชีพของประชากรเป็นสังคมเกษตรกรรม การสัญจรไปมาหาสู่กันใน
พ้ืนที่ระยะทางสั้น  รถอันเป็นที่นิยมสูงสุดในปัจจุบันจึงเป็นรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่  จากสถิติส ารวจ
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของจังหวัดชัยภูมิ  จากการส ารวจของมูลนิธิไทยโรดส์ ที่ผ่านมา  จั งหวัด
ชัยภูมิติด  10  อันดับรั้งท้ายของการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่  โดยมีการสวมหมวกนิรภัยเพียง  26%  ซึ่ง
ส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิต  43  ราย  ในปี  พ.ศ.2557  และสูงขึ้นในปี พ.ศ.2558  ถึงจ านวน  98  ราย  ซึ่ง
มากกว่า  128%  จากปี  พ.ศ.2557  พลังภาคีเครือข่ายในทุกองค์กรพยายามด าเนินมาตรการทางด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย   การประชาสัมพันธ์  การรณรงค์ที่หลากหลายรูปแบบทั้งการออกให้ความรู้แก่นักเรียน  
นักศึกษา  ออกให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนต่างๆ   การประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ  ผ่านจอแอลอีดี  ผ่าน
ทางประกาศจังหวัด  ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ถูกติดแทบทุกมุมเมือง  แต่หาได้ส่งผลให้ผู้ขับขี่ให้ความ
ร่วมมือสวมหมวกนิรภัยไม่  ความรู้สึกและส านึกรักความปลอดภัยยังไม่เกิดกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  จึงยังพบ
พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่แตกต่างไปจากเดิม และตลอดการด าเนินการหลายหน่วยงานได้พบกับปัญหาและ
อุปสรรคจากระดับนโยบายจากผู้บริหาร  ปัญหางบประมาณในการด าเนินงาน  ปัญหาการสร้างแรงจูงใจกับ
กลุ่มผู้ขับขี่  จนบางครั้งการด าเนินงานกับถูกมองในมุมลบกับหน่วยงานที่บูรณาการ  จึงได้สร้างจิตส านึกเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัย โดยใช้หลักธรรมน าวิถีชีวิต  ควบคู่กับการ
ปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายและการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้อง 
การด าเนินงาน  

1.  หน่วยงานที่มีภารกิจในการด าเนินงานตามมาตรการ  5E  ร่วมบูรณาการวางแผนร่วมกัน  เพ่ือ
ผลักดันให้เกิดแนวคิดร่วมระหว่างองค์กร  และเพ่ือสร้างแนวคิดเดียวกันระหว่างผู้ปฏิบัติสู่ผู้บริหาร  โดยการใช้
มติร่วมกัน หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ ประกอบด้วย  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดชัยภูมิ 
ต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ส านักงานสาธารณะสุขจังหวัดชัยภูมิ ส านักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ( อบต. เทศบาล) แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ แขวงทางหลวงชัยภูมิ บริษัทกลาง
ประกันภัย จ ากัด สาขาชัยภูมิ  

2  ผลักดันพันธกิจของแต่ละหน่วยงานไปสู่การลงมือปฏิบัติ  ต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ  โดยงานจราจร  
ก าหนดมาตรการออกตรวจ 

  - ตั้งจุดตรวจตามถนนและเขตชุมชน 
  - สุ่มตรวจสอบตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนและจุดที่มีผู้ใช้รถจักรยานยนต์สูง 

โดยด าเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมาย  อย่างเป็นล าดับขั้น  เป็น  2  ช่วง   
  ช่วงที่ 1  ช่วงการประชาสัมพันธ์   
   1.  ติดประกาศเชิญชวน  แนะน า  อบรมตามสถานศึกษาต่างๆ  
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   2.  นิมนต์พระอาจารย์พินทุ  มหาปัญโญ  ซึ่งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
ประสบความส าเร็จอันเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น  การจัดท าโครงการ “ธรรมดี  ได้ดี”  โครงการ 
“นุ่งซิ่น  ไม่นุ่งสั้น ทุกวันพระ” ตลอดจนท่านเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิจ านวนมาก  
เนื่องจากเป็นพระนักปฏิบัติที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิ  อีกองค์หนึ่ง  โดยนิมนต์ให้ท่านมาร่วมในการเทศนา
ธรรมตามสถานศึกษา  ตามจุดตรวจของต ารวจขณะตรวจจับผู้กระท าความผิด  เมื่อฟังเทศนาธรรมเกี่ยวกับ
การใช้หมวกนิรภัยแล้ว  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงได้ตักเตือนและปล่อยตัวไปเพื่อให้โอกาสแก้ไข  โดยจดชื่อและ
นามสกุล เพ่ือร่วมอนุโมทนาบุญด้วย และท่านได้มีแนวคิดในการออกบิณฑบาตตามห้างสรรพสินค้า  ตาม
ชุมชน  หมู่บ้าน  ในทุกอ าเภอของจังหวัดชัยภูมิเพ่ือน าจัตุปัจจัยที่ได้สมทบกับบริษัทกลางประกันภัย จ ากัด  
จัดหาหมวกนิรภัยราคาถูกเพ่ือมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยอีกทางหนึ่ง 

  ช่วงที่  2    ชว่งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้รับผิดชอบ  จัดชุดออกตรวจจับทุกวัน  โดยท าการตรวจ

และจับกุมผู้กระท าความผิดไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และด าเนินการเปรียบเทียบปรับอย่างจริงจั ง และมี
ความต่อเนื่อง   

3.  น าเสนอผู้น าการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่  ที่เป็นบุคคลอันเป็นที่เคารพและศรัทธาในขณะนั้นซึ่งมี
ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของสังคมในพ้ืนที่  เพ่ือผลักดันแนวคิดไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

 - น าเสนอแนวคิดการสวมหมวกนิรภัย 100% สู่เวทีการประชุมเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  
และน าไปสู่เวทีของท้องถิ่น  โดยผู้บังคับบัญชาระดับนโยบายได้ปรับให้เป็นวาระส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ  โดย
ตั้งค าสั่งคณะท างานและประสานงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ มีมติให้ประสานกับพระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ  
เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายน าการเปลี่ยนแปลงต่อไป 

4.  วางกรอบการปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  โดยให้มีความต่อเนื่องเพ่ือปลุกกระแสสังคมให้เป็นที่
รู้จักและแพร่หลาย 

 - มีการด าเนินการโดยเริ่มในเขตอ าเภอเมืองชัยภูมิ   เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ  แล้วจึงขยายสู่
ท้องถิ่นในทุกอ าเภอโดยอาศัยองค์กรที่มีภารกิจเกี่ยวข้องเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมาย เช่นสถานีต ารวจต่างๆ 
ที่อยู่ในพ้ืนที่ให้มีการด าเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยจะมีทีมของคณะสงฆ์ของพระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ  
เข้าร่วมกิจกรรม  ตามโอกาส 

5.  สร้างเครือข่ายสื่อสารมวลชน  ให้น าเสนอภาพถ่ายระดับพื้นท่ี  และขยายผล  โดยเน้นภาพลักษณ์
ที่โดดเด่นในแต่ละกิจกรรม 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  จัดงานพบสื่อมวลชนและได้ให้นโยบายการน าเสนอภาพลักษณ์ของการ
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%  ให้แพร่หลายเพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องและส่งเสริมหลักธรรมจาก
พระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ  ให้กับประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อมวลชน   ซึ่งสื่อมวลชนมีการน าเสนอหลาย
แขนง  เช่น  ทีวี  หนังสือพิมพ์  วิทยุ  จนเป็นที่โด่งดังในสื่อระดับประเทศ 
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับปัจจัยความส าเร็จ  
จากการด าเนินงาน  ภาพลักษณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  ได้เปลี่ยนแปลงไป  ประชาชนได้รับทราบข่าวสารในวง
กว้างขึ้น มีการพูดและกล่าวถึงพระมาบิณฑบาตเรื่องหมวกที่จะท าให้ปลอดภัย   ผู้ปกครอง  บิดา  มารดา  
ตระหนักคิดเกี่ยวกับหมวกนิรภัยมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้ปัจจุบัน  กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  มีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากกว่าร้อยละ  70  มีการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่  ก่อให้เกิดพฤติกรรมเคยชิน  
ง่ายต่อการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย 
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บทเรียนที่ได้รับ  
  หลักธรรมน าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้ง่าย  และสามารถสร้างความเชื่อและ
ศรัทธาต่อภาพลักษณ์เรื่องความปลอดภัยทางถนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอาจารย์พินทุออกบิณฑบาตหมวกนิรภัยตามห้างสรรพสินค้า 
 
 
 

 
ผู้น ำท้องถิ่นและเครือข่ำย 5 E 

 

 
พระอำจำรย์พินทุ  มหำปัญโญ  
และรองผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัดชัยภูม ิ  
เป็นประธำนกำรประชุมเครือข่ำย 

 
 
 

 
น ำสู่ผู้น ำในระดับนโยบำยถำ่ยทอดผ่ำนสื่อมวลชน 
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141 Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

พลังภาคีเครือข่ายสู่การลดอุบตัิเหตุทางถนนจังหวัดมหาสารคาม 
       

พ.ต.ท.จตุรงค์ มหิทธิโชติ 
สภ.เมืองไหม จ.ขอนแก่น 

 

จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดศูนย์กลางด้านการศึกษา มีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง สถาบันพลศึกษา 1 
แห่ง ระดับอาชีวศึกษา 6 แห่ง มัธยมศึกษา 35 แห่ง มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3 เขต มีโรงเรียน
ในสังกัดรวมกันเกือบ100 แห่ง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ มีประชากร จ านวน 964,363 คน และมี
ประชากรแ้งจากการเข้ามาศึกษาเล่าเรียน และประกอบอาชีพประมาณ 20,000 คน อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่อยู่
บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ประมาณ 5,300 ตารางกิโลเมตร เป็นทางผ่านไปยัง
จังหวัดอ่ืนๆ อาทิเช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น ท าให้เกิด
อุบัติเหตุในพ้ืนที่บ่อยครั้ง ทั้งอุบัติเหตุรายใหญ่ และรายเล็ก จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี พ.ศ.2557 เกิด
จ านวน 288 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 286 ราย เสียชีวิต 175 ราย ถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรเป็นจ านวนมาก 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานสนับสนุนการด าเนินงาน
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงจัดสรรงบประมาณให้กับ จังหวัด
มหาสารคาม ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมี
เป้าหมายให้สถิติอุบัติเหตุทางถนน จ านวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตของจังหวัดมหาสา รคามลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีการประชุมขับเคลื่อนงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด อ าเภอและท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดกลไกการท างานที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
ภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนในจังหวัด อ าเภอและชุมชน 

จากการติดตามถอดบทเรียนพบว่า จังหวัดมหาสารคามได้มีการขับเคลื่อนโครงการโดยท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดมหาสารคามได้ลงนาม แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
มหาสารคาม โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ ท่านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม เป็นเลขานุการศูนย์ฯ กรรมการศูนย์ประกอบด้วยผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
มหาสารคามนายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดมหาสารคามผู้อ านวยการแขวงการทางจังหวัดมหาสารคาม
ผู้อ านวยการทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคามขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ผู้อ านว ยการโรงพยาบาล
มหาสารคาม,ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม นายอ าเภอทุกอ าเภอ ผู้ก ากับการหัวหน้าสถานี
ต ารวจทุกแห่ง เป็นกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการมีการประชุมประจ าเดือน ในเวทีกรรมการจังหวัดมหาสารคาม 
ทุก ๆ สิ้นเดือน โดยมีการน าสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุแยกเป็นรายอ าเภอ และมีการน าข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
รายส าคัญในแต่ละเดือนมาน าเสนอ พร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้สั่งการ พร้อมทั้งก าหนด
มาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุดังกล่าวในการประชุมในแต่ละครั้งในทันที  
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142 Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ซึ่งข้อมูลที่น าเสนอในการประชุมของหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวข้างต้น เกิดจากภาคีเครือข่ายของ
ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่าง ที่ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุบัติเหตุและมีความสัมพันธ์กันเป็นการส่วนตัว 
จากคนเพียงไม่กี่คน น าโดย พ.ต.อ.กิติพัฒน์ สุขา รองผู้บังคับการต ารวจภูธรมหาสารคาม นายคฑาวุฒิ         
มูลสมบัติ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวสิริมาศ 
ชูประสูติ ผู้จัดการบริษัท กลางและคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขามหาสารคาม นางเกษศิรินทร์ ไชยลาภ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์ฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ส านักงานขน ส่งจังหวัด
มหาสารคาม เป็นต้น น าไปสู่การขยายเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานในระนาบเดียวกัน จนครอบคลุมทุกส่วน
ราชการ น าไปสู่การผลักดันให้เกิดคณะท างานสอบสวนสาเหตุอุบัติเหตุจังหวัดมหาสารคาม โดยมีท่านรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวั ดมหาสารคาม เป็นรองประธาน 
นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดมหาสารคาม ผู้อ านวยการแขวงการทางจังหวัดมหาสารคาม ผู้อ านวยการทาง
หลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์จังหวัด
มหาสารคาม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง  นายอ าเภอทุกอ าเภอ ผู้ก ากับการหัวหน้าสถานีต ารวจทุกแห่ง 
เป็นกรรมการ เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ ก าหนดแนวทางการตรวจสอบหาสาเหตุ ก าหนด
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา พร้อมเสนอแนะเชิงนโยบายตามหลักวิชาการ และร่วมกับคณะกรรมการระดับ
อ าเภอรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในสถานที่เกิดอุบัติเหตุนั้นๆ 

 

 
 
นอกจากนี้ จังหวัดมหาสารคามได้น าการติดต่อสื่อสารผ่านทางSocial Media  โดยการตั้งกลุ่ม Line

ชื่อศูนย์อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมหาสารคาม โดยสมาชิกในกลุ่มได้แก่คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน นายอ าเภอทุกอ าเภอ หัวหน้าสถานีต ารวจทุกแห่ง ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ อาสาสมัครกู้ภัยทุกแห่ง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานภาคสนามทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นสมาชิก โดยมีการส่งข้อมูล 
ภาพถ่ายการเกิดอุบัติเหตุในขณะนั้น เมื่อสมาชิกเห็นภาพและได้รับข้อมูล ก็จะรีบเข้าไปช่วยเหลือ หรือแก้ไข
ปัญหาในทันทีรวมทั้งถ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเรื่องจะสั่งการในทันที ท าให้บรรเทาเหตุร้ายซ้ าซ้อนที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ อีกทั้งผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ก็จะตรวจสอบกรมธรรม์ของรถที่
ประสบเหตุว่ามีหรือไม่ เพ่ือจ่ายค่าคุ้มครองให้ทันที อีกทั้งมีการรายงานจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ และท่าน
ผู้บริหารที่เห็นข้อมูลก็พร้อมที่จะด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงดังกล่าว โดยทันทีเช่นกันซึ่งเกิดจากการส่งข้อมูลผ่าน
ทาง Social Media 
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143 Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 
จากการน าเสนอข้อมูลของภาคีเครือข่ายของจังหวัดมหาสารคามดังกล่าว ท าให้ท่านผู้ว่าราชการ

จังหวัดมหาสารคาม เห็นความส าคัญของงานอุบัติเหตุ ได้อนุมัติ “โครงการมหาสารคามเสริมสร้างวินัยจราจร” 
กระจายไปยังพ้ืนที่ทางการปกครองทั้ง 13 อ าเภอ โดยจัดเป็นกลุ่มอ าเภอ จ านวน 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 
ประกอบด้วย อ าเภอบรบือ อ.วาปีปทุม อ.แกด า และอ.กุดรัง มี อ.บรบือ เป็นสถานที่จัดอบรม  กลุ่มที่ 2 
ประกอบด้วย อ าเภอพยัฆภูมิพิสัย อ.นาดูน อ.ยางสีสุราช และอ.นาเชือก มี อ.พยัฆภูมิพิสัย เป็นสถานที่จัด
อบรม กลุ่มที่ 3ประกอบด้วย อ าเภอโกสุมพิสัย อ.เมืองมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อ.เชียงยืน และอ.ชื่นชม มี อ.
โกสุมพิสัย เป็นสถานที่จัดอบรม โดยจัดอบรมรุ่นละ 160 คน จ านวน 3 รุ่น ผู้เข้าอบรมเป็นหัวน้าส่วนราชการ
ในอ าเภอนั้น ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตัวแทนประชาชนในชุมชน และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา  
มาร่วมอบรมและประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนของอ าเภอชุมชน ของตนเอง เป็น
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าหนดแผนปฏิบัติการที่มาจากล่างขึ้นบน รวมทั้งเป็นการสานการ
ด าเนินงานแนวราบ ท าให้เกิดแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ทางการปกครองในกลุ่มอ าเภอทั้งสามกลุ่มข้ึน 

บทสรุปจากงบประมาณของ สอจร.ที่มอบให้กับจังหวัดมหาสารคาม  เพ่ือใช้ในการพัฒนาเครือข่าย
ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน นั้น ถือได้ว่า จังหวัดมหาสารคามได้ด าเนินการได้เป็น
อย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างภาคีเครือข่ายตลอดเวลา มีการประชุมขับเคลื่อน
งานอุบัติเหตุประจ าทุกเดือน   เกิดคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยราย
ใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสามารถเรียกประชุมได้ทันที เมื่อเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุรายส าคัญที่ต้องรีบ
ด าเนินการ มีการใช้ระบบการติดต่อสื่อสารสมัยใหม่ผ่านทาง Social Media ระบบ Line มาช่วยในการแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุและจุดเสี่ยง  มีการขับเคลื่อนจนน าไปสู่การได้รับอนุมัติงบประมาณและโครงการในการจัดท า
แผนงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเกิดจากพ้ืนที่อ าเภอ ชุมชน ระดับล่างข้ึนสู่แผนระดับบน  อีกท้ัง
จากตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดมหาสารคาม พบว่า มีสถิติแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ถือได้ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี 
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จากการน าเสนอข้อมูลของภาคีเครือข่ายของจังหวัดมหาสารคามดังกล่าว ท าให้ท่านผู้ว่าราชการ

จังหวัดมหาสารคาม เห็นความส าคัญของงานอุบัติเหตุ ได้อนุมัติ “โครงการมหาสารคามเสริมสร้างวินัยจราจร” 
กระจายไปยังพ้ืนที่ทางการปกครองทั้ง 13 อ าเภอ โดยจัดเป็นกลุ่มอ าเภอ จ านวน 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 
ประกอบด้วย อ าเภอบรบือ อ.วาปีปทุม อ.แกด า และอ.กุดรัง มี อ.บรบือ เป็นสถานที่จัดอบรม  กลุ่มที่ 2 
ประกอบด้วย อ าเภอพยัฆภูมิพิสัย อ.นาดูน อ.ยางสีสุราช และอ.นาเชือก มี อ.พยัฆภูมิพิสัย เป็นสถานที่จัด
อบรม กลุ่มที่ 3ประกอบด้วย อ าเภอโกสุมพิสัย อ.เมืองมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อ.เชียงยืน และอ.ชื่นชม มี อ.
โกสุมพิสัย เป็นสถานที่จัดอบรม โดยจัดอบรมรุ่นละ 160 คน จ านวน 3 รุ่น ผู้เข้าอบรมเป็นหัวน้าส่วนราชการ
ในอ าเภอนั้น ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตัวแทนประชาชนในชุมชน และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา  
มาร่วมอบรมและประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนของอ าเภอชุมชน ของตนเอง เป็น
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าหนดแผนปฏิบัติการที่มาจากล่างขึ้นบน รวมทั้งเป็นการสานการ
ด าเนินงานแนวราบ ท าให้เกิดแผนปฏิบัติการของพ้ืนที่ทางการปกครองในกลุ่มอ าเภอทั้งสามกลุ่มข้ึน 

บทสรุปจากงบประมาณของ สอจร.ที่มอบให้กับจังหวัดมหาสารคาม  เพ่ือใช้ในการพัฒนาเครือข่าย
ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน นั้น ถือได้ว่า จังหวัดมหาสารคามได้ด าเนินการได้เป็น
อย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างภาคีเครือข่ายตลอดเวลา มีการประชุมขับเคลื่อน
งานอุบัติเหตุประจ าทุกเดือน   เกิดคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยราย
ใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสามารถเรียกประชุมได้ทันที เมื่อเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุรายส าคัญที่ต้องรีบ
ด าเนินการ มีการใช้ระบบการติดต่อสื่อสารสมัยใหม่ผ่านทาง Social Media ระบบ Line มาช่วยในการแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุและจุดเสี่ยง  มีการขับเคลื่อนจนน าไปสู่การได้รับอนุมัติงบประมาณและโครงการในการจัดท า
แผนงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเกิดจากพ้ืนที่อ าเภอ ชุมชน ระดับล่างข้ึนสู่แผนระดับบน  อีกท้ัง
จากตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดมหาสารคาม พบว่า มีสถิติแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ถือได้ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี 
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เครือข่ายภาคีป้องกันและแก้ไขอุบัตเิหตุทางถนน หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัย 
จังหวัดบุรีรัมย ์

 

นางศิริแข  ขันทองค า 
สนง.ปภ.นครราชสีมา 

 

จังหวัดบุรีรัมย์ มีพ้ืนที่ประมาณ 10,393.945 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การปกครอง 23 อ าเภอ 188 ต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 3 
แห่ง เทศบาลต าบล 51 แห่ง  และ องค์การบริหารส่วนต าบล 155 แห่ง  ประชากรตามทะเบียนส ามะโนครัว 
จ านวน 1,536,070 คน ด้วยบริบทของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ก าลังพัฒนาเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีสนามฟุตบอล
ไอ-โมบาย สเตเดียม  มีสนามแข่งรถเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เชอร์กิต สวนดอกไม้เพลาเพลิน  และแหล่ง
ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง ส่งผลให้มีการเดินทางใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์สูงขึ้น  ซึ่ง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เปรียบเทียบ ปี 2556 กับ ปี 2557 

หน่วยงาน ปี 2556 2557 เพ่ิม/ลด 
เกิด เจ็บ ตาย เกิด เจ็บ ตาย เกิด เจ็บ ตาย 

ต ารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์ 

459 381 215 1385 1242 264 +926 +861 +49 
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดบุรีรัมย์ยังอยู่ในระดับที่มีอัตรา
พฤติกรรมเสี่ยงสูง รถที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต์  ซึ่งเป็นพาหนะที่นิยม
ใช้กันในกลุ่มของประชาชนทั่วไปและนิยมมากที่สุดในกลุ่มของเยาวชน รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักจะ
เกิดในถนนสายรอง   ในชุมชนชนบทยังขาดจิตส านึกในการรักษาคุณภาพชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม    การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุมักจะได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากชุมชนเฉพาะช่วงเทศกาลส าคัญๆ  แต่ก็
ไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร  ดังจะเห็นได้จากสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2558  มีผู้เสียชีวิต 12 ราย บาดเจ็บ 52 ราย    สาเหตุเกิดจากการเมาสุราขณะขับขี่ 12 ราย  ขับรถเร็วเกิน
อัตราที่กฎหมายก าหนด 5 ราย  ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด 2 ราย  ขับรถย้อนศร 1 ราย โทรศัพท์ขณะขับรถ 12 
ราย และอ่ืนๆ 45 ราย  ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 47 คัน รถยนต์ 31 คัน ประเภทอ่ืน ๆ 2 คัน 
ถนนที่เกิดอุบัติเหตุเป็นถนนในหมู่บ้าน 4 ครั้ง ถนนทางหลวงชนบท 10 ครั้ง ถนนกรมทางหลวง 24 คร้ัง ถนนใน
เมืองและเทศบาล 4 ครั้ง   (ข้อมูลจากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์)   เมื่อหมดช่วง
เทศกาลจังหวัดบุรีรัมย์ ยังขาดการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นหรือชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ไม่มีแกนน าใน
หน่วยงานหลักในลักษณะพหุภาคีมาเกาะติดและเรียนรู้สถานการณ์  เพ่ือปรับวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการ
แก้ปัญหา ขาดการกระตุ้นและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคี และท้องถิ่นต่างๆ งบประมาณมีข้อจ ากัดใน
ระดับจังหวัด    ซึ่งในระดับท้องถิ่นท่ีมีงบประมาณสนับสนุนไม่ได้น ามาแก้ไขอย่างเป็นระบบ  

จังหวัดบุรีรัมย์ได้น าตัวแบบการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์รายกรณี B-CM Model มาเป็นแนวทางการ
พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยก าหนดเป้าหมายสูงสุด “บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพ่ืออนาคตลูกหลานชาว
บุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน” ดังนั้น ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะคณะท างานศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์  จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จัดท า
โครงการโครงการเครือข่ายภาคีป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัย โดยขยายการ
แก้ปัญหาทางถนน ทั้งระบบ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนระดับ ชุมชน หมู่บ้าน   ให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  ทั้ง 23 อ าเภอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมด าเนินการ 
การด าเนินการตามโครงการเครือข่ายภาคีป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนหมู่บ้าน ชุมชน 

ปลอดภัย จังหวัดบุรีรัมย์  ได้แต่งตั้งคณะท างานจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการเป็นแกนน าหลักในการ
ขับเคลื่อนโครงการ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเป็น
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งมีแผนงานด าเนินการแบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ประชุมคณะท างานที่เป็นเครือข่ายแกนน าหลัก เพ่ือก าหนดแนวทางด าเนินงานมอบหมายงาน
หน้าที่ให้กับคณะท างาน  ก าหนดหลักเกณฑ์องค์ประกอบของการประกวดหมู่บ้านน าร่อง(แผนชีวิตหมู่บ้าน) 
โดยเชิญหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือให้ค าปรึกษารูปแบบการด าเนินการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกิด 
ความชัดเจนในการด าเนินการ  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้น าระดับอ าเภอ ต าบล เพ่ือวางแผนด าเนินการตามโครงการ ชี้แจง
หลักเกณฑ์ การสร้างทัศนคติ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประกวด
หมู่บ้านดีเด่น โดยเชิญเครือข่ายระดับอ าเภอ ต าบล โดยมีหน่วยงานหลัก ได้แก่ ต า รวจ ้่ายปกครอง 
สาธารณสุข ก านัน และคณะกรรมการหมู่บ้าน  เข้าร่วมประชุม จ านวน 300 คน 

3. จัดสรรงบประมาณให้แต่ละอ าเภอไปประชุมชี้แจงแนวทางและมอบนโยบายในระดับอ าเภอ ให้กับผู้
ปฏิบัติด้านการบังคับใช้กฎหมาย การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด (ผู้ปฏิบัติประจ าด่านชุมชน)  ได้แก่  กรรมการ
หมู่บ้าน ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน(ชคบ.) ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน(ชรบ.) อาสาสมัครต่างๆ  โดยมีแกนน า
หลักท่ีได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอ าเภอเป็นแกนน าในการประชุม    มีเป้าหมายคือคัดเลือกหมู่บ้าน
ที่ด าเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนดีเด่นตามแบบประเมินอ าเภอละ 5 หมู่บ้าน เข้า
ประกวด ในระดับจังหวัด ซึ่งจะมีคณะกรรมการประเมินผลของจังหวัดออกตรวจตามแบบประเมินที่ก าหนด  
เพ่ือให้ได้หมู่บ้านดีเด่น ที่ด าเนินการตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9ดี ตามท่ีก าหนด 

4. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกหมู่บ้านที่ด าเนินการตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9ดี 
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือเป็นการกระตุ้น การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เกิดนวัตกรรมหรือได้บทเรียนที่ดีจาก  23 อ าเภอ   วางแผนการออกตรวจประเมินผลหมู่บ้านที่แต่ละ
อ าเภอคัดเลือก 
 5. คณะกรรมการประเมินผลออกด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกหมู่บ้านที่
ด าเนินการครบถ้วนตามแบบประเมิน จ านวนทั้งสิ้น 71 หมู่บ้าน เพ่ือให้เหลือ 23 หมู่บ้าน และเข้ารับรางวัล
หมู่บ้านที่ด าเนินการตามแผนชีวิตหมู่บ้าน จากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
   6. จัดเวทีเชิญหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกดีเด่นมาน าเสนอรูปแบบการท างาน   และรับมอบรางวัล จาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
           7. ประชุมติดตามนิเทศงาน และถอดบทเรียน ตามโครงการ โดยเชิญตัวแทนหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล
แผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9ดี ที่ได้รับการคัดเลือกดีเด่นเข้าร่วมการประชุม 
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ผลผลิต/ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 ผลผลิต 

 ได้แกนน าระดับหมู่บ้าน ชุมชน ที่เข้มแข็ง จ านวน  23  แห่ง โดยใช้หลัก 9ดี เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน และการแก้ไขปัญหาสังคมด้านอ่ืน ๆ ของ
สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มีข้อสั่งการให้ทุกต าบลจัดท าแผนชีวิตโดยน า
เรื่องความปลอดภัยทางถนนบรรจุเข้าไปในแผนชีวิตของต าบล มีเป้าหมายสูงสุด คือ ไม่มีอุบัติเหตุ  ไม่มีคน
บาดเจ็บ ไม่มีคนตาย จากอุบัติเหตุทางถนน โดยก าหนดปัจจัยเสี่ยงในแผนชีวิตต าบลไว้ 5 ด้าน ได้แก่ บุคคล
เสี่ยง  พ้ืนที่เสี่ยง ยานพาหนะเสี่ยง  สถานการณ์เสี่ยง  และความเสี่ยงจากการบริหารจัดการ ซึ่งแผนชีวิตของ
ต าบล ถือเป็นแผนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี สามารถใช้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ 

 เกิดแนวทางการปฏิบัติงานในด่านชุมชน ดังนี้ 
หน้าที่ของบุคคลในด่าน บุคลากรที่รับผิดชอบ 
๑. เ้้าระวังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยทางถนนให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน เช่น 
การประกบกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง เป็นต้น 

ตัวแทน้่ายปกครอง อปพร./ชรบ./ชคบ./กม./ตร.
ชุมชน/ผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในพ้ืนที่ 

๒. ควบคุมดูแลแนะน าประชาชนในหมู่บ้าน
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการจราจร
ของทางราชการ โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใต้
ด่านชุมชนต้องกระท าตนให้เป็นแบบอย่าง 

ตัวแทน้่ายปกครอง อปพร./ชรบ./ชคบ./กม./ตร.
ชุมชน/ผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในพ้ืนที่ /มูลนิธิ
และอาสาสมัครอ่ืน ๆ 

๓. อบรมหรือชี้แจงแก่ประชาชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย หรือระเบียบเก่ียวกับ
การจราจรที่ปลอดภัย 

ตัวแทน้่ายปกครอง อปพร./ชรบ./ชคบ./กม./ตร.
ชุมชน/รพสต. /ผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในพ้ืนที่ /
มูลนิธิและอาสาสมัครอ่ืน ๆ 

๔. จัดท าสถิติที่เกี่ยวกับการจราจรที่ปลอดภัยใน
พ้ืนที่ เช่น จ านวนยานพาหนะ สถานการณ์มีใบขับขี่ 
จ านวนหมวกนิรภัย จ านวนผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุ
ทางถนน และสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เป็นต้น 

ตัวแทน้่ายปกครอง อปพร./ชรบ./ชคบ./กม./ตร.
ชุมชน/รพสต./อสม./ผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือใน
พ้ืนที่ /ตัวแทนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง ผู้ปกครองผู้มี
พฤติกรรมเสี่ยง/หน่วยทหารในพื้นที่ 

๕. สรุปบทเรียน ซึ่งประกอบด้วยผลการด าเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค พร้อมจัดท ารายงานผ่าน
นายอ าเภอ ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ  

ตัวแทน้่ายปกครอง อปพร./ชรบ./ชคบ./กม./ตร.
ชุมชน/รพสต./อสม./ผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือใน
พ้ืนที่ /ตัวแทนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง ผู้ปกครองผู้มี
พฤติกรรมเสี่ยง/หน่วยทหารในพื้นที่ 

๖. แถลงผลการด าเนินงานต่อประชาชนในพื้นที่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน วิทยุชุมชน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนที่ 

ตัวแทน้่ายปกครอง /ตัวแทนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง /
ตัวแทนผู้ปกครองผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง 

ผลลัพธ์ 
 จากการติดตามเสริมพลังในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง ไม่ว่าจะท ากิจกรรม

อะไรในหมู่บ้าน/ชุมชน จะใช้หลัก 9ดี ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์(นายเสรี ศรีหะไตร) ได้ก าหนดไว้ในธรรมนูญ
หมู่บ้าน ผ่านพ้ืนที่จ านวน 2,564 หมู่บ้าน 188 ต าบล ใน 23 อ าเภอ หลัก 9ดี มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ 
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1. เป็นคนดี ด้วยการส่งเสริมให้เคารพกฎกติกา  
2. ปัญญาดี ด้วยการอาศัยความร่วมมือยึดหลักบ้าน วัด และหน่วยงานราชการ  
3. รายได้สมดุล ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองด้วยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  
4. สุขภาพแข็งแรงดี ด้วยการร่วมมือจากหน่วยงานราชการและร.พ.ส่งเสริมสุขภาพต าบล  
5. สิ่งแวดล้อมดี 
6. สังคมอบอุ่น ทุกคนในหมู่บ้านได้ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด  
7. หลุดพ้นอาชญากรรม จัดให้มีการเวรยามหมู่บ้าน คอยออกตรวจพ้ืนที่  
8. การจัดตั้งกองทุนพ่ึงพาตนเอง ให้ทุกคนในหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในกองทุน และดีข้อสุดท้าย  
9. การสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการช่วยงานในหมู่บ้านเพื่อให้
เกิดการพัฒนา โดยให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์สูงที่สุดทุกกลุ่มอาชีพ 

กระบวนการท างานอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการท างานในพื้นที่ 
        การด าเนินโครงการของจังหวัดบุรีรัมย์มีการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด 
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ชี้แจง
กลุ่มเป้าหมายก่อนการด าเนินโครงการ  ประกอบกับผู้ว่าราชาการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน
จัดท าแผนชีวิต โดยให้น าข้อสั่งการหรือนโยบายของต้นสังกัดมาจัดท าให้ครอบคลุม   ในระดับพ้ืนที่ก็
เช่นเดียวกัน ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนชีวิต ซึ่งแผนชีวิตของทุกหน่วยงานจะมีความเกี่ยวข้องกัน มี
การบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อจัดท าเป็นแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของด่านชุมชน ซึ่งจะเห็นว่ามีการ  บูรณา
การทุกส่วน  รวมถึงการก าหนดธรรมนูญ 9 ดี ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ทั้งนี้ ในโครงการได้จัดประกวดหมู่บ้านในการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แบบมีส่วนร่วม  เป็น
การกระตุ้นการท างานแบบบูรณาการของหมู่บ้าน/ชุมชน ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทเรียนความส าเร็จ 
 ปัจจัยเอื้อ 

 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในจังหวัดน าร่องด้านคุณธรรม  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก าหนดหลัก 
9 ดี ส าหรับให้ส่วนราชการในทุกระดับ รวมถึงประชาชนทุกคนยึดถือในการด าเนินงาน และ
ใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต 
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 ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ก าหนดธรรมนูญหมู่บ้าน โดยใช้หลัก 9 ดีมาเป็นกรอบในการ
ก าหนดธรรมนูญหมู่บ้าน  และได้มีการติดตามผลการด าเนินงานโดยผู้บริหารระดับสูงของ
จังหวัดอย่างสม่ าเสมอ 

 การใช้ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ สนับสนุนคณะกรรมาการหมู่บ้าน (กม.) 
 นโยบายของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง) ที่มีข้อสั่งการที่ต่อเนื่อง

ตั้งแต่ต้นปี ท าให้คณะท างานศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ มีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 นโยบายของกรมควบคุมโรค ในเรื่องการจัดท าข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน การตั้งด่านชุมชน เป็น
การกระตุ้นให้พื้นที่มีความตื่นตัวในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 เงื่อนไขความส าเร็จ 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มีความเข้มแข็ง  มีการใช้สัญญาลักษณ์โดยก าหนดเครื่องแบบ

เฉพาะให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  สร้างความภาคภูมิให้เกิดกับคณะกรรมการหมู่บ้าน โดย
้่ายปกครองให้ความส าคัญกับคณะกรรมการหมู่บ้านเพราะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
กิจกรรม/นโยบาย ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

 หลัก 9 ดี เป็นหลักการในการด าเนินชีวิตของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์  ประชาชนทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจ และภาคภูมิใจในหลัก 9 ดีของจังหวัดบุรีรัมย์  

 ปัญหา/อุปสรรค 
 ผู้รับทุนของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้รับทุนใหม่  ในด้านบริหารจัดการยังไม่คล่องตัว ประกอบกับ

ภาระงานของหน่วยงานที่รับทุนมีมาก ท าให้การด าเนินกิจกรรมช้ากว่าแผนที่ก าหนด และ
บางกิจกรรมก็ท าไม่ทันเวลา 

 การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโครงการฯ ใช้เวทีการประชุมคณะท างานความ

ปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ การประชุมชี้แจงคณะท างานโครงการฯ และการจัดเวที
ประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัย 

 แนวทางการขยายผล /ความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ 
 ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดท าแผนชีวิตเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2560 ซ่ึงเห็น

ควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนชีวิต ดังกล่าวข้างต้น 
 สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้มีความเข้มแข็ง ทุกพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน 
 พัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับต าบล (ศปถ.อปท.) เพ่ือ

สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
  
ข้อเสนอแนะ 

 จังหวัดบุรีรัมย์ มีพ้ืนฐานระดับหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็ง  โดยเฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้าน 
(กม.) ที่มีบทบาทชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่  แต่จะท าอย่างไรให้คณะกรรมาการหมู่บ้านเข้า
ไปมีส่วนในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับต าบล (ศปถ.อปท.) 

 พ่ีเลี้ยงประจ าจังหวัดได้ติดตามหนุนเสริมให้การด าเนินกิจกรรมบรรลุตามโครงการเป็นอย่างดี 
 คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฯ  ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เช่นใช้เวทีการประชุมศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดฯ เพื่อติดตามผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
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โชคชัยถนนปลอดภัย โดยพลังเครือข่าย (CHOKCHAI  ROAD  SAFETY) 
 

นางณัฐธยาน์  ทองย้อย 
บ.กลางภาคอีสาน 1  

 

อ าเภอโชคชัย  เป็นหนึ่งในจ านวน 32 อ าเภอของจังหวัดนครราชสีมา   ตั้งอยู่ทางใต้ของจังหวัด
นครราชสีมาห่างจากตัวเมือง 30 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ 503.90 ตารางกิโลเมตร   ประกอบด้วย 10 ต าบล 128 
หมู่บ้าน  มีประชากร 83,749 คน  และมีประชากรแ้งประมาณ 30,000 คน   สภาพทั่วไปของพ้ืนที่  มี
โรงงานอุตสาหกรรมจ านวน  64 แห่ง  โดยเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง  และมีทางหลวงแผ่นดินสาย
หลักผ่านพื้นท่ีอ าเภอโชคชัย  คือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 (สีคิ้ว-เดชอุดม)  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆที่ท าให้
อ าเภอโชคชัยมีการเกิดอุบัติเหตุจ านวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัด ถือเป็นพ้ืนที่สีแดง โดยมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย
ปีละกว่า 35 ราย โดยมีปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหลายประการ  ทั้งเรื่องของจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนเอง  ท าให้เกิดอุบัติเหตุจ านวนมาก  

ปี 2557 
พื้นที่ ผู้เสียชีวิต (คน) 
อ าเภอโชคชัย 35 
อ าเภอโนนสูง 33 
อ าเภอปากช่อง 32 
สภ.โพธิ์กลาง 31 
สภ.เมืองนครราชสีมา 29 

 
และในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2557  พ้ืนที่อ าเภอโชคชัย เกิดอุบัติเหตุทางถนนจ านวนมากเป็นอันดับ

1 ของจังหวัด  มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนมากถึง 35 คน  จึงเป็นที่มาของการชักชวนคนท างานกลุ่มเล็กๆ
อย่างไม่เป็นทางการ โดยการน าของนายภัทราวุธ  ปั้นดี อาสาฮุก31 จุดโชคชัย และนางปราณี  ประสงคดี 
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโชคชัย  ซึ่งท างานเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุซึ่งมี
ผลกระทบในเรื่องของปริมาณงานที่ค่อนข้างหนักแทบทุกวัน   ได้ปรึกษาหารือ  ว่าจะแก้ไขปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุในอ าเภอโชคชัยอย่างไรเพ่ือให้อุบัติเหตุลดลง  เพราะในพ้ืนที่อ าเภอโชคชัยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนเป็นอันดับหนึ่ง  ของจังหวัดนครราชสีมา   ทั้งสองคนจึงได้ชักชวนเครือข่ายกลุ่มคนท างาน  อาทิ 
ปลัดอ าเภอ   ต ารวจจราจร   หมวดการทาง  ต ารวจทางหลวง  สสอ  เทศบาล  การไฟฟ้า และมีภาคเอกชน
(บ.กลางฯ) เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา เป็นจุดเริ่มต้นของ “เครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุอ าเภอโชคชัย”    

การรวมตัวของกลุ่มเป็นลักษณะง่ายๆ ไม่เป็นทางการไม่มีการแต่งตั้ง ท าให้สะดวก ง่าย คล่องตัว  ที่
ส าคัญทุกคนเสมอภาคกันท าให้มีความผูกพันธ์   ประกอบกับตัวแทนของเครือข่ายที่มาร่วม สามารถตัดสินใจ
ด าเนินการในความรับผิดชอบตามบริบทหน่วยงานได้ทันที  กลุ่มได้ร่วมกันเขียนโครงการ  โชคชัยถนน
ปลอดภัย เครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุอ าเภอโชคชัย โดยมีเป้าหมายลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
แก้ไขจุดเสี่ยง  ดึงภาคเอกชนภาคประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม และสุดท้ายเพ่ือสร้างความปลอดภัยทาง
ถนนให้กับประชาชนในพ้ืนที่และที่สัญจรผ่านเขตพ้ืนที่อ าเภอโชคชัย  วิธีการด าเนินการ ในทุกๆเดือนจะมีการ
รวมตัวคุยกันของทีมเครือข่าย เพ่ือน าข้อมูล ปัญหาอุปสรรค์ จุดเสี่ยง จ านวนเหตุ มาพูดคุยกัน โดยแต่ละคน
ต้องน าสิ่งที่ตนมีมาคุยมาแลกเปลี่ยนกัน  เช่น ฮุก31 ซึ่งเก็บข้อมูลสถิติจุดที่เกิดเหตุบ่อยๆ ซ้ าๆ โรงพยาบาล
และต ารวจมีข้อมูลจ านวนเหตุ คนตาย เพศ อายุ และอ่ืนๆ  ทางหลวง แขวง น าข้อมูลจุดเสี่ยง ซ่อมถนน และ
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การแก้ไข  เป็นต้น  โดยกลุ่มมีมติให้มีการแก้ไขจุดเสี่ยงเป็นอันดับแรกๆ  โดยก าหนดจุดเสี่ยงรวม 15 ที่ต้อง
แก้ไขรวม 15 จุด  เมื่อได้จุดเสี่ยงทีมจะลงพ้ืนที่ดูสถานที่จริงเพ่ือให้การแก้ไขสอดคล้องและแก้ได้ตรงจุด 
เนื่องจากแต่ละจุดจะแก้ไขแตกต่างกันไปตามสภาพความเสี่ยง   ทั้งนี้ได้ท าควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับ
หน่วยงานหรือประชาชนในพื้นท่ีรับรู้ถึงจุดเสี่ยงเพื่อระมัดระวังในช่วงที่ยังไม่ท าการแก้ไข  และการมีส่วนร่วมใน
การช่วยกันแก้ไขจุดเส่ียงจุดอันตราย  โดยผ่านช่องทาง Social media  กลุ่ม line  face book  และการเข้า
พบผู้บริหารหน่วยงานเอกชนเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณและร่วมก าหนดมาตรการในหน่วยงาน อีกทาง    
หลังลงพื้นที่วิเคราะห์พร้อมก าหนดแนวทางวิธีแก้ไข  จะกลับมาประชุมและมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
แก้ไขทันที  บางจุดจะแก้ไขได้ทันที 100%  บางจุดแก้ไขได้บางส่วนเนื่องจากต้องรองบประมาณเพ่ิมหรืออยู่
ระหว่างการด าเนินการตามแผนหน่วยงาน  แต่ทีมจะมีการติดตามต่อจนด าเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น   การแก้ไข
จุดต่างๆตามสภาพพ้ืนที่   เช่น  การสร้างสะพานลอย  การติดตั้งไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะ  การติดตั้งป้าย
เตือน ไฟเตือน  การปรับผิวจราจร เป็นต้น   โดยการด าเนินการทั้งหมดนอกจากงบประมาณของหน่วยงาน
หลักท่ีรับผิดชอบ  ทีมจะดึงบริษัทห้างร้าน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และร่วมแก้ไข และการระดม
ทุนด้วยทุกครั้ง  ที่ส าคัญทีมจะมีการติดตามและมอบหมายให้มีคนเก็บข้อมูลสิ่งที่ด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นจุด
เสี่ยง การแก้ไข จ านวนเหตุ คนเจ็บ ตาย เพศ วัย อื่นๆ รวมถึงจ านวนประชาชนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่าน  
Social media  เพ่ือน าข้อมูลมาประชุมและแจ้งกับทีมคณะท างานให้รับทราบทุกครั้ง 
 
 
 
 
                          
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สิ่งที่เกิดหลังจากด าเนินกิจกรรม   จ านวนผู้เสียชีวิตลดลง  ธค 57- ตค 58  ลดลงเหลือ 14 ราย และ 
พย 58-พค 59 เหลือ 8 คน ตามล าดับ จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข 15 จุด  ได้รับการสนับสนุนจัดสร้างสะพานลอย
ในจุดเสี่ยง  1  จุด(หน้าบริษัท CPF) ได้รับการปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟแดงเป็นแบบอัจฉริยะ   และท่ีด าเนินการ
เพ่ิมเติม 
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ทีมและประชาชนในพ้ืนที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีจราจรในเขตตลาดสดเทศบาลโชคชัย  และสถานีต ารวจจัด
อบรมกลุ่มเยาวชนเสี่ยงของอ าเภอโชคชัย ภายใต้โครงการ”อาสาขาแรง”  ได้รับการยอมรับ 
 

จากประชาชนภาคประชาชน จากสื่อท้ังในพ้ืนที่และสื่อส่วนกลาง ลงมาท าข่าวการแก้ไขจุดเสี่ยงในพ้ืนที่   และ
จากการพยายามผลักดันโดยน าเสนอข้อมูล ในระดับอ าเภออย่างต่อเนื่องท าให้มีการแต่งตั้งคณะท างาน ศปถ  
อ าเภออย่างเป็นทางการ  โดยท่านนายอ าเภอโชคชัย   
 

ความส าเร็จปัจจัยที่เอ้ือกลไกการขับเคลื่อน  การกล้าที่จะริเริ่มรวมตัวคนท างานกลุ่มเล็กๆ  และมี      
นายภัทราวุธ  ปั้นดี อาสากู้ภัยฮุก31  ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เป็นหลักในการประสานการติดตามการเชื่อมอย่าง
จริงจังเข้มแข็งสม่ าเสมอ   และอีกปัจจัยคือทีมที่มาร่วมแต่ละคนสามารถตัดสินใจแก้ไขหรือด าเนินการได้ทันที   
การให้เกียรติและเสมอภาค การเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์การคืนข้อมูล การน าเสนอ(กัดไม่
ปล่อย) แล้วขยายไปยังกลุ่มสหสาขาที่เก่ียวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุ    

  แนวทางในการขยายผลการด าเนินการต่อในอนาคตปี พ.ศ. 2560    การส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนมีส่วนร่วม  การส่งเสริมให้มีด่านชุมชนทุกต าบล การแก้ไขปัญหาทางกายภาพเพ่ือเกิดความปลอดภัย  
ผ้าป่าถนนปลอดภัย เพ่ือจัดท าทางเบี่ยงแก้ไขการขับรถย้อนศรหน้าโรงงาน ซีพีเอฟ  กิจกรรมสนามจราจร
สัญจรเคลื่อนที่ ส าหรับออกให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติกับโรงเรียนระดับประถมและมัธยมในพ้ืนที่
อ าเภอโชคชัย  โดยการดึงและผลักดันให้คณะท างาน ศปถ อ าเภอ เข้ามาร่วมรับผิดชอบและด าเนินการเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืน      ทั้งนี้สิ่งที่ควรระวังในการด าเนินการในลักษณะไม่เป็นทางการคือหากมีการโอนย้ายหรือ
เปลี่ยนตัวบุคคล หรือไม่มีบุคคลที่เป็นตัวหลักตัวเชื่อมที่เข้มแข็งจริงจังและสม่ าเสมอ   ก็จะไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
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การพัฒนาระบบข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 5 มติิ 
เพื่อจัดท ามาตรการชุมชนส าหรับแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนน พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2558-2559 
 

นางศิริแข  ขันทองค า 
สนง.ปภ.นครราชสีมา 

 

 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 องค์กรอนามัยโลกคาดประมาณตัวเลข
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทย เป็นอันดับ 2 ของโลก มีจ านวนผู้เสียชีวิต จ านวน 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) ทั้งหมดมีจ านวนถึงประมาณ 107,123 คน (ข้อมูล
ปี 2556) 

ข้อมูลจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเวลา 15 ปี ที่ผ่าน
มา ตั้งแต่ พ.ศ.2543 – 2557  พบว่าจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง10ปีก่อน มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง จนเมื่อป ีพ.ศ.2553 เป็นต้นมาได้มีการน าข้อมูลมรณะบัตรมาสอบทานกับหนังสือรับรองการตาย
เพ่ือปรับสาเหตุการตายให้ถูกต้องมากขึ้น ท าให้อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 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 และจ านวนผู้เสียชีวิต อยู่ระหว่าง 13,000-15,000 คน 

ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 ปี พ.ศ. 2557   นครราชสีมา 
ชัยภูมิบุรีรัมย์ สุรินทร์ จ านวนผู้เสียชีวิต733คน  132 คน 334 คน 310คน และอัตราต่อแสนประชากร 28.03 
11.62 21.19  22.30  ตามล าดับ 

ถ้ามีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  โดยเฉพาะข้อมูลครบทั้ง 5 มิติ จะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการก าหนดมาตรการและการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ การจะได้มาซึ่ง
ข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน นอกจากระบบเ้้าระวังที่มีการจัดเก็บในโรงพยาบาลทุกแห่งแล้ว 
จะต้องมีการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสอบสวนหาสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงรวมถึงปัจจัยเสี่ยงด้าน คน 
ถนน และสิ่งแวดล้อม  และข้อมูลมิติอ่ืน ๆ รวม 5 มิต ิ
เป้าหมาย 

      1. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 5 มิติ เพื่อจัดท ามาตรการชุมชน 
ส าหรับแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน   

       2. เพ่ือติดตามประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ในการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล 5 มิติ และน าไปจัดท า
มาตรการชุมชนอุบัติเหตุทางถนน          
การด าเนินงาน 

ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่แบบเจาะจง  โดยเลือกอ าเภอในจังหวัดสุรินทร์ที่มีอัตราบาดเจ็บสูงสุดใน
จังหวัด จ านวน  12 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอท่าตูม อ าเภอชุมพลบุรี อ าเภอส าโรงทาบ อ าเภอบัวเชด 
อ าเภอกาบเชิง  อ าเภอสังขะ อ าเภอจอมพระ อ าเภอศรีณรงค์ อ าเภอปราสาท อ าเภอรัตนบุรี และอ าเภอศรีขรภูมิ 
เมื่อคัดเลือกพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว ได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบการด าเนินงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
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- ระดับจังหวัด ได้แก่ เครือข่ายศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ 10 คน  
- ระดบัอ าเภอ ได้แก่  ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาของโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุข ต ารวจ 

ขนส่ง หมวดการทาง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอละ  5 คน รวม 50 คน   
รวมผู้ร่วมเวทีเสริมศักยภาพ จ านวน 60 คน ด าเนินการอบรม 2 วัน เนื้อหาการอบรมเรื่องการจัดท าระบบ
ข้อมูล 5  มิติ  ประกอบด้วย 
 1. ระบาดวิทยาการบาดเจ็บและมาตรการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
 2. ระบบข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 5 มิติ 
 3. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดการข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 5 มิติ 
 4. การเขียนรายงานสถานการณ์ และแบ่งกลุ่ม้ึกปฏิบัติการเขียนรายงานสถานการณ์การบาดเจ็บ 
          5. การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
เครื่องมือส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ 5 มิติ 
Risk Prevention Health outcomes 
Determinants Behaviors Program 

response 
Morbidity/ 
Mortality 

Event-based 

1. การเพ่ิมข้ึนของ
จ านวนรถที่จด
ทะเบียนรายปีแต่
ละประเภท 
2. จ านวนจุด
อันตรายและจุด
เสี่ยง 

3. พฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัย 
4. พฤติกรรมการ
คาดเข็มขัดนิรภัย 
5. พฤติกรรมการ
ใช้โทรศัพท์ 
6. พฤติกรรมการ
ขับรถเร็ว 
7. พฤติกรรมการ
ดื่มแอลกอฮอล์ 

8. อัตราการบาดเจ็บศีรษะ
ในกลุ่มผู้บาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน 
9. จ านวนนโยบาย
ระดับประเทศที่เกี่ยวกับการ
จัดการอุบัติเหตุทางถนน 
10. สัดส่วนการด าเนินงาน
ได้ตามมาตรฐาน 
Response time EMS 
11. คุ ณ ภ า พ ก า ร ดู แ ล
ผู้บาดเจ็บใน 5 กลุ่ม 
(bleeding ,splint ,C-
splint, airway,fluid) 
12. การตรวจจับ 10 ข้อหา
หลักของต ารวจ 
13. จ านวนจุดเสี่ยงที่ได้รับ
การแก้ไข 
14. จ านวนหน่วย
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน 

15. อัตราป่วย 
อัตราตาย อัตรา
ป่วยตายแยก
รายจังหวัด  
รายภาค แยก
เป็นรายสัปดาห์ 
รายเดือน รายปี 

16. การแจ้งข่าว
จากหนังสือพิมพ์ 
ทีวี สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 
17. รายงาน
เบื้องต้นจาก
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด ,สคร. 

18.  รายงานการ
ส อบ ส ว น ก า ร
บาดเจ็บ 
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แหล่งข้อมูลสืบค้น 
ข้อ 1 ได้จากข้อมูลรายงานจ านวนรถจดทะเบียน กรมการขนส่งทางบก 
ข้อ 2 ได้จากระบบสานสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (ARMS) และระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบน

ทางหลวง (HAIMS) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท รวมถึงจากระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน
จากสถานบันการแพทย์ฉุกเฉิน 

ข้อ 3 ได้จากข้อมูลรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ (BRFSS) จาก
ส านักโรคไม่ติดต่อ และข้อมูลจากการส ารวจการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์ในประเทศไทย จาก
มูลนิธิไทยโรดส์และระบบเ้้าระวังการบาดเจ็บของส านักระบาดวิทยา 

ข้อ 4 ได้จากข้อมูลจากการส ารวจการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย จากมูลนิธิไทย
โรดส์และระบบเ้้าระวังการบาดเจ็บของส านักระบาดวิทยา 

ข้อ 5 ได้จากระบบเ้้าระวังการบาดเจ็บของส านักระบาดวิทยา 
ข้อ 6 ได้จากระบบสานสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (ARMS) และระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบน

ทางหลวง (HAIMS) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ระบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจราจรของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (POLIS) จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ข้อ 7 ได้จากระบบเ้้าระวังการบาดเจ็บของส านักระบาดวิทยา 
ข้อ 8 ได้จากระบบเ้้าระวังการบาดเจ็บของส านักระบาดวิทยา 
ข้อ 9 ยังไม่มีการจัดท าฐานข้อมูล 
ข้อ 10ได้จากระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินจากสถานบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
ข้อ 11ได้จากระบบเ้้าระวังการบาดเจ็บของส านักระบาดวิทยา 
ข้อ 12ได้จากระบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจราจรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (POLIS) จากส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ 
ข้อ 13ได้จากระบบสานสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (ARMS) และระบบสารสนเทศอุบัติเหตุ

บนทางหลวง (HAIMS) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 
ข้อ 14 ได้จากระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินจากสถานบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
ข้อ 15 ได้จากข้อมูลการให้บริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล (43 แฟ้ม) 

รายงานข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล 3 กองทุน ข้อมูลใบมรณะบัตร จากส านักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และ
ข้อมูลจากการเชื่อมข้อมูล 3 ฐาน จากกรมควบคุมโรค 

ข้อ 16 อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูลร่วมของกรมควบคุมโรคปี 2558 
 
ผลลัพธ์  
 จากการติดตามผลการด าเนินงานของอ าเภอที่เข้ารับการอบรม พบว่ามี 10 อ าเภอที่ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูล 5 มิติ ดังนี้  

1. อ าเภอเมือง  มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มิติปัจจัยต้นเหตุ ได้แก่ สภาพรถไม่เหมาะสม ไม่มีป้าย
เตือน พฤติกรรมเสี่ยงเมาสุรา มีการน าเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน ท าให้เกิด
การแก้ปัญหาด้านจุดเสี่ยง ทางถนน โดยจัดท าป้ายเตือน  ด้านจัดท ามาตรการชุมชน ได้แก่ มีจุดตรวจในชุมชน 
งานบุญปลอดสุรา 
 2. อ าเภอกาบเชิง มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มิติปัจจัยต้นเหตุ ได้แก่ ไม่มีไฟส่องสว่าง ไม่มี
สัญญาณไฟจราจร และมีการน าเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน ท าให้เกิดการ
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แก้ปัญหา ด้านจุดเสี่ยง ทางถนน โดยจัดวางยางรถยนต์แบ่งช่องข้ามเลนที่บริเวณหน้าตลาด และติดไฟกระพริบ
ที่สี่แยกปราสาท สามแยกหินโตน และสามแยกบ้านด่าน ด้านพฤติกรรม รณรงค์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ด้านจัดท ามาตรการชุมชน ได้แก่ จัดท าด่านชุมชนต าบลโคกกระเทียม 
 3. อ าเภอส าโรงทาบ มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มิติปัจจัยต้นเหตุ ได้แก่ ถนนเป็นหลุม พฤติกรรม
เสี่ยงเมาแล้วขับ มีการน าเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน ท าให้เกิดการแก้ปัญหา 
ด้านจุดเสี่ยง ทางถนน โดยแจ้งหมวดการทางให้แก้ไข ด้านพฤติกรรม รณรงค์เมาไม่ขับ และขับขี่ปลอดภัย 
 4. อ าเภอท่าตูม มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มิติปัจจัยต้นเหตุ ได้แก่ ถนนโค้ง พฤติกรรมเสี่ยงเมา
แล้วขับ  มีการน าเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน ท าให้เกิดการแก้ปัญหา 
ด้านพฤติกรรม รณรงค์เมาไม่ขับ  ด้านจัดท ามาตรการชุมชน ได้แก่ จัดท าประชาคมในหมู่บ้าน 
 5. อ าเภอบัวเชด มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มิติปัจจัยต้นเหตุ ได้แก่ ถนนแคบ สัญลักษณ์ไม่ชัดเจน 
มิติด้านพฤติกรรม ได้แก่ เมาสุรา มิติด้านการตอบสนอง ได้แก่การจัดท าโครงการความปลอดภัยบนท้องถนน   
มีการน าเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน ท าให้เกิดการแก้ปัญหาด้านจุดเสี่ยง    
ทางถนน มีการจัดท าป้ายเตือนให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  ด้านสิ่งแวดล้อม ปรับปรุง
สภาพสิ่งแวดล้อมที่รกร้าง ไม่ให้กีดขวางสายตา ปรับทัศนวิสัย ด้านพฤติกรรม รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน 
ใส่หมวกนิรภัย และสวมเข็มขัดนิรภัย ด้านจัดท ามาตรการชุมชน ได้แก่ จัดท าด่านชุมชนต าบล  
 6. อ าเภอสังขะ มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มิติปัจจัยต้นเหตุ ได้แก่ พ้ืนถนนไม่เรียบ ไฟส่องสว่างไม่
เพียงพอ ไม่มีป้ายเตือน ต้นไม้และหญ้าบดบังทัศนวิสัย มิติด้านพฤติกรรม ได้แก่ เมาสุรา มิติด้านข้อมูลการ
บาดเจ็บ และรายงานการสอบสวนการบาดเจ็บมีการน าเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อ านวยความปลอดภัยทาง
ถนน ท าให้เกิดการแก้ปัญหาด้านจุดเสี่ยง ทางถนน ปรับพื้นผิวถนน  ด้านสิ่งแวดล้อม ตัดต้นไม้ ตัดหญ้าริมถนน 
ติดป้ายเตือนจุดเสี่ยง ปรับทัศนวิสัย ด้านพฤติกรรม อบรมการขับขี่ความปลอดภัย  ด้านจัดท ามาตรการชุมชน 
ได้แก่ จัดท าด่านชุมชนในเทศกาลต่าง ๆ  ด้านจัดท ามาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ การตั้งด่านบังคับใช้กฎหมาย
เพ่ิมข้ึน 
 7.   อ าเภอปราสาท มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มิติ ได้แก่ ถนนทางแยกหมู่บ้านตัดกับสายหลักมี
จ านวนมาก ถนนที่อยู่ในช่วงการก่อสร้าง ไม่มีป้ายไฟแสดงชัดเจน ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ถนนแคบ ไม่มีจุด
พักรถ  ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ เครื่องหมายจราจรลบเลือน ไม่มีป้ายเตือน ต้นไม้และหญ้าบดบังทัศนวิสัย    
มิติด้านพฤติกรรม ได้แก่ เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย ขับรถย้อนศร ขับรถเร็ว มิติด้านการ
ตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค ได้แก่ มาตรการทางสังคมของแต่ละหมู่บ้าน การจัดตั้งด่านชุมชน ศูนย์สร่าง
เมา มิติด้านข้อมูลการบาดเจ็บ   รายงานการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
มีการน าเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน ท าให้เกิดการแก้ปัญหาด้านจุดเสี่ยง ทาง
ถนน ปรับปรุงถนนบริเวณท่ีเป็นจุดเสี่ยง ติดสัญญาณไฟเพ่ิมเติม ด้านสิ่งแวดล้อม ตัดต้นไม้ ตัดหญ้าริมถนน ติด
ป้ายเตือนจุดเสี่ยง  ด้านพฤติกรรม อบรมการขับขี่ความปลอดภัย  จัดหาหมวกกันน็อคราคาถูกให้ประชาชน 
ด้านจัดท ามาตรการชุมชน ได้แก่ จัดท าด่านชุมชนและศูนย์สร่างเมาในเทศกาลต่าง ๆ  
 8.  อ าเภอรัตนบุรี มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มิติปัจจัยต้นเหตุ   ได้แก่ ไม่มีป้ายเตือน มิติ
พฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับ และมีการน าเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน ท าให้เกิด
การแก้ปัญหาด้านจุดเสี่ยง ทางถนน ท าป้ายเตือนบริเวณตากข้าวเปลือก ติดสัญญาณไฟเพ่ิมเติม ด้านพฤติกรรม 
ให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย  การสวมหมวกกันน็อคให้กับประชาชน 
 9.  อ าเภอจอมพระ มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มิติปัจจัยต้นเหตุ   ได้แก่  ไม่มีป้ายเตือน ริมถนนมี
หญ้ารกมิติพฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับมิติด้านข้อมูลการบาดเจ็บ   รายงานการสอบสวนการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนมีการน าเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน ท าให้เกิดการแก้ปัญหา-  
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ด้านจุดเสี่ยง ทางถนน   ติดสัญญาณไฟเพ่ิมเติม ห้ามติดป้ายโฆษณาบริเวณทางแยก ด้านพฤติกรรมรณรงค์เรื่อง
การสวมหมวกกันน็อคในกลุ่มนักเรียน ด้านจัดท ามาตรการชุมชน ได้แก่ จัดท าด่านชุมชนและศูนย์สร่างเมาใน
เทศกาลต่าง ๆ 
 10. อ าเภอศรีณรงค์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มิติปัจจัยต้นเหตุ   ได้แก่ ไม่มีป้ายเตือน  มิติด้าน
การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค ได้แก่ การจัดตั้ง ศปถ.อ าเภอ มิติด้านข้อมูลการบาดเจ็บ   รายงานการ
สอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมีการน าเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อ านวยความปลอดภัยทาง
ถนน ท าให้เกิดการแก้ปัญหาด้านจุดเสี่ยง ทางถนน   แก้ไขจุดเสี่ยง รวม 13 จุด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
ด้านพฤติกรรม  อบรมเจ้าหน้าที่และผู้น าชุมชนเรื่องการเ้้าระวังพฤติกรรมการขับชี่ของประชาชนในชุมชน 
 
บทเรียนความส าเร็จ 
 ปัจจัยเอื้อ 
 ด้วยจังหวัดสุรินทร์ มีการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ศปถ.อ าเภอ โดยส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับภาคีเครือข่าย ศปถ.จังหวัดอ่ืน ๆ  
ท าให้พื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนโดยใช้ข้อมูล 5 มิติ น าองค์ความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในพ้ืนที่ ศปถ.อ าเภอ  และน าเสนอมาตรการ แนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุผ่านการประชุมศูนย์
อ านวยความปลอดภัยทางถนน โดยมาตรการที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ได้แก่  
    1. การปรับปรุงจุดเสี่ยง ปรับสภาพแวดล้อม 
    2. การจัดตั้งด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 
    3. การให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการขับขี่ปลอดภัย  
    4. การจัดหาหมวกกันน็อคจ าหน่ายให้ประชาชนราคาถูก 
  เงื่อนไข 
 ในการที่จะน าแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแบบ 5 มิติ ไปใช้ให้สมบูรณ์ สิ่งส าคัญก็คือ 
ข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ ซึ่งจะต้องสืบค้น สอบสวน จากหลายแหล่ง เพราะฉะนั้นเครือข่ายในพ้ืนที่ต้องมีความ
เข้มแข็งและมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  โดยแกนน าในพ้ืนที่หรือผู้ประสานงานหลักต้อง
เป็นคนเชื่อมเครือข่ายให้มาร่วมมือกัน 
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การพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจร 
โดยทีมสุขภาพระดับอ าเภอ จังหวัดนครราชสีมา 

 

นางสาวจิราภรณ์  ปะธรรมโย 
ม.วงษ์ชวลิตกุล 

 

นครราชสีมา หรือท่ีเรียกว่า “โคราช” เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคอีสาน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 
259 กิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่บนดินแดนที่ราบสูง แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อ าเภอ 289 ต าบล 3743 
หมู่บ้าน เนื้อท่ีรวม 20,493.968 ตารางกิโลเมตร  จังหวัดนครราชสีมา เป็นพ้ืนที่ทางผ่านหลักของถนนและทาง
หลวงที่ส าคัญหลายสาย ที่มีความส าคัญในเรื่องการคมนาคม ขนส่ง และการเชื่อมต่อไปยังพื้นท่ีจังหวัดต่างๆ ทั้ง
ในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง หรือภาคตะวันออก รวมทั้งมีเส้นทางที่ยาวประกอบกับบางช่วงมีภูเขา ร่วม
ด้วย เช่น ถนนมิตรภาพ ถนนสาย 304 สาย 201 สาย 25 บายพาสช่วงต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเส้นทางหลักๆ 
ที่ใช้เชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่และจังหวัดต่างๆ ปริมาณรถยนต์และยานพาหนะที่ผ่านไปมาในแต่ละวันจึงม  ีจ านวน
มาก ด้วยเหตุนี้จึงท าให้พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ยังคงเป็นจังหวัดที่จัดอยู่ในพ้ืนที่  ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ทางการจราจรได้มาก ไม่เฉพาะเพียงในช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่อุบัติเหตุสามารถพบได้ทุกวันในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ที่ผ่านมาเม่ือสรุปข้อมูลในระดับเขตของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5  พบว่าเขต  5 
มีจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 238 ครั้ง บาดเจ็บ 321 คน และเสียชีวิต 38 คน ส าหรับจังหวัดนครราชสีมา

เกิดเหตุ 106 ครั้ง บาดเจ็บ 115 คน และเสียชีวิต 13 คน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุรา ขับรถเร็วรวมถึง
การตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจังหวัดนครราชสีมามีสถิติการเกิดเหตุ บาดเจ็บ
และเสียชีวิต อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบในระดับเขต 
ต้นทุนเดิม... 

จากทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว ในปี 2557 ได้จัดท าโครงการพัฒนาเครือข่ายเ้้าระวังและสอบสวนอุบัติเหตุ
ทางถนนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและการป้องกันอุบัติเหตุในระดับอ าเภอ  จังหวัดนครราชสีมามีกระบวนการ
ท างาน 5 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนการประเมินความต้องการจ าเป็นของชุมชน 2) การด าเนินการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นชุมชน 3) การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ 4) การน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน และ 5) กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  เกิดพื้นที่ต้นแบบในการ
ด าเนินงานการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ 10อ าเภอได้แก่อ าเภอปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน วังน้ าเขียว 
ปักธงชัย โชคชัย โนนสูง พิมาย บัวลาย และอ าเภอเมืองน าแนวคิด Change Modelมาประยุกต์ใช้ ร่วมกับ
การใช้แบบสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ผลที่ได้พบว่ามีบางพ้ืนที่ ที่สามารถด าเนินกิจกรรม
ตามกระบวนการของโครงการและเกิดผลอย่างชัดเจน เช่น เกิดคณะท างานที่มาจากหน่วยงานที่หลากหลาย ที่
มีการน าข้อมูลในพ้ืนที่มาทบทวน จนน าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างชัดเจน ในขณะที่บางพ้ืนที่ยังไม่
สามารถด าเนินการได้เต็มที่เนื่องจากแนวคิดที่น ามาใช้จ าเป็นต้องใช้การเก็บข้อมูลที่หลากหลายและเกี่ยวข้อง
กับหลายหน่วยงาน ในปี 2558 จึงได้คัดเลือกเอาพ้ืนที่เดิม และขยายพ้ืนที่เพ่ิมเพ่ือพัฒนาระบบการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรโดยทีมสุขภาพระดับอ าเภอ จังหวัดนครราชสีมา 
 
การเกิดเครือข่าย 

 กระบวนการท างานในระดับจังหวัด ตัวแทนจากพ้ืนที่โครงการ อ าเภอละ 5 คน ประกอบด้วย ผู้
ประสานงานหลักของอ าเภอ 1 คน, ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลระบาดวิทยา 1 คน ตัวแทนทีม SRRT ระดับอ าเภอ 
1 คน และตัวแทนทีมสุขภาพอ าเภอซึ่งเป็นสหสาขาวิชาชีพ 2 คน  
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  กระบวนการท างานในระดับอ าเภอ ผู้รับผิดชอบหลักของอ าเภอ, ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลระบาด
วิทยา และทีมสุขภาพอ าเภอทุกคน ใน พ้ืนที่ 14 อ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคีเครือข่าย ร่วมด าเนินงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบอย่างการขับเคลื่อนงานของอ าเภอต้นแบบ 
อ าเภอ รายละเอียด 
อ าเภอโชคชัย เริ่มจากการท างานกลุ่มเล็ก 

ตั้งสหสาขาวิชาชีพ โดยมีนายอ าเภอเป็นที่ปรึกษา แกนหลัก คือ
โรงพยาบาลโชคชัย ภาคีร่วม ประกอบด้วย ขนส่ง ต ารวจทางหลวง แขวง
การทาง ปภ. ผอ.กองช่างเทศบาล เป็นต้น 
ใช้ศปถ.อ าเภอและDSH เคลื่อน 
แต่งตั้งคณะท างาน 
ให้ประชนชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ 
เก็บข้อมูล 3 ฐาน และประเมินผล เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีการสอบสวนทุกเค
รส (7 เครส) เกิดปัญหาจากคน 
 มีการประชุมทุก 3 เดือน เพ่ือแก้ไขจุดเสี่ยง พบจุดเสี่ยง 15 จุด ส่วน
ใหญ่มีการแก้ไข อุบัติเหตุลดลง เช่น 1.บริเวณหน้าโรงงานซีพี แก้ไขโดย
การสร้างสะพานลอยคอนกรีต ลื้อสะพานลอยไม้ออก และท าการ
ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้สะพานลอย 2.โครงการผ้าป่าถนนปลอดภัย 
แก้ปัญหาขับรถย้อนศร 

ร่วมพัฒนาระบบ
ฯ 
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อ าเภอ รายละเอียด 
มีกิจกรรมต้นแบบ คือ “อาสาขาแรง” 
มีการคืนข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ และมีการลงพ้ืนที่
สอบถามประชาชน จุดเสี่ยงแก้ไขถนนสายหลัก เริ่มขยับสู่ชุมชน 

อ าเภอชุมพวง มีคณะกรรมการชุดใหญ่ระดับอ าเภอ มีค าสั่งแต่งตั้งที่ชัดเจน 
.ใช้ DSH เคลื่อน 
คณะกรรมการ คือนายอ าเภอและปลัดอ าเภอ ้่ายความมั่นคง 
สสอ. เป็น้่ายสนับสนุนข้อมูล 
เครือข่าย ประกอบด้วย ต ารวจ การไฟฟ้า อปท. หมวดการทาง 
และปภ. 
Core team คือ โรงพยาบาล และสสอ. 
ติดต่อสื่อสารการท างานผ่านทาง line group 
 มีการประชุมศปถ. ทุกเดือน หัวหน้าส่วนราชการ และประชุม
ผู้ใหญ่บ้าน น าเสนอข้อมูลโดยปภ. (ข้อมูลผู้เสียชีวิต ด่านชุมชนทุกต าบล  
ด่านช่วงเทศกาล) 
ศปถ.อ าเภอ ขับเคลื่อนสู่ ศปถ.ชุมชน 
มีเวทีถอดบทเรียน มีเครือข่ายสหสาขาเข้าร่วม กู้ภัยมีบทบาทส าคัญ 

อ าเภอโนนสูง ใช้ ศปถ.อ าเภอ และDSH เคลื่อน 
ปี 2557 ส ารวจข้อมูลอุบัติเหตุ 
ปี 2558 เริ่มด าเนินการและตั้งทีมท าประชาคม =>อปท. แขวงการทาง 
ประชาชน โรงเรียน และสาธารณสุขอ าเภอ 
ปี 2559 จุดด่านชั่งน้ าหนัก เกิดอุบัติเหตุ ท าการสอบสวน 
 RIT team เป็นคณะกรรมการชุดเล็ก 
ศปถ.อ าเภอ ประชุมเฉพาะช่วงเทศกาล 
คณะกรรมการชุดใหญ่ น าเสนอในวาระประชุมระดับอ าเภอ 
อบต. ร่วมแก้ไข แยกโตนด 

อ าเภอโนนแดง เสนอ้่ายแผนของโรงพยาบาล 
เน้นค้นหาจุดเสี่ยง 
คณะกรรมการชุดใหญ่ มีนายอ าเภอเป็นประธาน เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประชุม ชงกับทางต ารวจก่อน 
การประชุม : วาระพิเศษ (อุบัติเหตุ/ไข้เลือดออก) 
: วาระปกติ (ยังไม่เข้มข้น) 
คณะกรรมชุดเล็ก แกนหลัก โรงพยาบาล และสสอ. 
คณะกรรมชุดกลาง ประชุม 2 ครั้ง 
เกิดภาคเครือข่าย และมีการคืนข้อมูลสู่ชุมชน 
ปี 2560 จัดท าแผนต าบล งบสปสช.  
ประชาชนมีส่วนร่วม 

อ าเภอขามทะเลสอ ศปถ.อ าเภอ แต่ยังไม่เข้มแข็ง 
จุดเสี่ยง 13 จุด ได้รับการแก้ไข 3 จุด 
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อ าเภอ รายละเอียด 
นายอ าเภอ เป็นประธาน และปลัดอ าเภอ ้่ายความมั่นคง ท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ ก าหนดบทบาทหน้าที่ 
ในการน าเสนอข้อมูลอุบัติเหตุ ให้ทางโรงพยาบาล และต ารวจ 
ด าเนินการ 
คณะกรรมการชุดใหญ่ ประชุมช่วงเทศกาล และร่วมแก้ปัญหา 
คณะกรรมการชุดเล็ก ขับเคลื่อนงาน 
มีหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วม จัดโครงการ “ขับข่ีปลอดภัยใส่ใจอุบัติเหตุ” 
ใช้งบประมาณของทางเทศบาล 

 
บทเรียนความส าเร็จ 
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรถูกน าไปด าเนินการในระบบการ

ท างานปกติของหน่วยงาน 
 - หน่วยงานสาธารณสุขมีกิจกรรมที่หลากหลายมากข้ึน 
 - หน่วยงานเสริม (ภาคเครือข่าย) เกิดการรับรู้บทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน

มากขึ้น 
2. พัฒนาให้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับพ้ืนที่ต่างๆ ได้ โดยพบว่ามี 7 

อ าเภอ ที่มีความชัดเจนและสามารถพัฒนายกระดับได้ 
3. ถูกน าเสนอเป็นนโยบายระดับจังหวัด เข้าสู่ระบบการท างานตามปกติของหน่วยงาน มีรูปแบบ 

และแนวทางการด าเนินงาน 
4. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ มีความชัดเจน

ใน 8 อ าเภอ (มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน) 
5. ทีมสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) มีความเข้มแข็ง และสามารถด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 7 

อ าเภอ 
 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

1. เกิดอ าเภอต้นแบบในการพัฒนาระบบป้องกันพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางการจราจร 

2. มีการรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
และมีศูนย์ข้อมูลหลักอยู่ที่ สสอ. 

3. มีการร่วมประชุมคณะท างาน เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ทุก้่ายต่างระดมสมอง เพ่ือ
แก้ปัญหา และน าสภาพปัญหา ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นท่ีมาวิเคราะห์เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

4. มีเวทีน าเสนอข้อมูลที่หลากหลาย และน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 
5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการสร้างทีมเครือข่ายการท างานสหสาขาวิชาชีพ โดยก าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

อย่างชัดเจน 
7. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โดยแบ่งเป็นระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด ระดับ

อ าเภอ และระดับชุมชน 
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แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
1. ต้องมีการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกอ าเภอ เพ่ือจะได้ทราบถึง

ปัญหา และสาเหตุต่างๆ ของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ เพ่ือจะได้หาแนวทางในการแก้ไข 
2. ต้องมีการน าข้อมูลรอบด้านมาใช้ในการท างานให้มากขึ้น 
3. การเปิดพ้ืนที่ให้เกิดเวทีที่ชัดเจน ส าหรับตัวหลักหัวโต๊ะที่ยังไม่ชัดเจน 
4. การน าประเด็นเข้าสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเชื่อมงานลงสู่ชุมชน 
5. การพัฒนาศักยภาพของทีมงานเก่ียวกับแนวคิดการท างานให้ชัดเจน ตรงกัน 
6. การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หลากหลาย 
7. ขยับพ้ืนที่ที่ก าลังเกิดความชัดเจนของการท างาน ให้เกิดความต่อเนื่อง 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ปัจจัยด้านความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ระบบของข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันของข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน 

 2. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
 3. คณะท างานในแต่ละระดับมีภาระงานมาก ท าให้ไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับโครงการได้

อย่างเต็มที่ 
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ภาคีเครือข่ายสถานศึกษาจังหวัดมหาสารคามร่วมใจขยายผลวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยทางถนนปี 2558  

 

นางศิริแข  ขันทองค า 
สนง.ปภ.นครราชสีมา 

 

จุดเริ่มต้น  ฐานคิด  หลักการท างาน คืออะไร 
จังหวัดมหาสารคามได้ด าเนินการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของภาคีเครือข่ายตั้งแต่ปี 2555  

โดยวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ในบทบาทของสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนได้เห็น
ความส าคัญกับปัญหานี้จึงไดร้่วมมือกับทางจังหวัดในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและในบทบาทของสถาบันที่เป็น
ต้นแบบด้านสุขภาพ ได้ด าเนินการจัดท าโครงการเจาะใจ  เปลี่ยนความคิด  ปลูกจิตส านึก ความปลอดภัยเพ่ือ
น าไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชน  จังหวัดมหาสารคาม ผล
การด าเนินงานสามารถพัฒนาชุดความรู้เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนต้นแบบ 8 แห่ง ในปี  2557 
ขยายผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนและลดอัตราการบาดเ จ็บและ
เสียชีวิต ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่จะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในอนาคต  โดยรูปแบบการด าเนินงานสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายและกระบวนการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม( Participatory action 
research =PAR )  จากการด าเนินงานได้ผลลัพธ์ที่มีการขับเคลื่อนงานแบบพี่เลี้ยงโรงเรียนต้นแบบ(Coaching) 
และรูปแบบที่มีส่วนในการผลักดันให้โรงเรียนภาคีเครือข่ายสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเองและสารถจัด
กิจกรรมในการแก้ปัญหาของตนเองได้ตามบริบทคือรูปแบบของHEART MODELประกอบด้วย H= HADDON 
MATRIX   E= Evaluation Context  A= Attitude Change  R= Responsibility and  T= Teamwork  
กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษากลุ่มแกนน าเดิมของโรงเรียนต้นแบบ 8 โรงเรียนในปี 2556 ได้แสดง
ศักยภาพของการเป็นพี่เลี้ยงในการท างานร่วมกันของเครือข่ายโรงเรียนที่จับคู่กัน(Coaching) อีก 9 โรงเรียนใน
ปี 2557 และในการด าเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นต้นแบบ
ของการท างานด้านจิตอาสาแกนน าอาสาจราจร/ แกนน านักเรียนในการขับเคลื่อนงาน ตระหนักถึงความส าคัญ
ของวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร ท างานเพ่ือส่วนรวมและเป็นการสร้างรากฐานทางความคิด 
จิตส านึกที่ดีด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีในด้านการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุเพ่ือเติบโตในวัน
ข้างหน้าเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม  
ทุนเดิมท่ีมีอยู่แล้ว  / จุดแข็ง จุดอ่อนของพื้นที่ 

มีโรงเรียนต้นแบบ 17 แห่ง  โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ โรงเรียน
มัธยมวัดกลางโกสุม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ ที่ 209  โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา  โรงเรียนบรบือ 
โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงเรียนบ้านบรบือ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม โรงเรียนบ้านเชียงยืน  โรงเรียนผดุงนารี 
โรงเรียนมหาวิชานุกูล  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และโรงเรียนสารคามพิทยาคม   

ใช้รูปแบบการด าเนินงาน  HEART MODELประกอบด้วย H= HADDON MATRIX   E= 
Evaluation Context  A= Attitude Change  R= Responsibility and  T= Teamwork 
การมีส่วนร่วมจากทีม /ชุมชน/ กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีเครือข่าย 

    ใช้เวทีประชุมภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านความ
ปลอดภัยทางถนนและร่วมกันวางแผนด าเนินงาน เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างวัฒนธรรมความ



168 Good Practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 

     

164 Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ปลอดภัย ร่วมกันระหว่าง โรงเรียนและหน่วยงานทุกภาคส่วน คัดเลือกทีมแกนน าจากสถานศึกษา เพ่ือเข้าร่วม
ขับเคลื่อนงานโครงการในรูปแบบพ่ีเลี้ยง ด้วย เทคนิค Coaching และวางบทบาทนักศึกษาแกนน าวิทยาลัย
พยาบาลฯ เป็น START HEART MODEL 
คณะท างานมีใครบ้าง  /  ภาคีเครือข่ายมีใครบ้าง และมีบทบาทอย่างไร 

      สถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบเดิมปี 2556และ2557 จ านวน 17 แห่ง สถานีต ารวจภูธร 7 
อ าเภอ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   โรงพยาบาลจังหวัด   ผู้ประกอบการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์  
ประชาสัมพันธ์จังหวัด/ สื่อมวลชน ขนส่งจังหวัด วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  บริษัทกลางฯ 
กิจกรรมที่ท ามีอะไรบ้าง 

1. จัดเวทีประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบเดิม
ทั้ง 17 โรงเรียน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ คัดเลือกทีมแกนน าจากสถานศึกษา เพ่ือเข้าร่วมขับเคลื่อนงาน
โครงการในรูปแบบพ่ีเลี้ยง ด้วย เทคนิค Coaching กับ HEART MODEL 

2.  ประชุมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านความ
ปลอดภัยทางถนนและร่วมกันวางแผนด าเนินงาน เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย ร่วมกันระหว่าง โรงเรียนและหน่วยงานทุกภาคส่วน  

3. แกนน านักเรียนและพ่ีเลี้ยง ท าการส ารวจข้อมูลและรวบรวม ฐานข้อมูลพื้นฐานด้านความ
ปลอดภัยทางถนน เช่น  จ านวนรถมอเตอร์ไซด์  การมีหมวกนิรภัย  การสวมนิรภัย   การมี  พรบ. ประกันภัย   
การมีใบขับข่ี รวมถึง กลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีมีการก าหนดมาตรการบังคับเพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 

4.  จัดท ารูปเล่มคู่มือในการขยายผลการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับ
โรงเรียนพ่ีเลี้ยงทั้ง 17 แห่งพร้อมเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงาน 

5.  คณะกรรมการด าเนินงานจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานตาม HEART 
MODEL ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียน และแกนน านักศึกษาพ่ีเลี้ยงโรงเรียนเดิมที่จะท าการขยายผล เพ่ือ
สร้างความเข้าใจ รับทราบบทบาทหน้าที่ที่ต้องท า 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาและแกนน านักศึกษาพ่ีเลี้ยงจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม นัด
หมายประชุมท าความเข้าใจและวางแผนร่วมกันกับพ่ีเลี้ยงโรงเรียนเดิม ก่อนเริ่มกิจกรรมในโรงเรียนใหม่ พร้อม
มอบหมายให้แกนน านักเรียนโรงเรียนใหม่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้วย HEART MODEL 

7.  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนต้นแบบเดิมปี 
2556-2557 กับโรงเรียนต้นแบบใหม่ ปี 2558 โดยเรียนเชิญนายอ าเภอหรือผู้ก ากับการสถานีต ารวจในพ้ืนที่
รับผิดชอบ เป็นประธานในพิธีลงนามกับผู้อ านวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งภาคีเครือข่ ายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความร่วมมือจากทุก้่ายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน 

8. จากนั้นโรงเรียนเดิมขับเคลื่อนงานในโรงเรียนของตน ส่วนโรงเรียนใหม่น าผลการวิเคราะห์ 
HADDON Metrix และมาตรการทางสังคมที่ได้ ไปประกาศมาตรการเพื่อสร้างวัฒนธรรมปลอดภัยทางถนนของ
สถานศึกษา  จัดอบรมและสอบใบขับขี่ให้กับนักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์ การกวดขัน พฤติกรรมเสี่ยงและ
บังคับใช้มาตรการ สวมหมวกนิรภัย  พร้อมเชิญทีมพ่ีเลี้ยงร่วมในกิจกรรม  
ใช้หลักการท างาน  5 ส 5 ช ด้วยหรือไม่  อย่างไร 

ใช้หลัก 5 ส. ดังนี้ ด้านสารสนเทศใช้ข้อมูลฐานข้อมูลการขับขี่ยานพาหนะของนักเรียน/
นักศึกษาในสถานศึกษาและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในการวางแผนการด าเนินงานในสถานศึกษา ด้านสหสาขา
วิชาชีพ มีหน่วยงานภายนอกท้ังระดับอ าเภอและระดับจังหวัดให้การสนับสนุนกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมการ
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ให้ความรู้   การค้นหาสุดเสี่ยง  ให้นักเรียนและสถานศึกษาวิเคราะห์จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงในสถานศึกษา
เป้าหมาย สุดคุ้ม การด าเนินงานแก้ไขจุดเสี่ยงและการขับเคลื่อนงานช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัย
เพ่ิมข้ึน ลดการเกิดอุบัติเหตุ สุดคุ้มกับกิจกรรมที่ด าเนินการ ส่วนร่วม  ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกกลุ่มมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ 

ใช้หลัก 5 ช. เป็นกระบวนการท างานของ Coaching และ START HEART MODEL  
ชง   วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามชงโครงการขับเคลื่อนงานในเวทีความมั่นคงและการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารในการบรรจุเข้าเป็นแผนการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องและชงให้กับสถานศึกษา
ในการขับเคลื่อนงานต่อ 

    เชื่อม     ทุกสถานศึกษาท าหน้าที่ในการเชื่อมต่อ ประสานความร่วมมือทั้งกับภาคีเครือข่าย
เดิม พี่เลี้ยงและภาคีเครือข่ายใหม่ 

    ช้อน     ทุกสถานศึกษาท าการช้อนโครงการ/งานประจ าเดิมที่มีอยู่ที่เกี่ยวกับการขับขี่
ปลอดภัยมาเป็นงานในการบูรณาการการขับเคลื่อนงาน 

    เชค      ทุกสถานศึกษาด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน สถานศึกษาพ่ีเลี้ยงและ
วิทยาลัยพยาบาลท าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการขับเคลื่อนงานและผลการด าเนินงาน 

    ชม    จัดให้มีเวทีชื่นชมผลงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลการด าเนินงาน รับ
มอบเกียรติบัตรและส่งภาพกิจกรรมเข้าไลน์เพ่ือร่วมชื่นชม 
ผลผลิต/ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   
 สรุปผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่โรงเรียน ได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2558 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

1.นโยบายการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของผู้บริหาร  จากการสรุปถอดบทเรียน
สามารถสรุปภาพรวมของนโยบายดังนี้ 

1. ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาโครงการและสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการ 
2. รณรงค์ให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัย 100% 
3. เน้นจัดให้มีการให้ความรู้เรื่อง วินัยด้านการขับข่ี กฎหมายจราจร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนขอใบอนุญาตขับข่ี 
5. จัดระเบียบการจอดรถในโรงรถภายในโรงเรียน 
6. สร้างวินัยในการขับข่ีปลอดภัยภายในโรงเรียน 
7. สร้างความปลอดภัยด้านการขับขี่ 

 8. มอบหมายคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วยครูที่ปรึกษา
และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 9. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา 100% 
 10. เพ่ือปรับปรุงเส้นทางจราจรในสถานศึกษา 
 11. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องเกี่ยวกับการขับข่ีของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน 
 12. เพ่ือจัดท าและป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน 
 13. เน้นการสวมหมวกนิรภัย มีใบขับขี่ ให้ขับข่ีปลอดภัย 
 14. ทุกคนที่ขับรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน 
 15. ขับรถยนต์ทุกคน ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยมาโรงเรียน 
 16. มีครูเวรและสารวัตรนักเรียนควบคุมการขับรถเข้าโรงเรียน 
 17. สนองนโยบายของชาติ จังหวัด และเขตพ้ืนที่การศึกษาเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุ 
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 18. มีโครงการเปิดไฟใส่หมวก เพื่อรองรับการลดอุบัติเหตุภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 19. เคารพกฎหมายจราจร 
 20. ส ารวจข้อมูลการใช้ยานพาหนะของนักเรียนในภาพรวม / นักเรียนหอ เดิน-รถสาธารณะ รถ
ส่วนตัว จักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์จ้างเหมารับ-ส่ง 
 21. น าข้อมูลยานพาหนะอุบัติเหตุมาวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 22. ก าหนดนโยบายด้านนักเรียนในมิติต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กัน เช่น การรณรงค์/การอ่านเตือนด้านวินัย 
การจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ 
  
รูปแบบด าเนินงานในภาพรวมของโรงเรียนด้านการขับขี่ปลอดภัย มีดังนี้ 

- ทุกโรงเรียนมีการส ารวจข้อมูลการขับขี่ยานพาหนะ   
ผลจากการวิเคราะห์ด้วย HADDON  MATRIX พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนที่พบในปัจจุบันที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีพฤติกรรมเสี่ยงดังนี้ 

1. นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการด าเนินการจัดซื้อหมวกนิรภัย 
 2. นักเรียนบางส่วนยังไม่ตระหนัก เห็นความส าคัญของการสวมหมวกนิรภัย 
 3. ไม่มีเงินต่อ พรบ. รถจักรยานยนต์ 

4. ไม่สวมหมวกนิรภัย 
5. นักเรียนระดับชั้น ม.ต้นไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 
6. นักเรียนขับรถย้อนศร ขับรถด้วยความคึกคะนอง 
7. นักเรียนขับรถซ้อน 3 คน 
8. การดัดแปลงรถจักรยานยนต์ 
9. ไม่น ารถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในโรงเรียน 
10. ขับรถโดยประมาท ไม่เคารพวินัยจราจร 
11. ขับข่ีรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
12. ใช้มือถือขณะขับขี่รถ 

 13. การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น การไม่เปิดไฟแสดงสัญญาณเลี้ยวซ้าย-ขวา 
 14. ขับรถผาดโผนแข่งขันกัน 
 15. ขับรถข้ามถนนโดยไม่มีการหยุดหรือชะลอรถให้้ั่งที่สวนมา 
 16. ขาดอุปกรณ์ในการท างานจราจรโรงเรียน เช่น เสื้อจราจร กรวยจราจร 
 17. ไม่ให้สัญญาณไฟเลี้ยว 
 18. ขับรถแซงกัน   

      แนวทางแก้ปัญหาการขับข่ีไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางส าหรับแกนน าใน
การด าเนินงานของโรงเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอ ดังนี้ 

1. อบรมให้นักเรียนเห็นและตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่และการสวมหมวกนิรภัย 
2. หาหน่วยงานที่สนับสนุนและแจกหมวกนิรภัย 
3. รณรงค์ให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัย 
4. รณรงค์ให้นักเรียนท าใบอนุญาตขับข่ี 
5. ให้ความรู้นักเรียนเรื่องวินัยจราจร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6. จ ากัดจ านวนนักเรียนไม่เกิน 2 คน / คัน 
7. รณรงค์ให้ความรู้ด้านกฎจราจรจากหน่วยงานต่าง ๆ  



171Good Practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 

     

167 Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

8. ท าความเข้าใจกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 9. ไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูง 
 10. จัดอบรมเก่ียวกับทักษะการขับขี่ปลอดภัย 
 11. จัดอบรมเก่ียวกับกฎหมายจราจร และ พรบ. 
 12. การรณรงค์ขับข่ีปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น การประกวดหนังสั้น วาดภาพ จัดป้ายนิทรรศการ 
 13. มีมาตรการตรวจสอบการสวมหมวกนิรภัยของสารวัตรนักเรียน และนักเรียนแกนน า โดยมีการ
ตักเตอืนและการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และทักษะการขับขี่
ปลอดภัย 

14. จัดอบรมเก่ียวกับจราจร 
15. รณรงค์การขับข่ีปลอดภัย 
16. เปิดวิดีทัศน์ตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุ ผลกระทบจากการไม่รักษากฎจราจร 
17. ตรวจสอบการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนทุกครั้งก่อน-หลังเลิกเรียน  

 18. รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ทุกคนต้องท า พรบ.  
 19. นักเรียนแกนน าน าเสนอรายงานทุกเดือนเกี่ยวกับงานจราจรโรงเรียน 
 20. ตั้งข้อตกลงในการสวมหมวกกันน็อค ถ้าไม่สวมจะต้องมีการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือมี
การจ่ายค่าปรับ 
 21. ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง 
 22. ปลูก้ังจิตใต้ส านึก 
 23. ้่ายวินัยโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียนสอดส่องดูแลความประพฤติ 
 24. ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองในการจัดอบรมใบขับข่ีให้กับนักเรียน (รถจักรยานยนต์) 
 25. จัดท าป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร เพ่ือเป็นการบังคับใช้ในโรงเรียน 
 26. มีบทลงโทษด้านวินัยส าหรับนักเรียนที่้่า้ืนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรในสถานศึกษา 
และจากการประเมินผลในกระบวนการด าเนินงานตามรูปแบบการขับเคลื่อนงาน โดยใช้ Heart Model พบว่า 
กระบวนการด าเนินงานด้านการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 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 นักเรียนแกนน าให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย โดยจะมีการแทรกเข้าไป
ในทุกกลุ่มสาระ เนื่องจากการขับข่ีปลอดภัยเป็นข้อส าคัญท่ีทุกคนตระหนักและร่วมกันรับผิดชอบ 
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 

การใช้เครือ่งมือ Heart Model โดยเทคนิค Coaching และ START HEART MODEL ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการ  จากการด าเนินโครงการตั้งแต่ปี 2557 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้
รูปแบบการด าเนินงาน คือ Heart Model  และได้สร้างพ่ีเลี้ยง Coaching จากนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเพ่ือ
ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 17 แห่ง  ในปี 2558 จึงได้เกิดพ่ีเลี้ยง 2 
ระดับ คือ Coaching แกนน านักเรียนโรงเรียนเดิม 17 แห่ง  กับ START HEART MODEL ซึ่งเป็นนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาล โดยพี่เลี้ยงทั้ง 2 ระดับต้องร่วมมือกันน าเครื่องมือ Heart Model ไปเสริมศักยภาพให้กับ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายใหม่ ได้แก่ 

พื้นที่โกสุมพิสัย 
1. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อ าเภอโกสุมพิสัย    
2. โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์    โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ ที่ 209 

เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์  อ าเภอโกสุมพิสัย    
3. โรงเรียนหนองเหล็กศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ อ าเภอกุดรัง  
พื้นที่บรบือ 

          1. โรงเรียนบรบือ และโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนโนนราศีวิทยา  
2. โรงเรียนบรบือวิทยาคารและ โรงเรียนบ้านบรบือ เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 
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พื้นที่กันทรวิชัย 
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(้่ายมัธยมและโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมเป็นพ่ีเลี้ยง

โรงเรียนกันทรวิชัย 
พื้นที่เชียงยืน 
1. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม โรงเรียนบ้านเชียงยืน เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร อ าเภอ                

ชื่นชม    
พื้นที่อ าเภอเมือง 
1. โรงเรียนผดุงนารี เป็นพ่ีเลี้ยงโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 
2. โรงเรียนมหาวิชานุกูลเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นพ่ีเลี้ยงโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 
4. โรงเรียนสารคามพิทยาคม เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 

บทเรียนความส าเร็จ คืออะไร  (How to) 
กระบวนการประเมินบริบทของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายใหม่โดยพี่เลี้ยง  ทั้งนี้วิทยาลัยพยาบาลศรี

มหาสารคามได้จัดท าคู่มือส าหรับพี่เลี้ยง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมกับโรงเรียนใหม่ ดังนี้ 
               1. การละลายพฤติกรรม โดยกิจกรรมการละลายพฤติกรรมเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้พ่ีเลี้ยงทั้งของโรงเรียนเดิม นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามและ
นักเรียนแกนน า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขยายผลได้รู้จักกัน คุ้นเคย สร้างสัมพันธภาพกัน  เป็นกิจกรรม
ที่ท าให้ได้ทราบ และเปิดโอกาสให้กล้าแสดงออก เพ่ือให้กล้าพูด กล้าคิด แสดงความคิดเห็น สร้างความสนิท
คุ้นเคยเพ่ือท าให้สามารถเกิดความกล้าในการตอบแสดงความคิดเห็นถึงศักยภาพในตัวนักเรียน 
               2. การวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา โดยพี่เลื้ยงด าเนินการพาสมาชิกกลุ่มวิคราะห์บริบท
สถานศึกษา  โดยการล้อมวงเป็นวงกลมพูดคุยกันเรื่องอุบัติเหตุและการแก้ปัญหาในโรงเรียน พร้อมการสร้าง
มาตรการทางสังคม ในรูปแบบสุนทรียสนทนา กลุ่มเป้าหมายสะท้อนให้เห็นภาพ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 จุดเสี่ยง  
กลุ่มท่ี 2 พฤติกรรมเสี่ยง  
กลุ่มที่ 3 การมีส่วนร่วม  
กลุ่มท่ี 4 มาตรการในการแก้ปัญหา  
กลุ่มท่ี 5 รายวิชาที่สอดแทรกเนื้อหาการขับข่ีปลอดภัย  

พ่ีเลี้ยงคอยแนะน า แชร์ประสบการณ์แต่จะไม่เป็นการชี้น าให้ท าให้แต่ละโรงเรียนคิดวิเคราะห์โรงเรียนของ
ตนเอง เพราะบริบทแต่ละโรงเรียนจะไม่เหมือนกัน 

    3.  กลุ่มส่งตัวแทนนักเรียนของสถานศึกษาใหม่น าเสนอผลงาน 
จากการด าเนินกิจกรรมนี้พบว่า การระดมความคิด ระดมสมอง ช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา หา

สาเหตุ และแนวทางแก้ไขที่หลากหลาย เป็นกิจกรรมที่ได้วิเคราะห์ เสนอ แสดงความคิดเห็น โดยท าเป็นกลุ่ม 
ได้ข้อสรุปในการปฏิบัติร่วมกัน เป็นการท างานร่วมกันแบบมีส่วนร่วม ได้พัฒนาทั้งส่วนของผู้น าและผู้ร่วม 
น าไปสู่ความยั่งยืนในการด าเนินงานในสถานศึกษา การเปิดโอกาสให้นักเรียนใหม่ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์
บริบทโรงเรียนและการฝึกการน าเสนอแบบมีส่วนร่วม  เป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดโอกาส
ให้แตล่ะกลุ่มน าปัญหา แล้วหาแนวทางแก้ปัญหา จากที่ระดมความคิดแล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอสิ่งที่
แต่ละกลุ่มได้ระดมความคิด ทั้งปัญหาและวิธีแก้ปัญหา น ามาเขียนเป็นแผนภาพ และส่งตัวแทนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอถือว่ารับฟังค า ข้อเสนอ ผลงาน สรุปงานแล้วร่วมกันสรุปเป็นมาตรการ เป็นการท ามาตรการแบบมี
ส่วนร่วม นักเรียนมีส่วนร่วมที่ดี  เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนใหม่กล้าที่จะแสดงออกทางความคิดเห็น ได้เสนอ
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170 Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

แนวคิด บริบทของโรงเรียน นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน การ
สร้างมาตรการทางงสังคมที่เกิดจากการร่วมเสนอแนะของนักเรียนเองจะเป็นแนวทางที่จะท าให้การท างาน
ได้ผลงานที่ท าได้จริง อีกท้ังทางส่วนของผู้บริหารเองก็ต้องรับแนวทางไปพิจารณารวมถึงการปฏิบัติได้จริงหรืออ
ไม่มีการประชุมสภานักเรียน โดยการด าเนินงานของกรรมการนักเรียนและมีการน าเสนอปัญหาและช่วยกันคิด
วิธีการแก้ปัญหาด้านการจราจรในสถานศึกษา 
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171 Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

พัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตทุางถนน 
จังหวัดบุรีรัมย ์

 

นางนภัสวรรณ  บรรจงอักษร 
บ.กลาง บุรีรัมย์ 

  

 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเสรี  ศรีหะไตร)  ได้น าตัวแบบระบบการบริหาร
จัดการรายกรณีที่เรียกว่า Buriram Case Management Model (BCM-Model) B-CM Model มาใช้ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งก าหนดเป้าหมายสูงสุด คือ “บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพ่ืออนาคตลูกหลาน
ชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน”  และก าหนดปัจจัยความส าเร็จ 9 ประการ (9 ดี) ภายใต้ธรรมนูญ
หมู่บ้านสันติสุข 9 ดี   (1 เป็นคนดี  2 มีปัญญา  3 รายได้สมดุล  4 สุขภาพแข็งแรง  5 สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์  6 
สังคมอบอุ่น  7 หลุดพ้นอาชญากรรม  8 กองทุนพ่ึงพาตนเอง 9 สร้างความเข็มแข็งให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 
(กม.)  เป็นกลไกการขับเคลื่อน 
 จากสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลรวมทั้งช่วงเทศกาล    
และช่วงปกติ เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบ พ.ศ. 2558 พบว่า 
 -จ านวนอุบัติเหตุทางถนนปี 2558 เกิดข้ึน 1,708 ครั้ง ลดลงจากปี 2557 จ านวน 410 ครัง้ 
 -ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนปี 2558 จ านวน 1,155 คน ลดลงจากปี 2557 จ านวน 603 คน 
 -ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปี 2558 จ านวน 270 คน ลดลงจากปี 2557 จ านวน 21 คน 
 ถึงแม้ว่าจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้บาดเจ็บ จ านวนผู้เสียชีวิตปี 2558 จะมีจ านวนลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 แต่เป้าหมายสูงสุดของจังหวัดบุรีรัมย์ คือ “ต้องไม่เกิดอุบัติ ไม่มีคนบาดเจ็บ ไม่มี
คนตาย” ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดบุรีรัมย์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ขอให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านต้องจัดท าแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (village Plan) ซึ่งหากประชาชนในหมู่บ้านปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านฯ ให้เป็น
วิถีชีวิตประจ าวันแล้ว จะท าให้หมู่บ้านนั้นปลอดภัยจากอุบัติตลอดทั้งปี 
 ดังนั้น ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ด าเนินงานด้านความปลอดภัยทาง
ถนนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยบูรณาการการท างานกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เช่น 
ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ สาธารณสุขจังหวัด ขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
บุรีรัมย์ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัดสาขาบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเลขานุการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภายใต้การหนุนเสริม
กระบวนการท างาน ภายใต้แผนงานการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.)  และงบประมาณจากกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานเริ่มจากการจัดท าแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์ โดยก าหนดมาตรการทั่วไป เช่น มาตรการด้านการบริหารจัดการภัยทางถนน มาตรการด้าน
ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ (กู้ชีพ กู้ภัย)  มาตรการเน้นหนัก เช่น การบังคับใช้
กฎหมาย ความปลอดภัยทางถนน สังคมและชุมชน การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน  
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172 Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

มาตรการการแก้ไขปัญหา เช่น การแก้ไขปัญหาจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ังและจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ ปัญหา
จุดตัดทางรถไฟ มาตรการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
สงกรานต์ ปี 2559  และการออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล และการจัดกิจกรรม
วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติปี 2558 เพ่ือเสริมสร้างความตระหนัก สร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัย ให้
ประชาชนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นภัย และเตรียมความพร้อมชุมชนในการรับสถานการณ์ภัยพิบัติทั้งที่เกิด
จากธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ 

 

 
 การด าเนินการประชุมคณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยประชุมร่วมกันกับนายอ าเภอ  ผู้ก ากับการสถานี
ต ารวจภูธร และสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง โดยผ่านระบบ VDO Conference ณ สถานีต ารวจภูธรในพ้ืนที่    
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการระดับจังหวัดทราบ และหากมีปัญหาในการปฏิบัติจะได้หาแนวทาง    
การป้องกันแก้ไขร่วมกัน ด้วยการน าตัวแบบระบบการบริหารจัดการรายกรณี B-CM Model และการบังคับใช้
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173 Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี มาขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างแท้จริง ในทุกมิติของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ    
ทางถนนของจังหวัดบุรีรัมย์  ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปถ.จังหวัดบุรีรัมย์) จึงได้
ก าหนดให้ทุกหมู่บ้านด าเนินการ ดังนี้  ให้ปฏิบัติตามธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ให้เป็นวิถีชีวิตประจ าวัน  
จัดท าแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี  จัดท าประชาคมหมู่บ้าน 
เพ่ือก าหนดกติกาหรือธรรมนูญชุมชน/หมู่บ้านด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าปี 2559 ด้วย
ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน/หมู่บ้านทุกคน และทุกภาคส่วน  

 
 
 การจัดตั้งด่านชุมชน เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ชุมขน “ด่านชุมชน”หมายความว่า 
จุดคัดกรองผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงบนถนนในพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชนที่เชี่ยมโยงกับถนนสายหลัก ซึ่งด่านชุมชน
ดังกล่าวสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างยืดหยุ่นตามพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ของหมู่บ้าน หรือชุมชน
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ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

1. ชุมชน โดย คณะกรรมการชุมชน ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกของ
ชุมชนทุกระดับร่วมกันจัดท าแผนชีวิตหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดชาติ โดยมีเป้าหมาย
สูงสุด คือ คนในชุมชนต้อง “ไม่เกิดอุบัติ ไม่มีคนบาดเจ็บ ไม่มีคนตาย”  และร่วมกันก าหนดกติกาหรือธรรมนูญ
ชุมชน/หมู่บ้าน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ขึ้น เพ่ือใช้เป็นบทลงโทษสมาชิกของ
ชุมชน/หมู่บ้านที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือธรรมนูญชุมชน/หมูบ้าน โดยด าเนินการจัดท าแผนชีวิตหมู่บ้านครบ     
ทุกหมู่บ้าน (จ านวน 2,546 หมู่บ้าน) 

2. มีการปรับปรุงสภาพถนนที่เป็นจุดเสี่ยงโดยการตีเส้นชะลอความเร็ว ติดตั้งเสาจราจรล้มลุก
ร่วมกับแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 22 จุด    
ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทาง และติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

3. เพ่ิมภาคีเครือภายในหมู่บ้าน จ านวน 2,546  หมู่บ้าน 
4.    ได้รับงบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานและงบภาคเอกชนที่เป็นภาคีเครือข่ายการ   

ด าเนินงาน  
 
บทเรียนความส าเร็จ 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเสรี  ศรีหะไตร)  ได้น าตัวแบบระบบการบริหารจัดการรายกรณี
ที่เรียกว่า Buriram Case Management Model (BCM-Model) B-CM Model มาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งก าหนดเป้าหมายสูงสุด คือ “บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพ่ืออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัว
เดียวกัน สายเลือดเดียวกัน”  และก าหนดปัจจัยความส าเร็จ 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 กองทุนพ่ึงพาตนเอง 9 สร้างความเข็มแข็งให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  เป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

2. เกิดความร่วมมือและบูรณาการท างานของทุกภาคส่วน สามารถสนับสนุนการท างานซึ่งกันและกัน
ลดความซ้ าซ้อน และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อการท างาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ ยังไม่เห็นความส าคัญต่อปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนเท่าที่ควร ส่วนใหญ่ยังเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านอ่ืน 

2. ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามวินัยจราจร และขาดจิตส านึกท่ีดีในการใช้รถใช้ถนน  
3. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะเลขานุการศูนย์อ านวยการความ

ปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน มีภารกิจประจ าเป็นจ านวนมาก และ
ข้าราชการที่รับผิดชอบงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโยกย้ายบ่อย ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 
 
การติดตามประเมินผล 

1.  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเสรี  ศรีหะไตร) ติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ   
ทางถนนด้วยตนเอง และสั่งการผ่านทางระบบ line Application อย่างต่อเนื่องทุกวัน 

2.  ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานอุบัติเหตุทางถนนทั้งปีในพ้ืนที่
จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือรับทราบและรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ     
ทางถนนทุกเดือน 

3. คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน มีการติดตามประเมินผลภายในชุมชน หากมีสมาชิกใน
ชุมชนไม่ปฏิบัติตามกติกาชุมชน/แผนชีวิตหมู่บ้าน จะต้องขอความร่วมมือ ว่ากล่าวตักเตือน และหากยัง้่า้ืน
ต้องถูกปรับเป็นเงินตามกติกาชุมชนที่ก าหนดไว้ 
ข้อเสนอแนะ 

1.  การบริหารจัดการข้อมูลในการรวบรวมข้อมูล 3 ฐาน สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนที่ได้ 

2. ควรเพ่ิมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง โดยเน้นโครงการที่เข้าถึงประชาชน เช่น โครงการ้ึกอบรม 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
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เปลี่ยนจุดเสี่ยงด้วยพลังคนท างาน 
 

นางสาวจิราภรณ์  ปะธรรมโย 
ม.วงษ์ชวลิตกุล 

นายวรวุฒิ  พละบุตร  
สนง.ปภ.จ.ยโสธร 

 

บริบทพ้ืนที่   
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 หรือชื่อเรียกว่า “ถนนแจงสนิท” เปนเสนทางส าคัญผานจังหวัดยโสธร

ไปจังหวัดอุบลราชธานี และไปจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นถนนที่มีจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจ านวนมาก
ในพ้ืนที่ของจังหวัดยโสธร โดยเฉพาะบริเวณหนาเทศบาลต าบลตาดทอง ชวงความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร 
ลักษณะถนนเรียบตรง จ านวน 4 เลนไมมีเกาะแบงกลางถนน สองขางทางประกอบดวยสวนราชการ โรงเรียน 
บริษัท หางราน ปมน้ ามัน ตลาด และชุมชน รถยนตและรถจักรยานยนตสวนใหญใชความเร็วเกินกวาที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งเปน สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน น ามาซึ่งการสูญเสียชีวิต และ
ทรัพยสินของผู้ใช้รถ ใช้ถนน  ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดยโสธร เดิมเป็นผู้ได้รับทุน
นวัตกรรมจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการด าเนินโครงการวิทยุจราจร ในปี 
2556-2557 จึงมีแนวคิดที่จะท าการต่อยอดโครงการเดิมในเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ 
ด าเนินการควบคู่ไปกับการใช้วิธีการ มาตรการอ่ืนๆ ร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงได้มีการ
ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายของจังหวัดเพ่ือพิจารณาจุดเสี่ยงที่จะด าเนินการ ซึ่งทุก้่ายได้ลง
ความเห็นร่วมกันในการก าหนดให้ถนนแจ้งสนิท บริเวณหนาเทศบาลต าบลตาดทอง ไปจนถึงสี่แยกศาลาแดง 
รวมประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ด าเนินการยโสธรรวมใจสรางความปลอดภัยทางถนนบานตาดทอง ป 2558 
ขึ้น เพ่ือบูรณาการ ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความรวมมือไปสูภาคประชาชนใน
การสรางพ้ืนที่ตนแบบ (น ารอง) รวมรณรงควินัยและน้ าใจบนทองถนน โดยจะเปนแนวทางหนึ่งในการชวยปอง
กัน สงเสริม การลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตบนทองถนนของภาคประชาชน และผูใชรถใชถนนอยางยั่งยืนภาย
ใตแนวคิด การใชความเร็วตามท่ีกฎหมายก าหนด ก าหนดหัวขอในการรณรงค คือ " Slow down Save Your 
Life " หรือ  " ชาลงอีกนิด ชีวิตปลอดภัย " ผานกิจกรรมความรวมมือตาง ๆ ที่ครอบคลุมกลุมเปาหมาย ตั้ง
แตเด็ก เยาวชน สื่อมวลชน ขาราชการ พนักงานบริษัท ตลอดจนประชาชนผูใชรถใชถนนทั่วไป 
การขับเคลื่อนงานในพื้นที่เป้าหมาย 

ถนนแจ้งสนิทบริเวณหนาเทศบาลต าบลตาดทอง หรือเรียกว่า ถนนบ้านตาดทอง พ้ืนที่ด าเนินการ  
เป็นช่วงบริเวณที่มีชุมชนหนาแน่น มีหน่วยงานราชการ โรงเรียน และภาคเอกชนจ านวนมาก รวมทั้งเทศบาล
ต าบลตาดทองที่เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ แต่ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จากการสอบถาม 
ประชาชน ผู้น าชุมชน ในพ้ืนที่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอุบัติเหตุ ปรากฏว่ามีการเกิดอุบัติเหตุจ านวน
หลายครั้งต่อเดือน แต่ยังไม่มีหน่วยงานหลักด าเนินการในเรื่องการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งเรื่องข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติและเสียชีวิต เฉพาะพื้นที่ถนนดังกล่าว หน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านข้อมูล ไม่ได้แยกรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเฉพาะพ้ืนที่ท าให้การจัดการเรื่อง
ข้อมูลมีปัญหาในการปฏิบัติงาน และบริเวณหน้าตลาดตาดทอง มีการจอดรถยนต์ทั้งสองข้างทางท าให้เกิด
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดตาดทองก็ยังขาดความร่วมมือในการ
รักษาวินัยจราจร และเป็นปัญหาเรื่องมวลชนในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในการ
ด าเนินการในครั้งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร มีกระบวนการด าเนินงานตาม
หลักวงจรคุณภาพ ( PDCA ) มีการวางแผน (Plan) การด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน มีการจัดท า รวบรวม
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ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เชิญหน่วยงานของจังหวัดร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาในการด าเนินงาน (Do) จะเน้น
เร่ืองการมีส่วนร่วมทั้งภาคราชการ ผู้น าชุมชน และภาคประชาชน เป็นหลักในการจัดการ โดยทั้งกิจกรรมที่
ด าเนินการร่วมกับชุมชน มีการแต่งตั้งคณะท างานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัด และระดับ
พ้ืนที่ มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายจ านวน 15 หน่วยงาน เข้าร่วมประกอบด้วย ส านักงานประชาสัมพันธจังหวัด
ยโสธร ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร  โรงพยาบาลยโสธร แขวงทางหลวงยโสธร 
ส านักงานขนสงจังหวัดยโสธร ต ารวจภูธรจังหวัดยโสธร เทศบาลต าบลตาดทอง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) สาขายโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ บริษัทกลางคุ้มครอง              
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขายโสธร ผู้น าชุมชนบ้านตาดทอง นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดยโสธร 
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ประจ าจังหวัดยโสธร  ซึ่งได้ก าหนดแนวทางมาตรการในการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่เป้าหมาย 6 มาตรการ พรอมมอบหมายภาคีเครือขายฯ ที่เขารวม จ านวน 15 หนวย
งานรับผิดชอบด าเนินการตามขอตกลงในแตละมาตรการตามบทบาทหน้าที่ประจ าของหน่วยงาน โดยมีการ
รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้ที่ประชุมทราบทุกเดือน (Check) ดังนี้  

1. มาตรการดานการบริหารจัดการ  
2. มาตรการดานการรณรงคประชาสัมพันธถนนและการสัญจรอยางปลอดภัย  
3. มาตรการดานสังคม และชุมชน  
4. มาตรการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจังและตอเนื่อง  
5. มาตรการการแกไขปญหาจุดที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง (บริเวณหนาตลาดตาดทอง)  
6. มาตรการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ 

เมื่อมีการติดตามและประเมินผลในการด าเนินการตามมาตรการแล้ว ก็สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งน าข้อมูลที่ต้องปรับปรุงการท างาน น าเสนอให้ผู้บริหารระดับจังหวัดทราบ และแจ้งสั่งการให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าไปถือปฏิบัติต่อไป (Action) ในส่วนของงบประมาณในการด าเนินโครงการ ไดรับ
สนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานสนับสนุนการ
ด าเนินงานปองกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สอจร.) และในส่วนการ
ด าเนินงานตาม 6 มาตรการที่ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานในคณะท างานไปด าเนินการนั้น ได้จากงบประมาณ
ปกติของแต่ละหน่วยงาน  โดยมีกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ มีพิธีเปิดโครงการจัดแถลงข่าว พิธีเปิดถนน
ปลอดภัย และมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุหลัก  กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 150 คน ประชุมคณะท างาน จ านวน 10 คร้ัง และ
สนับสนุนเครือข่ายสื่อมวลชน จัดท าสื่อ และสื่อสารความเสี่ยง จ านวน 5 แห่ง ในการด าเนินงานได้มีการน า
หลักการท างาน (5ส= สารสนเทศ/ข้อมูล    สหสาขาวิชาชีพ  สุดเสี่ยง  สุดคุ้ม  ส่วนร่วม) และ (5ช= ชง  เชื่อม 
ช้อน เช็ค ชม) เป็นหลักในการท างานในครั้งนี้ ทั้งในเรื่องสารสนเทศ/ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่
โครงการฯ คณะท างานมอบหมายให้หน่วยกู้ภัยฮุก 31 จุดยโสธร โรงพยาบาลยโสธร  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด และบริษัทกลางฯ เป็นผู้รวบรวมข้อมูล  และรายงานที่ประชุมทุกเดือน  การด าเนินงานตาม 6 
มาตรการที่ก าหนดเป็นการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ประจ าของแต่ละหน่วยงานในลักษณะสหสาขาวิชีพ 
และหลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในระดับจังหวัด ระดับพ้ืนที่ชุมชนในการจัดกิจกรรม การประชุม
คณะท างาน ไดมีการบูรณาการทั้งดานงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการด าเนินงานของ
หน่วยงานตาม 6 มาตรการ ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ ส านักงาน ปภ.จังหวัดยโสธร ในฐานะเลขานุการ
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร มีการชงข้อมูลในวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปอลดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร (ศปถ.จังหวัด) ทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช็ค
ตรวจสอบเพื่อน าไปปฏิบัติ 
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ภาพกิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายสื่อมวลชน จัดท าสื่อ และสื่อสารความเสี่ยง 
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ภาพกิจกรรมผลการด าเนินการตามมาตรการที่คณะท างานโครงการฯ ก าหนด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

ผลผลิตและผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของโครงการเกิดข้ึนทั้งในระหว่างด าเนินโครงการ และหลัง 
ด าเนินการ จากการติดตามประเมินผลโดยคณะท างาน พบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่เป้าหมาย ยังมี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกเดือน แต่ความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง  บริเวณหน้าตลาดตาดทอง ไม่
มีการจอดรถบริเวณสองข้างทาง โดยเทศบาลตาดทองได้จัดสถานที่จอดรถให้และจัดอาสาสมัครป้องกันภัย้่าย
พลเรือน (สมาชิก อปพร.) อ านวยความสะดวก โดยวางแท่งแบริเออร์และกรวยสะท้อนแสงตามแนวถนนหน้า
ตลาดซึ่งเป็นจุดเสี่ยงเพ่ือลดความเร็วรถท าให้อุบัติเหตุหน้าตลาดลดลง และมีการตั้งด่านของต ารวจภูธรเมือง
ยโสธรเป็นประจ าทุกวันบนถนนแจ้งสนิทบริเวณเป้าหมาย แขวงทางหลวงยโสธร ได้ท าการปรับปรุงขยายถนน
ช่วงบริเวณด้านหน้าตลาด ซึ่งขณะนี้ด าเนินการช่วงที่หนึ่งแล้วเสร็จ คงเหลืออีกหนึ่งช่วงอยู่ระหว่างการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลาง ในส่วนของเทศบาลตาดทองเจ้าของพ้ืนที่เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในพ้ืนที่มากขึ้น โดยมีการจัดสรรงบประมาณเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนบ้านตาดทอง
ในปีงบประมาณ 2560 และมีการขยายผลการดูแลอ านวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนจากตัวอย่างตลาดตาด
ทอง  ไปยังบริเวณหน้าโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ โดยผู้น าชุมชนบ้านตาดทองและผู้ปกครอง ครู นั กเรียน
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ บทเรียนความส าเร็จของโครงการในครั้งนี้ คือ ท าให้ทราบว่าการท างานในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีความหลากหลายอย่างกรณีถนนบ้านตาดทอง ต้องใช้หลักการท างาน 5ส 5ช โดยต้อง
อาศัยแรงขับจากทุกภาคส่วนร่วมกัน และปัจจัยของความส าเร็จที่ส าคัญ คือ ในระดับนโยบายของจังหวัด และ
เจ้าของพ้ืนที่ให้ความส าคัญในการด าเนินโครงการท าให้เกิดการขับเคลื่อนงาน รวมทั้งการเสียสละในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ในส่วนปัญหาอุปสรรคต่อความส าเร็จและความยั่งยืนของโครงการ 
คือ ความต่อเนื่องของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และขาดหน่วยงาน หรือบุคคลแกนน าในการขับเคลื่อน
งานในโอกาสต่อไปเมื่อโครงการสิ้นสุด ข้อเสนอแนะในการขยายผลเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว คือ ด้านเครือขายประชาสัมพันธ ควรจะมีการพัฒนากลุมเครือขายฯ อยางตอเนื่อง และเพ่ิมเครือขาย
เขาไปในระดับต าบล และหมูบาน ใหครอบคลุมพ้ืนที่ ดานการปฏิบัติงานของหนวยงานในพ้ืนที่ เชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตองเขามามีบทบาทในการดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่อยางจริงจังและ 
ตอเนื่อง โดยการสนับสนุนทั้ง บุคลากร เครื่องมือ และงบประมาณ  
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ความปลอดภัยสร้างทีว่ินัยจราจร 
 

นางสาวคุณชนะอนันต์  พันธุ์ศิริ  
สนง.ปภ.จ.ศรีสะเกษ 

สถานการณ ์
จังหวัดศรีสะเกษ มีประชากร 1,443,976 คน แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาค/ท้องที่ จ านวน 

22 อ าเภอ 206 ต าบล 2,626 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 2
แห่ง เทศบาลต าบล 23 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 191 แห่ง รวม 217 แห่ง มีพ้ืนที่ 8,839,976 ตาราง
กิโลเมตร เส้นทางคมนาคม มีทางหลวงแผ่นดินติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 226 จาก 
จังหวัดนครราชสีมา ผ่านจังหวัดศรีสะเกษ ไปจังหวัดอุบลราชธานี และทางหลวงหมายเลข 24จากอ าเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา ผ่านจังหวัดศรีสะเกษ ไปจังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณการใช้รถใช้ถนนแปรผันโดยตรง
กับประชากร จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านของการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
ระหว่างจังหวัด มีสภาพการจราจรที่หนาแน่นในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 
เข้าพรรษา และวันหยุดต่อเนื่อง ซึ่งมีปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์เป็นจ านวนมาก ทั้งในเขตเทศบาลเมือง 
อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้านต่างๆ สถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดศรีสะเกษ มีค่อนข้างมากตามสัดส่วนประชากร 
7.59 คนต่อแสนประชากร สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดศรีสะเกษ สรุปได้ดังนี้  

1. ร้อยละ 96.74 สาเหตุจาก พฤติกรรมของคน เช่นขับรถเร็ว, เมาแล้วขับ, ้่า้ืนสัญญาไฟ
จราจร, ตัดหน้ากระชั้นชิด, แซงรถผิดกฎหมาย และอ่ืนๆ 

2. ร้อยละ 2.19 สาเหตุเกี่ยวกับถนนและสิ่งแวดล้อม เช่น ถนนลื่น, ถนนช ารุด, ถนนมืด, มี้น
ตก, มีหมอกควัน, มีสิ่งกีดขวาง และอ่ืนๆ 

3. ร้อยละ 1.07 สาเหตุเกี่ยวกับรถ เช่น ระบบห้ามล้อขัดข้อง, ล้อ/เพลาหลุด, ยางเสื่อมสภาพ
, ระบบบังคับเลี้ยวขัดข้อง และอ่ืนๆ  

ในปี 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงมีนโยบายให้บรรจุการด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยทางถนนเป็นหนึ่งในวาระการขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษปลอดภัยทางถนนตลอด 365 วัน โดย
มอบหมายให้ ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกัน
ด าเนินการส ารวจจุดเสี่ยงในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ  และหาแนวทางแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงร่วมกันเพื่อให้จ านวน
อุบัติเหตุลดลง และเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัดตามค าสั่งจังหวัดศรี
สะเกษ ที่ 1145/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษและ
คณะอนุกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 28 เมษายน 2558  

จากการประชุมศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2559 ได้สรุปจุดเสี่ยงจากลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความปลอดภัย
ต่างๆ ที่มีผลให้เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุมาเป็นข้อสรุปจุดเสี่ยงทั้งหมด พร้อมการลงพื้นที่โดยมีทีมสหสาขาภาคี
เครือข่ายงานด้านอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 และวันที่ 28 มิถุนายน  
2559 เพ่ือหาข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา ทั้ง 20 จุด ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ดังนี้ 
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สรุปจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2559 

อ าเภอ จุดเสี่ยง (ปรับใหม่) 
พื้นที่ในความ
รับผิดชอบ 

ไตร
มาส 

เมืองศรีสะ
เกษ 

1. จุดกลับรถบริเวณหน้าห้างบิ๊กซี ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

1 
 

2. หน้ามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ แขวงทางหลวง ศก. ที่ 1 

กันทรลักษ์ 
3. แยกธงชัยมอเตอร์ แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2 
4. โค้งบ้านกระแซง แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2 

ขุนหาญ 
5. สี่แยกบ้านกราม แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2 
6. สี่แยกบ้านกุดนาแก้ว แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2 

2 
อุทุมพรพิสัย 

7. ทางโค้งหน้าโรงเรียนก าแพง (226) แขวงทางหลวง ศก. ที่ 1 
8. ทางโค้งบ้านหนองสะเต็ง แขวงทางหลวงชนบท 

ศก. 
ราษีไศล 9. สามแยกคูโบต้า แขวงทางหลวง ศก. ที่ 1 
กันทรารมย์ 10. สี่แยกบ้านคล้อ แขวงทางหลวง ศก. ที่ 1  
เมืองศรีสะ
เกษ 

11. โค้งร้านลาบโพ้นค้อ แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2 

3 
กันทรลักษ์ 12. ค่ายทหารพราน 23 แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2 

ขุขันธ์ 
13. จุดยูเทิร์นหน้าโลตัส ขุขันธ์ แขวงทางหลวง ศก. ที่ 1 
14. บ้านสมบูรณ์ (ขุขันธ์ – ภูสิงห์) แขวงทางหลวง ศก. ที่ 1 

พยุห์ 15. หน้าร้านสะดวกซ้ือ (7-11) ตรงข้ามร้านยอดอ้อ แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2 

เมืองศรีสะ
เกษ 

16. สามแยก อสมท. แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2 

4 
17. หน้าโรงสีไฟเจียเม็ง แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2 
18. ทางโค้งเข้าบ้านหนองไผ่ แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2 
19. สี่แยกกองร้อยอาสารักษาดินแดน (อส.) แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2 
20. หน้าโรงเรียนบ้านกุดโง้ง แขวงทางหลวง ศก. ที่ 2 

แนวทางการแก้ไขจากการประชุม ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหาของจุดเสี่ยง
ในเบื้องต้น ขึน้อยู่กับบริบทของจุดเสี่ยง ซึ่งการแก้ไขดังกล่าว จะมีทั้งท่ีต้องใช้งบประมาณและหน่วยงานภาครัฐ
เข้าไปด าเนินการ บางจุดไม่ต้องใช้งบประมาณเพียงแต่มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบว่า พ้ืนที่จุด
นี้เป็นจุดเสี่ยง ให้เ้้าระวังในการขับขี่ ส าหรับแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง อาทิ แก้ไขโดยการติดตั้งไฟกระพริบ 
ป้ายสัญญาณเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งในแต่ละจุดเสี่ยง หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่สามารถด าเนินการได้เอง 
หากแต่พ้ืนที่จุดเสี่ยงที่มีความจ าเป็นต้องใช้หลักวิศวกรรมจราจรเข้ามาแก้ไขปัญหา จึงจ าเป็นต้องให้หน่วยงานที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่ แขวงทางหลวง และแขวงทางหลวงชนบท เข้ามาด าเนินการ พ้ืนที่จุดเสี่ยงที่
ได้รับการแก้ไข อาทิ 
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ซึ่งในการแก้ไขจุดเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2559 ทางทีมสหสาขาภาคีเครือข่ายงานด้าน
อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดศรีสะเกษได้เลือกจุดเสี่ยงบริเวณสี่แยก บ้านคล้อ ต าบลดู่ อ าเภอกันทรารมย์ 
บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 กับถนนทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ 3012ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงของ
จังหวัด ที่พบว่าเป็นบริเวณท่ีเกิดเหตุซ้ าซากทุกปี 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 

สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากถนนสายหลัก (สาย 226) เป็นทางตรง 
ยานพาหนะที่ขับขี่ผ่านเส้นทางนี้ วิ่งด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด จากการตรวจจับความเร็ว 
ประมาณ 120 กม./ชม.  ซึ่งกฎหมายก าหนดไม่เกิน 90 กม./ชม. และมีปริมาณการจราจรมากเฉลี่ยถึง 13,524 
คันต่อวัน รวมไปถึงไหล่ทางของถนนทั้งสองข้าง เป็นทางลาดชัน ท าให้ยานพาหนะที่มาจากถนนสายรอง ต้อง
เร่งเครื่องขึ้นมาท าให้เกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะที่มาจากถนน สายหลัก และถนนสายรองมีชาวบ้านสัญจรกัน
ไปมาอย่างไม่มีระเบียบ รวมถึงการน าสัตว์เลี้ยงข้ามบนถนนสายหลัก 
การด าเนินงาน 

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ ก าหนดให้มีการส ารวจและสอบถามข้อมูล ทั้งก่อนและหลัง   
ด าเนินการและก าหนดแนวทางการแก้ไขแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

 การแก้ไขระยะที่ 1  
   - ถนนสายรอง ซึ่งเป็นถนนของกรมทางหลวงชนบท ท าป้ายเตือนว่าข้างหน้ามีทางแยก 
   - ถนนสายหลัก (สาย 226) ท าเกาะสี ติดตั้งลูกระนาดสี ติดตั้งไฟกระพริบ และป้ายเตือน

ข้างหน้ามีทางแยก 
   - ประชาชนในพื้นที่จัดตั้งด่านชุมชนในช่วงวันหยุดเทศกาล เพ่ือเตือนประชาชนที่สัญจรไป

มาระหว่างหมู่บ้านและถนนสายหลัก 
 การแก้ไขระยะที่ 2 
   - ถนนสายหลัก (สาย 226) แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ได้ใช้งบปกติประมาณแปดแสนบาท

เศษ ก่อสร้างเกาะยกทาสี วางแบร์ริเออร์หัวเกาะ และติดตั้งป้ายเตือนครบถ้วน ไฟกระพริบ ไฟฟ้าแสงสว่าง 
ตลอดความยาวของเกาะ ซึ่งตรงตามหลักวิศวกรรมจราจรทั้งสิ้น และเป็นการอ านวยความปลอดภัยด้านถนน
ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา 
ผลการด าเนินงาน 

 ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ได้น าแนวทางการแก้ไขเข้ารายงาน
ที่ประชุมให้ทราบในเบื้องต้น หลังจากท่ีมีการด าเนินการแก้ไข ทั้งในระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ซึ่งคณะท างาน
สหสาขาภาคีเครือข่ายงานด้านอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดศรีสะเกษได้มีการส ารวจจ านวนอุบัติเหตุ หลังจาก
ที่มีการแก้ไขในระยะที่ 1 พบว่าจ านวนอุบัติเหตุลดลง โดยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่   
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29 สิงหาคม 2559 มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ลักษณะของอุบัติเหตุคือ ขับรถชนเกาะกลางถนน การเกิดอุบัติเหตุครั้ง
นี้ เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎจราจรโดยไม่ท าตามป้ายสัญญาณเตือนว่า ให้ระวังทางข้างหน้ามี
ทางแยก และจากการแก้ไขในระยะที่ 2 ยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทั้งนี้จากการสอบถามประชาชนที่ใช้รถ
สัญจรบริเวณนี้พบว่า เมื่อขับรถมาถึงบริเวณจุดนี้แล้วเห็นป้ายสัญญาเตือน และไฟกระพริบ ท าให้ชะลอ
ความเร็วลง อัตราการเกิดอุบัติเหตุจึงไม่มี และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมก าหนดจุดให้สัตว์เลี้ยงข้ามผ่านเฉพาะ
บริเวณ อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ได้เข้าร่วมจัดตั้งด่านชุมชน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าและ
ตักเตือนการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล วันหยุดต่อเนื่องกับประชาชนที่สัญจรไปมา ซึ่งก็เป็นการช่วยให้สถิติ
จ านวนอุบัติเหตุลดน้อยลง 

 จากการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในครั้งนี้ รายการถนนปลอดภัย  ซึ่งออกอากาศทาง ช่อง 7 ส ี
โดยเนื้อหารายการ เป็นการน าเสนอการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในการลดจ านวนอุบัติเหตุ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับ
จังหวัดอ่ืนๆ และเป็นการขอบคุณคณะท างาน ภาคีเครือข่ายที่ร่วมบูรณาการในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง โดย
ทางทีมงาน ช่อง 7 สี ได้เข้ามาลงพื้นที่ถ่ายท ารายการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 และก าหนดออกอากาศใน
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 17.40 น.  
 
 
 
 
 
 
บทเรียนความส าเร็จ   

ปัจจัยเอื้อ 
 - จากปัญหาอุบัติเหตุ และการสัญจรไปมาอย่างไม่เป็นระบบ ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดตั้งด่านชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับผู้น าท้องถิ่นดังเช่น ตัวอย่างสี่
แยกบ้านคล้อ ท าให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ เห็นปัญหา และให้ความส าคัญ
กับการแก้ไขปัญหา จึงได้มีข้อสั่งการให้ใช้หลักวิศวกรรมจราจรแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ดังกล่าว ในขณะเดียวกัน 
กระทรวงคมนาคม ได้จัดสรรงบประมาณจ านวน แปดแสนเศษ เพ่ือใช้ในการด าเนินการ ต่อในระยะที่ 2 ให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
การติดตามประเมินผล 

 มีการติดตามและประเมินผลโดยการส ารวจ และสอบถามข้อมูลจากประชาชนในพ้ืนที่ และ
ประชาชนที่สัญจรไปมาบนท้องถนน พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลในการแก้ไขระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึง
เดือนกรกฎาคม 2559 ท าให้ทราบว่าจ านวนอุบัติเหตุลดลง 
ปัญหา / อุปสรรค 

 งบประมาณในระดับจังหวัดมีจ ากัดส าหรับการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมได้ทันเหตุการณ์ 
สอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองศรีสะเกษ การแก้ไขปัญหาจึงต้องเกิดจากการมีส่วนร่ วม
ของภาคประชาชน และงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง  
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แนวทางการขยายผล/ความต่อเนื่องย่ังยืนของโครงการ 
 - น าแนวทางการแก้ไขโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนใน

พ้ืนที่ไปขยายผลให้กับจุดเสี่ยงอ่ืนๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมอบรมให้ความรู้ในรูปแบบของศูนย์อ านวยการความปลอดภัย

ทางถนนระดับอ าเภอ และระดับท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่ในลักษณะสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักในเรื่องพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ  

 - ให้ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ โดยเจ้าหน้าที่ประจ าด่านชุมชน
สามารถตักเตือน และให้ความรู้กับประชาชน โดยอาศัยความใกล้ชิดและความคุ้นเคย 

 - ควรมีการบูรณาการแผนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตลอดทั้งปี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วาระจังหวัด ที่ให้จังหวัดศรีสะเกษปลอดภัยทางถนนตลอด 365 วัน 

- มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประชาสัมพันธ์ 
- ควรให้มีการประชุมคณะท างานอย่างต่อเนื่อง 
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เพราะอุบัติเหตุ(จังหวัดร้อยเอด็) ไม่ใช่..........เรื่องของเวรกรรม 
       

 สุภาภรณ์  ทัศนพงศ์ 
                              ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
สถานการณ ์
 จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางภาคอีสาน มีทางหลวงหลายสายพาดผ่าน เพ่ือมุ่งสู่จังหวัด
อุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม ฯลฯ จ านวนยานพาหนะที่สัญจรในจังหวัดร้อยเอ็ด มีมากทั้งในช่วงเทศกาล 
และช่วงเวลาปกติ ท าให้มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 27.59 ต่อแสนประชากร (รายงาน
สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ในปี 2557) เป็นสาเหตุการตายล าดับที่ 3 รองจากมะเร็งและ
หลอดเลือดหัวใจ นั่นเป็นสาเหตุที่ท าให้ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศนโยบาย 
“ร้อยเอ็ด 7 มาตรการ” และ ก าหนดให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน “ร้อยเอ็ด
เมืองแห่งความปลอดภัย (Roi et Healthy City)” กลไกในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ประกอบด้วย การ
จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ระดับจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนอ าเภอทั้ง 20 อ าเภอ และก าหนดให้มีการขับเคลื่อน ศปถ.อปท. ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 แต่.....อุบัติเหตุก็ยังไม่ลด 
 นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
โดยการตั้งคณะอนุกรรมการด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยง ในการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนทั้งจังหวัด ผลการประชุมพบว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน(เครือข่าย 5 E) มีผลการด าเนินงานตลอดทั้งปี แต่ยังขาดการเชื่อมโยงที่ดี รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนยังขาดการมีส่วนร่วมของพ้ืนที่หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของผู้ใช้รถใช้ถนน ท าให้การ
ด าเนินงานดังกล่าวขาดพลังที่จะท าให้ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลงได้  จากปัญหาดังกล่าวจึงได้เกิด
กระบวนการชักชวนผู้ที่มีหน้าที่หลักในการท างานดังกล่าวพูดคุยทั้งในรูปแบบการประชุม การเสนอข้อมูลทาง
กลุ่มไลน์ การส่งข้อมูลทางอีเมลล์ การกินข้าวเล่าเรื่อง หรือแม้แต่การพูดคุยในงานต่างๆที่มีโอกาสได้พบปะกัน 
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการหนุนเสริมจากแผนงาน
ป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร) รวมทั้งงบสนับสนุนจาก บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพราะทุกภาค
ส่วน ทุกภาคีเครือข่ายมีแนวคิดเดียวกันว่า “อุบัติเหตุไม่ใช่......เรื่องของเวรกรรม” แต่สามารถป้องกันได้ โดย
พยายามช่วยกันลดปัจจัยเสี่ยงที่จะท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
 น าเสนอข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน น าไปสู่การก าหนดจุด
เสี่ยง การเสนอแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยง มอบหมายผู้มีหน้าที่ในการจัดการจุดเสี่ยงไปด าเนินงาน และให้น าเสนอ
ผลการด าเนินงานในการประชุมครั้งต่อไป นอกจากนั้น ประธานคณะอนุกรรมการด้านข้อมูลการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ยังเน้นหนักไปที่สถานศึกษา โดยให้เลขาคณะอนุกรรมการ เชิญผู้บริหารหรือผู้แทนจาก
ส านักงานการประถมศึกษาเขตทั้ง 3 เขต  และเขตมัธยมศึกษา จ านวน 1 เขต ให้เข้าร่วมประชุมเพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ แก่คณะอนุกรรมการ ในส่วนตัวแทนจากท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการด าเนินงานมาตรการองค์กรโดย
เน้นหนักการสวมหมวกนิรภัย 100% ในองค์กร และยังมีการขับเคลื่อนโดยการก าหนดธรรมนูญหมู่บ้านใน
เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในต าบลหนองหิน อ าเภอเมืองสรวง เมื่อผนวกรวมกับการขับเคลื่อน
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ถนนปลอดภัยในสถานศึกษาของบริษัทกลาง อีก 5 แห่ง ร่วมกับการสนับสนุนหมวกนิรภัยแก่สถาน
ประกอบการและสถานศึกษาจาก ส านักงานขนส่งจังหวัด จ านวน 100 ใบ ท าให้การด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีการขยับพร้อมๆกันหลายภาคส่วน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 ผลผลิต  

มีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับอ าเภอ 20 อ าเภอ มีแผนปฏิบัติการ 
ระดับอ าเภอทั้ง 20 แห่ง เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ
เป็นเวทีบูรณาการการท างานและการบูรณาการงบประมาณในการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ทั้งงบปกติและงบสนับสนุนระดับอ าเภอ จังหวัด ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 

ผลลัพธ์ 
จากการประกาศนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ท าให้หน่วยราชการทุกหน่วยต้องมี 

มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของหน่วยงาน รวมทั้งบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรการ       
ปี 2558 มีจ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 7,848 คน ปี 2559 จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
7,935 คน ถึงแม้จ านวนการบาดเจ็บไม่ลดลง แต่จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง โดยปี 2558 มี
ผู้เสียชีวิต 223 คน ปี 2559 (ต.ค 58 ถึง ก.ค 59) จ านวน 197 คน 

 การด าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดังนี้ 
หน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ 
สนง.ปภ.จังหวัด -ตั้ง ศปถ.จังหวัด และมีการประชุม ทุกเดือน            

-ตั้ง ศปถ.อ าเภอ 20 อ าเภอ และก าหนดให้มีการ
ประชุมทุกเดือน  

-งบจาก กรมฯ
จ านวน 400,000 
บาท                    

 -ตั้ง ศปถ.จังหวัด และมีการประชุม ทุกเดือน          
-ตั้ง ศปถ.อ าเภอ 20 อ าเภอ และก าหนดให้มีการ
ประชุมทุกเดือน                                            
-MOU หน่วยงานราชการและสถานศึกษาทุกแห่ง 

-งบสนับสนุนจาก 
ส อ จ ร .  จ า น ว น
150,000 บาท 

อบต.เหนือเมือง                       
                                              
ส านักงานขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
                                                     
บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ           
                                               
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 
 
                            

-การส่งเสริมมาตรการองค์กรเพ่ือการใช้รถใช้ถนนที่
ปลอดภัย                                                        
-สนับสนุนงบประมาณกินข้าวเล่าเรื่อง 2 ครั้ง                                     
-แก้ไขจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ที่ได้จากการวิเคราะห์ ข้อมูล 3 
ฐาน                                         
-สนับสนุนหมวกนิรภัยในองค์กรที่ก าหนดมาตรการ
ก า ร ใ ช้ ร ถ ใ ช้ ถ น น ที่ ป ล อ ด ภั ย                                                                                    
-สนับสนุนงบประมาณกินข้าวเล่าเรื่อง 2 ครั้ง                                      
-สนับสนุนหมวกนิรภัยในองค์กรที่เข้าร่วมก าหนด
มาตรการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
-ประกาศนโยบายมาตรการองค์กรเพ่ือความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในหน่วยบริการทุก
ระดับ                                                       

-งบสนับสนุนจาก 
ส อ จ ร .  จ า น ว น 
189,000 บาท  
 10,000 บาท 
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โรงพยาบาลร้อยเอ็ด             
                          
ส านักงานบ ารุงทางจังหวัด
ร้อยเอ็ด  / ส านักงานทาง
หลวงชนบท                            

-สุ่มส ารวจการสวมหมวกนิรภัยในสถานบริการทุก
ระดับ และรายงานทุก 3  เดือน                        
-จัดท าข้อมูล 3 ฐาน และน าเสนอในที่ประชุม คณะ
อนุ ศปถ.จังหวัด                                              
-ก าหนดมาตรการองค์กรในการสวมหมวกนิรภัย 
พร้อมจ าหน่ายหมวกนิรภัยราคาถูกในโรงพยาบาล     
-ซ่อมแซมผิวถนนที่ช ารุด                                 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง                                
-ปรับปรุงจุดเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 3 ฐาน                                                          

 
 

 
บทเรียนความส าเร็จ 
 ปัจจัยเอื้อ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความส าคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการประกาศ
นโยบายจังหวัดปลอดภัยจาก 

อุบัติเหตุทางถนน ท าให้หน่วยงานอื่นๆ ตอบสนอง และก าหนดมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน มีคณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ท าให้เป็นการประชุมเฉพาะวาระเรื่องของ
อุบัติ เหตุ มีเวลาในการน าเสนอ และวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาอุบัติเหตุได้ 
กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือสั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับ
อ าเภอ และระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้มีการขยับการด าเนินงานด้านการป้องกัน แก้ไขปัจจัยที่
ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ถูกแก้ไขโดยอาศัยบริบทของพ้ืนที่โดยตรง  
 เงื่อนไข 

การตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับอ าเภอ เป็นการสั่งการให้ด าเนินการ
พร้อมกันทั้งจังหวัด แต่ยังขาด 

การขับเคลื่อน ให้เกิดกลไก การด าเนินงานที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาล คณะกรรมการหลาย
อ าเภอยังไม่มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ จึงควรจะชี้แจงกลวิธีด าเนินงาน 
พร้อมก าหนดกิจกรรม และ มีการติดตาม ควบคุมก ากับ รวมทั้งคัดเลือกอ าเภอที่มีความพร้อม เป็นพ้ืนที่น า
ร่อง เพื่อให้เห็นผล และเป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในจังหวัดได้  การแก้ไขจุดเสี่ยง ควรให้พ้ืนที่รับทราบ
ข้อมูล โดยการสะท้อนข้อมูลจากการวิเคราะห์ทั้งระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ เพ่ือให้สามารถจัดการในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ทั้งระดับต าบลและอ าเภอ และควรให้มี
ช่องทางในการน าเสนอปัจจัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้คณะกรรมการอ านวยการศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน พิจารณาให้การช่วยเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค 
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับอ าเภอขาดกลไกการ
ขับเคลื่อน จึงยังไม่เกิดการ 

ด าเนินงานที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผู้บริหารระดับอ าเภอ ต าบล บางแห่ง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับอ าเภอ ท าให้ยังไม่มีการด าเนินงาน  
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 การติดตามประเมินผล 
ยังไม่มีการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนระดับอ าเภอ 

 แนวทางขยายผล 
คัดเลือกอ าเภอที่มีความพร้อมในการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นพ้ืนที่ 

น าร่อง โดยก าหนดให้มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภออย่างน้อย 2 ต าบลเพ่ือให้สามารถด าเนิน
กระบวนการสร้างกลไกการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ ก าหนดให้
มีการศึกษาดูงาน การขับเคลื่อน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ ต าบล ที่
สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ระดับอ าเภอ ต าบล มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ก าหนดกลไก
การขับเคลื่อน ศปถ.อ าเภอ เช่น ก าหนดให้มีการประชุมทุกเดือน น าเสนอการด าเนินงานของ ศปถ.อ าเภอ     
ในที่ประชุม ศปถ.จังหวัดทุกเดือน จัดตั้งอนุกรรมการ ศปถ.อ าเภอเพ่ือให้สะดวกต่อการขับเคลื่อน รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนใน อปท.ต้นแบบ 
 ข้อเสนอแนะ 

การขับเคลื่อนทุกอ าเภอทั้งจังหวัด จะท าให้ไม่สามารถติดตาม สนับสนุนได้อย่าง 
เต็มที่ควร มีอ าเภอที่เน้นเป็นการเฉพาะเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ และสามารถเป็นต้นแบบเพ่ือถ่ายทอดไป
ยังอ าเภออ่ืนๆ ควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยง คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ ต าบล และควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือการขับเคลื่อนระดับ
อ าเภอ  
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การสร้างมาตรการองคก์รในการส่งเสรมิการสวมหมวกนิรภัย 100%  
(ห่วงใครให้ใส่หมวก)ต าบลเหนือเมือง จังหวัดร้อยเอด็ ปี 2559 

 

นางสาววรวรรณ  หนึ่งด่านจาก  
ศูนย์สุขภาพจิตที่9 นครราชสีมา 

สุภาภรณ์  ทัศนพงศ์ 
                              ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 ต าบลเหนือเมือง เป็นต าบลที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงมีบริบทเป็นสังคมเมือง จ านวน
ยานพาหนะ ที่สัญจรไปมาในแต่ละวันมีจ านวนมาก ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ การเกิดอุบัติเหตุจึงมีมาก
เป็นเงาตามตัว จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555-2557) จ านวน 159 120 และ 
329 ครั้ง ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยรุ่น (15-29 ปี) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง จึงร่วมกับบริษัทกลาง และภาคีเครือข่าย เช่นส านักงานขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย  จัดท า
โครงการ องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัยขึ้น โดยระยะเร่ิมต้นมีองค์กรเข้าร่วมประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหนือเมือง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี โดยมีเกณฑ์ประเมินที่บริษัทกลางร่วมกับ
คณะภาคีเครือข่าย ก าหนดขึ้น เมื่อมีการน ามาประเมินผลพบว่าผู้บริหารทั้ง 3 แห่ง มีความพึงพอใจ และ
ต้องการให้มีการด าเนินการต่อ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ดก็ชื่นชมและขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง ขยายพ้ืนที่ การด าเนินการออกไปให้กว้างขวาง
มากขึ้น เนื่องจากบุคลากรในองค์กรดังกล่าว มีพฤติกรรมการสวมใส่หมวกนิรภัยเพ่ิมมากขึ้น ไม่มีการเกิด
อุบัติเหตุของบุคลากรในองค์กรทั้ง 3 แห่งในรอบปีท่ีผ่านมา 
เป้าหมาย 
 1. เพ่ือส่งเสริมการสร้างมาตรการองค์กรในการสวมหมวกนิรภัย 100 ส าหรับผู้ใช้รถจักรายานยนต์
ในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในเขตต าบลเหนือเมือง และต าบลอื่นที่สนใจ 
 2. เพ่ือลดจ านวนผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของบุคลากรในองค์กรที่เข้า
ร่วมโครงการ 
 3. ค้นหาองค์ความรู้ในการสร้างมาตรการองค์กรการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พื้นที่เป้าหมาย 

 1 องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง 
 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีร้อยเอ็ด 

  3. โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 
  4. บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จ ากัด (อ าเภอจังหาร) 
   5. บริษัทหุ้นส่วนจ ากัดไทยเพ่ิมพูนโฮมช็อป 
  6. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
  7. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
  8. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ตัวช้ีวัด 
 1.  เกิดมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100% อย่างน้อย  5 องค์กร 
 2.  ร้อยละ 50 ขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้ 

รถจักรยานยนต์ของบุคลากรในองค์กร 100% 
 3 ร้อยละ 50 ขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถลดอุบัติเหตุฯ การบาดเจ็บ และ 

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของบุคลากรในองค์กร จากปีท่ีผ่านมา 
 4 เกิดชุดความรู้ และองค์ความรู้ ในการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% 

 ผลการด าเนินงาน 
 ก.ผลที่ได้ตามตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ เกิดมาตรการองค์กรในการสวม
หมวกนิรภัย 100 % จ านวน 5 องค์กร เกิด องค์กรต้นแบบ ในการสวมหมวกนิรภัย 100%  สามารถผลักดัน
ให้เกิดการด าเนินงานทั้งในส่วนของห้างสรรพสินค้าที่มีผู้ใช้รถจักรยานยนต์จ านวน 200-400 คันต่อวัน และ ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการเป็นองค์กรต้นแบบตัวอย่าง และ ผ่านการรับรองโดยเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับประเทศ ในขณะเดียวกัน ยังมีสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่ก าลังรอรับการรับรองเป็นองค์กรต้นแบบอีก 1 
แห่งและมีการขับเคลื่อนในองค์กรอ่ืนๆ ตามมา รวมทั้งมีการสั่งการให้ขยายจากระดับอ าเภอ    ลงสู่ระดับ
ท้องถิ่น รวมทั้งจะด าเนินการเข้ม ในสถานศึกษา เป็นล าดับต่อไป  เป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
ให้ความสนใจ และ ให้ขยายไปในต าบลอื่นๆให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด จากการติดตามผลการด าเนินงานพบว่าใน
ระยะเวลา 1 ปี ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  

ข.ผลอ่ืนๆที่ได้นอกเหนือจากเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ 
 นายอนุสรณ์  แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายให้สถานที่ราชการทุกแห่ง เป็นเขต
สวมหมวกนิรภัย 100% และก าหนดให้มีการบันทึกความร่วมมือในการด าเนินการดังกล่าว มีการติดตามก ากับ 
และขยายผลไปยังสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นองค์กรสวมหมวกนิรภัยทุกแห่ง 
6.ชุดความรู้ในการสร้างมาตรการองค์กรการส่งเสริมหมวกนิรภัย “องค์ความรู้ในการต่อยอด การ
ขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร” กระบวนการขับเคลื่อนผ่าน ( ผ่าน 5 ส 5 ช)   จากการถอดบทเรียน ใน
ภาครัฐพบว่า  

รูปแบบการด าเนินงาน ใช้ – ความรู้ - ทัศนคติ- Situation -  พรบ.- วินัย  กฎหมาย   
วิธีการ การมีส่วนร่วมในทุกๆกระบวนการ ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ มีส่วนร่วม คิด ท า ในองค์กร เปิด

โอกาสในการน าเสนอแนวทางร่วมกัน การให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ต่อยอดความรู้ ข่าวสาร  เห็นตัวอย่างเพ่ือน
ได้รับบาดเจ็บ บทลงโทษส าหรับผู้ละเมิด ข้อตกลงในองค์กร ได้แก่การตักเตือน  การประเมินในการต่อสัญญา
จ้าง  ใช้การประชุมต่อเนื่อง ให้ข้อมูลทุกเวที เชื่อมกับงานปกติ  

ส าหรับภาคเอกชนใช้แนวคิด ว่า “การเสียชีวิต บาดเจ็บ มีผลกระทบต่อองค์กรและธุรกิจ และการ
เห็นคุณค่าตนเอง เป็นนโยบายผู้บริหาร ในหน่วยงานตนเอง เป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”  มี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. คืนข้อมูลและเสนอผลกระทบจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ จากบทเรียนความส าเร็จ ใน 3
องค์กร ต้นแบบ ในเวทีประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ และการประชุมภาคีแบบเคลื่อนที่ของทีม 
ต ารวจ /ปภและ รพ.ร้อยเอ็ด เพ่ือการ ชง เชียร์ เชื่อมกับผู้บริหารในด้านนโยบาย  
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2. ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือมอบ นโยบาย MOU  สั่งการ เป็นหนังสือสั่งการ ใน 8 หน่วยงานและ
สถานศึกษา สพฐ /สพม ทั้งจังหวัด ด าเนินการมาตรการองค์กร 100% และหน่วยงาน 8 องค์กร เข้าร่วม
องค์กรต่อยอด ขยายผล พร้อมเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต การสวมหมวกนิรภัย ก่อน หลัง 
ด าเนินงาน โดยผ่านการ ประชุมคณะกรรมเดือนละ 1 ครั้ง น ามาตรการ การเกิดอุบัติเหตุ ก าหนดกฎบัตร 
ก าหนดแผนงาน มาตรการองค์กร  โดยมีผู้บริหารรับรองและสนับสนุน ส ารวจ จักรยานยนต์ ใบขับข่ี พรบ 
และสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ใช้ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ  3 ฐาน  โดยคณะกรรมการ มีหลักคิดการด าเนินงาน 3 
หลักการ “รณรงค์/ปลุกจิตส านึก และสร้างกระแส” 

3. ร่วมกันจัดเวทีเชื่อมนโยบายและงบประมาณ ภาครัฐ เอกชน ทุกอ าเภอ รวมทั้งกรมทางหลวง
ชนบท และแผ่นดิน 

4. ขับเคลื่อนผ่านการมีส่วนร่วม ให้ความรู้ ข่าวสาร  จัดท ามาตรการ ข้อตกลง กติกา ภายในองค์กร
ต่อเนื่อง โดยการถ่ายทอดความรู้  ในสถานประกอบการที่สามารถด าเนินการสร้างมาตรการองค์กรได้ พบว่า
    

4.1 มีการก าหนดกฎบัตร และมีการหาภาคีเครือข่ายเพ่ิมขึ้น  
4.2 การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย และข่าวสารต่างๆในโรงงาน 
4.3 มีการติดตาม ควบคุมตรวจสอบ เช่น ใน ห้างสรรพสินค้าBig Cหากละเมิด มี้่ายบุคคลเข้าดูแล

ก ากับ 
4.4 เสริมภูมิคุ้มกัน และเพ่ิมและขยายเครือข่ายในหน่วยงานย่อยขององค์กรเอกชนในโรงงาน โดย  
o ประชาสัมพันธ์ นโยบาย ติดกฎบัตร ก าหนดพ้ืนที่สวมหมวก ติดป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 

ด้านนอก ในชุมชน และ  ในโรงงาน ติดสติ๊กเกอร์ร่วมโครงการ หากไม่ปฏิบัติตาม มีการลงโทษและมีบันทึกกฎ
บัตร ผู้กระท าผิดจะได้รับการปรับทัศคติ โดยการสื่อสาร พูดคุย สาเหตุไม่ปฏิบัติตาม ชี้แจงประจ าเดือนในการ
ประชุม คนงานจ านวน 1,800 คน ชี้แจงให้พนักงานเห็น ผลดี ผลเสียของการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการองค์กร  ผู้บริหารท าตัวเป็นต้นแบบ มีสหกรณ์หมวกนิรภัย ติดต่อหน่วยงานภายนอก มาท า พรบ.
และ จ าหน่ายหมวกนิรภัยแก่พนักงาน 
       ผลงานเด่นในสถานประกอบการ     

1. อบรมให้ความรู้แกนน า จนท.รักษาความปลอดภัย  
2. ใช้ระบบ C-TPAT เป็นระบบความปลอดภัยมาตรฐานขององค์กรเอกชน มาประยุกต์ใช้การควบคุม 

ก ากับ ในงานปกติ 
3. พัฒนาองค์กรและขยายเครือขายภายใน มีเครื่องตรวจวัดปริมาณ Alc พนักงานขับรถรับส่ง และ

ได้รับรางวัล ที่จังหวัดนนทบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียน ไพโรจน์วิชชาลยั เพราะเกิดอุบัติเหตุ 
มาก  โรงเรียนท ามาตรการ 100% โดยการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดสถานที่จอดรถ ท าป้าย 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 การด าเนินในโรงงาน ร่วมตรวจสอบ กองทุน ป้าย และการมีที่จอดรถ มีรถ
รับส่งพนักงาน มีเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ จากการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามประเมินผล โดย
คณะกรรมการและคณะพ่ีเลี้ยง 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 ไม่ต่อเนื่องในการท างาน  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 การด าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นภารกิจที่ต้องใช้ทรัพยากร ในการ
ด าเนินงาน จ านวนมาก ทั้งภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง การรับรู้ และการสร้างความตระหนัก ในการใช้รถ ใช้ถนน
ที่ปลอดภัยให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียน เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา และวัย
ท างาน ที่มีพฤติกรรมการใช้รถ ใช้ถนนที่ยังไม่ถูกต้อง ขาดจิตส านึก ในการขับขี่ที่ปลอดภัย จึงควรช่วยกัน
รณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัย โดยจัดท าเป็นหลักสูตรสอนในโรงเรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง 
ระดับอุดมศึกษา โดยก าหนดเป็นวิชาบังคับที่มีหน่วยกิต และ ควรเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การ
กวดขันในการมีใบขับขี่รถทุกชนิด เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ขับขี่รถบนถนน และป้องกันผู้ที่ไม่รู้
กฎจราจร ใช้รถ ใช้ถนน อันเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน คนอ่ืนๆ 
 การก าหนดให้สถานประกอบการที่มีผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการไปท างานเป็นเขตสวม
หมวกนิรภัย 100 % เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนน 
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การจัดการปัญหาอุบัตเิหตุในชุมชนแบบมสี่วนร่วม“โพธิ์ใหญ่ โมเดล” 
 

นางสาววรวรรณ  หนึ่งด่านจาก  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นครราชสีมา 

นายสมบูรณ์  เพ็ญพิมพ์  
สปสช.สาขาอุบลราชธานี  

 

สภาพพื้นที่ 
ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทชาวบ้านมีวิถีการ

ด ารงชีวิตความเป็นอยู่ค่อนไปทางชนบท ดังนั้นสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดจาอุบัติเหตุจึงมีความแตกต่าง
กัน แต่ปัจจัยส่งเสริมส าคัญที่พบในทั้งสองพ้ืนที่คือ การยึดมั่นในประเพณี วัฒนธรรมและมีความเป็นอยู่แบบ
สังคมไทยภาคอีสานดั้งเดิมที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกันเพ่ือ
สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกท่ีหนุนเสริมให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จได้ 
 ในสภาพปัจจุบันการรุกคืบของกระแสทุนนิยมที่หลั่งไหลเข้าสู่ชุมชนความเจริญด้านวัตถุลัทธิก าร
บริโภคที่มาพร้อมกับปัญหาทางคมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนต าบลโพธิ์ใหญ่ คือการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อได้เก็บข้อมูลและติดตามผลกระทบตามมาจากการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรแต่ละครั้งในต าบลโพธิ์ใหญ่พบว่า ส่วนใหญ่การเกิดอุบัติเหตุมีความเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ปัจจัยเสริมที่น าไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความเกี่ยวพันกับประเพณีวัฒนธรรมหรืองาน
บุญต่างๆ โดยเฉพาะวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ 

จากข้อค้นพบดังกล่าวท าให้ชุมชนเกิดแนวคิดที่จะแก้ปัญหาด้วยกันโดยใช้ฐานคิดของการสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชนเอง 
รวมถึงการวางแผนการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน ไม่ต้องรอนโยบายจากหน่วยงานอ่ืนมา
สั่งการ ปัญหาในพ้ืนที่คนในพ้ืนที่จะรู้ดีและมีทางแก้ได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนที่สุด 

ชาวบ้านในต าบลโพธิ์ใหญ่ยังเป็นชุมชนที่มีความช่วยเหลือเกื้อกูลยึดถือประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเชื่อ
เรื่องบุญกรรม ให้ความส าคัญกับสถาบันศาสนา และระบบการศึกษาที่มีในท้องถิ่นและจุดแข็งคือเป็นพ้ืนที่
้ึกงานของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพคือ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์แลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ซึ่งเป็นหน่วยงานนอกที่มาเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
จราจรในพ้ืนที่โดยได้รับการสนับสนุนอ านวยความสะดวกจากองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ใหญ่ทั้งด้าน
งบประมาณและสถานที่ในการจัดประชุมเสวนาของชาวบ้านซึ่งแตกต่างจากการด าเนินงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่
เป็นการสั่งตรงจากหน่วยเหนือ ขาดความร่วมมือจากชาวบ้านในการเข้าถึงปัญหาที่เป็นรูปธรรม 

จากบริบทข้างต้น ชุมชุนโพธิ์ใหญ่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสี่เส้า ประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ องค์การบริหารต าบลโพธิ์ใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์ใหญ่ องค์กร
ก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลโพธิ์ใหญ่ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรโดยใช้กลยุทธ์บันไดสามขั้น
คือ “สร้างความตระหนักปัญหาที่เกิดท าความรู้จักปัญหาอุบัติเหตุอย่างถ่องแท้ ร่วมแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม” 
โดยกลยุทธ์ทั้งสามขั้นตอนจะถูกน าไปใช้โดยการสอดแทรกในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
กลมกลืนระหว่างผู้ด าเนินโครงการและประชาชน ผ่านการจัดเวทีประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับ
ต าบล โดยการจัดเวทีประชาคมรายหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน สาระของการประชาคมประกอบด้วย การสร้างความ
ตระหนักต่อปัญหาอุบัติเหตุ ด้วยบทเรียนสะท้อนคิดเรื่องชีวิตหลังอุบัติเหตุ ตามหลักการเรียนรู้จาก
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สภาพการณ์จริง(Authentic Learning) ซึ่งเป็นการสะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
จากอุบัติเหตุอย่างรุนแรงจนไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้  ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสร้างบทเรียนชีวิต
ส าหรับตนเองและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอ่ืน เก็บรวบรวมบทเรียนชีวิตของทุกคนไว้เพ่ือน าไป
ประมวลเป็นภาพรวมของระดับต าบลต่อไป 

การค้นหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนโดยกระบวนการระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม 
โดยอาศัยหลักการเรียนรู้ที่อิงกับหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Based) น าเสนอแนวทางท่ีเป็นไปได้ในการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน ตามแนวทาง AIC (Appreciation Influence Control) 

คัดเลือกตัวแทนชุมชน จ านวน 10 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทน้่ายปกครอง(ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) 
จ านวน 2 คน ตัวแทน้่ายพัฒนา(สมาชิกสภาเทศบาล) จ านวน 2 คน ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านหรือกลุ่มอาสาสมัครอ่ืนในชุมชน จ านวน 4 คน และประชาชนทั่วไป 2 คน รวม 10 คน เพ่ือเข้า
ร่วมอบรมและเรียนรู้การจัดการปัญหาอุบัติเหตุของชุมชน 
  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการปัญหาอุบัติเหตุในชุมชนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส าหรับตัวแทนแต่
ละหมู่บ้าน จ านวน 130 คน ระยะเวลา 2 วันเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาอุบัติเหตุโดยชุมชนมีการ
แลกเปลี่ยนบทเรียนชีวิตและแนวทางท่ีเป็นไปได้ในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุ ที่ได้จากเวทีระดับหมู่บ้าน 
สังเคราะห์แนวทางการจัดการปัญหาอุบัติเหตุในชุมชนในภาพรวมของต าบลที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
 จัดเวที Kick off ขับเคลื่อนระดับต าบล โดยความร่วมมือกันระหว่างผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน เทศบาล/
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา วัดในพ้ืนที่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรในชุมชนและประชาชนทั่วไป กิจกรรมประกอบด้วย 

1 การประกาศวาระต าบลว่าด้วยการจัดการปัญหาอุบัติเหตุแบบยั่งยืน 
2 การน าเสนอเส้นทางการพัฒนาจากระดับหมู่บ้านสู่ระดับต าบล 
3 การลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างหน่วยงานและองค์กรในชุมชน 

ผลลัพธ์ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่  ทราบจุดเสี่ยงในชุมชน

ทั้งหมด  9 จุด ปัจจัยลักษณะ/ความรุนแรง การเกิดอุบัติเหตุมาจากความมึนเมาและขับรถเร็ว้่า้ืนกฎจราจร
เป็นหลัก ข้อเสนอแนะจากชุมชนในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยท า MOU ของแต่ละชุมชน ท าข้อเสนอให้
อบต.โพธิ์ใหญ่ ในการตั้งงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในระดับต าบลอย่าง
ยั่งยืน 

ผลส าเร็จของการขับเคลื่อนแนวทางโพธิ์ใหญ่ โมเดล โดยกลยุทธ์บันได 3 ขั้นถือเป็นทางออกของการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุของชุมชนนี่มีรากเหง้ามาจาก การรับรู้ปัญหาและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่าง
แท้จริงโดยบูรณาการความร่วมมือกับภาควิชาการจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเข้ามาหนุนเสริมพลังใน
ท้องถิ่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการแก้ปัญหาในชุมชนอย่างเป็นระบบมีความยั่งยืน  และเป็นต้นแบบให้
ท้องถิ่นชุมชนอื่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้น าไปประยุกต์ใช้ได้  เพ่ือจะลดอัตราการสูญเสียที่มีผลมาจากอุบัติเหตุ
จราจรในระดับประเทศได้ในที่สุด 
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ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนต าบลโนนโหนน 
อ าเภอวารินช าราบ  จงัหวัดอุบลราชธานีปี 2559 

 

นางสาววรวรรณ  หนึ่งด่านจาก  
ศูนย์สุขภาพจิตที่9 นครราชสีมา 

นายสมบูรณ์  เพ็ญพิมพ์  
สปสช.สาขาอุบลราชธานี 

  

 เขตต าบลโนนโหนน มีถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2178 ผ่าน มีรถสัญจรไปมาจ านวนมากและ
ในรอบปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จ านวนหลายรายส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ไม่สวมหมวกนิรภัยและเขตพ้ืนที่ต าบลโนนโหนน  มีจุดเสี่ยง 2 แห่ง เกิดอุบัติเหตุบ่อย จากพฤติกรรมการขับรถ
ย้อนศร จะมาโนนโหนน ท าให้เกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิตในรอบปีที่ผ่านมา เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บสาหัส  5 ราย  
บาดเจ็บเล็กน้อย 13 ราย 

ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโหนน  จึงเล็งเห็นความส าคัญของชีวิตและทรัพย์สินของ
ราษฎรในต าบลและประชาชนทั่วไปในการสัญจรไปมา ประกอบกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
มาตรา 67 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์กรบริหารส่วนต าบลโนนโหนน  จึงได้จัดอบรมและ
ประชุมผู้น าหมู่บ้าน เพ่ือร่วมกันค้นหาปัญหาและปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
โดยมีกระบวนการด าเนินงานดังนี้ 

1. การใช้เวทีผู้น าชุมชน(ท้องที่และท้องถิ่น)ในการขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง โดยมี ม.อุบลฯ/สสจ.อุบลฯ/
บ.กลางฯ เป็นที่ปรึกษาสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน 

2. ร่วมกันแก้ไข ก าจัดจุดเสี่ยง องค์ความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อนมีการให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยและ 
การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน/จนท.รัฐ/ครู/นักเรียนและพนักงาน
โรงงานบริษัทก้าวหน้า ไก่สด (จ านวน 7,241 คน) ท าประชาคมต าบล เพ่ือท าความเข้าใจค้นหาปัญหา สาเหตุ 
และหาแนวทางการแก้ไขทุกหมู่บ้านค้นหาจุดเสี่ยงและแก้ไขจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน โรงเรียน ชุมชน ถนนสาย 
2174  ต่อเนื่องจากปี 2558 บ.กลางฯ เป็นที่ปรึกษาในกลุ่มครูผู้น าทั้ง 12 หมู่บ้าน ผู้ประกอบการขับรถรับส่ง 
เอกชน ระดมความคิดเห็น  และจัดเวทีสัญจรเข้าไปในหมู่บ้าน กิจกรรมระดมความคิดเห็น ค้นหาจุดเสี่ยงใน
หมู่บ้าน ถนนหลัก และถนนรอง โดยให้เขียนแผนที่หมู่บ้านตนเอง ติดสติ๊กเกอร์ และหาแนวทางร่วมกัน แก้ไข
จุดเสี่ยงในชุมชน  

- จัดเวทีระดมมาตรการสังคมเพ่ือตั้งกฎข้อบังคับของสังคม  เกิด มาตรการ 6 ข้อไม่เมาขับ ไม่ย้อนศร 
สวมหมวกนิรภัย ตรวจสภาพรถก่อนขับข่ี ห้ามขับข่ีบนเกาะกลางถนน และห้ามซ้อน 3(มอเตอร์ไซด์)  ออกเมื่อ 
29 เมษายน 2559  มีข้อตกลง ในเดือนพฤษภาคม  ประชาสัมพันธ์ในเดือน กรกฎาคม  และบังคับใช้ ตักเตือน 

- รณรงค์ ขับข่ีปลอดภัยเชิญวิทยากรให้ความรู้การขับข่ีปลอดภัย จากกู้ภัยรพ.วารินช าราบ 
สร้างบทบาทของแกนน า “บทบาทหน้าที่เป็นผู้น าชุมชน และอาสาสมัคร 3 คน ในหมู่บ้าน แต่ละหมู่ท ากฎ
ของหมู่บ้าน ผู้น าชุมชนดูแลลูกบ้านของตนเอง“เขาท าได้ดูแลลูกบ้านของตนเอง มีการตักเตือน ย้อนศร 
เวลาเร่งรีบ” 

- จัดท าข้อมูล กฎบัตร ให้บริการยืมหมวกนิรภัย แผนที่จุดเสี่ยง และส ารวจการใช้รถของหมู่บ้าน(รถ
มอเตอร์ไซด์ 60% บริษัทก้าวหน้าท าไก่ส่งออกต่างประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่น)  และรถยนต์  ซึ่งอยู่ระหว่าง
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รวบรวมรายงานจากหมู่บ้าน เป็นศูนย์วิทยุ ในศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยทางถนน ตั้งอยู่ใน อบต.โนนโหนน  
โดยมีการรายงาน การเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต ตามแบบรายอุบัติเหตุ   

-ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย สื่อ spot ในชุมชนสร้างจิตส านึก ในเวทีสัญจร เช่น ป้ายให้บริการ 
เรื่องให้ความรู้วินัยจราจรสติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บอร์ดมาตรการความปลอดภัยทางถนน ติดทุกหมู่บ้าน 
บทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่าย  

1. คณะท างานระดับจังหวัด (สสจ.) สนับสนุน ให้ความรู้  
2. มหาวิทยาลัยอุบล มาเป็นที่ปรึกษา 
3. บ.กลาง มาตรการองค์กร  
4. สถานีต ารวจ  

ผลผลิต 
1. เกิดแกนน า อาสาสมัครลดอุบัติเหตุ  ประกอบด้วยอาสาสมัครอุบัติเหตุ ปลัดอบต.ก านันสมาชิก

อบต. ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายมีครูในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมด าเนินการใน 12 หมู่บ้าน  
2. จุดเสี่ยงที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้รับการแก้ไข  ร้อยละ 70 
3. เกิดภาคีเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน 

เกิด Change agent ระดับต าบล 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหาจุดเสี่ยงและจัดท ามาตรการสังคม 
- จนท.รัฐและแกนน า ต้นแบบ 

Medium term 
- อบต.บูรณาการงบประมาณในงบปกติ แก้ไขจุดเสี่ยงและใช้มาตรการทางสังคมพิจารณาความดี

ความชอบ 
- บริษัทก้าวหน้าไก่สดใช้มาตรการทางสังคมเชื่อมกับโทษทางวินัย การสร้างแกนน าอาสาสมัครลด

อุบัติเหตุและด าเนินงานในศูนย์ข้อมูล ความปลอดภัยทางถนน ต.โนนโหนน อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
ภาคีเครือข่ายหลากหลาย ร่วมเรียนรู้บทบาท/วิธีการด าเนินงานและ  มีเจ้าภาพชัดเจน จนท.รัฐ/แกนน า
อาสาสมัครลดอุบัติเหตุ ต้นแบบที่เป็นผู้เ้้าระวังอุบัติเหตุในชุมชน 
เกิดมาตรการทางสังคม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโหนน ด าเนินการจัดกิจกรรมเวทีระดมความ   คิดเห็นหามาตรการทาง
สังคมของต าบลโนนโหนน  เพ่ือตั้งกฎข้อบังคับต าบลในการสวมหมวกนิรภัย และวินัยจราจรต่างๆเพ่ือสร้างความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนในเขตต าบลโนนโหนนทั้งหน่วยงานราชการ  โรงเรียน ผู้น าหมู่บ้าน และประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัยทางถนน และร่วมกันก าหนดมาตรการทางสังคมของต าบลโนนโหนน ให้เป็นที่
ยอมรับและปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือความปลอดภัยในการขับขี่ของประชาชน   ด าเนินการในวันที่  29  เมษายน  2559  
ณ วัดบ้านคอนสายหมู่ที่ 3  มติที่ประชุม ได้ก าหนดตั้งกฎข้อบังคับต าบลและมาตรการเพ่ือลดอุบัติทางถนนต าบล
โนนโหนน ดังนี้ 
 1) ห้ามขับรถ้่า้ืนทิศทางการเดินรถ (ย้อนศร) 
 2) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ 
 3) เมาไม่ขับ 
 4) ตรวจสภาพอุปกรณ์ของรถให้พร้อมก่อนการขับขี่ 
 5) ห้ามขับขี่บนเส้นทางห้ามใช้รถ เช่น ข้ามเกาะกลางถนน  
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 6) ห้ามบรรทุกเกินจ านวนที่กฎหมายก าหนด (ซ้อนสาม) 
 
ข้อค้นพบ  เพื่อความยั่งยืนใน 
จุดแข็ง 

- ผู้น า ท้องถิ่น(ร่วม)-อบต. สอบต.(ตัวแทนชุมชนปฏิบัติหน้าที่ในสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
วาระละ 4 ปี )  

- ผู้น า ท้องที่ (หลัก)-ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ประจ าต าบล ผู้ช่วยรักษาความสงบ(ผรส.) (อายุ 
60 ปี)  มีส่วนร่วม และประชุมสัญจร  ทุกหมู่บ้าน อบต. มีอะไรช่วยกัน เป็น unit เดียวกัน  12 หมู่บ้านเดือน
ละ 1 ครั้ง ประสานความร่วมมือ  

- ตัวแทนระดับอ าเภอ :  มีปลัดอ าเภอ ร่วมประสานระดับอ าเภอและต าบล เป็นตัวแทนอ าเภอ 
เกษตร กศน. ประมง ปศุสัตว์ 
การประเมินผล  

วัดผลจากการด าเนินโครงการฯ  พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร พฤติกรรมการขับขี่  ตาม
มาตรการสังคมประชาชนเห็นเป็นความปลอดภัยตนเอง มีผลต่อการต่อทะเบียน ความเคยชินของพฤติกรรม
เปลี่ยนไปของประชาชน  และมีผู้น าเป็นตัวอย่าง 
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ชุมชนต้นแบบ.....สู่การขยายผล 
 

นางสาวจิราภรณ์  ปะธรรมโย 
ม.วงษ์ชวลิตกุล 

 

ในปี 2557 เทศบาลต าบลท่าช้างร่วมกับชุมชน ได้จัดท า โครงการ“ท่าช้างร่วมใจป้องกันอุบัติภัยและ
พัฒนาเครือข่าย   การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน”โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)3,000,000 บาท เกิดเป็นเครือข่ายในการท างานเสริมสร้างพลังความ
ร่วมมือบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสู่ระดับต าบล/ชุมชนใน
พ้ืนที่ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน  ท าให้เกิดการกระตุ้นตระหนักและปลุก
กระแสชุมชนในตื่นตัวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับต าบล/ชุมชนของตนเองให้มีความ
เข้มแข็ง เกิดพลังชุมชนต้นแบบขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเกิดการแข่งขันน าไปสู่การ
ขยายผลไปยังต าบลอ่ืนๆในพ้ืนที่ให้มีลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตให้ลดลงเหลือน้อย
ที่สุดเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558  จึงได้ขยายผลการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนในเขตเทศบาลต าบลท่าช้างโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณด าเนินการจากกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และงบประมาณสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐ/เอกชนที่
เกี่ยวข้อง ท าให้การด าเนินโครงการเพื่อขยายผลของรูปแบบการด าเนินงานและน าความรู้ด้านวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยบนถนนของหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านปลอดภัยทางถนนไปสู่ด าเนินงานในกลุ่มนักเรียนในระดับ
เด็กก่อนวัยเรียน เด็กประถมศึกษา , มัธยมศึกษา ,  และผู้ประกอบการ และเพ่ือให้เกิดผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
Change Agent ที่จะเป็นเจ้าของงานเพ่ือขับเคลื่อนต่อเนื่อง 
สร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อลดอุบัติเหตุ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน  

การเชิญชวนประชาชนเข้ามาเป็นคณะท างาน ที่ท าให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ราชการซึ่งเป็นผู้ด าเนินโครงการ กับภาคเอกชน และประชาชน ก่อให้เกิดความใกล้ชิด และความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน จะเป็นการตอบสนองการแก้ปัญหาตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และท าให้
ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไร และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ที่จะก่อให้เกิดผลในมิติต่างๆ 
ต่อโครงการ จึงได้ค้นหาเครือข่าย ที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนงานเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่
โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลท่าช้างและโรงงาน ตลอดจนหมู่บ้านที่เป็นทางผ่านเส้นทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย  

1.  เทศบาลต าบลท่าช้าง 
 2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค านกเปล้า 
 3.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าโพธิ์ 
 4.  โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 
 5.  สถานีต ารวจภูธรสว่างวีระวงศ์ 
 6.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 
 7.  โรงเรียนบ้านบัวเทิง 
 8.  โรงเรียนบ้านบัวท่า 
 9.  โรงเรียนบ้านค าโพธิ์โคกก่อง 
 10.  โรงเรียนศิริอุบลวรรณ 
 11.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอสว่างวีระวงศ์ 
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12. สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานี 
ผลลัพธ์สร้างการเปลี่ยนแปลง 

ค้นหาจุดเสี่ยงหน่วยงานภาคีและทีมสหวิชาชีพที่ร่วมกันก าหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง  ท าให้ทราบปัญหาหลัก และจุดเสี่ยง 
จุดเสี่ยงท่ีเกิดอุบัติเหตุ จ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ผลทีเ่กิด 
เส้นทางสายหลัก   
ทางแยกทางร่วมบริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน
ท่าช้างอุบัติเหตุ 

10 ครั้ง บาดเจ็บสาหัส 

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 5 ครั้ง บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต 1 คน 
ทางแยกเข้าออกบริเวณปั้มน้ ามัน ปตท. 5 ครั้ง เสียชีวิต 1 คน 
ทางแยกเข้าออกบริเวณปั้มน้ ามัน พีที 4 ครั้ง บาดเจ็บสาหัส 
ใต้ทางต่างระดับบริเวณปากทางเข้าหมู่ที่ 
4  บ้านบัวเทิง 

4 ครั้ง บาดเจ็บสาหัส 

บริเวณทางเลี่ยงเมืองบริเวณโรงเรียนบ้าน
บัวเทิง 

2 ครั้ง  

บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านบัวท่า 2 ครั้ง บาดเจ็บสาหัส 
เส้นทางสายรอง   
ทางเข้าหมู่ที่  20  บ้านฮ่องอ้อ บริเวณบึง
ท่าช้างเชื่อมหมู่ที่ 6    

5 ครั้ง บาดเจ็บเล็กน้อย 

ทางแยกทางร่วมบริเวณหมู่ที่  8  บ้านค า
โพธิ์ 

5 ครั้ง บาดเจ็บเล็กน้อย 

 
 จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือให้ความรู้และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร โดยให้ความรู้ แก่เครือข่ายสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน และกลุ่มเด็กเยาวชนในสถานศึกษา ระดับประถมและมัธยมศึกษา 
 กลุ่มเครือข่ายสร้างความปลอดภัยทางถนน  ให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี 
และการปฏิบัติตามกฎจราจรและการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ 

กลุ่มเด็กเยาวชนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จ านวน  5  โรงเรียน  ได้แก่  
โรงเรียนบ้านท่าช้าง โรงเรียนบ้านบัวท่า  โรงเรียนบ้านบัวเทิง  โรงเรียนบ้านค าโพธิ์โคกก่อง  โรงเรียนศิริอุบล
วรรณให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรเบื้องต้นและการปฏิบัติตัวตามกฎหมายทั่วไป และการ้ึกวินัยจราจร  การ
โบกรถ  การปล่อยรถ  การใช้นกหวีด   การ้ึกวินัยของอาสาจราจรวิทยากรหลัก คือ จนท.ต ารวจจากสถานี
ต ารวจภูธรสว่างวีระวงศ์ 
 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ณ  โรงพยาบาลท่าหลวง  มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จ านวน  60 คน  ความร่วมมือในทุกสหวิชาชีพเป็น
หลักส าคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนน าเอาความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนามาตรการในลดความเสี่ยง
หลักในชุมชน    เพ่ือกระตุ้นและค้นหาหรือสร้างแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งความปลอดภัยทาง
ถนน และสามารถน ามาสังเคราะห์ความรู้เพื่อสร้างมาตรการหลักในการลดความเสี่ยงในชุมชนได้ในระดับดี 
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 กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 
“ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ”มีผู้ร่วมกิจกรรม  จ านวน  200  คน   

การบูรณาการ้ึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดของศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  ณ  บริเวณ
หน้าโรงเรียนบ้านท่าช้าง  มีการสมมติเหตุการณ์รถบรรทุกชนกันเกิดสารเคมีรั่วไหลมีบริษัทอุบลไบโอเอธานอล 
จ ากัด ร่วมจ าลองเหตุการณ์  , มีหน่วยกู้ชีพ 1669 ร่วมประสานงานส่งต่อผู้บาดเจ็บมีนายคันฉัตร ตันเสถียร 
รอง ผวจ.อุบลราชธานี เป็นผู้สังเกตการณ์  มีนายอ าเภอสว่างวีระวงศ์เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์  เพ่ือให้พัฒนา
กลไกการเข้าร่วมปฏิบัติการให้มีศักยภาพในการเผชิญเหตุ 

การบูรณาการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ระดับอ าเภอสว่างวีระวงศ์  เมื่อ
วันที่  7 มีนาคม 2559  และวันที่  23  มีนาคม  2559  ณ  โรงพยาบาลสว่างวีรวงศ์พบว่า  มีการพัฒนากลไก
ความร่วมมือให้มีความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ได้ในระดับดี  ได้รับความสนใจจากประชาชน เด็กและเยาวชนเป็น
จ านวนมาก  ท าให้เกิดความเกรงกลัวจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุหมู่   จึงสังเกตการณ์ในทุก
เหตุการณ์จ าลอง (ไทยมุง) 
 กิจกรรมอาสาจราจรสถานศึกษาผู้ร่วมกิจกรรม  จ านวน  208  คนสามารถวิเคราะห์จุดเสี่ยงเพ่ือ
สร้างมาตรการหลักในการลดความเสี่ยงในสถานศึกษาได้ในระดับดี  และท าสื่อจราจรในโรงเรียนให้ชัดเจน  
เช่นการก าหนดเส้นทางจราจร  ทางเข้า ทางออก   ทางแยกทางร่วม   เขตชุมชนโปรดลดความเร็ว 
 กิจกรรมอาสาจราจรของหมู่บ้านโดยการจัดท ากิจกรรมปลูกป่าเป็นแนวกั้นระหว่างถนนและริมน้ า 
จัดท าคอกไม้กั้นเป็นระยะ ๆ เว้นระยะตามแนวปลูกป่า และจัดท าแนวกันตกระหว่างสะพานกั้นบึงท่าช้าง  
เพ่ือให้ผู้ขับขี่ไปมาสังเกตุเห็นได้ง่ายเพ่ือลดอุบัติเหตุ 

กิจกรรมประกวดค าขวัญ นักเรียน จ านวน  5  โรงเรียน ท าให้กระตุ้นเตือนจิตส านึกในการขับขี่
ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย  พบว่า  นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจ านวนมากเพ่ือชิงรางวัล  จึงก าหนด
จ านวนรางวัลให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง 
เกิดผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 

 
 
 

Chang Agent 

ผู้บริหาร
โรงเรียน 

อาจารย์ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน 

เจ้าหน้าที่ รพสต. 

เจ้าหน้าที่
ต ารวจ 
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บทเรียนความส าเร็จ 
1. อบต. ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
2. ต ารวจ โรงเรียน กศน. อบต. การมีส่วนร่วมความมุ่งหวัง ต่อเด็กที่มีในอนาคตร่วมกัน  
- ต ารวจ มีความภาคภูมิใจ ที่เด็กมีความรู้จารจร มีประโยชน์ เด็กสามารถใช้ในชีวิตประจ าวัน ไปกับ

พ่อแม่ บอกพ่อแม่ได้ 
- โรงเรียน ได้ป้ายจราจร 20 ป้าย ถาวรใช้ในโรงเรียน งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จากโรงเรียน 

ไม่สามารถบริหารจัดการในกิจกรรมอย่างอ่ืนได้ เพราะได้ก าหนดมาให้แล้วในโครงการ ยกเว้นทางโรงเรียนจะ
ไปหางบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ การขยายผลในโรงเรียน ต่อยอดในลูกเสือ เนตรนารี และใช้เด็กท าหน้าที่ 
และเพ่ิมเติมความรู้  และบูณาการลูกเสือ เนตรนารี ต่อเนื่อง  และทางผอ.โรงเรียนเป็นเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีจะน ามาขยายผลต่อโดยจะเขียนของบประมาณ สสส. 

- กศน. ให้ทางต ารวจต่อยอด กับเด็กรอบนอก 15-59 ปี จบป. 6 ไปแล้ว เป้าหมาย โรงเรียนเป็นหลัก  
สนับสนุนอุปกรณ์ และป้าย  

- ต่อยอดท่านพี่เลี้ยงจากสถิติอุบัติเหตุที่ผ่านมาไม่ลด เพราะตามสภาพรถมากข้ึน เสียชีวิตมากขึ้นจึง
หาแนวแก้ไขในรูปแบบใหม่ กลุ่มเด็ก ส่งเสริม ป้องกัน  ผู้ใหญล่ดความเสี่ยง จุดเสี่ยง  
หากเข้ากับโรงงาน ให้สวัสดิการจังหวัด กับคนงานของเขา และรถขนส่ง (ขนส่งจังหวัด ต ารวจ) 

ข้อสังเกต  
 เปิดอาเซียน มีรถเพ่ือนบ้าน ใช้ความเร็ว สภาพรถดี รถในชุมชนเพ่ิมข้ึนมาก รถการขนส่งสินค้า ไทย-

ลาว  บริบทเปลี่ยนแปลง เส้นทางยาวไม่มีไฟแดง 
เส้นทางสะพานต่างระดับ  พนักงานบริษัทท าผิดกฎจราจร โรงงานอุบลออโต้ กระทิงแดงร้านค้า

ริมทาง เป็นจุดเสี่ยงที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึน 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. มีความเข้มแข็งของผู้น าและแกนน า ภายใต้แนวคิด “ผู้น าท าก่อน”มีการแลกเปลี่ยน สนทนาร่วมกันทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
3.มีกระบวนการในการผลักดันในหน่วยงานทั้งส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน มีการด าเนิน
ตามแผนที่จัดท าขึ้น เช่น การตรวจสอบจุดเสี่ยงร่วมกัน การจัดประชุมคณะท างาน การอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตลอดจนการติดตามประเมินผลโครงการ 
4.มีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้การด าเนินเป็นไปอย่าง
ราบรื่น 
5. มีการกระตุ้นให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการน าเสนอความก้าวหน้าของโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงาน สามารถน าแนวทางปฏิบัติที่ดี ของโครงการไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อ่ืนๆได้ 
6.ร่วมกันสร้างกระบวนการอย่างมีส่วนร่วม ในโครงการทุกกิจกรรมการมีส่วนร่วม มีนายอ าเภอ 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. ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรม ต้องผ่านเกณฑ์แบบทดสอบความรู้ อย่างน้อย  60%  

(จ านวน  100 คน)มีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร และ การใช้รถใช้ถนน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ค่าคะแนน 80-
100 )  คิดเป็น  ร้อยละ  70 เกณฑ์ดี   (ค่าคะแนน 60-79 )  คิดเป็น ร้อยละ  24 เกณฑ์พอใช้(ค่าคะแนน 50-
69 )  คิดเป็น  ร้อยละ  6 

2. ความพึงพอใจ มีความพึงพอใจมาก 
3. อัตราการสวมหมวกกันน๊อค  เพ่ิมขึ้นจากเดิมไม่ต่ ากว่า 70%  
4. จ านวนเยาวชนแกนน าอาสาจราจร/ผู้น าอาสาจราจร เพ่ิมขึ้นจากเดิมไม่ต่ ากว่า 50%  พบว่า แกน

น าเยาวชนอาสาจราจร จากโรงเรียน  5  แห่ง   เป้าหมายก าหนดไว้ 100  คน หลังด าเนินโครงการมีอาสา
จราจร จาก 5 โรงเรียน จ านวน  208 คน แกนน าอาสาจราจร เป้าหมายก าหนดไว้จากหมู่บ้านแห่งละ 10 คน 
จ านวน 20  หมู่บ้านรวม 200 คน จากกิจกรรมอาสาจราจรหมู่บ้านมีการวัดผลเชิงปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า 200 คน 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. การประเมินสถานการณ์  ไม่เป็นไปตามแผนงาน  เนื่องจากขอรับการสนับสนุนโครงการ ฯ เมื่อปี 
2558  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  เมื่อวันที่  6  ตุลาคม   2558  มีสถานการณ์การตรวจสอบการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายที่ท าให้เกิดความสับสน  ผู้ประสานงานยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนจึงชะลอการด าเนินการไว้ระยะ
หนึ่ง  และเป็นช่วงที่สถานศึกษาปิดภาคเรียนท าให้ต้องหยุดกิจกรรมไปโดยปริยาย  ท าให้การด าเนินโครงการ
ล่าช้ากว่าที่ก าหนด 

2. ต าบลท่าช้าง มีแหล่งท่องเที่ยวอเล็กซานเดอร์มหาราช ที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่  20  
พฤศจิกายน  2557 ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนน
เพ่ือรองรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าในการเป็นเจ้าของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว   จ าเป็นต้องประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องให้ประชาชนสร้างความร่วมมือในการเป็นเจ้าของพ้ืนที่ที่ดีในการสร้างอาสาสมัครช่วยเหลือด้าน
อุบัติเหตุทางถนนและทางน้ า (กรณีเกิดพ้ืนที่ริมแม่น้ ามูลถูกน้ าท่วม) เพิ่มมากข้ึน โดยประสานสนธิก าลังร่วมกับ 
มทบ.22 , สภ.สว่างวีระวงศ์ และผู้น าชุมชนให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนและทางน้ า 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. มีการแก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงเดิม 
2. คนในชุมชน มีส่วนร่วมในการลดและป้องกันอุบัติเหตุได้ ช่วยเป็นหูเป็นตาแก่ต ารวจ แจ้งเบาะแส

ผู้กระท าผิดกฎจราจร ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ต ารวจด้านอาสาสมัคร อ านวยความสะดวกด้านการจราจร 
3. ขยายเครือข่ายและรูปแบบการด าเนินโครงการให้กับชุมชนและท้องถิ่นอ่ืนๆ 
4. ทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ ถือเป็นต้นทุนที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหา 

ควรค้นหาและชักชวนมาร่วมเป็นภาคีเครือข่าย 
5. ชุมชนควรเรียนรู้ที่จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นได้  
6. ควรมีนักวิชาการให้ความรู้ในการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงที่ถูกต้อง เหมาะสมให้กับคนในชุมชนและ

หน่วยงานในพื้นท่ี 
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การแก้ไขจุดเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                  

   พ.ต.ท.สรวิชญ์ ภูวเศรษฐ์นนท์  
ต ำรวจภูธรจังหวัดกำฬสินธุ ์

 

ในปี พ.ศ.2558 – 2559 จังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ด ำเนินโครงกำร กิจกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนน โดยมีศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นศูนย์กลำงในกำรปฏิบัติ มีเครือข่ำย 5 
E ที่ร่วมท ำงำนแบบบูรณำกำรจำกทุกหน่วยงำนเป็นสหสำขำ ซึ่งมีส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำ    สำธำรณภัย
จังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นเลขำศูนย์ฯ ในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน และร่วมกับหน่วยงำน ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องในกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน รวมทั้งได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กรภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ 
และมีมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมกำรป้องกันและลดปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน  

จำกข้อมูล ในปี 2556 เกิดอุบัติเหตุ จ ำนวน 172 รำย เสียชีวิต 105 คน บำดเจ็บ 178 คน ปี 2557 เกิด
อุบัติเหตุ 217 รำย เสียชีวิต 128 คน บำดเจ็บ 181 คน ซึ่งมีข้อมูลว่ำส่วนหนึ่งอุบัติเหตุได้เกิดซ้ ำในจุดเดิมของ
ถนน ที่สำมำรถเรียกได้ว่ำเป็นจุดเสี่ยงและในเวลำที่ผ่ำนมำยังคงมีอุบัติเหตุเกิดซ้ ำในที่เดิม   จึงได้จัดตั้งคณะ 
ท ำงำน โดยมีรองผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด เป็นประธำน รองแขวงกำรทำง เป็นรองประธำน เพ่ือสืบสวน
สอบสวนสำเหตุอุบัติเหตุที่เกิดซ้ ำในจุดเดิม แล้วน ำข้อมูลปัจจัยทุกด้ำน มำสรุปในรูปของคณะท ำงำน เพ่ือ
วิเครำะห์หำสำเหตุเชิงลึก และก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไข เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ทั้งระยะสั้น และระยะยำว   
  การด าเนินการ มีโดย   

ประชุมคณะท ำงำนในระดับจังหวัด/อ ำเภอ/ท้องถิ่น  เพ่ือท ำควำมเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของคณะท ำงำน
และวำงแผนกำรด ำเนินงำน  กำรวิเครำะห์ปัญหำจำกข้อมูลอุบัติเหตุเดิม คณะท ำงำนทุกระดับได้ร่วมวิเครำะห์
ปัญหำและข้อมูลสถิติเดิมที่มีอยู่ในปีที่ผ่ำนมำ ของจังหวัดกำฬสินธุ์ และก ำหนดจุดเสี่ยงที่ควรแก้ไขก่อน เร่งด่วน 
และก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ลงพื้นที่ เพ่ือกำรส ำรวจสภำพจุดเสี่ยงที่ส ำคัญเร่งด่วน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 ตุลำคม 2558 คณะท ำงำนระดับจังหวัดร่วมกับระดับอ ำเภอ/ท้องถิ่นร่วม 40 คน ได้ร่วมกัน  
ส ำรวจสภำพจุดเสี่ยง รวมทั้งสภำพกำรจรำจร กำรใช้รถใช้ถนน ที่จุดเสี่ยงส ำคัญ ถนนกำฬสินธุ์-สมเด็จ แยกหำม
แหโพนทอง อ.เมืองกำฬสินธุ์ ที่เกิดอุบัติเหตุในห้วงปี 2558 จ ำนวน 5 ครั้ง บำดเจ็บสำหัส 7 คน เสียชีวิต 3 คน 
และท่ีถนนกำฬสินธุ์-กมลำไสย แยกเตำไหไผ่ทอง อ.เมืองกำฬสินธุ์ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
205 Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

การแก้ไขจุดเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                  

   พ.ต.ท.สรวิชญ์ ภูวเศรษฐ์นนท์  
ต ำรวจภูธรจังหวัดกำฬสินธุ ์

 

ในปี พ.ศ.2558 – 2559 จังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ด ำเนินโครงกำร กิจกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนน โดยมีศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นศูนย์กลำงในกำรปฏิบัติ มีเครือข่ำย 5 
E ที่ร่วมท ำงำนแบบบูรณำกำรจำกทุกหน่วยงำนเป็นสหสำขำ ซึ่งมีส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำ    สำธำรณภัย
จังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นเลขำศูนย์ฯ ในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน และร่วมกับหน่วยงำน ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องในกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน รวมทั้งได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กรภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ 
และมีมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมกำรป้องกันและลดปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน  

จำกข้อมูล ในปี 2556 เกิดอุบัติเหตุ จ ำนวน 172 รำย เสียชีวิต 105 คน บำดเจ็บ 178 คน ปี 2557 เกิด
อุบัติเหตุ 217 รำย เสียชีวิต 128 คน บำดเจ็บ 181 คน ซึ่งมีข้อมูลว่ำส่วนหนึ่งอุบัติเหตุได้เกิดซ้ ำในจุดเดิมของ
ถนน ที่สำมำรถเรียกได้ว่ำเป็นจุดเสี่ยงและในเวลำที่ผ่ำนมำยังคงมีอุบัติเหตุเกิดซ้ ำในที่เดิม   จึงได้จัดตั้งคณะ 
ท ำงำน โดยมีรองผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด เป็นประธำน รองแขวงกำรทำง เป็นรองประธำน เพ่ือสืบสวน
สอบสวนสำเหตุอุบัติเหตุที่เกิดซ้ ำในจุดเดิม แล้วน ำข้อมูลปัจจัยทุกด้ำน มำสรุปในรูปของคณะท ำงำน เพ่ือ
วิเครำะห์หำสำเหตุเชิงลึก และก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไข เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ทั้งระยะสั้น และระยะยำว   
  การด าเนินการ มีโดย   

ประชุมคณะท ำงำนในระดับจังหวัด/อ ำเภอ/ท้องถิ่น  เพ่ือท ำควำมเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของคณะท ำงำน
และวำงแผนกำรด ำเนินงำน  กำรวิเครำะห์ปัญหำจำกข้อมูลอุบัติเหตุเดิม คณะท ำงำนทุกระดับได้ร่วมวิเครำะห์
ปัญหำและข้อมูลสถิติเดิมที่มีอยู่ในปีที่ผ่ำนมำ ของจังหวัดกำฬสินธุ์ และก ำหนดจุดเสี่ยงที่ควรแก้ไขก่อน เร่งด่วน 
และก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ลงพื้นที่ เพ่ือกำรส ำรวจสภำพจุดเสี่ยงที่ส ำคัญเร่งด่วน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 ตุลำคม 2558 คณะท ำงำนระดับจังหวัดร่วมกับระดับอ ำเภอ/ท้องถิ่นร่วม 40 คน ได้ร่วมกัน  
ส ำรวจสภำพจุดเสี่ยง รวมทั้งสภำพกำรจรำจร กำรใช้รถใช้ถนน ที่จุดเสี่ยงส ำคัญ ถนนกำฬสินธุ์-สมเด็จ แยกหำม
แหโพนทอง อ.เมืองกำฬสินธุ์ ที่เกิดอุบัติเหตุในห้วงปี 2558 จ ำนวน 5 ครั้ง บำดเจ็บสำหัส 7 คน เสียชีวิต 3 คน 
และท่ีถนนกำฬสินธุ์-กมลำไสย แยกเตำไหไผ่ทอง อ.เมืองกำฬสินธุ์ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
205 Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

การแก้ไขจุดเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                  

   พ.ต.ท.สรวิชญ์ ภูวเศรษฐ์นนท์  
ต ำรวจภูธรจังหวัดกำฬสินธุ ์

 

ในปี พ.ศ.2558 – 2559 จังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ด ำเนินโครงกำร กิจกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนน โดยมีศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นศูนย์กลำงในกำรปฏิบัติ มีเครือข่ำย 5 
E ที่ร่วมท ำงำนแบบบูรณำกำรจำกทุกหน่วยงำนเป็นสหสำขำ ซึ่งมีส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำ    สำธำรณภัย
จังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นเลขำศูนย์ฯ ในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน และร่วมกับหน่วยงำน ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องในกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน รวมทั้งได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กรภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ 
และมีมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมกำรป้องกันและลดปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน  

จำกข้อมูล ในปี 2556 เกิดอุบัติเหตุ จ ำนวน 172 รำย เสียชีวิต 105 คน บำดเจ็บ 178 คน ปี 2557 เกิด
อุบัติเหตุ 217 รำย เสียชีวิต 128 คน บำดเจ็บ 181 คน ซึ่งมีข้อมูลว่ำส่วนหนึ่งอุบัติเหตุได้เกิดซ้ ำในจุดเดิมของ
ถนน ที่สำมำรถเรียกได้ว่ำเป็นจุดเสี่ยงและในเวลำที่ผ่ำนมำยังคงมีอุบัติเหตุเกิดซ้ ำในที่เดิม   จึงได้จัดตั้งคณะ 
ท ำงำน โดยมีรองผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด เป็นประธำน รองแขวงกำรทำง เป็นรองประธำน เพ่ือสืบสวน
สอบสวนสำเหตุอุบัติเหตุที่เกิดซ้ ำในจุดเดิม แล้วน ำข้อมูลปัจจัยทุกด้ำน มำสรุปในรูปของคณะท ำงำน เพ่ือ
วิเครำะห์หำสำเหตุเชิงลึก และก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไข เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ทั้งระยะสั้น และระยะยำว   
  การด าเนินการ มีโดย   

ประชุมคณะท ำงำนในระดับจังหวัด/อ ำเภอ/ท้องถิ่น  เพ่ือท ำควำมเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของคณะท ำงำน
และวำงแผนกำรด ำเนินงำน  กำรวิเครำะห์ปัญหำจำกข้อมูลอุบัติเหตุเดิม คณะท ำงำนทุกระดับได้ร่วมวิเครำะห์
ปัญหำและข้อมูลสถิติเดิมที่มีอยู่ในปีที่ผ่ำนมำ ของจังหวัดกำฬสินธุ์ และก ำหนดจุดเสี่ยงที่ควรแก้ไขก่อน เร่งด่วน 
และก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ลงพื้นที่ เพ่ือกำรส ำรวจสภำพจุดเสี่ยงที่ส ำคัญเร่งด่วน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 ตุลำคม 2558 คณะท ำงำนระดับจังหวัดร่วมกับระดับอ ำเภอ/ท้องถิ่นร่วม 40 คน ได้ร่วมกัน  
ส ำรวจสภำพจุดเสี่ยง รวมทั้งสภำพกำรจรำจร กำรใช้รถใช้ถนน ที่จุดเสี่ยงส ำคัญ ถนนกำฬสินธุ์-สมเด็จ แยกหำม
แหโพนทอง อ.เมืองกำฬสินธุ์ ที่เกิดอุบัติเหตุในห้วงปี 2558 จ ำนวน 5 ครั้ง บำดเจ็บสำหัส 7 คน เสียชีวิต 3 คน 
และท่ีถนนกำฬสินธุ์-กมลำไสย แยกเตำไหไผ่ทอง อ.เมืองกำฬสินธุ์ 
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การแก้ไขจุดเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                  

   พ.ต.ท.สรวิชญ์ ภูวเศรษฐ์นนท์  
ต ำรวจภูธรจังหวัดกำฬสินธุ ์

 

ในปี พ.ศ.2558 – 2559 จังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ด ำเนินโครงกำร กิจกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนน โดยมีศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นศูนย์กลำงในกำรปฏิบัติ มีเครือข่ำย 5 
E ที่ร่วมท ำงำนแบบบูรณำกำรจำกทุกหน่วยงำนเป็นสหสำขำ ซึ่งมีส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำ    สำธำรณภัย
จังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นเลขำศูนย์ฯ ในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน และร่วมกับหน่วยงำน ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องในกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน รวมทั้งได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กรภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ 
และมีมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมกำรป้องกันและลดปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน  

จำกข้อมูล ในปี 2556 เกิดอุบัติเหตุ จ ำนวน 172 รำย เสียชีวิต 105 คน บำดเจ็บ 178 คน ปี 2557 เกิด
อุบัติเหตุ 217 รำย เสียชีวิต 128 คน บำดเจ็บ 181 คน ซึ่งมีข้อมูลว่ำส่วนหนึ่งอุบัติเหตุได้เกิดซ้ ำในจุดเดิมของ
ถนน ที่สำมำรถเรียกได้ว่ำเป็นจุดเสี่ยงและในเวลำที่ผ่ำนมำยังคงมีอุบัติเหตุเกิดซ้ ำในที่เดิม   จึงได้จัดตั้งคณะ 
ท ำงำน โดยมีรองผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด เป็นประธำน รองแขวงกำรทำง เป็นรองประธำน เพ่ือสืบสวน
สอบสวนสำเหตุอุบัติเหตุที่เกิดซ้ ำในจุดเดิม แล้วน ำข้อมูลปัจจัยทุกด้ำน มำสรุปในรูปของคณะท ำงำน เพ่ือ
วิเครำะห์หำสำเหตุเชิงลึก และก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไข เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ทั้งระยะสั้น และระยะยำว   
  การด าเนินการ มีโดย   

ประชุมคณะท ำงำนในระดับจังหวัด/อ ำเภอ/ท้องถ่ิน  เพ่ือท ำควำมเข้ำใจบทบำทหน้ำท่ีของคณะท ำงำน
และวำงแผนกำรด ำเนินงำน  กำรวิเครำะห์ปัญหำจำกข้อมูลอุบัติเหตุเดิม คณะท ำงำนทุกระดับได้ร่วมวิเครำะห์
ปัญหำและข้อมูลสถิติเดิมที่มีอยู่ในปีที่ผ่ำนมำ ของจังหวัดกำฬสินธุ์ และก ำหนดจุดเสี่ยงที่ควรแก้ไขก่อน เร่งด่วน 
และก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ลงพื้นที่ เพ่ือกำรส ำรวจสภำพจุดเสี่ยงที่ส ำคัญเร่งด่วน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 ตุลำคม 2558 คณะท ำงำนระดับจังหวัดร่วมกับระดับอ ำเภอ/ท้องถิ่นร่วม 40 คน ได้ร่วมกัน  
ส ำรวจสภำพจุดเสี่ยง รวมทั้งสภำพกำรจรำจร กำรใช้รถใช้ถนน ที่จุดเสี่ยงส ำคัญ ถนนกำฬสินธุ์-สมเด็จ แยกหำม
แหโพนทอง อ.เมืองกำฬสินธุ์ ที่เกิดอุบัติเหตุในห้วงปี 2558 จ ำนวน 5 ครั้ง บำดเจ็บสำหัส 7 คน เสียชีวิต 3 คน 
และท่ีถนนกำฬสินธุ์-กมลำไสย แยกเตำไหไผ่ทอง อ.เมืองกำฬสินธุ์ 
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เก็บข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดบนจุดเสี่ยงห้วงเวลำตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 ถึงเดือนพฤษภำคม 2559 คณะ
สืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ จว.กำฬสินธุ์ ทั้งระดับจังหวัดและระดับอ ำเภอ/ท้องถิ่น ร่วมลงพ้ืนที่ เพื่อเก็บข้อมูล
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนที่จุดเสี่ยงเดิม หรืออุบัติเหตุใหญ่มีผู้บำดเจ็บหรือเสียชีวิตจ ำนวนมำกที่จุดเสี่ยงใหม่ ครั้งละ 10 คน 
เพ่ือน ำมำร่วมประชุมวิเครำะห์หำสำเหตุเชิงลึก เดือนละ 2-5 รำย และพิจำรณำก ำหนดแนวทำงแก้ไข 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. รถส่งนักเรียนพลิกคว่ ำ ที่ถนนห้วยผึ้ง-สมเด็จ นักเรียนบำดเจ็บ 17 คน  
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วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.20 น. รถปิคอัพชนรถ จยย.  ถนนหนองแคน อ.ดอนจาน เด็กที่ขับและซ้อนเสียชีวิต 2 คน 
นายวินัย  วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เยีย่มคนเจ็บที่โรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

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 

กำรประชุมคณะท ำงำนประจ ำเดือน ห้วงเวลำตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 ถึงเดือนพฤษภำคม 2559 
คณะท ำงำนโครงกำรฯ ซึ่งเป็นคณะสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ จว.กำฬสินธุ์ ทั้งระดับจังหวัดและระดับอ ำเภอ/
ท้องถิ่น ร่วมประชุมทุกเดือน เพ่ือเสนอข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น และพิจำรณำวิเครำะห์ 
หำสำเหตุเชิงลึก รวมทั้งพิจำรณำก ำหนดแนวทำงแก้ไข แล้วสรุปผลกำรประชุม ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง น ำไป 
พิจำรณำแก้เบื้องต้นเป็นระยะสั้น และน ำเสนอคณะกรรมกำรรักษำควำมม่ันคงและควำมสงบ จว.กำฬสินธุ์ 
 เพ่ือทรำบและมอบหมำยหน่วยงำนรับผิดชอบต่อไป 
 

 

 

 

การประชุมคณะท่างานทุกเดือนเพื่อสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก และวิเคราะห์ก่าหนดแนว
ทางแก้ไข   
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กำรแก้ไขจุดเสี่ยงเพ่ือลดอุบัติเหตุ คณะท ำงำนได้แจ้งผลกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงแก้ไขให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง น ำไปพิจำรณำด ำเนินกำร เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำระยะสั้น  และระยะยำว ต่อไป ซึ่งหน่วยงำนภำคี
เครือข่ำย ได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ ที่ จุดเสี่ยงต่ำงๆ ในห้วงเดือนตุลำคม 2558 ถึงเดือน 
พฤษภำคม 2559 ร่วม 10 จุด เช่น ตัวอย่ำงจุดที่แก้ไข  
 

จุดเสี่ยง-จุดอันตราย ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว 
 หลังจำกท่ีได้ท ำงำนตำมกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น ด้วยยุทธวิธี 5ส 5ช ของ สอจร.ได้แก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง 
จ ำนวน 10 จุด คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ จำกจุดเสี่ยงเดิมทั้งหมด 40 จุด ดังนี้  

1.จุดเสี่ยง-จุดอันตรำยสำมแยกห้วยสีทน ถนนหมำยเลข 227ระหว่ำง อ.เมืองกำฬสินธุ์ ไป อ.สหัสขันธ์
งบประมำณในกำรแก้ไขปัญหำ จ ำนวน 200,000 บำท 
2.จุดเสี่ยงหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำโลตัส ถนนหมำยเลข 12 เขตเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ งบประมำณในกำรแก้ไขปัญหำ 
จ ำนวน 300,000 บำท 

3.จุดเสี่ยงหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี ถนนสำย 12 เขตเทศบำลซึ่งมีเหตุรถออกจำกบิ๊กซีจะตัดกระแสเพ่ือ
เข้ำจุดกลับรถ ชนกับรถทำงตรงจึงแก้ไข งบประมำณในกำรด ำเนินกำร รวม 250,000 บำท 

4. จุดเสี่ยงจุดกลับรถ หน้ำตลำดเทศบำลโคกสี ถนนสำย 12เทศบำลต ำบลโคกศรี(แยกกอไผ่น้อย )กม.
622 + 832 งบประมำณในกำรด ำเนินกำร รวม 300,000 บำท 

5. จุดเสี่ยง-จุดอันตรำย แยกหำมแหโพนทอง อ.เมืองกำฬสินธุ์ ถนนสำย 12 เมืองกำฬสินธุ์ ไป อ.สมเด็จ  
งบประมำณในกำรด ำเนินกำรรวม300,000 บำท 

6. จุดเสี่ยง-จุดอันตรำย สำมแยกบำยพำสโนนตำลถนนสำย 12 จุดไฟแดงใกล้ปั้ม ปตท.งบประมำณ 
250,000 บำท  

7. จุดเสี่ยงแยกฮ่องฮี-ห้วยเม็ก ถนนสำย 12 โดยให้จรำจร สภ.ยำงตลำด ปัจจุบัน ได้รับงบประมำณ
โครงกำรติดตั้งชุดไฟสัญญำณเขียวแดง รวม 2 ล้ำนบำท โดยได้ด ำเนินกำรติดตั้งเสร็จสิ้นและเปิดใช้แล้ว ซึ่งยังไม่
เกิดอุบัติเหตุอีกเลย 

8. จุดเสี่ยง ช่วงหน้ำวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์ ไปถึง สี่แยกเตำไหไผ่ทอง ซึ่งมีรถสัญจรคับค่ัง ปัจจุบัน 
ได้รับงบประมำณ รวม 9,000,000 บำท ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงเกำะกลำงถนนและส่วนควบช่วงจุดเสี่ยงนี้แล้ว 
ซึ่งขณะนี้ก่อสร้ำงเสร็จแล้ว 

9. จุดเสี่ยง-จุดอันตรำย สำมแยกยอดแกง ทำงเข้ำมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ (นำมน) ปัจจุบัน แขวงทำงหลวง
กำฬสินธุ์ ได้รับอนุมัติงบประมำณจ ำนวน 20,000,000 บำท ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวถนน และติดตั้งชุด
สัญญำณไฟเขียวแดง พร้อมอุปกรณ์ส่งเสริมควำมปลอดภัยซึ่งปัจจุบันได้เริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้ว  

10. จุดเสี่ยง-จุดอันตรำย สี่แยกร้ำนอีฮงมอเตอร์อ.สหัสขันธ์ถนนสำย 227จุดแยกไปสะพำนเทพสุดำ ซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีรถยนต์ใช้เส้นทำงจ ำนวนมำก เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยระยะสั้นใช้งบประมำณ 
250000 บำท 
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กำรแก้ไขจุดเสี่ยงเพ่ือลดอุบัติเหตุ คณะท ำงำนได้แจ้งผลกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงแก้ไขให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง น ำไปพิจำรณำด ำเนินกำร เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำระยะสั้น  และระยะยำว ต่อไป ซึ่งหน่วยงำนภำคี
เครือข่ำย ได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ ที่ จุดเสี่ยงต่ำงๆ ในห้วงเดือนตุลำคม 2558 ถึงเดือน 
พฤษภำคม 2559 ร่วม 10 จุด เช่น ตัวอย่ำงจุดที่แก้ไข  
 

จุดเสี่ยง-จุดอันตราย ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว 
 หลังจำกท่ีได้ท ำงำนตำมกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น ด้วยยุทธวิธี 5ส 5ช ของ สอจร.ได้แก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง 
จ ำนวน 10 จุด คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ จำกจุดเสี่ยงเดิมทั้งหมด 40 จุด ดังนี้  

1.จุดเสี่ยง-จุดอันตรำยสำมแยกห้วยสีทน ถนนหมำยเลข 227ระหว่ำง อ.เมืองกำฬสินธุ์ ไป อ.สหัสขันธ์
งบประมำณในกำรแก้ไขปัญหำ จ ำนวน 200,000 บำท 
2.จุดเสี่ยงหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำโลตัส ถนนหมำยเลข 12 เขตเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ งบประมำณในกำรแก้ไขปัญหำ 
จ ำนวน 300,000 บำท 

3.จุดเสี่ยงหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี ถนนสำย 12 เขตเทศบำลซึ่งมีเหตุรถออกจำกบิ๊กซีจะตัดกระแสเพ่ือ
เข้ำจุดกลับรถ ชนกับรถทำงตรงจึงแก้ไข งบประมำณในกำรด ำเนินกำร รวม 250,000 บำท 

4. จุดเสี่ยงจุดกลับรถ หน้ำตลำดเทศบำลโคกสี ถนนสำย 12เทศบำลต ำบลโคกศรี(แยกกอไผ่น้อย )กม.
622 + 832 งบประมำณในกำรด ำเนินกำร รวม 300,000 บำท 

5. จุดเสี่ยง-จุดอันตรำย แยกหำมแหโพนทอง อ.เมืองกำฬสินธุ์ ถนนสำย 12 เมืองกำฬสินธุ์ ไป อ.สมเด็จ  
งบประมำณในกำรด ำเนินกำรรวม300,000 บำท 

6. จุดเสี่ยง-จุดอันตรำย สำมแยกบำยพำสโนนตำลถนนสำย 12 จุดไฟแดงใกล้ปั้ม ปตท.งบประมำณ 
250,000 บำท  

7. จุดเสี่ยงแยกฮ่องฮี-ห้วยเม็ก ถนนสำย 12 โดยให้จรำจร สภ.ยำงตลำด ปัจจุบัน ได้รับงบประมำณ
โครงกำรติดตั้งชุดไฟสัญญำณเขียวแดง รวม 2 ล้ำนบำท โดยได้ด ำเนินกำรติดตั้งเสร็จสิ้นและเปิดใช้แล้ว ซึ่งยังไม่
เกิดอุบัติเหตุอีกเลย 

8. จุดเสี่ยง ช่วงหน้ำวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์ ไปถึง สี่แยกเตำไหไผ่ทอง ซึ่งมีรถสัญจรคับค่ัง ปัจจุบัน 
ได้รับงบประมำณ รวม 9,000,000 บำท ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงเกำะกลำงถนนและส่วนควบช่วงจุดเสี่ยงนี้แล้ว 
ซึ่งขณะนี้ก่อสร้ำงเสร็จแล้ว 

9. จุดเสี่ยง-จุดอันตรำย สำมแยกยอดแกง ทำงเข้ำมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ (นำมน) ปัจจุบัน แขวงทำงหลวง
กำฬสินธุ์ ได้รับอนุมัติงบประมำณจ ำนวน 20,000,000 บำท ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวถนน และติดตั้งชุด
สัญญำณไฟเขียวแดง พร้อมอุปกรณ์ส่งเสริมควำมปลอดภัยซึ่งปัจจุบันได้เริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้ว  

10. จุดเสี่ยง-จุดอันตรำย สี่แยกร้ำนอีฮงมอเตอร์อ.สหัสขันธ์ถนนสำย 227จุดแยกไปสะพำนเทพสุดำ ซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีรถยนต์ใช้เส้นทำงจ ำนวนมำก เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยระยะสั้นใช้งบประมำณ 
250000 บำท 
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กำรแก้ไขจุดเสี่ยงเพ่ือลดอุบัติเหตุ คณะท ำงำนได้แจ้งผลกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงแก้ไขให้หน่วยงำนที่
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พฤษภำคม 2559 ร่วม 10 จุด เช่น ตัวอย่ำงจุดที่แก้ไข  
 

จุดเสี่ยง-จุดอันตราย ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว 
 หลังจำกท่ีได้ท ำงำนตำมกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น ด้วยยุทธวิธี 5ส 5ช ของ สอจร.ได้แก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง 
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กำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง บนถนนกำฬสินธุ์-สมเด็จ ที่สำมแยกทำงเข้ำมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ (ส่วนนำมน)
โดยแขวงทำงหลวงกำฬสินธุ์ ร่วมกับภำคีเครือข่ำย 5E ซึ่งเป็นกำรใช้ชุดจัดช่องจรำจร ได้แก่ ตัวล้มลุกสะท้อน 
แสงขำวแดง แบริเออร์สะท้อนแสง ไฟกระพริบเตือนป้ำยสัญญำณเตือนกำรจัดช่องจรำจร  หลังจำกแก้ปัญหำ 
ระยะสั้นแล้ว ยังไม่เกิดอุบัติเหตุที่ท ำให้บำดเจ็บหรือเสียชีวิตอีกเลย  
 บทเรียนที่ได้รับ  จำกกำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง ทุกจุดที่ด ำเนินกำรแก้ไข ท ำให้ปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุ 
ลดลง หรือไม่เกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงนั้นเลย เป็นที่น่ำพอใจ จนส่งผลให้สื่อมวลชน รำยกำรโทรทัศน์ ให้ควำมสนใจ
มำถ่ำยท ำรำยกำร  
 บทเรียนที่ปรำกฏ เห็นได้ว่ำ กำรแก้ปัญหำเบื้องต้น หรือกำรแก้ไขปัญหำระยะสั้น ก็สำมำรถลดอุบัติเหตุ
หรือป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุได้ผลเป็นที่พอใจ สมควรน ำไปใช้ในจุดเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มีสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุที่
คล้ำยกันได้ 

การประเมินผล 
ผนวก ก สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุเปรียบเทียบก่อนและหลังด ำเนินกำร 

ตำมโครงกำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยงเพ่ือลดอุบัติเหตุทำงถนน จ.กำฬสินธุ์ (ก ำจัดจุดเสี่ยง) 
แก้ไขแล้ว 10 จุดเสี่ยง/จุดอันตรำย จำก 40 จุดเสี่ยง/จุดอันตรำย 

 
ล าดับ ชื่อจุดเสี่ยงที่แก้ไขแล้ว ส.ค 57 ก่อนวันแก้ไข หลังแก้ไข 31 พ.ค 59 ลดลง% เพิ่มขึ้น% 

เกิด ตาย บาดเจ็บ เกิด ตาย บาดเจ็บ เกิด ตาย บาดเจ็บ เกิด ตาย บาดเจ็บ 

1 จุดเสี่ยงสำมแยกห้วยสีทน 
อ.เมือง   
จ. กำฬสินธุ ์

      แก้ไข 30 ก.ย 58             

5 1 4 0 0 0 100 100 100       

2 จุดเสี่ยงหน้ำห้ำงโลตัส อ.
เมือง กำฬสินธุ ์

  แก้ไข 15 ก.ย 58         

4 0 5 0 0 0 100 100 100       

3 จุดเสี่ยงหน้ำห้ำงบิ๊กซี อ.
เมืองกำฬสินธุ์ 

  แก้ไข 15 ต.ค 58     

6 0 8 1 0 0 83 0 100       

4 จุดเสี่ยงจุดกลับรถหน้ำ
ตลำดโคกสี (กอไผ่น้อย) 

  แก้ไข 10 พ.ย 58     

5 1 5 0 0 0 100 100 100       

5 จุดเสี่ยงแยกหำมแห-โพน
ทอง อ.เมือง6กำฬสินธุ ์

  แก้ไข 15 พ.ย 58     

6 3 7 0 0 0 100 100 100       

6 สำมแยกบำยพำสโนนตำล 
อ.เมืองกำฬสินธุ์ 

  แก้ไข 15 ธ.ค 58     

4 0 4 0 0 0 100 100 100       

7 จุดเสี่ยงแยกฮ่องฮีห้วยเม็ก 
อ.ยำงตลำด 

  แก้ไข 10 เม.ย 59     
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ล าดับ ชื่อจุดเสี่ยงที่แก้ไขแล้ว ส.ค 57 ก่อนวันแก้ไข หลังแก้ไข 31 พ.ค 59 ลดลง% เพิ่มขึ้น% 
เกิด ตาย บาดเจ็บ เกิด ตาย บาดเจ็บ เกิด ตาย บาดเจ็บ เกิด ตาย บาดเจ็บ 

7 2 11 0 0 0 100 100 100       

8 จุดเสี่ยงหน้ำ ว.สำรพัดช่ำง-
แยกเตำไห อ.เมืองฯ 

  แก้ไข 11 เม.ย 59     

6 1 7 0 0 0 75 0 71       

9 จุดเสี่ยงสำมแยกยอดแกง 
อ.ยำงตลำด 

  แก้ไข 15 มี.ค 59     

22 0 28 0 0 0 100 100 100       

10 จุดเสี่ยงสี่แยกอีฮง มอเตอร์ 
อ.สหัสขันธ ์

  แก้ไข 1 มิ.ย 59     

3 0 5 0 0 0 100 100 100       

 
 บทสรุป  
จำกกำรถอดบทเรียนเรื่องเด่นของจังหวัดกำฬสินธุ์ ในห้วงปี พ.ศ.2558-2559 จะเห็นได้ว่ำ สิ่งส ำคัญ ที่จะ

ท ำให้กำรขับเคลื่อนกำรป้องกันอุบัติเหตุได้ผลนั้น ได้แก่กำรที่ทุกหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ร่วมมือร่วมใจด ำเนินกำรขับเคลื่อนกิจกรรม แผนงำน และโครงกำร เพื่อให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ ด้วยควำมเสียสละ ใกล้ชิด สำมัคคี และต่อเนื่อง เป็นคณะท ำงำนที่เข้มแข็ง และมีผู้บริหำรที่ให้ควำม
สนใจกับปัญหำอย่ำงจริงจัง  สมควรขยำยควำมร่วมมือไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
พลังชุมชน ผู้น ำต่ำงๆ จึงจะท ำให้กำรแก้ปัญหำประสบควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน 
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ล าดับ ชื่อจุดเสี่ยงที่แก้ไขแล้ว ส.ค 57 ก่อนวันแก้ไข หลังแก้ไข 31 พ.ค 59 ลดลง% เพิ่มขึ้น% 
เกิด ตาย บาดเจ็บ เกิด ตาย บาดเจ็บ เกิด ตาย บาดเจ็บ เกิด ตาย บาดเจ็บ 

7 2 11 0 0 0 100 100 100       

8 จุดเสี่ยงหน้ำ ว.สำรพัดช่ำง-
แยกเตำไห อ.เมืองฯ 

  แก้ไข 11 เม.ย 59     

6 1 7 0 0 0 75 0 71       

9 จุดเสี่ยงสำมแยกยอดแกง 
อ.ยำงตลำด 

  แก้ไข 15 มี.ค 59     

22 0 28 0 0 0 100 100 100       

10 จุดเสี่ยงสี่แยกอีฮง มอเตอร์ 
อ.สหัสขันธ ์

  แก้ไข 1 มิ.ย 59     

3 0 5 0 0 0 100 100 100       

 
 บทสรุป  
จำกกำรถอดบทเรียนเรื่องเด่นของจังหวัดกำฬสินธุ์ ในห้วงปี พ.ศ.2558-2559 จะเห็นได้ว่ำ สิ่งส ำคัญ ที่จะ

ท ำให้กำรขับเคลื่อนกำรป้องกันอุบัติเหตุได้ผลนั้น ได้แก่กำรที่ทุกหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ร่วมมือร่วมใจด ำเนินกำรขับเคลื่อนกิจกรรม แผนงำน และโครงกำร เพื่อให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ ด้วยควำมเสียสละ ใกล้ชิด สำมัคคี และต่อเนื่อง เป็นคณะท ำงำนที่เข้มแข็ง และมีผู้บริหำรที่ให้ควำม
สนใจกับปัญหำอย่ำงจริงจัง  สมควรขยำยควำมร่วมมือไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
พลังชุมชน ผู้น ำต่ำงๆ จึงจะท ำให้กำรแก้ปัญหำประสบควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน 
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อาสาจราจรช่วยป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดบึงกาฬ 
 

พ.ต.ท.สันติสุข สิทธิกุลสมบัติ  
ต ำรวจภูธรจังหวัดบึงกำฬ 

 

 สถิติข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรในเขตพ้ืนที่จังหวัดบึงกำฬ ปี 2556 ทั้ง 8 อ ำเภอ 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 จ ำกัดมหำชน)  ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ ใช้
แรงงำนและเยำวชน รถที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ยังเป็นรถจักรยำนยนต์ สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจำกกำร  
ขับข่ีฝ่ำฝืนกฎจรำจร ขำดควำมรู้ในเรื่องกฎจรำจรอย่ำงแท้จริง ร่วมถึงกำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงปลอดภัย ไม่รู้หลักกำร
ขับข่ีอย่ำงปลอดภัย ดื่มสุรำขณะขับรถ และผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย  
 ต ำรวจภูธรจังหวัดบึงกำฬ ได้จัดก ำลังต ำรวจจรำจรลงไปในพ้ืนที่จัดกำรจรำจรในชุมชน แต่ก ำลังต ำรวจจรำจร 
ไม่เพียงพอที่จะเข้ำไปจัดกำรจรำจรบนถนนใน อบต/หมู่บ้ำน/ชุมชน /ได้อย่ำงทั่วถึง ท ำให้ปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุ
ทำงถนนในชุมชนมีเพ่ิมมำกข้ึน  จึงมีแนวคิดที่จะสร้ำงเครือข่ำยอำสำจรำจรภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในอบต./หมู่บ้ำน/ชุมชน จัดระเบียบกำรจรำจรบนถนนในชุมชน กำรบังคับใช้
กฎหมำยแบบบูรณำกำร  ส่งเสริมพัฒนำชุมชนให้เรียนรู้กฎจรำจร กำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย ทั้งนี้เพ่ือลดปัญหำกำร
เกิดอุบัติเหตุจรำจรบนถนนใน อบต./ชุมชน/หมู่บ้ำน  ลดกำรบำดเจ็บ และเสียชีวิตของคนในชุมชน สร้ำงเครือข่ำย
อำสำจรำจรที่เป็นเยำวชนในสถำนศึกษำให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำจรำจรในโรงเรียน และจัด
กำรจรำจรหน้ำโรงเรียน เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยกับเยำวชนในวัยศึกษำเล่ำเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเสริมสร้ำงภำคีเครือข่ำยทุกระดับในจังหวัดบึงกำฬ  ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำ
อุบัติเหตุทำงถนนใน อบต./ชุมชน/หมู่บ้ำน 
 2. เพ่ือพัฒนำเครือข่ำยฝ่ำยปฏิบัติกำรให้เป็นอำสำจรำจร ท ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยต ำรวจในกำรจัดระเบียบ
กำรจรำจรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชนโดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
 3. เพ่ือให้อำสำจรำจรเข้ำไปพัฒนำ/ปลูกจิตส ำนึกประชำชนในชุมชน/หมู่บ้ำน/สถำนศึกษำ ให้มีวินัยในกำรใช้
รถใช้ถนนอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย 
 4. เพ่ือลดปัญหำกำรบำดเจ็บ เสียชีวิต จำกอุบัติเหตุบนถนนใน อบต./หมู่บ้ำน/ชุมชน เพื่อเป็นโครงกำรน ำ
ร่อง ให้องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำมำสนับสนุนสร้ำงเครือข่ำยอำสำจรำจรเป็นของตนเอง 
 พัฒนำศักยภำพอำสำจรำจร ซึ่งคัดเลือกอำสำจรำจรภำคประชำชนจำก อปพร. ใน 10 พ้ืนที่ อปท. 
(อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน) และประชำชนที่สมัครใจในพ้ืนที่ด ำเนินกำรค้นหำทุนเดิมในกำรป้องกัน
อุบัติเหตุทำงถนนในพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

1. จัดเวทีสะท้อนข้อมูล/ปัญหำ กำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงต ำรวจพี่เลี้ยง อปท.น ำร่องทั้ง 10 อปท. 
และคณะท ำงำน  

2. กำรฝึกอบรมอำสำจรำจรเพ่ือท ำหน้ำที่จัดกำรจรำจร โดยใช้หลักสูตรกำรอบรมให้ เป็นไปตำมระเบียบ
ข้อก ำหนดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เรื่องก ำหนดคุณสมบัติรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมหลักสูตร หน้ำที่ 
เครื่องแบบและเครื่องหมำยอำสำจรำจร พ.ศ. 2555 และแนวทำงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครต้นแบบเกี่ยวกับกับกำร
ป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน ก ำหนดบทบำทหน้ำที่อำสำสมัครจรำจรด ำเนินกำรตำมบทบำทหน้ำที่ โดยมีเจ้ำหน้ำที่
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ต ำรวจเป็นพ่ีเลี้ยงในกำรควบคุมวินัยจรำจร หน้ำโรงเรียน ตลำด และด่ำนสกัดในชุมชน ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
ของทุก สภ.ในช่วงสงกรำนต์ 

3. ฝึกอบรมอำสำจรำจรชุมชน อปท.น ำร่อง ทั้ง 10 อปท. ๆ ละ 10 คน  

การติดตามประเมินผล 
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจังหวัดโดยให้ อปท. น ำร่องทั้ง 10 อปท.น ำเสนอผลงำนประกวดโดย

น ำเสนอ power point โดยมีภำคีเครือข่ำย อปท.จำกทุก อปท.เข้ำร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผลลัพธ์ พบว่า 
สถิติอุบัติเหตุในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่งวนท้องถิ่นน ำร่องลดลง 
   สถิติอุบัติเหตุโดยภำพรวมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำร่อง ก่อนและหลังกำรด ำเนิน
โครงกำร ลดลงสูงสุด ร้อยละ 53.57 

เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อปท.น าร่อง ระหว่างปี พ.ศ.2558 กับ ปี พ.ศ.2559 

พื้นที่ อปท.น าร่อง สถิติอุบัติเหตุ 
ปี 2558(ครั้ง) 

สถิติอบุัติเหตุ 
ปี 2559 (ครั้ง) หมายเหตุ 

1. เทศบำลต ำบลปำกคำด 44 36 ลดลงร้อยละ 18.18 
ลดลงร้อยละ 13.46 2. เทศบำลต ำบลหอค ำ 52 45 

3. เทศบำลต ำบลพรเจริญ 93 58 ลดลงร้อยละ 37.63 
4. เทศบำลต ำบลท่ำสะอำด 84 45 ลดลงร้อยละ 53.57 
5. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงบัง 63 57 ลดลงร้อยละ 9.52 
6. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง 31 26 ลดลงร้อยละ 16.13 
7. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพันทำ 10 3 ลดลงร้อยละ 30 
8. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหัวช้ำง 11 9 ลดลงร้อยละ 18.18 
9. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง 27 22 ลดลงร้อยละ 18.52 
10. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชัยพร 16 8 ลดลงร้อยละ 50 
 
หมำยเหตุ  ข้อมูลสถิติจำกศูนย์นเรนทร 1669  โรงพยำบำลบึงกำฬ/ต ำรวจภูธรจังหวัดบึงกำฬ/บริษัทกลำง
     คุ้มครองผู้ประสบภัยอันเกิดจำกรถ จ ำกัด สำขำบึงกำฬ 
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 ภำพประกอบตำรำงเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ อปท.น ำร่อง ระหว่ำง  ปี พ.ศ.2558 กับ ปี 
พ.ศ.2559 
  สถิติกำรเสียชีวิตในช่วงเทศกำลปีใหม่และเทศกำลสงกรำนต์ที่เกิดจำกสำเหตุกำรดื่มสุรำ เมำแล้ว
ขับลดลงได้ 100%  เปรียบเทียบก่อนและหลังกำรด ำเนินโครงกำร(อำสำจรำจรร่วมปฏิบัติงำนกับต ำรวจพ้ืนที่ 
ตรวจจับผู้ขับขี่รถ ในข้อหำเมำแล้วขับเพ่ิมขึ้น) สถิติกำรจับกุม ปี 2558 จับกุม 83 รำย   และ ปี 2559 จับกุม 118 
รำย ในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2559 เสียชีวิต 6 รำย ด้วยสำเหตุอ่ืนๆ  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตำรำงเปรียบเทียบกำรจับกุมข้อหำเมำแล้วขับในช่วงเทศกำลสำมำรถ หยุดกำรเสียชีวิตด้วยสำเหตุนี้ได้ 100 % 
 

สถิติเปรียบเทียบในช่วงเทศกาลหลังการด าเนินโครงการ 
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 กำรเสียชีวิตทั้งสองเทศกำลเกิดจำกสำเหตุอ่ืนๆ ไม่ใช่สำเหตุจำกเมำแล้วขับ 

   
 
 
 
 



220 Good Practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 

215 Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 สถิติเปรียบเทียบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อน - หลังการด าเนินโครงการ 
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 ท ำให้สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ บำดเจ็บและเสียชีวิตลดลง 
 หมำยเหตุ สถิติข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บและเสียชีวิต จำกส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยจังหวัดบึงกำฬ 
สถิติกำรสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น 
  จำกกำรให้ต ำรวจพี่เลี้ยงสุ่มตรวจในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำร่อง ก่อนกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรและหลังด ำเนินกำรโครงกำร(กำรส ำรวจใช้เวลำช่วงเช้ำตั้งแต่เวลำ 07.30 น. ถึง เวลำ 09.30 
น.ก่อนด ำเนินกำรโครงกำรและใช้เวลำเดียวกันหลังด ำเนินกำรโครงกำร) พบว่ำอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยในพื้นท่ี
เพ่ิมข้ึนจ ำแนกตำมพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำร่อง จ ำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 
  1. เทศบำลอ ำเภอปำกคำด อ ำเภอปำกคำด จังหวัดบึงกำฬ เพิ่มข้ึน ร้อยละ 60 
  2. เทศบำลต ำบลชัยพร อ ำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 
  3. เทศบำลต ำบลหอค ำ อ ำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 45 
  4. เทศบำลต ำบลพรเจริญ อ ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกำฬ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60 
  5. เทศบำลต ำบลท่ำสะอำด อ ำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 45 
  6. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงบัง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 46 
  7. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง อ ำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกำฬ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 
  8. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพันทำ อ ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกำฬ เพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 60 
  9. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหัวช้ำง อ ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกำฬ เพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ  40 
  10. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง อ ำเภอบุ่งคล้ำ จังหวัดบึงกำฬ เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 60   

ตางรางเปรียบเทียบอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่และซ้อนรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าร่องก่อนและหลังการด าเนินการโครงการ 

สถานที ่
ก่อนการด าเนินการ หลังการด าเนินการ อัตราส่วนสวมหมวก

นิรภัย ร้อยละ ผู้ขับข่ี ผู้ซ้อนท้ำย ผู้ขับข่ี ผู้ซ้อนท้ำย 
สวม ไม่สวม สวม ไม่สวม สวม ไม่สวม สวม ไม่สวม ก่อน หลัง 

1. เทศบำลอ ำเภอ     
ปำกคำด 

25 70 4 40 60 17 27 40 24.16 60.41 

2. เทศบำลต ำบลชัยพร 9 27 - 18 20 10 8 18 16.67 50 
3. เทศบำลต ำบลหอค ำ 12 30 2 17 20 9 7 24 27.45 45 
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4. เทศบำลต ำบล 
พรเจรญิ 

24 44 6 32 46 19 10 17 28.30 60.87 

5. เทศบำลต ำบล 
ท่ำสะอำด  

10 18 1 12 11 6 8 17 26.83 45.24 

6. องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลดงบัง 

9 20 1 14 15 8 7 17 22.73 46.81 

7. องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลนำสะแบง 

6 11 - 12 10 7 4 7 20.69 50 

8. องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลหนองพันทำ 

14 25 2 12 18 12 12 8 30.19 60 

9. องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลหนองหัวช้ำง 

6 12 - 10 14 10 4 2 21.43 60 

10. องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลโคกกว้ำง 

5 11 1 7 12 6 6 6 25 60 
 

 ภำพที่ 34 ภำพประกอบตำรำงเปรียบเทียบอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วน
     ท้องถิ่นน ำร่อง ก่อนด ำเนินกำรโครงกำร และหลังด ำเนินกำรโครงกำร   
 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 1. มีภำคีเครือข่ำยที่เป็นอำสำสมัครจรำจรเพ่ือช่วยเหลืองำนต ำรวจด้ำนอ ำนวยควำมสะดวกจรำจร ป้องกัน
แก้ไขอุบัติเหตุทำงถนนและงำนด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนเพ่ิมขึ้น จ ำนวน  100  คน 
ท ำให้ประชำชนในพื้นท่ีมีควำมปลอดภัยจำกอุบัติเหตุทำงถนนมำกขึ้น 
 2. ท ำให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรกับปัญหำที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของตนเอง สำมำรถแก้ไข
ปัญหำได้ถูกต้องตำมวิถีของท้องถิ่นนั้นๆ อย่ำงยั่งยืน 
 3. เกิดหมู่บ้ำนน ำร่อง มีอำสำจรำจรเข้ำมำท ำหน้ำที่จัดระเบียบกำรจรำจรรักษำควำมปลอดภัยในชุมชน 
 4. เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทำงกำรท ำงำนที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพ้ืนที่ 
 5. มีกำรขยำยเครือข่ำยกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนไปยังชุมชนอ่ืน ๆ 
 6. ปัญหำกำรบำดเจ็บ เสียชีวิต ที่เกิดจำกอุบัติเหตุทำงถนนในชุมชนลดลง 
 7. ลดปัญหำข้อขัดแย้งระหว่ำงประชำชนกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ในระดับหนึ่ง 
 8. ปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพติดในพื้นที่ลดลง จำกกำรข่ำวที่ได้รับจำกกลุ่มอำสำสมัครจรำจร 
ขยายผล  ได้รับงบจำก อบจ. ขยำยไปทุกหมู่บ้ำนและงบจำกจังหวัดด ำเนินกำรอำสำจรำจรหญิง (กองร้อย
น้ ำหวำน) 
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พิชิตจุดเสี่ยงโค้งร้อยศพด้วยพลังภาคีเครือข่ายจังหวัดนครพนม” 
 

นายวัฒกานต์  ลาภสาร                       
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครพนม 

ว่าที่ ร.ต.ยอดเพ็ชร  ค าแสงดี 
แขวงทำงหลวงนครพนม 

       

ด้วยตำมสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม  ในรอบ 3 ปีที่ผ่ำน    ปี 2555 เกิด
อุบัติเหตุเกิดขึ้น จ ำนวน 528 ครั้ง บำดเจ็บ 551 รำย ผู้เสียชีวิต 123 รำย ปี 2556 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จ ำนวน 486 
ครั้ง บำดเจ็บ 525 รำย  ผู้เสียชีวิต 128 รำย และในปี 2557 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จ ำนวน 531 ครั้ง บำดเจ็บ 585 
รำย  ผู้เสียชีวิต 76 รำย โดยจ ำนวนผู้บำดเจ็บบำงส่วนได้เป็นผู้พิกำร ตกเป็นภำระของคนในครอบครัวและสังคม  
  จำกกำรศึกษำจุดอันตรำยพบว่ำโค้งบ้ำนกล้วยซึ่งเป็นจุดอันตรำยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อยู่บนทำง
หลวงหมำยเลข 212 ตอน นครพนม-ธำตุพนม ระหว่ำง กม.330+054-กม.330+354 ต ำบลขำมเฒ่ำ  อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม เป็นโค้งรำบที่มีรัศมีแคบและจ ำกัดควำมเร็ว 60 กม./ชั่วโมง ถนนเส้นนี้แต่เดิมเป็น 2 ช่องจรำจร 
มีอุบัติเหตุมำก เรียกได้ว่ำเป็นโค้งร้อยศพเป็นที่กล่ำวขำนของคนในจังหวัดนครพนม และได้ปรับปรุงขยำยเป็น 4 
ช่องจรำจรเมื่อ ปี 2547 ยังมีกำรเกิดอยู่น ำมำซึ่งควำมสูญเสียและกำรบำดเจ็บอย่ำงต่อเนื่อง 
  จำกข้อมูลสำรสนเทศ ตั้งแต่ ปี 2550 -ปี 2558 พบกำรเกิดอุบัติเหตุ จ ำนวน 8 ครั้ง บำดเจ็บ 25 
รำย เสียชีวิต 2รำย และเป็นที่สนใจของคนจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นข่ำวในสื่อต่ำงๆ ทั่วประเทศและต่ำงชำติ กรณี
ที่มีชำวต่ำงชำติที่มำเสียชีวิตและบำดเจ็บในจุดนี้รถกระบะอีซูชุพุ่งข้ำมเลนชนประสำนงำนรถฟอร์จูนเนอร์เหตุเกิด
เวลำ 15.30 น. วันที่ 17 กรกฎำคม  2558 ยิ่งเป็นสิ่งตอกย้ ำให้เกิดแรงจูงใจ  ที่จะท ำอย่ำงไรให้มีกำรเจ็บกำรตำย
หรือกำรลดจ ำนวนของกำรเกิดอุบัติเหตุในจุดนี้ให้ได้เป็นสิ่งที่ท้ำทำย   
        จึงเป็นจุดเริ่มที่มีกำรรวมตัวจำกสหสำขำวิชำชีพ ประกอบด้วย  

(1) แขวงทำงหลวงนครพนม 
(2) แขวงทำงหลวงชนบทนครพนม 
(3) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม 
(4) ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดนครพนม 
(5) ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครพนม 
(6) บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ  สำขำนครพนม 
(7) กองบังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดนครพนม 
(8) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/ผู้น ำชุมชนในพ้ืนที่ 
(9) อำสำสมัครกู้ชีพกู้ภัย 
(10) ประชำสัมพันธ์จังหวัดนครพนม/สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย/สื่อมวลชน 

 
เข้ำไปหำสำเหตุที่ท ำให้เกิดอุบัติเหตุฯ  ขยำยผลไปสู่กำรป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดอุบัติเหตุฯ หรือ

ลดกำรสูญเสีย โดยทีมงำนเข้ำไปสืบสวนในจุดโค้งบ้ำนกล้วย  ซึ่งเชิญองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมเฒ่ำและผู้น ำ
ชุมชนได้สะท้อนปัญหำ และร่วมเสนอแนวทำงแก้ไข เพ่ือไม่ต้องกำรให้มีกำรเสียชีวิตและกำรบำดเจ็บในชุมชน จำก
กำรวิเครำะห์และลงพื้นที่ได้ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในรูปแบบลักษณะกำรชน กำรเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมีสำเหตุหลักๆ
มำจำกกำรใช้ควำมเร็วมำกกว่ำที่โค้งนี้ก ำหนดไว้ในกำรออกแบบเป็น ผลให้เกิดอุบัติเหตุทั้งในรูปแบบกำรหลุดโค้ง
ชนอุกปกรณ์ข้ำงทำงและข้ำมเลนมำชนรถอีกฝั่งหนึ่ง ทีมงำนร่วมวิเครำะห์ข้อมูลหำสำเหตุแนวทำงกำรป้องกัน
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อุบัติเหตุฯ สรุปแนวทำงจำกกำรร่วมรับฟังควำมต้องกำรของคนในพ้ืนที่ แล้วน ำเข้ำสู่กำรประชุมของศูนย์ควำม
ปลอดภัยทำงถนนของจังหวัด และมอบหมำยให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำรแก้ไขดังนี้ โดยให้แขวงทำงหลวง
นครพนมปรับปรุงสภำพทำงวิศวกรรมถนน ให้โค้งสำมำรถรับควำมเร็วที่ใช้ เพ่ิมขึ้นให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
คนใช้รถใช้ถนน สรุปกำรวิเครำะห์เสนอให้มีกำรติดตั้งรำวกันอันตรำยเพ่ือลดควำมรุนแรงของอุบัติเหตุบริเวณเกำะ
กลำงถนน  กำรติดตั้งป้ำยเตือนขนำดใหญ่เพ่ือเป็นกำรเน้นย้ ำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนลดควำมเร็ว  เนื่องจำกเป็นโค้ง
อันตรำย กำรปรับภูมิทัศน์ที่บดบังกำรมองเห็น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำรบังคับใช้กฎหมำยมีกำรตรวจจับ
ควำมเร็วและเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักจำกอันตรำยในกำรใช้ควำมเร็ว แล้วทีมงำนได้น ำ
ยุทธวิธีที่ 5ช+5ส 

หลักการชุมชนปลอดภัยของ WHO ๕ส.ประกอบด้วย  
1) สำรสนเทศ (Information) น ำข้อมูลมำวิเครำะห์วำงแผนแก้ปัญหำ 
2) สุดเสี่ยง (Priority) น ำควำมเสี่ยงสูงมำแก้ก่อน 
3) สหสำขำวิชำชีพ (Multidisciplinary) ต้องด ำเนินกำรหลำกหลำยสำขำวิชำชีพ 
4) สุดคุ้ม (Cost effective) เลือกมำตรกำรที่ท ำแล้วได้ประโยชน์มำกที่สุด 
5) ส่วนร่วม คนในพ้ืนที่ ชุมชนและภำคีคนท ำงำน (Community participation)  ด ำเนินกำรที่พ้ืนที่

ไหน คนในพ้ืนที่ต้องร่วมด ำเนินกำร 
๕ ช.เป็นเทคนิคในกำรท ำงำน  
๑) เชื่อม คนที่เกี่ยวข้องมีใจ 
๒) ช้อน ตั้งแต่ PDCA วำงแผนท ำประเมินและปรับแก้น ำผลส่งนโยบำย 
๓) ชง  โดยชงข้อมูลให้เห็นควำมส ำคัญชัดๆ 
๔) ชม ให้ก ำลังใจกำรท ำงำน ชื่นชมผลส ำเร็จร่วมกัน 
๕) เช็ค กระบวนกำรตรวจสรุปประเมินผล 

  ตำมหลักกำรท ำงำนของ สอจร. ที่ท ำให้หน่วยงำนภำคีเครือข่ำยในงำนป้องกันละลดอุบัติเหตุทำง
ถนนในจังหวัดนครพนม และในหน่วยงำนแขวงทำงหลวงนครพนมที่รับควำมรับผิดชอบถนนเส้นนี้ ได้ด ำเนินกำร
แก้ไขปรับปรุงมำตรกำรระยะสั้นแผนงำนที่สำมำรถท ำได้ทันที แขวงทำงหลวงนครพนมได้ด ำเนินกำรเชิงป้องใน
กำรปรับปรุงผิวทำง ติดตั้งรำวกันอันตรำย,ป้ำยเตือนแนวทำง,เป้ำสะท้อนแสง,ไฟฟ้ำแสงสว่ำง และคณะท ำงำนได้
ลงพ้ืนร่วมกับพ้ืนที่ พบว่ำผลกำรเก็บข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุภำยหลังปรับปรุงจุดเสี่ยงตั้ งแต่ เดือน ธันวำคม 2558  
จนถึงปัจจุบัน ไม่มีกำรเกิดอุบัติเหตุฯ เลย และกำรปรับปรุงในระยะยำวปรับปรุงสภำพวิศวกรรมทำงถนน กำร
ขยำยโค้งยกระดับหลังโค้งที่น ำไปสู่กำรแก้ไขจุดอันตรำยจุดนี้อย่ำงยั่งยืนต่อไป  แต่อย่ำงไรกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนคงต้องใช้กำรขับเคลื่อนจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง คงไม่อำศัยแค่เพียงกำรแก้ไขทำงวิศวกรรม
จรำจร เพรำะอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มำจำกพฤติกรรมของคน 
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ความร่วมมือสู่ความส าเร็จ โครงการมาตรการองค์กร จังหวัดสกลนคร 
 

คุณศศินนัท์  อัครนนท์ชัยกิจ 
บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ สำขำสกลนคร 

 

จำกที่สำมำรถชวนองค์กรมำร่วมโครงกำรได้ เกิดจำกกำรสังเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำก 3 ฐำน (ข้อมูลจำก
ต ำรวจ ข้อมูลจำกสำธำรณสุข และข้อมูลจำก บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ)  แล้วน ำข้อมูลกลับมำใช้
อย่ำงคุ้มค่ำ  และเกิดผล โดยคณะท ำงำนประกอบด้วย สหสำขำวิชำชีพได้คืนข้อมูลกลับสู่สังคม จำกกำร
สังเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ กลุ่มท่ีเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุเริ่มเปลี่ยนจำก กลุ่มเยำวชนเป็นกลุ่มวัยท ำงำนมำกขึ้นว่ำ เหตุที่
กลุ่มนี้มีสถิติช่วงหลังเลิกงำน มีสำเหตุเกิดจำกหลำยปัจจัย เช่น ดื่มแล้วขับ เป็นต้น และนับวันเพ่ิมขึ้น คณะท ำงำน
น ำข้อมูลและผลกระทบดังกล่ำว น ำเสนอผู้บริหำรองค์กร ชี้ให้เห็นควำมส ำคัญ เพรำะหำกบุคลกรเหล่ำนั้นสูญเสีย 
นั่นคือองค์กรเกิดควำมเสียหำยอย่ำงไร มีผลกระทบที่ตำมมำนอกจำกที่ท ำงำนงำนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวของเขำ และควำมเป็นอยู่ของเขำอย่ำงไร  
 (น ำเสนอกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆของพนักงำนองค์กรนั้นๆ และขออนุญำตน ำเสนอให้น ำเสนอข้อมูลนั้นกับ
หน่อยงำนอ่ืนๆที่คล้ำยๆกัน เพ่ือให้ทรำบผลกระทบ และเกิดควำมตระหนัก) 
จุดขำยง่ำยๆที่เสนอแล้วผู้บริหำรองค์กรซื้อคือ 
ท ำอย่ำงไรให้พนักงำนที่เดินทำงออกจำกบ้ำนมำถึงท่ีท ำงำนถึงท่ีหมำยอย่ำงปลอดภัย 
และท ำอย่ำงไรพนักงำนที่เลิกงำนแล้วถึงบ้ำนได้เห็นหน้ำครอบครัวอย่ำงปลอดภัย 
 องค์กรที่เข้ำร่วมด ำเนินกำร โดยได้ไปตั้งคณะท ำงำนและจัดท ำมำตรกำรองค์กร โดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรในองค์กรและประกำศใช้พร้อมมีผู้เฝ้ำระวังติดตำมประเมินผลและเก็บข้อมูลทั้งก่อนและหลังด ำเนินกำร
ในเรื่องพฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัย/สถิติอุบัติเหตุฯ มีองค์กรที่มีพนักงำนสวมหมวกนิรภัย 100%  ขณะใช้
รถจักรยำนยนต์และอุบัติเหตุฯ ลดลงจำกก่อนด ำเนินกำร จ ำนวน 9 องค์กร 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. มีคณะท ำงำนที่เป็นภำคีเครือข่ำย และคณะประเมินที่ถูกแต่งตั้งโดยท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่มีใจ และเอำ
ใจใส่ มีจิตเป็นสำธำรณะในกำรท ำงำน ไปในทิศทำงเดียวกัน 

2. มีกำรคัดเลือกองค์กรในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้น ำร่องได้ตรงเป้ำหมำย ตรงจุด โดยใช้กรณีศึกษำจำกควำม
ล้มเหลวที่ผ่ำนมำ มำเป็นบทเรียนในกำรท ำงำน (เคยลงนำมพร้อมกัน 250 หน่วย ทั้งจังหวัด แล้วไม่ได้ผล) 

3. มีแผนลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะท ำควำมเข้ำใจกับผู้บริหำรองค์กรก่อนด ำเนินโครงกำร เพ่ือหำแนวร่วม 
4. มีโอกำสได้ใช้ข้อมูลที่ได้จำก 3 ฐำน และข้อมูลที่มีอยู่ให้คุ้มค่ำประเมินผลได้เชิงคุณภำพ เพรำะมีกรณี

อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนกับพนักงำนขององค์กรเป้ำหมำยเสียชีวิต  
5. มอบโจทย์ให้องค์กร เขียนโครงกำรร่วม  เพ่ือควำมยั่งยืนและต่อเนื่องโดยมีคณะท ำงำนเป็นพ่ีเลี้ยง  และมี

เป้ำหมำยเดียวกัน ซึ่งอำจจะมีวิธีกำรที่แตกต่ำงกัน 
6. ให้องค์กรด ำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง  โดยกำรใช้งบประมำณตัวเอง ข้อมูลตนเอง โดยเริ่มจำกกำรส ำรวจรถ 

ของพนักงำน ตำมแบบฟอร์ม พร้อมเก็บสถิติอุบัติเหตุ ก่อนท ำ หลังท ำเพ่ือให้สำมำรถประเมินผลเชิง
คุณภำพให้ได้โดยมีคณะท ำงำนเป็นพ่ีเลี้ยง สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันโดยกำรตั้งกลุ่มไลน์  “มำตรกำรองค์กร
สกลนคร” 

7. เปิดโอกำสให้องค์กรที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำเสนอผลงำนใน เวที ศปถ. ระดับจังหวัด เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
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8. ประสำนสื่อมวลชนในระดับจังหวัดเข้ำร่วมรับฟังองค์กรน ำเสนอผลงำน เพ่ือเผยแพร่ผลงำนขององค์กรผ่ำน
สื่อทุกช่องทำง ถือเป็นกิจรรมเพ่ือสังคม  

9. ก ำหนดแผนกำรติดตำมประเมินผล โดยคณะติดตำมประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง  
10. มีกำรสร้ำงแรงจูงใจ โดยกำรมอบรำงวัลให้องค์กรที่ผ่ำนกำรประเมิน ในระดับเวที ศปถ.  และ

ระดับประเทศ 
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เยาวชนอาสาจราจร 
โรงเรียนโนนสะอาดพทิยาสรรค์ ต าบล/อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอดุรธานี 

 

พ.ต.อ.อ านาจ  ถนอมทรัพย์ 
สภ.โนนสะอำด จ.อุดรธำนี 

 

เยำวชนถือว่ำเป็นอนำคตของชำติ  หำกเยำวชนมีจิตส ำนึกท่ีดีย่อมน ำมำสู่อนำคตของชำติที่มั่นคง
และยั่งยืน ดังสุภำษิตที่ว่ำ “ไม้อ่อนดัดง่ำยไม้แก้ดัดยำก” กำรปลูกฝั่งวินัยจรำจรจึงต้องเริ่มจำกเด็กและเยำวชน 
เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบในกำรใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเยำว์ย่อมส่งผลเมื่อเขำเหล่ำนี้โตขึ้นจะ
กลำยเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำของสังคม   

สถำนีต ำรวจภูธรโนนสะอำด จึงได้ร่วมกับโรงเรียนโนนสะอำดพิทยำสรรค์ และภำคีเครือข่ำยลด
อุบัติเหตุจังหวัดอุดรธำนี ได้แก่ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดอุดรธำนี แขวงทำงหลวงจังหวัดอุดรธำนีที่ ๑ บริษัทกลำง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ สำขำอุดรธำนี โรงพยำบำลโนนสะอำด เทศบำลต ำบลโนนสะอำด และอำสำสมัคร
กู้ภัย ต ำรวจทำงหลวง จุดบริกำรโนนสะอำด  จัดท ำ “โครงกำรเยำวชนอำสำจรำจร” โดยเน้นกลุ่มเป้ำหมำย
โรงเรียนมัธยมประจ ำอ ำเภอโนนสะอำด คือโรงเรียนโนนสะอำดพิทยำสรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประสบควำมส ำเร็จ
ในกำรส่งเสริมให้มกีำรสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ นอกจำกนี้ยังมีมำตรกำรองค์กร แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปภูเขำ
ไฟลูกนี้ใกล้ดับมอดลง จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต้องปลุกให้ปะทุอีกครั้งด้วยต้นทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว จึงเป็นเรื่องไม่อยำกที่จะ
ด ำเนินกำร  โดยอำศัยกระบวนกำรสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรใช้รถใช้ถนนผ่ำนสถำนีต ำรวจภูธรโนนสะอำด 
(สถำนีย่อยในสถำนศึกษำ) ซึ่งศูนย์กำรเรียนรู้ประกอบด้วยศูนย์กำรเรียนทำงด้ำนทฤษฏีและเนื้อหำวิชำกำร ซ่ึง
ประกอบด้วยเนื้อหำวิชำกำร หลักและหัวใจกำรใช้ถนนอย่ำงปลอดภัย กฎและวินัยจรำจร กำรแจ้งเหตุ กำร
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและกำรส่งกลับ กำรเยียวยำหลังเกิดเหตุ เพ่ือให้นักเรียนได้มองเห็นภำพกำรจรำจรทั้งระบบ 
นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมทำสีตีเส้น ปรับปรุงเครื่องหมำยจรำจรภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งสำมำรถใช้เป็นสถำนที่ทดสอบ
กำรขับขี่เบื้องต้นเพ่ือให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้และซึมซับสิ่งที่ถูกต้องทุกวันจนเป็นนิสัย แต่ทุกอย่ำงจะเป็นไฟไหม้
ฟำงและเสื่อมไปตำมกำรเวลำ เรำจึงต้องสร้ำงคนที่จะรักษำสืบไป จำกรุ่นสู่รุ่นโดยกำรอบรมอำสำจรำจร  เพ่ือเป็น
ผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนจรำจรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรและจัดกำรจรำจรในสถำนศึกษำ 
นอกจำกนี้เยำวชนอำสำจรำจรที่เป็นกลุ่มแกนน ำยังเป็นวิทยำกรรุ่นเยำว์ประจ ำศูนย์กำรเรียนรู้  สำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้กลุ่มเพ่ือน ๆ ในโรงเรียน  และยังสำมำรถเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเพ่ือนนักเรียนในระดับเดียวกัน หรือรุ่นน้อง
ระดับประถมศึกษำท่ีจะมำศึกษำดูงำน  นอกจำกนี้ศูนย์กำรเรียนด้ำนกำรจรำจรในสถำนศึกษำยังเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชนได้อีกด้วย ทั้งมีกำรรวบรวมสื่อกำรสอนทำงอิเลคทรอนิคและสื่ออ่ืน ๆ ไว้ด้วย  จึงง่ำยต่อกำรใช้และกำร
ถ่ำยทอดโดยเยำวชนอำสำจรำจร  ซึ่งหำกสำมำรถพัฒนำต่อยอดไปได้ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดอุดรธำนีมำประเมิน 
อำจมีกำรลดชั่วโมงอบรมในกำรสอบใบอนุญำตขับรถได้อีกด้วย ซึ่งเชื่อว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้ในอนำคตอันใกล้นี้ 

จุดเด่นของโครงกำร คือกำรสร้ำงศูนย์กำรเรียนด้ำนกำรจรำจรภำยในสถำนศึกษำ ผ่ำนสถำนี
ต ำรวจภูธรย่อย  มีกำรอบรมอำสำจรำจรนอกจำกจะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนแล้ว  ยังสำมำรเป็นวิทยำกร
ประจ ำศูนย์กำรเรียนรู้ได้อีกด้วย ซึ่งศูนย์กำรเรียนรู้นี้มีทั้งภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติ สำมำรถเป็นแหล่งกำรเรียนรู้
ได้ในระดับอ ำเภอได้เป็นอย่ำงดี 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จควำมร่วมมือร่วมใจของภำคีเครือข่ำยลดอุบัติเหตุจังหวัดอุดรธำนีที่ช่วย
เติมเต็มในส่วนที่ขำด โดยกำรน ำข้อดีของแต่ละองค์กรมำร่วมกันไว้ที่ศูนย์กำรเรียนรู้นี้ 
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จุดตรวจชุมชนเพื่อความปลอดภัยบนถนนใน อบต./หมู่บ้าน/ชุมชน  จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

 นายทองปาน  ยอดคีรี 
สนง.ปภ.จ.หนองบัวล ำภู 

 

“จุดตรวจชุมชน” 
มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง  ต ำรวจ ( ต ำรวจพ่ีเลี้ยง) , ท้องถิ่น  , อำสำจรำจร  และ 

เครือข่ำยในพ้ืนที่  โดยตั้งจุดตรวจในเขตชุมชนของตนเองเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ รวมถึงกำรแก้ไขจุด
เสี่ยงต่ำงๆ ซึ่งจะใช้อำสำจรำจรที่ผ่ำนกำรอบรมอยู่แล้วและฝึกอบรมเพ่ิมเติม สำมำรถออกค ำสั่งเป็นจ้พนักงำน
ช่วยงำนต ำรวจได้ปฎิบัติหน้ำที่  มำเป็นก ำลังหลักในกำรตั้งจุดตรวจ จำกแนวคิด  "ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง"  
ในกำรปฏิบัติงำน ตำม พ.ร.บ. ต ำรวจ 2547 มำตรำ 7 ให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกำรต ำรวจ เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดทำงอำญำ รักษำควำมสงบเรียบร้อยและรักษำ
ควำมปลอดภัยของประชำชนตำมควำมเหมำะสม  และควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที่ (กำรสร้ำงมำตรกำรชุ มชน) 
ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรมีส่วนร่วมให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ก.ต.ช. ก ำหนด จำกกำรสนับสนุนของ สสส. ซึ่ง
สอดคล้องกับโครงกำรจรำจรพระรำชด ำริ แก้ไขปัญหำกำรจรำจร  โดยท ำก ำลังพลน้อยให้เป็นก ำลังพลมำก น ำ
ด่านชุมชน และ จุดตรวจต ารวจ  มำบูรณำกำรเข้ำด้วยกัน เป็น  “จุดตรวจชุมชน” น ำอำสำออกมำช่วยงำน
ต ำรวจ ในชุมชน  หมู่บ้ำน อบต. ซึ่งจุดแตกหักอยู่ที่ชุมชน  เมื่อมีจุดตรวจร่วมมำตรกำรที่ร่วมกันระหว่ำงประชำชน
และต ำรวจ เกิดควำมสมดุลลดปัญหำควำมขัดแย้ง ตำมนโยบำย ผบ.ตร. คนปัจจุบันที่ยกเลิกด่ำนลอย ด่ำนผี ไม่มี
กำรกล่ำวหำ กลั่นแกล้งใดใด จึงเกิดจุดตรวจชุมชน โดยประชำชน เพ่ือประชำชน ใช้หลักกำรใช้อ ำนำจของเจ้ำ
พนักงำนกระท ำตำมกรอบของกฎหมำย และควำมผิดต่อร่ำงกำยทำงอำญำ มีเจ้ำหน้ำที่ร้อยเวรประจ ำกำร     
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ผลการด าเนินงาน 
 อำสำจรำจรช่วยงำนต ำรวจสกัดจับ นอกเหนือจำกงำนจรำจร ยังสำมำรถช่วยงำนอำชญำกรรม ยำเสพติด 
และอ่ืนๆ ได้ด้วย  จำกกำรด ำเนินกำรชัดเจน อุบัติเหตุทำงถนน หลังด ำเนินกำรของแต่ละ สภ.ลดลง 
 

ผลการประเมินจาสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก จังหวัดหนองบัวล าภู 
จุดตรวจ
ชุมชน 

เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บเล็กน้อย เสียชีวิต 

ธ.ค 57-เม.ย58 ธ.ค 58 – เม.ย 
59 

ธ.ค 57-เม.ย58 ธ.ค 58 – เม.ย 
59 

ธ.ค 57-เม.ย58 ธ.ค 58 – เม.ย 
59 

สภ.
หนองบัวล ำภ ู

13 13 1 1 14 14 

สภ.โนนสัง 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 

รวม 157 130 132 106 40 36 

 
จุดเด่นของโครงการ 

1. เกิดพันธสัญญำ  เป็นกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีควำมเหมำะสม  มีกำรปรับตำมสภำพควำมเป็นจริง  
เพ่ือให้กำรจรำจรเป็นระเบียบเรียบร้อย 

2. เกิดกำรสมดุลลดปัญหำควำมขัดแย้ง  ควำมหวำดระแวง  กำรกลั่นแกล้งใดใดที่เกิดขึ้น 
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จากโค้งร้อยศพเป็นศูนย์ศพ แก้อย่างไร? 

นายกิตติเดช  ศรีสุวรรณ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย 

 

   จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ควำมปลอดภัยทำงถนนของจังหวัด มีกำรน ำเสนอข้อมูลจุดเสี่ยง สถิติ
กำรเกิดอุบัติเหตุฯ บำดเจ็บ เสียชีวิต โดย นำยกิตติเดช  ศรีสุวรรณ จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย (ทีม
สนับสนุน สอจร.)  

พบว่ำจำกข้อมูลถนนสำย ลย.3002 (โค้ง 100 ศพ) ซึ่งเป็นเส้นทำงลัดเชื่อมระหว่ำงอ.ภูเรือ-  อ.วังสะพุง 
ซึ่งร่นระยะทำงถึง 30 กม.ในกำรเดินทำงของประชำชนแต่เส้นทำงดังกล่ำวเป็นโค้งอันตรำย และพ้ืนที่ลำดชัน เป็น
เหตุท ำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และเกิดควำมสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ ำนวนมำก คณะท ำงำนศึกษำ
วิเครำะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดเลย ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทำงถนน 
สนง.ป้องกันและบรรเทำ       สำธำรณภัยจังหวัดเลย แขวงทำงหลวงเลยที่ ๑,๒ สนง.ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย 
แขวงทำงหลวงชนบทเลย สนง.ขนส่งจังหวัดเลย ต ำรวจภูธรจังหวัดเลย สนง.สำธำรณสุขจังหวัดเลย บริษัทกลำง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถจ ำกัด สำขำเลย มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยในจังหวัดเลย ได้ลงพื้นที่ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลและร่วม
ประชุมศปถ.จังหวัด หำแนวทำงแก้ไขที่ประชุมมีมติที่จะขับเคลื่ อนกำรแก้ปัญหำจุดเสี่ยงดังกล่ำว ทำงด้ำน
วิศวกรรมจรำจร โดย  นำยเกษม สัจจำรักษ์ แขวงทำงหลวงชนบทเลย ได้ท ำเรื่องขอเสนอรับงบประมำณจำกกรม
ทำงหลวงชนบท ขออนุมัติงบประมำณจ ำนวน ๑๘ ล้ำนบำท เพ่ือออกแบบถนนเพ่ือลดอุบัติเหตุฯ ที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง โดยใช้มติที่ประชุมคณะท ำงำนศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดเลย ในกำรด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนโครงกำรดังกล่ำว เพ่ือลดอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่จังหวัดเลย หลังกำรแก้ไขจนถึงปัจจุบัน พบว่ำ ไม่เกิด
อุบัติเหตุทำงถนนบริเวณดังกล่ำวเลย และมีกำรตั้งกลุ่มไลน์ “365 วันลดอันตรำยเลย”โดยมีภำคีเครือข่ำยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรประสำนงำนในกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนกรณีเร่งด่วน ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมำ  

ก่อนด าเนินการ 
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หลังด าเนินการ 
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พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านค้ออ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น  
ในการป้องกันอุบัติเหตทุางถนน 

                                                                 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  เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุสูง ปีที่
ผ่ำนมำมีผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน1รำย บำดเจ็บ 10 รำย ประชำกรส่วนมำกประกอบอำชีพเกษตรกรรม คน
ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยำนยนต์ในกำรเดินทำง 
 แนวคิดหลักวิธีการ  กำรแก้ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนไม่อำจท ำได้เพียงล ำพังหรือเพียงองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้  
จ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ซึ่งเป็นภำรกิจที่ทุกฝ่ำยต้องร่วมมือและช่วยกันขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิด
พลัง อันน ำไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันคือกำรลดกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนที่มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ทั้งนี้กำรมี
ส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนมีตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ โดยอำศัยกล
ยุทธ์ในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
1) กำรแสวงหำทีมภำคีเครือข่ำยคนท ำงำน ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญในกำรด ำเนินงำน โดยกำรชักชวนให้มำร่วมเป็น
เครือข่ำยเดียวกัน ซึ่งทุกคนและทุกหน่วยงำนที่ได้มำร่วมเป็นภำคีต่ำงได้มีกำรชักชวนกลุ่มคนและหน่วยงำน อ่ืนๆ
เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยด้วย 
2) กำรสร้ำงควำมเป็นกันเอง เป็นกัลยำณมิตรที่ดีต่อกันโดยใช้หลักท ำด้วยใจ ด้วยควำมศรัทธำ เป็นกำรช่วยเหลือ
คนท ำแล้วได้บุญได้กุศลอย่ำงแรงกล้ำ ท ำให้เกิดสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน  
3) กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม โดยกำรด ำเนินงำนใดๆ ก็ตำม ต้องให้ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
ในทุกกระบวนกำรของกำรด ำเนินงำนด้วยเสมอ 
4) กำรสร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง โดยกำรหำเจ้ำภำพใหม่ๆ ให้เป็น Change agent ที่เข้มแข็ง ได้แก่ ผู้น ำ
หน่วยงำนท้องถิ่น เป็นต้น 
5) กำรวำงแผนงำน กำรควบคุมก ำกับและกำรติดตำมประเมินผล กำรด ำเนินงำนของผู้รับผิดชอบงำนและผู้บริหำร
โดยกำรประชุมคณะท ำงำนทุกเดือน ซึ่งส่งผลท ำให้โครงกำรมีกำรด ำเนินไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้จนส ำเร็จลุล่วงไป
ได้ และยังน ำไปสู่แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบของกิจกรรมและ
วิธีกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพและมีควำมต่อเนื่องยั่งยืน 
6) กำรสื่อสำรสำธำรณะ ให้กับประชำชนได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง โดยมีกำรประชำสัมพันธ์ที่มีรูปแบบที่มีควำม
หลำกหลำยและใช้หลักกำร 5ช.ในกำรขับเคลื่อนงำนในพ้ืนที่ ได้แก่ 1) ชง กำรชงข้อมูลประเด็นส ำคัญของ
สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงปัญหำ สำเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น 2) เชื่อม กำรติดต่อ
ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนของภำคีที่ท ำงำนให้เกิดงำนที่เป็นรูปธรรม 3) ช้อน น ำรูปแบบที่ดีมำปรับใช้ในพ้ืนที่
และน ำไปขยำยผล 4) เช็ค มีกำรตรวจสอบ ประเมินผลน ำปัญหำมำปรับแก้ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 
และ 5)ชม ให้ก ำลังใจ ชื่นชมคนท ำงำน เป็นต้น และอำศัยกระบวนกำรชุมชนปลอดภัยขององค์กำรอนำมัยโลก ซึ่ง
เป็นต้นแบบกำรท ำงำนในระดับชุมชนให้เกิดควำมส ำเร็จและควำมยั่งยืนประกอบด้วย 5 ส. ได้แก่ 1) สำรสนเทศ 
(Information) เป็นกำรพัฒนำระบบข้อมูลที่เอ้ือประโยชน์ น ำข้อมูลมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรแก้ไขปัญหำใน
ระดับพ้ืนที่ 2) สุดเสี่ยง (Priority) เลือกปัญหำที่มีควำมส ำคัญมำด ำเนินกำร 
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ก่อน จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล 3) สหสำขำวิชีพ (Multidisciplinary) ต้องร่วมมือกับสหสำขำวิชำชีพจึงจะเกิด
ผลส ำเร็จเป็นรูปธรรม 4) สุดคุ้ม (Cost effective) กำรเลือกวิธีกำรและมำตรกำรที่มีควำมคุ้มค่ำในกำรแก้ไข
ปัญหำ และ 5) ส่วนร่วม (Community participation) กำรให้ประชำชนในชุมชนมีส่วนร่วมท ำงำนในทุก
กระบวนกำร 
การด าเนินการ 
1. กำรเตรียมชุมชน ประกอบด้วย 

1) เตรียมทีมงำนประกอบด้วย บุคลำกรในโรงพยำบำล/เจ้ำหน้ำที่ในระดับต ำบล/เทศบำลต ำบลบ้ำนค้อมี
กำรให้ควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัยจำกอุบัติเหตุทำงถนนและแนวทำงในกำรป้องกัน 

2) ในชุมชน – เข้ำพบผู้น ำท้องถิ่น (นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลบ้ำนค้อ)/หัวหน้ำสถำนีอนำมัยพูดถึง
ควำมส ำคัญของโครงกำรและวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนในชุมชนเป้ำหมำย – เจ้ำหน้ำที่สถำนีอนำมัยคัดเลือก
แกนน ำในชุมชนที่จะร่วมโครงกำรฯซึ่ง ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน แกนน ำ  อสม. กลุ่มแม่บ้ำน ครู 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ แกนน ำเยำวชน และกลุ่มอ่ืนๆ - ให้ควำมรู้กลุ่มแกนน ำชุมชนเรื่อง ควำมปลอดภัยและแนวทำง
ในกำรป้องกัน 
2. กระบวนกำรท ำประชำคมในชุมชน แบ่งกลุ่มท ำภำพฝันควำมปลอดภัย ที่ชุมชนอยำกจะเป็นและปัจจุบันมี
ปัญหำอะไรและมีแนวทำงแก้ไขปัญหำอะไร แล้วให้แต่ละกลุ่มมีกำรน ำเสนอผลกำรประชุมกลุ่ม 
3. กระบวนกำรค้นหำปัญหำในชุมชน  ปัญหำของชุมชนได้จำกกำรท ำประชำคม โดยน ำภำพฝันของแกนน ำให้
ประชำชนมีมติกำรท ำงำนร่วมกัน และมีกำรส ำรวจข้อมูล โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรส ำรวจข้อมูล วิเครำะห์
ข้อมูลคืนข้อมูลที่วิเครำะห์สู่ชุมชนได้รับทรำบ 
4. กระบวนกำรท ำแผนชุมชนแกนน ำชุมชนจัดท ำแผนชุมชน (แผนปฏิบัติกำร) แกนน ำชุมชนน ำแผนปฏิบัติกำรไป
ท ำประชำพิจำรณ์เพื่อเห็นชอบแผนฯ ในชุมชน 
5. ชุมชนด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
6. กำรประเมินผล หลังด ำเนินกำร - มีกำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังด ำเนินกำร โดยกำรถอดบทเรียน น ำ
ปัญหำจำกกำรถอดบทเรียนน ำเสนอปัญหำสะท้อนกลับชุมชน เพ่ือวำงแผนในกำรปรับแผนในกำรแก้ไขปัญหำ
ต่อไป – สุ่มส ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของคนในหมู่บ้ำนก่อนและหลังด ำเนินกำร - จุดเสี่ยงต่ำงๆได้รับกำรปรับแก้ไขให้
เกิดควำมปลอดภัย - สถิติกำรเกิดควำมไม่ปลอดภัยในชุมชน โดยกำรเฝ้ำระวังข้อมูลรำยงำนจำกชุมชน โดยกำร
เก็บรวบรวมของกลุ่มแกนกลำงกำรท ำงำนและเปรียบเทียบก่อนและหลังด ำเนินโครงกำร  – กำรถอดบทเรียนกำร
ท ำงำน โดยกำรใช้กระบวนกำรกำรสัมภำษณ์เชิงลึก กลุ่มแกนกลำง ประชำชนในพื้นท่ีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ผลสรุปภำพฝันที่แกนน ำชุมชนอยำกให้ชุมชนเกิดในชุมชนของตนเอง 
1) อยำกจะเห็นชุมชนปลอดภัยจำกอุบัติเหตุทำงถนน 
2) มีกฎกติกำของชุมชนปฏิบัติตำมกฏร่วมกัน 

    3) อยำกเป็นชุมชนต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนเป็นที่ดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 
                4) ปรับปรุงศำลำกลำงบ้ำนเป็นที่ท ำกำร ของข้อมูลด้ำนอุบัติเหตุทำงถนน 

    5) เจ้ำหน้ำที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้กำรสนับสนุน ด้ำนต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง 
2. สรุปที่ชุมชนมองปัญหำด้ำนกำรจรำจรของชุมชนตนเอง 

    1) เคยมีผู้ได้รับกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนยังเป็นปัญหำของชุมชน 
    2) มีจุดเสี่ยงตำมแยก ต่ำงๆหลำยจุดที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน 
    3) ไฟฟ้ำสว่ำงไม่เพียงพอ กลำงคืนมืดเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน 
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     4) พฤติกรรมกำรขบัขี่   ขับรถเร็ว   รถดัดแปลง/ขับรถรถเสียงดัง สวมหมวก คำดเข็มขัด ยังน้อย   
   5) กำรข้ำมถนนของเด็กนักเรียนทุกวันเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ (ถนนติดโรงเรียน) เด็กเคยได้รับ

บำดเจ็บ 
-3. อบรมเชิงปฏิบัติกำรในกลุ่มเป้ำหมำยหลักดังนี้ แกนน ำชุมชน/แกนน ำเยำวชนที่ ใช้รถใช้ถนนกำร

สวมหมวกนิรภัย อบรมผู้ปกครอง/นักเรียนชั้นอนุบำล /ประถมนักเรียนมัธยม /อบรมผู้ที่ไม่มีใบขับขี่อบรม อสจร. 
ให้กับแกนน ำนักเรียนในโรงเรียน ให้ร่วมกับ อพปร.ของชุมชนร่วมกันท ำงำนด้วย /จัดหำไฟกระพริบ /เสื้อสะท้อน
แสง ร.ร จัดมีที่เก็บหมวก/แก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชน หน้ำโรงเรียนชุมชนร่วมกันตั้งกฎในหมู่บ้ำน 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 
- 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
รถจักรยำนยนต์ ร้อยละ 36 

- อัตรำกำรสวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 90.1 

- ใช้เข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 59 - อัตรำกำรคำดเข็มขัดนิรภัย  ร้อยละ 90.5 

- ไม่มีใบอนุญำตขับขี่รถจักรยำนยนต์ ร้อยละ 51 ผู้ขับ
รถยนต์ไม่มีใบอนุญำตขับขี่ ร้อยละ 41.5 

- มีใบอนุญำตขับขี่รถจักรยำนยนต์ร้อยละ 100 

- รถจักรยำนยนต์ไม่มี พรบ. ร้อยละ 57.69 - มีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ ร้อยละ 100 

- จุดเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ 15 จุด ผู้บำดเจ็บ 10 
รำย เสียชีวิต 1 รำย 

- รถจักรยำนยนต์ ท ำ พรบ. ร้อยละ 100 

 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังการด าเนินงาน 

 เกิดกำรท ำงำนร่วมกันของเครือข่ำยในระดับเจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำลขอนแก่น เทศบำลต ำบลบ้ำน
ค้อ  รพ.สต.หนองปอ และรพ.สต.ซ ำจำน ในกำรท ำงำนร่วมกันที่จะเป็นพ่ีเลี้ยงในกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนในพื้นที่ 

 เกิดแกนน ำชุมชนที่เข้มแข็ง มีกลุ่มแกนน ำชุมชน(ผู้ใหญ่บ้ำน ครูกลุ่ม  อสม.  กลุ่มแม่บ้ำน และกลุ่ม
เยำวชน)  ที่เป็นแกนหลักในกำรขับเคลื่อนงำนแกนน ำชุมชน ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ในกำรส ำรวจข้อมูล
ควำมปลอดภัย จุดเสี่ยง ท ำแผนที่เดินดินอย่ำงง่ำย ระบุจุดเสี่ยง  แก้ไขจุดเสี่ยง   

 เกิดกำรแก้ไขในโรงเรียน  ผู้บริหำร ได้แก้ไขจุดเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยในโรงเรียนๆติดถนนทำงหลวง
ชนบท เช่น ท ำป้ำยเตือนจุดเสี่ยง มีป้ำยสัญญำณจรำจรไฟกระพริบก ำหนดมำตรกำรควำมปลอดภัย
ในโรงเรียน    มีอำสำจรำจรร่วมกับ อพปร. ดูแลเด็กข้ำมถนน ทุกวันเช้ำ/ หลังเลิกเรียนอบรมกลุ่ม
นักเรียน ผู้ปกครองผลกระทบที่เกิดจำกอุบัติเหตุทำงถนน ประโยชน์กำรสวมหมวกนิรภัยทั้งหมวก
เด็กและหมวกผู้ใหญ่  สนับสนุนหมวกนิรภัยให้กับเยำวชนทุกคน ผลพฤติกรรมกำรขับข่ีดีขึ้น  

 กลุ่มเยำวชน และผู้ใช้แรงงำนในหมู่บ้ำน   อบรมควำมปลอดภัย กลุ่มนี้เน้นอุบัติเหตุทำงถนน เพรำะ
มีตัวอย่ำงเด็กในชุมชนเสียชีวิต  เน้นกำรปฏิบัติตำมกฎจรำจร สวมหมวกนิรภัย เน้นกำรใช้เข็มขัด
นิรภัย กลุ่มผู้ใช้รถยนต์  และน ำทีมดูงำนผู้ป่วยที่ตึกอุบัติเหตุของโรงพยำบำลขอนแก่น  และร่วมกับ
ขนส่งอบรมอนุญำตใบขับข่ีรถ กำรท ำพรบ.ผู้ประสบภัยจำกรถ 

 ในชุมชน เกิดกำรแก้ไขจุดเสี่ยงทุกจุด เช่น ด้ำนอุบัติเหตุทำงถนน ตำมแยก มีป้ำยเตือน ท ำ
กระจกนูน ลูกระนำด   

กลุ่มแกนน ำมีควำมสนใจชุมชนตนเอง ในกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน รู้จักกำรท ำงำนเป็นทีม เกิดควำม
เชื่อมโยงองค์กรภำยนอก สำมำรถ เสนอแผนเข้ำงบประมำณเทศบำล  ขบวนกำรท ำแผนชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม
ทุกกระบวนกำร ท ำให้สำมำรถค้นหำพฤติกรรมเสี่ยง สิ่งแวดล้อมเสี่ยง /ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง น ำมำวิเครำะห์
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วำงแผนแก้ไขปัญหำ  ล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ แก้ปัญหำและประเมินผลด้วยชุมชนเอง  เกิดกำรเฝ้ำระวังกำร
บำดเจ็บในชุมชน  ด้วยชุมชนเอง  รู้จักกำรใช้อุปกรณ์เสริมควำมปลอดภัย (หมวก/ เข็มขัด/)  มีควำมรู้และทักษะ
ในกำรช่วยพื้นคืนชีพ ปฐมพยำบำลผู้ประสบอุบัติเหตุฯ ได้ 

 
เจ้าหน้าที่ ได้บทเรียน  

1. พบว่ำชุมชนมีศักยภำพท่ีจะพัฒนำกระบวนมีส่วนร่วมของชุมชน สำมำรถด ำเนินกำรทุกกระบวนกำร
เองได้ 

2.  เป็นผู้สนับสนุนกำรด ำเนินงำนประสำนงำนให้เกิดควำมคล่องตัวมำกข้ึน 
3.  ได้ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนอย่ำงมีส่วนร่วมกับประชำชน 
4.  กำรท ำงำนกับชุมชน ต้องยึดชุมชนเป็นหลัก (ไม่ใช่ยึดตนเองเป็นหลัก) เวลำในรำชกำรชำวบ้ำนจะไม่

ว่ำง ต้องปรับเวลำช่วงเย็น 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน  สู่ชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมทุกกระบวนกำร โดยเจ้ำหน้ำที่   เป็นที่ปรึกษำสนับสนุน ด้ำนวิชำกำรและประสำนงำนช่วยส่งผลให้ชุมชนเกิด
ควำมร่วมมือ แสดงควำมเป็นเจ้ำของท ำให้ชุมชนเกิดควำมตระหนักด้ำนควำมปลอดภัยดีขึ้น ส่งผลให้กำรบำดเจ็บ
และเสียชีวิตลดลงข้อเสนอแนะ เจ้ำหน้ำที่ สำธำรณสุข และเทศบำล ในพ้ืนที่ ต้องเข้ำมำเป็นที่ปรึกษำให้แก่ชุมชน 
เพ่ือให้เกิดกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  ควรขยำยเครือข่ำยไปสู่ต ำบลอื่นใกล้เคียง 

ผลงำนที่น่ำภูมิใจ  ชุมชนบ้ำนค้อ เป็นชุมชนต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัยของต ำบล  เป็นที่ดูงำนทั้งในและ
ต่ำงประเทศชนะเลิศกำรประกวด จัดนิทรรศกำรมหกรรมสุขภำพของต ำบลบ้ำนค้อได้รับรำงวัลชนะเลิศจำกนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ในกำรพัฒนำมีกำรขยำยครอบคลุม ทั้ง 20 หมู่บ้ำน  ปี 2559 ได้รับรำงวัล ปรำชญ์
ชุมชนปลอดภัยจรำจรดีเด่น ของสมำคมวิจัยวิทยำกำรขนส่งแห่งเอเชียก้ำวต่อไปจะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมใน
กำรประเมินจำกองค์กำรอนำมัยโลกให้รับรองเป็นชุมชนปลอดภัยในปีต่อไป 
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การควบคุมความเร็วดว้ยกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมตัิ 
บนถนนมิตรภาพช่วงผ่านเขตเมอืงจังหวัดขอนแก่น 

 

ผศ.ดร.ธเนศ  เสถียรนาม  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 

ที่มาของปัญหา 
 จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนที่มีสำเหตุเกิดจำกควำมเร็ว โดยเฉพำะ

ถนนมิตรภำพ ช่วงผ่ำนเขตเมืองขอนแก่น ระยะทำง 14 กิโลเมตรในปี 2555-2556 มีสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ยสูง
ถึง 500-600 รำยต่อปี โดยมีผู้บำดเจ็บเฉลี่ยวันละ 1-2รำย มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยเดือนละ 1–2รำยสภำพกำยภำพของ
ถนน มีจ ำนวนช่องจรำจร12 ช่องจรำจร มีช่องเปิดกลับรถเป็นจ ำนวนมำก ลักษณะ2ข้ำงฝั่งถนนเป็นแหล่งที่ตั้งของ 
มหำวิทยำลัย ห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ โรงพยำบำลจึงท ำให้มีปริมำณกำรจรำจรจ ำนวนมำก เฉลี่ยรวมทั้ง
สองทิศทำง ประมำณ แสนคันต่อวัน ท ำให้ถนนเส้นนี้มีทั้งรถท้องถิ่นซึ่งเป็นรถขนำดเล็กใช้ควำมเร็วต่ ำ และรถขนำด
ใหญ่ใช้ควำมเร็วสูง ใช้ถนนร่วมกันและก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและรุนแรง 

 

 
 

จำกปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง หน่วยงำนภำครัฐที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องร่วมกับ
ภำคีเครือข่ำยของจังหวัดขอนแก่นจึงได้ริเริ่มมำตรกำรควบคุมควำมเร็วบนถนนมิตรภำพ ช่วงผ่ำนเขตเมือง โดยกำร
ด ำเนินมำตรกำรควบคุมควำมเร็ว แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้ 

 ช่วงท่ีหนึ่ง เดือนตุลาคม 2555 คณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภำคี
เครือข่ำยได้ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลักดันมำตรกำรควบคุมควำมเร็วในเขตเมือง โดย
ก ำหนดควำมเร็วจ ำกัดที่60ก.ม./ช.ม. (เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ให้ใช้ควำมเร็วในเขตเมือง แต่ไม่มีผลบังคับใช้ทำง
กฎหมำย) มีกำรติดตั้งป้ำยจ ำกัดควำมเร็ว(ป้ำยวงกลม) ตลอดเส้นทำง และมีกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ ผ่ำนสื่อ
ท้องถิ่นต่ำงๆมีกำรเพ่ิมควำมเข้มงวดกวดขันบังคับใช้กฎหมำยควบคุมควำมเร็วโดยเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจตรวจจับ
ควำมเร็วด้วยกล้องตรวจจับควำมเร็วแบบพกพำแต่มำตรกำรดังกล่ำวยังไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร ประชำชน
ส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตำม ซึ่งเป็นผลมำจำกข้อจ ำกัดหลำยๆ ด้ำน เช่น เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจไม่สำมำรถบังคับใช้กฎหมำย
ควำมเร็วจ ำกัดที่ 60 กม./ชม. ได้เนื่องจำกไม่มีกฎหมำยรองรับ กำรบังคับใช้กฎหมำยขำดควำมเข้มงวดเนื่องจำก
กำรขำดแคลนก ำลังเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและเครื่องมือตรวจจับควำมเร็ว 
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 ช่วงที่สองปี 2556 คณะกรรมกำรมีแนวคิดติดตั้งกล้องตรวจจับควำมเร็วแบบอัตโนมัติแต่หน่วยงำน
ภำครัฐไม่มีงบประมำณ ต่อมำมีบริษัทจำกต่ำงประเทศมำเสนอกำรควบคุมควำมเร็วด้วยกล้องตรวจจับควำมเร็ว
แบบอัตโนมัติ โดยทำงบริษัทเสนอเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบให้ทั้งหมด แต่ขอรับส่วนแบ่งค่ำปรับเป็นงบด ำเนินกำร ซึ่ง
คณะกรรมกำรฯและภำคีเครือข่ำยฯ ได้มีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำมติที่ประชุมสรุปว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
เนื่องจำกขัดกับข้อกฎหมำยของประเทศไทยจึงล้มเลิกแนวคิดดังกล่ำวไป 

 ช่วงที่สาม ปี 2556-2557 มีกำรศึกษำเพ่ือประเมินมำตรกำรควบคุมควำมเร็วของเมืองขอนแก่นและ
ส ำรวจทัศคติต่อกำรด ำเนินมำตรกำร  ผลกำรศึกษำท ำให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์กำรใช้ควำมเร็วบนถนนมิตรภำพ ช่วง
ผ่ำนเขตเมืองขอนแก่น สถำนกำรณ์อุบัติเหตุตลอดจนทัศคติต่อกำรด ำเนินมำตรกำรควบคุมควำมเร็ว ทั้งจำก
ประชำชนทั่วไปและเจ้ำหน้ำที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำครั้งนี้ คือ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
บังคับใช้กฎหมำยควบคุมควำมเร็วของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจด้วยกล้องตรวจจับควำมเร็วแบบอัตโนมัติซึ่งจัดหำโดย
เทศบำลท้องถ่ินเจ้ำของพ้ืนที ่แต่ก็ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

 ช่วงท่ีสี่ ปี 2558 จุดเริ่มต้นของกำรควบคุมควำมเร็วด้วยกล้องแบบอัตโนมัติ จังหวัดขอนแก่น ได้น ำเสนอ
โครงกำรควบคุมควำมเร็วโดยใช้กล้องตรวจจับควำมเร็วแบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือขอรับงบประมำณ
สนับสนุนจำก Mr. Michael Woodfordประธำนมูลนิธิถนนที่ปลอดภัยกว่ำ (Safer Roads Foundation) จำก
ประเทศอังกฤษ ซ่ึงได้รับอนุมัติงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรฯ ทั้งสิ้น 17.3 ล้ำนบำท (ระยะท่ี 1) 

 
การด าเนินงานโครงการเขตขับขี่ปลอดภัย 14 กม. 
 คณะกรรมกำรฯ ได้ด ำเนินโครงกำรฯโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุบนถนนมิตรภำพช่วง เขตเทศบำล

นครขอนแก่น โดยก ำหนดควำมเร็วจ ำกัดในเขตเมือง ที่ 80 กม./ชม. ตำมพ.ร.บ.จรำจรทำงบก และประชำสัมพันธ์
ให้รถผ่ำนเมืองไปใช้ทำงเลี่ยงเมืองซึ่งมีควำมเร็วจ ำกัด ที่ 90 กม./ชม.โดยโครงกำรได้เปิดด ำเนินโครงกำรตั้งแต่วันที่ 
1 พ.ย. 2558  ต ำแหน่งติดตั้งกล้องตรวจจับควำมเร็วบริเวณต ำแหน่งก่อนถึงจุดอันตรำยและต ำแหน่งก่อนเข้ำ
เมือง โดยได้ติดตั้งกล้องบนโครงเหล็กคร่อมถนน ในระยะที่ 1 มีกำรตั้งกล้อง4 ต ำแหน่ง ในเขตเทศบำลเมืองศิลำ 2 
ต ำแหน่ง และเทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ2 ต ำแหน่ง ส่วนระยะที่ 2 มีแผนจะของบประมำณสนับสนุนติดตั้งกล้องเพ่ิม
อีก 2 ต ำแหน่ง ในเขตเทศบำลนครขอนแก่น ในอนำคต  

ศูนย์ปฏิบัติกำรควบคุมตรวจจับควำมเร็ว (Control room) จัดตั้งขึ้น ณ สถำนีต ำรวจทำงหลวงขอนแก่น 
ใช้เป็นห้องบัญชำกำรและปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ในกำรออกใบสั่งและกำรช ำระค่ำปรับตลอดจนใช้เป็น
ศูนย์กำรเรียนรู้และศูนย์ศึกษำดูงำนจำกหน่วยอ่ืนที่สนใจ โดยข้อมูลที่บันทึกได้จำกกล้องทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง
ระบบสั่งกำรและรำยงำนผลที่ถูกติดตั้ง ณ ศูนย์แห่งนี้โดยระบบที่ถูกพัฒนำขึ้นให้สำมำรถวิเครำะห์และรำยงำนผล
กำรวัดควำมเร็วของยำนพำหนะแบบเวลำจริง (Real time) แบ่งตำมประเภทของยำนพำหนะ3 ประเภทหลัก คือ 
รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง/ กระบะ/ตู้/แวน) รถจักรยำนยนต์ และรถขนำดใหญ่ (รถโดยสำร/รถบรรทุก/รถบรรทุกพ่วง)  

กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์และให้ควำมรู้มีกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ติดตั้งบนสะพำนลอยและข้ำงถนน
ตลอดเส้นทำงของโครงกำรฯ ในช่วงเวลำก่อนเปิดโครงกำรฯ จัดท ำโปสเตอร์และแผ่นพับประชำสัมพันธ์และให้
ควำมรู้เกี่ยวกับควำมเร็วและอุบัติเหตุ โดยแจกจ่ำยให้ผู้มำเสียค่ำปรับ ที่สถำนีต ำรวจทำงหลวงขอนแก่น พร้อมทั้ง
รณรงค์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น ทำงโทรทัศน์ วิทยุและสื่อออนไลน์ 

กำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ระหว่ำงหน่วยงำนที่ร่วมด ำเนินโครงกำร  เพ่ือควำมยั่งยืนของ
โครงกำร คณะกรรมกำรฯ จัดพิธีลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ระหว่ำงหน่วยงำนประกอบด้วย มูลนิธิเพ่ือถนน
ที่ปลอดภัยกว่ำ กองบังคับกำรต ำรวจทำงหลวง มหำวิทยำลัยขอนแก่น เทศบำลเมืองศิลำ เทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น พร้อมทั้งจัดเตรียมงบประมำณในกำรด ำเนินกำรโครงกำรและซ่อมบ ำรุงระบบต่อไปหลัง
ครบก ำหนดระยะเวลำด ำเนินโครงกำรโดยคณะกรรมกำรฯ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจทำงหลวงใช้ระบบเพ่ือบังคับใช้
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กฎหมำย มหำวิทยำลัยขอนแก่นท ำกำรศึกษำเพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนกำรศึกษำ
จำกศูนย์วิชำกำรเพ่ือควำมปลอดภัยทำงถนน (ศวปถ.)  

 
ผลการบังคับใช้กฎหมาย 
 กำรตรวจจับควำมเร็วด้วยกล้องแบบอัตโนมัติประกอบกับกำรจัดกำรระบบกำรออกใบสั่งโดยคอมพิวเตอร์ 

(e-ticket) เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำมำรถออกใบสั่งได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 7 เท่ำ (เมื่อเทียบกับช่วงก่อนด ำเนินโครงกำร) 
กล่ำวคือในช่วงก่อนด ำเนินโครงกำร เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจออกใบสั่งได้เฉลี่ย  60-80 ใบต่อวัน แต่หลังจำกด ำเนิน
โครงกำร เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจออกใบสั่งได้มำกขึ้นเฉลี่ยประมำณ 400-600 ใบต่อวัน โดยในช่วงต้นของกำรด ำเนิน
โครงกำรระบบสำมำรถตรวจวัดรถวิ่งเร็วเกินก ำหนดได้เป็นจ ำนวนมำก แต่ในช่วงเวลำต่อมำ จ ำนวนรถวิ่งเร็วเกิน
ก ำหนดลดลงอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถสรุปได้ว่ำ โครงกำรนี้สำมำรถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรใช้ควำมเร็วของผู้ขับขี่
ตำมควำมเร็วจ ำกัดท่ีกฎหมำยก ำหนดได้ 

 
ผลงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
 ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทำงถนน จำก โรงพยำบำลที่เกี่ยวข้อง 4 แห่ง ประกอบด้วย รพ.ขอนแก่น รพ.ศรี

นครินทร์   รพ.ขอนแก่นรำม และรพ.รำชพฤกษ์ ได้รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุก่อนและหลังมีมำตรกำร ระยะเวลำ 12 
เดือน ดังแสดงในตำรำงที่ 1 ถึงตำรำงที่ 3 ผลกำรประเมินพบว่ำจ ำนวนอุบัติเหตุลดลงเฉลี่ยร้อยละ 9.35 (จำก 278 
ครั้ง เหลือ 252 ครั้ง) จ ำนวนผู้บำดเจ็บลดลงเฉลี่ยร้อยละ 7.56 (จำก 357 รำย เหลือ 330 รำย) จ ำนวนผู้เสียชีวิต
สูงขึ้น2 รำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเดือนธันวำคมและเดือนมกรำคม (ช่วงเทศกำลปีใหม่) ที่มีจ ำนวนสูงกว่ำเดือนอ่ืน ดัง
แสดงในตำรำงที่ 3 ทั้งนี้หำกพิจำรณำจ ำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุในเดือนอ่ืนจะเห็นได้ว่ำมีจ ำนวนลดลง ทั้งจ ำนวน
อุบัติเหตุ ผู้บำดเจ็บและผู้เสียชีวิต จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลอุบัติเหตุที่ท ำให้มีผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่เกิดในช่วง 00:00-
04:00 น. และเป็นกรณีรถจักรยำนยนต์ชนท้ำยรถบรรทุกพ่วง หรือมีสำเหตุร่วมจำกกำรจอดรถผิดกฎหมำยของ
คนขับรถพ่วง และผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์เมำแล้วขับดื่ม ดังนั้น มีควำมจ ำเป็นต้องมีมำตรกำรเสริมอ่ืนเพ่ือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรป้องกันอุบัติเหตุอย่ำงไรก็ตำม ควรใช้ระยะเวลำในกำรประเมินโครงกำรด้ำนกำรลดอุบัติเหตุ
มำกขึ้น เช่น 1-3 ปี เป็นต้น เพ่ือให้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนมำกขึ้น 

 
ตำรำงที่ 1 จ ำนวนอุบัติเหตุจรำจร (ครั้ง) ในพ้ืนที่โครงกำรช่วงก่อนและหลังด ำเนินโครงกำร 

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 จ ำนวนผู้บำดเจ็บรวม (รำย) ในพ้ืนที่โครงกำรช่วงก่อนและหลังด ำเนินโครงกำร 

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 จ ำนวนผู้เสียชีวิต (รำย) ในพื้นที่โครงกำรช่วงก่อนและหลังด ำเนินโครงกำร 

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 

 
กลไกที่น าไปสู่ความส าเร็จของโครงการ 

ภำคีเครือข่ำยที่มีควำมเข้มแข็งมีกำรประชุมติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนอย่ำง
ต่อเนื่องทุกเดือนมีหน่วยงำนหลักท่ีเข้ำร่วม เช่น ต ำรวจทำงหลวง ต ำรวจภูธร เทศบำลท้องถิ่น โรงพยำบำล แขวง
ทำงหลวง มหำวิทยำลัย หน่วยงำนเอกชนและสื่อมวลชน เป็นต้น ทั้งนี้ตัวแทนของหน่วยงำนจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ หรือเครือข่ำยที่จะน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ อีกท้ังจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอำสำ เสียสละกำรท ำงำนเพ่ือ
ส่วนร่วม 

 ผู้น ำของเทศบำลท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ เรื่องปลอดภัยทำงถนนของประชำชนในพื้นท่ีเป็นสิ่งส ำคัญ โดย
เป็นผู้น ำเสนอและชี้แจงโครงกำรฯ ต่อสภำเมืองของเทศบำลเพื่อตั้งงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรในส่วนของ
กำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์และสนับสนุนจัดหำเจ้ำหน้ำที่ช่วยด ำเนินโครงกำร 

 ผู้บังคับใช้กฎหมำย เป็นส่วนที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อโครงกำรช่วยลด
อุบัติเหตุที่เกิดกับประชำชน เข้มงวดกวดขันในกำรบังคับใช้กฎหมำย ทั้งนี้ภำคีเครือข่ำยจ ำเป็นที่จะต้องสนับสนุน
กำรด ำเนินงำน ทั้งในด้ำนวิชำกำร ร่วมชี้แจงหรือตอบข้อสงสัยของประชำชนเพื่อลดควำมกดดันจำกภำคประชำชน
ที่มีต่อเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 

 งบประมำณ เป็นส่วนส ำคัญท่ีท ำให้โครงกำรเกิดข้ึนได้ งบประมำณที่ได้รับอำจมำจำกหน่วยงำนในท้องถิ่น
เอง เช่น องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรปกครองส่วนจังหวัด เป็นต้น หรือจำกภำคเอกชน หรือมูลนิธิใน
ต่ำงประเทศ ซึ่งหำกพิจำรณำถึงกำรลงทุนถือว่ำมีควำมคุ้มค่ำมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นกำรลงทุนเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุลดกำรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นโครงกำรต้นแบบในกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนอย่ำง
ยั่งยืน 
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ปัญหำอุปสรรคท่ีพบ ดังนี้ 
ก่อนการจัดตั้งโครงการ 

1. มีควำมกังวลถึงภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำค่อนข้ำงสูง จึงท ำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีควำมกังวลถึง
ภำระค่ำใช้จ่ำยในระยะยำวจึงต้องมีกำรชี้แจงงบประมำณต่อสภำส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำร
อนุมัติงบประมำณ 

2. ขั้นตอนในกำรขออนุญำตติดตั้งอุปกรณ์ ตลอดแนวเส้นทำง จึงจ ำเป็นต้องขออนุญำตหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ที่ติดตั้งเป็นรูปแบบใหม่ เจ้ำหน้ำที่จึงมีควำมกังวลถึงมำตรฐำนและควำมปลอดภัยจึงต้องมีกำรตรวจสอบ
หลำยขั้นตอนท ำให้ใช้เวลำในกำรพิจำรณำนำน 

3. ขั้นตอนต ำแหน่งที่ติดตั้งโครงเหล็กส ำหรับติดตั้งกล้องฯ เนื่องจำกตลอดแนวเส้นทำง เป็นพ้ืนที่ในเขตเมือง
โดยพื้นที่รอบข้ำงของถนนส่วนใหญ่เป็นของเอกชน ท ำให้ไม่สำมำรถติดตั้งโครงเหล็กคร่อมถนนในพ้ืนที่ที่
ต้องกำรได้ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรควบคุมควำมเร็วก่อนถึงจุดอันตรำย 

4. ควำมเข้ำใจของภำคประชำชนในพื้นท่ีมีควำมกังวลในเรื่องของกำรถูกควบคุมกำรใช้ควำมเร็ว และควำมไม่
เข้ำใจต่อกำรใช้ควำมเร็วที่เหมำะสม หรือใช้ควำมเร็วไม่เกินค่ำจ ำกัดควำมเร็ว จึงส่งผลท ำให้คณะกรรม
ท ำงำนของภำคีเครือข่ำย ได้รับแรงกดดันจำกภำคประชำชนอย่ำงมำกในช่วงแรก 
 

ปัญหาระหว่างการด าเนินโครงการ 
1. ข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย ไม่สำมำรถก ำหนดค่ำควำมเร็วจ ำกัดควำมเร็วให้เหมำะสมสภำพแวดล้อมในเขต

เมือง (ในต่ำงประเทศจะก ำหนดควำมเร็วในเขตเมืองที่ 60 หรือ 50 กม./ชม.) 
2. ปัญหำช่องว่ำงกำรบังคับใช้กฎหมำย  เมื่อผู้กระท ำผิด ได้รับเอกสำรเรียกปรับจำกต ำรวจทำงหลวง แล้วไม่

มำเสียค่ำปรับ ระบบที่มีอยู่ก็ไม่สำมำรถจัดกำรกับปัญหำดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ แม้จะมีควำม
พยำยำมให้ขนส่งจังหวัด แจ้งผู้กระท ำควำมผิดไปช ำระค่ำปรับก่อนต่ออำยุทะเบียนรถ แต่ด้วยกำรขำด
ควำมเชื่อมต่อของกฎระเบียบระหว่ำงหน่วยงำน (ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และกรมกำรขนส่งทำงบก) จึง
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เช่น เมื่อผู้กระท ำผิดได้รับเอกสำรเรียกปรับจำกต ำรวจทำงหลวง แต่ผู้กระท ำผิด
นั้นยังคงสำมำรถต่อทะเบียนยำนพำหนะได้ตำมปกติ และอำยุควำมของคดีมีเวลำ 1 ปี จึงท ำให้อัตรำกำร
จ่ำยค่ำปรับมีจ ำนวนน้อย ประมำณร้อยละ 20-30  

3.  กฎหมำยและผู้บังคับใช้กฎหมำยต้องทันต่อสถำนกำรณ์ของปัญหำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงควรพิจำรณำหำ
มำตรกำรให้ผู้กระท ำควำมผิดจะต้องช ำระค่ำปรับหรือรับโทษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งให้ได้ทั้งหมด เพ่ือควำม
ศักดิ์สิทธิ์และควำมเท่ำเทียมกันของกำรบังคับใช้กฎหมำย 

4. ข้อจ ำกัดตรวจจับป้ำยทะเบียนของระบบเช่น ไม่สำมำรถตรวจจับรถจักรยำนยนต์ได้ เนื่องจำกป้ำย
ทะเบียนของรถจักรยำนยนต์ติดอยู่ด้ำนหลังตัวรถ (ระบบปัจจุบันตรวจจับควำมเร็วจำกด้ำนหน้ำของ
ยำนพำหนะ) ยำนพำหนะป้ำยแดง ป้ำยต่ำงประเทศ ป้ำยทะเบียนปลอม ควำมคมชัดของรูปถ่ำยใน
ช่วงเวลำกลำงคืน เป็นต้น  

5. ข้อจ ำกัดด้ำนจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ในกำรออกใบสั่ง ไม่สำมำรถออกใบสั่งได้ตำมจ ำนวนรถที่วิ่งเร็วเกินกฎหมำย
ก ำหนด 

6. อุบัติเหตุจำกสำเหตุอ่ืน เช่น ปัญหำกำรจอดพักของรถบรรทุกในช่วงเวลำกลำงคืนบนถนนมิตรภำพในเขต
เมืองขอนแก่น โดยรถบรรทุกมักจะจอดพักรถ บนช่องทำงด้ำนซ้ำยสุดของช่องจรำจรหลักหรือไหลทำง 
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยำนยนต์ชนท้ำยรถบรรทุก เสียชีวิตเป็นจ ำนวนมำก ในช่วงเวลำกลำงคืนหลัง 
24:00 น.(ช่วง ธ.ค. 58 ถึง ก.ย. 59 ระยะเวลำ 8 เดือน มีอุบัติเหตุรถจักรยำนยนต์ชนท้ำยรถบรรทุก
จ ำนวน 4 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจ ำนวน 5 รำย) 
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แผนของโครงการต่อไปในอนาคต 
 ในปัจจุบัน โครงกำรฯ สำมำรถลดอุบัติเหตุทำงถนนที่มีสำเหตุมำจำกควำมเร็วได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนช่วงถนนจำกสำเหตุอ่ืน เช่น รถบรรทุกพ่วงจอดรถผิดกฎหมำยบนช่องจรำจรหลักส่งผลให้
รถจักรยำนยนต์ขับชนท้ำยในช่วงเวลำกลำงคืน เมำแล้วขับ ฝ่ำฝืนสัญญำณไฟจรำจร เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ควรต้องก ำหนดมำตรกำรเพ่ิมเติมในกำรลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์เช่น จัดหำพ้ืนที่จอดพักของรถบรรทุก ตั้ง
ด่ำนตรวจวัดปริมำณแอลกอฮอล์ โดยเฉพำะในช่วงเวลำกลำงคืน จัดหำเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ต ำรวจบังคับใช้
กฎหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
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บทเรียนการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนน “อ าเภอน้ าพอง”จังหวัดขอนแก่น 

คุณฐิติมา  แสนโชติ   
โรงพยำบำลน้ ำพอง 

 

ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนในสังคมไทย เป็นปัญหำวิกฤตที่ได้รับผลกระทบในสังคมวงกว้ำง ครอบคลุมทั้งสังคม
เมืองและ “สังคมชนบท”ตัวเลขควำมสูญเสียอย่ำงต่อเนื่องด้วยสำเหตุข้ำงต้นพำไทยติดอันดับ 2 ของโลก อย่ำงไม่ยำกเย็น 
...แต่มำกกว่ำ 30ปี กับกำรผลักดันมำตรกำรและภำยใต้ภำวกำรณ์น ำของ นพ.วิทยำ ชำติบัญชำชัย และคณะท ำงำน
ป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดขอนแก่น ชี้ให้เห็นความส าเร็จของ Unit ย่อยระดับจังหวัดตัวอย่ำง
ควำมส ำเร็จหลำยแง่มุมได้แก่กำรรณรงค์บังคับใช้กฎหมำยสวมหมวกนิรภัยและกำรพัฒนำบริกำรดูแลผู้บำดเจ็บทำงถนนที่
อ ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในช่วง 2530-2545 จนได้รับกำรยกย่องจำกองค์กำรอนำมัยโลกและไจก้ำ iภำยใต้ภำพใหญ่
ระดับประเทศ ที่ดูยังคงห่ำงไกลกับกำรลดอัตรำกำรเสียชีวิตของกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนตำมมำตรฐำนสำกลให้เหลือ
คร่ึงหนึ่ง หรือปีละ 14.15 คนต่อประชำกรหนึ่งแสนคนตำมค ำประกำศเจตนำรมณ์ปฏิญญำมอสโก (2554 – 2563) เพรำะ
ควำมซับซ้อนของระบบและองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตที่ผันแปรไปตำมเหตุและปัจจัยในปัจจุบัน 
เช่น ควำมน ำสมัยของเทคโนโลยียำนยนต์ กำยภำพถนนที่สะดวกและเหมำะแก่กำรใช้ควำมเร็ว  

วิกฤตกำรณ์ภำพใหญ่ระดับประเทศที่ยังปรำกฏชัด เป็นจุดเริ่มต้นให้ภำคีเครือข่ำยงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ
อุบัติเหตุทำงถนนระดับประเทศ ประกอบด้วย ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม องค์กรต่ำงๆ 
สสส. สอจร. ศวปถ. ฯลฯ ร่วมกันค้นหำ ยุทธวิธี และมำตรกำรที่เหมำะสมมำประยุกต์ใช้เคลื่อนภูเขำลูกใหญ่ หนึ่งในนั้นคือ 
การขยับจุดจัดการ หรือจุดคานงัด โดยใช้ควำมรู้และปัญญำในกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนไปใกล้ที่เกิดเหตุให้มำก
ที่สุด ลดหลั่นจำกระดับประเทศ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล ไปสิ้นสุดที่ท้องถิ่น (The Last Unit) สร้ำงพลังท้องถิ่นในกำร
จัดกำรปัญหำของตนเองโดยอำศัยทรัพยำกร องค์ควำมรู้ ทั้งจำกทุนเดิมของตนและจำกองค์กรภำยนอก สอดคล้องกับ
หลักคิดทำงกลศำสตร์ของอำร์คีมินิสที่ว่ำ “หากหาจุดที่เหมาะสม หาจุดคานงัดที่ถูกจุด งานยกก้อนหินก็ไม่ใช่เรื่องยาก 
และเขาจะงัดโลกให้ดู”ii.....เรำลองมำดูบทเรียนเล็กๆ ที่ชำวอ ำเภอน้ ำพองได้พยำยำมหำไม้มำท ำเป็นคำนงัด..เพื่อสอดเข้ำ
ไปใต้ก้อนหิน...ก่อนที่จะหำอะไรมำรองใต้คำนให้เป็นจุดคำนงัด...แล้วใช้แรงเพียงเบำๆ เพื่อกดคำน ให้ก้อนหินนั้น...
เคลื่อนไหวกัน 

ภาวะวิกฤตปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนของชุมชนชนบทในสังคมไทย : สถานการณ์โดยรวมของอ าเภอ
น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

ด้วยอ ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นอ ำเภอขนำดใหญ่ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 12 ต ำบล 168 หมู่บ้ำน 
มีประชำกร 114,588 คน(ทะเบียนรำษฎร์ 2558)เป็นอ ำเภอที่มีทำงหลวงมิตรภำพ และทำงหลวงชนบทหลำยสำยส ำคัญที่
มีไว้ส ำหรับใช้ในกำรสัญจรไปยังจังหวัดใกล้เคียงแถบภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันอ ำเภอน้ ำพอง เป็นแหล่งที่ตั้ง
โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ได้แก่ โรงงำนผลิตไฟฟ้ำ โรงงำนSCG ผลิตกระดำษ AAA โรงงำนขนส่งแก๊ส NGV โรงงำน
น้ ำตำล ฯลฯ กำรที่มีแหล่งอุตสำหกรรมในพื้นที่ชุมชน ท ำให้มีกำรใช้รถใช้ถนนเพิ่มมำก และก่อให้เกิดอุบัติเหตุทำงถนนใน
เขตชุมชนบ่อยครั้งโดยร้อยละ 97.33 เกิดกับคนในชุมชน บนถนนของชุมชนร้อยละ 2.67 เกิดจำกคนนอกพื้นที่ และ
มักจะเสียชีวิตบนทำงสำยหลัก (ถนนมิตรภำพ)รำยละเอียดจ ำนวนผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน อ ำเภอน้ ำ
พอง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 – 2557 ดังตารางที่ 1iii 

 

ปี ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต 
2555 902 26 
2556 901 19 

2557 (ต.ค 56–ก.ย 57) 1,045 23 
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คุณฐิติมา  แสนโชติ   
โรงพยำบำลน้ ำพอง 

 

ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนในสังคมไทย เป็นปัญหำวิกฤตที่ได้รับผลกระทบในสังคมวงกว้ำง ครอบคลุมทั้งสังคม
เมืองและ “สังคมชนบท”ตัวเลขควำมสูญเสียอย่ำงต่อเนื่องด้วยสำเหตุข้ำงต้นพำไทยติดอันดับ 2 ของโลก อย่ำงไม่ยำกเย็น 
...แต่มำกกว่ำ 30ปี กับกำรผลักดันมำตรกำรและภำยใต้ภำวกำรณ์น ำของ นพ.วิทยำ ชำติบัญชำชัย และคณะท ำงำน
ป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดขอนแก่น ชี้ให้เห็นความส าเร็จของ Unit ย่อยระดับจังหวัดตัวอย่ำง
ควำมส ำเร็จหลำยแง่มุมได้แก่กำรรณรงค์บังคับใช้กฎหมำยสวมหมวกนิรภัยและกำรพัฒนำบริกำรดูแลผู้บำดเจ็บทำงถนนที่
อ ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในช่วง 2530-2545 จนได้รับกำรยกย่องจำกองค์กำรอนำมัยโลกและไจก้ำ iภำยใต้ภำพใหญ่
ระดับประเทศ ที่ดูยังคงห่ำงไกลกับกำรลดอัตรำกำรเสียชีวิตของกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนตำมมำตรฐำนสำกลให้เหลือ
คร่ึงหนึ่ง หรือปีละ 14.15 คนต่อประชำกรหนึ่งแสนคนตำมค ำประกำศเจตนำรมณ์ปฏิญญำมอสโก (2554 – 2563) เพรำะ
ควำมซับซ้อนของระบบและองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตที่ผันแปรไปตำมเหตุและปัจจัยในปัจจุบัน 
เช่น ควำมน ำสมัยของเทคโนโลยียำนยนต์ กำยภำพถนนที่สะดวกและเหมำะแก่กำรใช้ควำมเร็ว  

วิกฤตกำรณ์ภำพใหญ่ระดับประเทศที่ยังปรำกฏชัด เป็นจุดเริ่มต้นให้ภำคีเครือข่ำยงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ
อุบัติเหตุทำงถนนระดับประเทศ ประกอบด้วย ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม องค์กรต่ำงๆ 
สสส. สอจร. ศวปถ. ฯลฯ ร่วมกันค้นหำ ยุทธวิธี และมำตรกำรที่เหมำะสมมำประยุกต์ใช้เคลื่อนภูเขำลูกใหญ่ หนึ่งในนั้นคือ 
การขยับจุดจัดการ หรือจุดคานงัด โดยใช้ควำมรู้และปัญญำในกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนไปใกล้ที่เกิดเหตุให้มำก
ที่สุด ลดหลั่นจำกระดับประเทศ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล ไปสิ้นสุดที่ท้องถิ่น (The Last Unit) สร้ำงพลังท้องถิ่นในกำร
จัดกำรปัญหำของตนเองโดยอำศัยทรัพยำกร องค์ควำมรู้ ทั้งจำกทุนเดิมของตนและจำกองค์กรภำยนอก สอดคล้องกับ
หลักคิดทำงกลศำสตร์ของอำร์คีมินิสที่ว่ำ “หากหาจุดที่เหมาะสม หาจุดคานงัดที่ถูกจุด งานยกก้อนหินก็ไม่ใช่เรื่องยาก 
และเขาจะงัดโลกให้ดู”ii.....เรำลองมำดูบทเรียนเล็กๆ ที่ชำวอ ำเภอน้ ำพองได้พยำยำมหำไม้มำท ำเป็นคำนงัด..เพื่อสอดเข้ำ
ไปใต้ก้อนหิน...ก่อนที่จะหำอะไรมำรองใต้คำนให้เป็นจุดคำนงัด...แล้วใช้แรงเพียงเบำๆ เพื่อกดคำน ให้ก้อนหินนั้น...
เคลื่อนไหวกัน 

ภาวะวิกฤตปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนของชุมชนชนบทในสังคมไทย : สถานการณ์โดยรวมของอ าเภอ
น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

ด้วยอ ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นอ ำเภอขนำดใหญ่ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 12 ต ำบล 168 หมู่บ้ำน 
มีประชำกร 114,588 คน(ทะเบียนรำษฎร์ 2558)เป็นอ ำเภอที่มีทำงหลวงมิตรภำพ และทำงหลวงชนบทหลำยสำยส ำคัญที่
มีไว้ส ำหรับใช้ในกำรสัญจรไปยังจังหวัดใกล้เคียงแถบภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันอ ำเภอน้ ำพอง เป็นแหล่งที่ตั้ง
โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ได้แก่ โรงงำนผลิตไฟฟ้ำ โรงงำนSCG ผลิตกระดำษ AAA โรงงำนขนส่งแก๊ส NGV โรงงำน
น้ ำตำล ฯลฯ กำรที่มีแหล่งอุตสำหกรรมในพื้นที่ชุมชน ท ำให้มีกำรใช้รถใช้ถนนเพิ่มมำก และก่อให้เกิดอุบัติเหตุทำงถนนใน
เขตชุมชนบ่อยครั้งโดยร้อยละ 97.33 เกิดกับคนในชุมชน บนถนนของชุมชนร้อยละ 2.67 เกิดจำกคนนอกพื้นที่ และ
มักจะเสียชีวิตบนทำงสำยหลัก (ถนนมิตรภำพ)รำยละเอียดจ ำนวนผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน อ ำเภอน้ ำ
พอง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 – 2557 ดังตารางที่ 1iii 

 

ปี ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต 
2555 902 26 
2556 901 19 

2557 (ต.ค 56–ก.ย 57) 1,045 23 
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ถึงแม้จ ำนวนผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่ำนมำ มีแนวโน้มลดลง แต่ควำมรุนแรงของ
กำรบำดเจ็บกลับเพิ่มสูงขึ้น โดยกลุ่มอำกำรที่พบบ่อยและรุนแรงคือ กำรบำดเจ็บที่ศีรษะ (SevierHead Injury)ซึ่งเป็น
สำเหตุกำรเสียชีวิตนอกโรงพยำบำลอันดับ 1 และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน (อุบัติเหตุจำกรถจักรยำนยนต์ ร้อยละ 88.43 และใน
จ ำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นรถจักรยำนยนต์ ถึงร้อยละ 95)   

องค์ประกอบที่มีผลต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ พบว่ำเกิดจำกดื่มสุรำขณะขับขี่ ร้อยละ 29.38และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ 
ที่เกิดจำกกำรไม่เคำรพกฎจรำจรกำยภำพถนนไม่ปลอดภัย ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมรุนแรง พบว่ำ ไม่สวมหมวกนิรภัย 
ถึงร้อยละ 57.8  

การสร้างการรับรู้อย่างเข้าใจ… ปัญหา  เป้าหมาย และความต้องการของชุมชน 
ควำมรุนแรงของวิกฤตกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตในควำมรับรู้ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องข้ำงต้นสสอ. และรพ. ใน

ฐำนะผู้ถือข้อมูลและเป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทหน้ำที่เก่ียวข้องโดยตรงกับพันธกิจงำนป้องกัน เร่ิมต้นจำก... 
 

2546 2554 2556 
งำนระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉิน ( EMS )
รวบรวมข้อมลูกำร
บำดเจ็บ และ
วิเครำะหป์ัญหำที่เกดิ 
แต่ยังขำดกำรแกไ้ขเชิง
ลึกเป็นเพียงกำร
สะท้อนข้อมูลในเวที
กำรประชุมรำชกำร 

เรียนรู้แนวทำงกำรแก้ไขโดย
กำรมีส่วนร่วม จำกต ำบลกดุ
น้ ำใส ซึ่งเทศบำลได้ท ำแผน
อุบัติเหตไุปพร้อมกับงำน 
EMS มีนวัตกรรมกำรแกไ้ขฯ
เป็นภูมิปญัญำในชุมชน  ซึ่ง
สำมำรถลดอุบตัิเหตุใน
ชุมชนได้เป็นอย่ำงดีจึงเริ่มมี
งำนป้องกันอุบัติเหตุทำง
ถนนรวมอยู่ในงำนระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉิน 

จังหวัดขอนแก่นได้จดัอ ำเภอน ำร่องใน
กำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุโดยทีม
ประกอบด้วย รพ. ต ำรวจ หมวดกำร
ทำง อปท. ปลัดอ ำเภอ โดยใช้
กระบวนกำร TEACH VIP สอนกำร
เป็นพ่ีเลี้ยงโดยใช้กระบวนกำรมสี่วน
ร่วมในระดับอ ำเภอ 

น ำเสนอข้อมูลจำกระบบกำรจัดเก็บ
ของรพ.น้ ำพอง + วิเครำะห์ปัญหำ
อุบัติเหตุในชุมชน เสนอต่อผู้บริหำร 
อปท. เริ่มชุมชนน ำร่อง โดยกำร
แก้ไขจุดเสี่ยง ใน ต ำบลน้ ำพอง 2 
แห่งคือ ชุมชนตลำดน้ ำพองและ
หมู่ บ้ ำนหนองหญ้ ำ รั งกำ  ( เ กิ ด
มำตรกำรชุมชนที่ ใ ช้ทุนเดิมด้ำน
วัฒนธรรมของพื้นที่ได้แก่ กำรห้ำม
รถเข้ำออกหมู่บ้ำนในวันพระ 
 

 

ยุทธวิธีเร่ิมต้นโดยกำรเปรียบเปรยปัญหำที่ถำโถมเข้ำมำเสมือนหินก้อนใหญ่ (ปัญหำใหญ่) และโยนเข้ำสู่ชุมชนให้
รับรู้ โดยกำรน ำเสนอข้อมูลผ่ำนเวทีชุมชนในต ำบล/เวทีประชำคมเพื่อให้พื้นที่มีส่วนร่วมในกำรค้นหำจุดคำนงัดที่เหมำะสม 
ร่วมแรงร่วมใจ โดยใช้องค์ควำมรู้ แก้ปัญหำและเรียนรู้โดยกำรลงมือท ำ (Learning by doing) เพื่อให้ปัญหำถูกแก้ไขตรง
จุด โดยเป้ำหมำยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ เป้ำหมำยในภำพรวม และเป้ำหมำยภำพย่อยเฉพำะจุด  
1.ตั้งเป้ำหมำยในกำรท ำงำน   

ตั้งเป้าหมายในกำรลดจ ำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บำดเจ็บแบ่งเป็น 2 ระดับ  
1) เป้ำหมำยในภำพรวม  
 CUP น้ ำพอง : KPI ปี 2559 อัตรำตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนนไม่เกิน 18 ต่อ 100,000 ประชำกรของอ ำเภอ

น้ ำพอง 
2) เป้ำหมำยภำพย่อยเฉพำะจุด– สร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
 12 ต ำบล มีกำรวิเครำะห์จุดเสี่ยง 
 จุดเสี่ยงในล ำดับที่ 1-2 ของต ำบล ได้รับกำรแก้ไขเกิดมำตรกำรองค์กร (มีกฎบังคับใช้) ในชุมชนของตนเอง 

2.กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
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ถึงแม้จ ำนวนผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่ำนมำ มีแนวโน้มลดลง แต่ควำมรุนแรงของ
กำรบำดเจ็บกลับเพิ่มสูงขึ้น โดยกลุ่มอำกำรที่พบบ่อยและรุนแรงคือ กำรบำดเจ็บที่ศีรษะ (SevierHead Injury)ซึ่งเป็น
สำเหตุกำรเสียชีวิตนอกโรงพยำบำลอันดับ 1 และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน (อุบัติเหตุจำกรถจักรยำนยนต์ ร้อยละ 88.43 และใน
จ ำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นรถจักรยำนยนต์ ถึงร้อยละ 95)   

องค์ประกอบที่มีผลต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ พบว่ำเกิดจำกดื่มสุรำขณะขับขี่ ร้อยละ 29.38และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ 
ที่เกิดจำกกำรไม่เคำรพกฎจรำจรกำยภำพถนนไม่ปลอดภัย ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมรุนแรง พบว่ำ ไม่สวมหมวกนิรภัย 
ถึงร้อยละ 57.8  
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ควำมรุนแรงของวิกฤตกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตในควำมรับรู้ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องข้ำงต้นสสอ. และรพ. ใน

ฐำนะผู้ถือข้อมูลและเป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทหน้ำที่เก่ียวข้องโดยตรงกับพันธกิจงำนป้องกัน เร่ิมต้นจำก... 
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เรียนรู้แนวทำงกำรแก้ไขโดย
กำรมีส่วนร่วม จำกต ำบลกดุ
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EMS มีนวัตกรรมกำรแกไ้ขฯ
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ชุมชนได้เป็นอย่ำงดีจึงเริ่มมี
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กำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุโดยทีม
ประกอบด้วย รพ. ต ำรวจ หมวดกำร
ทำง อปท. ปลัดอ ำเภอ โดยใช้
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เป็นพ่ีเลี้ยงโดยใช้กระบวนกำรมสี่วน
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ของรพ.น้ ำพอง + วิเครำะห์ปัญหำ
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แห่งคือ ชุมชนตลำดน้ ำพองและ
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มำตรกำรชุมชนที่ ใ ช้ทุนเดิมด้ำน
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ยุทธวิธีเร่ิมต้นโดยกำรเปรียบเปรยปัญหำที่ถำโถมเข้ำมำเสมือนหินก้อนใหญ่ (ปัญหำใหญ่) และโยนเข้ำสู่ชุมชนให้
รับรู้ โดยกำรน ำเสนอข้อมูลผ่ำนเวทีชุมชนในต ำบล/เวทีประชำคมเพื่อให้พื้นที่มีส่วนร่วมในกำรค้นหำจุดคำนงัดที่เหมำะสม 
ร่วมแรงร่วมใจ โดยใช้องค์ควำมรู้ แก้ปัญหำและเรียนรู้โดยกำรลงมือท ำ (Learning by doing) เพื่อให้ปัญหำถูกแก้ไขตรง
จุด โดยเป้ำหมำยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ เป้ำหมำยในภำพรวม และเป้ำหมำยภำพย่อยเฉพำะจุด  
1.ตั้งเป้ำหมำยในกำรท ำงำน   

ตั้งเป้าหมายในกำรลดจ ำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บำดเจ็บแบ่งเป็น 2 ระดับ  
1) เป้ำหมำยในภำพรวม  
 CUP น้ ำพอง : KPI ปี 2559 อัตรำตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนนไม่เกิน 18 ต่อ 100,000 ประชำกรของอ ำเภอ

น้ ำพอง 
2) เป้ำหมำยภำพย่อยเฉพำะจุด– สร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
 12 ต ำบล มีกำรวิเครำะห์จุดเสี่ยง 
 จุดเสี่ยงในล ำดับที่ 1-2 ของต ำบล ได้รับกำรแก้ไขเกิดมำตรกำรองค์กร (มีกฎบังคับใช้) ในชุมชนของตนเอง 

2.กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
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ถึงแม้จ ำนวนผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่ำนมำ มีแนวโน้มลดลง แต่ควำมรุนแรงของ
กำรบำดเจ็บกลับเพิ่มสูงขึ้น โดยกลุ่มอำกำรที่พบบ่อยและรุนแรงคือ กำรบำดเจ็บที่ศีรษะ (SevierHead Injury)ซึ่งเป็น
สำเหตุกำรเสียชีวิตนอกโรงพยำบำลอันดับ 1 และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน (อุบัติเหตุจำกรถจักรยำนยนต์ ร้อยละ 88.43 และใน
จ ำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นรถจักรยำนยนต์ ถึงร้อยละ 95)   

องค์ประกอบที่มีผลต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ พบว่ำเกิดจำกดื่มสุรำขณะขับขี่ ร้อยละ 29.38และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ 
ที่เกิดจำกกำรไม่เคำรพกฎจรำจรกำยภำพถนนไม่ปลอดภัย ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมรุนแรง พบว่ำ ไม่สวมหมวกนิรภัย 
ถึงร้อยละ 57.8  

การสร้างการรับรู้อย่างเข้าใจ… ปัญหา  เป้าหมาย และความต้องการของชุมชน 
ควำมรุนแรงของวิกฤตกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตในควำมรับรู้ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องข้ำงต้นสสอ. และรพ. ใน

ฐำนะผู้ถือข้อมูลและเป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทหน้ำที่เก่ียวข้องโดยตรงกับพันธกิจงำนป้องกัน เร่ิมต้นจำก... 
 

2546 2554 2556 
งำนระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉิน ( EMS )
รวบรวมข้อมลูกำร
บำดเจ็บ และ
วิเครำะหป์ัญหำที่เกดิ 
แต่ยังขำดกำรแกไ้ขเชิง
ลึกเป็นเพียงกำร
สะท้อนข้อมูลในเวที
กำรประชุมรำชกำร 

เรียนรู้แนวทำงกำรแก้ไขโดย
กำรมีส่วนร่วม จำกต ำบลกดุ
น้ ำใส ซึ่งเทศบำลได้ท ำแผน
อุบัติเหตไุปพร้อมกับงำน 
EMS มีนวัตกรรมกำรแกไ้ขฯ
เป็นภูมิปญัญำในชุมชน  ซึ่ง
สำมำรถลดอุบตัิเหตุใน
ชุมชนได้เป็นอย่ำงดีจึงเริ่มมี
งำนป้องกันอุบัติเหตุทำง
ถนนรวมอยู่ในงำนระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉิน 

จังหวัดขอนแก่นได้จดัอ ำเภอน ำร่องใน
กำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุโดยทีม
ประกอบด้วย รพ. ต ำรวจ หมวดกำร
ทำง อปท. ปลัดอ ำเภอ โดยใช้
กระบวนกำร TEACH VIP สอนกำร
เป็นพ่ีเลี้ยงโดยใช้กระบวนกำรมสี่วน
ร่วมในระดับอ ำเภอ 

น ำเสนอข้อมูลจำกระบบกำรจัดเก็บ
ของรพ.น้ ำพอง + วิเครำะห์ปัญหำ
อุบัติเหตุในชุมชน เสนอต่อผู้บริหำร 
อปท. เริ่มชุมชนน ำร่อง โดยกำร
แก้ไขจุดเสี่ยง ใน ต ำบลน้ ำพอง 2 
แห่งคือ ชุมชนตลำดน้ ำพองและ
หมู่ บ้ ำนหนองหญ้ ำ รั งกำ  ( เ กิ ด
มำตรกำรชุมชนที่ ใ ช้ทุนเดิมด้ำน
วัฒนธรรมของพื้นที่ได้แก่ กำรห้ำม
รถเข้ำออกหมู่บ้ำนในวันพระ 
 

 

ยุทธวิธีเร่ิมต้นโดยกำรเปรียบเปรยปัญหำที่ถำโถมเข้ำมำเสมือนหินก้อนใหญ่ (ปัญหำใหญ่) และโยนเข้ำสู่ชุมชนให้
รับรู้ โดยกำรน ำเสนอข้อมูลผ่ำนเวทีชุมชนในต ำบล/เวทีประชำคมเพื่อให้พื้นที่มีส่วนร่วมในกำรค้นหำจุดคำนงัดที่เหมำะสม 
ร่วมแรงร่วมใจ โดยใช้องค์ควำมรู้ แก้ปัญหำและเรียนรู้โดยกำรลงมือท ำ (Learning by doing) เพื่อให้ปัญหำถูกแก้ไขตรง
จุด โดยเป้ำหมำยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ เป้ำหมำยในภำพรวม และเป้ำหมำยภำพย่อยเฉพำะจุด  
1.ตั้งเป้ำหมำยในกำรท ำงำน   

ตั้งเป้าหมายในกำรลดจ ำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บำดเจ็บแบ่งเป็น 2 ระดับ  
1) เป้ำหมำยในภำพรวม  
 CUP น้ ำพอง : KPI ปี 2559 อัตรำตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนนไม่เกิน 18 ต่อ 100,000 ประชำกรของอ ำเภอ

น้ ำพอง 
2) เป้ำหมำยภำพย่อยเฉพำะจุด– สร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
 12 ต ำบล มีกำรวิเครำะห์จุดเสี่ยง 
 จุดเสี่ยงในล ำดับที่ 1-2 ของต ำบล ได้รับกำรแก้ไขเกิดมำตรกำรองค์กร (มีกฎบังคับใช้) ในชุมชนของตนเอง 

2.กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
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1. ท าความเข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดจำกอุบัติเหตุทำงถนนของอ ำเภอ ผ่ำนเวทีประชุม โดยอำศัยฐำนข้อมูล 
ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลผู้บำดเจ็บ walk in มำ รพ.กรอกลงในแบบฟอร์มของงำนระบำด กรมคร. Keyเข้ำ ISWIN 
2) ข้อมูลสืบสวนกำรบำดเจ็บของทีม SRRT  
3) ข้อมูลจุดเสี่ยงจำกท้องถิ่น (ใช้วิธีจ ำ+บันทึกอย่ำงง่ำย) และชุมชน 
4) ข้อมูลจำกกู้ชีพ (ใบออกเหตุทีรับผู้ป่วย) ภำพถ่ำย 

2.จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันก่อนน ำข้อมูลเข้ำ ศปถ.อ ำเภอ โดย ใช้เทศบำลเป็นที่จัดประชุมประกอบด้วย ผู้น ำสมำชิก
สภำ ผู้น ำชุมชน อุตสำหกรรม/สิ่งแวดล้อม แรงงำนจังหวัด โรงพยำบำลเทศบำล และภำคเอกชน เช่น โรงงำนน้ ำตำล 
โรงงำนเหล้ำ โรงงำนผลิตแอมโมเนีย  
มติที่ประชุม 

1) ที่ประชุมเห็นตรงกันในกำรเลือกใช้เคร่ืองมือ “ค้นหำจุดเสี่ยง” เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วม โดยใช้ข้อมูลก ำหนดจุดที่
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อหำแนวทำงแก้ไขและปรับปรุง ครอบคลุมทั้ง 12 อ ำเภอ 

สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในชุมชน+  สร้ำงเครือข่ำย + มติข้อตกลง กฎชุมชน 
2.1 การแก้ไขจุดเสี่ยง 
1)ประชุมพี่เลี้ยง ศปถ.ระดับอ ำเภอ เพื่อคัดเลือกแกนน ำชุมชนในแต่ละต ำบล ต ำบลละ 6 คน ประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำร 
รพ.สต ปลัดงำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย อปท.ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนกรรมกำรหมู่บ้ำน และ อส.ตร 
2) วิธีกำรเลือกพื้นที่จุดเสี่ยงโดยแกนน ำชุมชน 12 ต ำบล 
2.1)การเตรียมข้อมูล ประกอบด้วย 
1.ข้อมูลอุบัติเหตุในแต่ละต ำบล (ข้อมูลพื้นฐำนจำกโรงพยำบำลน้ ำพอง) 
2.แผนที่ชุมชนในแต่ละต ำบล 
3.ข้อมูลอุบัติเหตุในต ำบล (ข้อมูลจำกแกนน ำชุมชน /รพ.สตและ อปท.ที่มีกำรเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนนที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ตนเอง ) 
 
2.2)วิธีที่ใช้ในการก าหนดจุดเสี่ยง 
1. วิเครำะห์จุดเสี่ยงในภำพรวม (จ ำนวนจุด) 
2. แบ่งระดับควำมรุนแรงโดยใช้แถบสี  
 สีแดง มีคนตำยเร่ิมจำก 1 คน  
 สีเหลือง เกิดอุบัติเหตุบ่อย มีกำรบำดเจ็บไม่ถึงตำยแต่เข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล  
 สีเขียว เกิดบ่อยแต่ไม่ตำย และอำจไม่บำดเจ็บซึ่งอำจไม่จ ำเป็นต้องมำโรงพยำบำล) ก่อนให้แต่ละอ ำเภอน ำข้อมูล

ไปประชุมระดมสมองร่วมกับชุมชน 
3. ล ำดับควำมส ำคัญ และเลือกแก้ไขเฉพำะจุดเสี่ยงล ำดับที่ 1 และ 2 
2.3)วิเคราะห์แบบแผนการชนผ่ำนเวทีประชุม/ประชำคม แยกเวที 12 คร้ัง 12 ต ำบล มี รพ.น้ ำพองเป็นพี่เลี้ยง ผู้แทนแต่
ละต ำบลประกอบด้วย หัวหน้ำรพ.สต. ปลัดป้องกัน ซึ่งมีงบประมำณ และต ำรวจ (สอ.ตร.) อำสำต ำรวจบ้ำน ก ำนัน ซึ่งเป็น
ผู้มีจิตอำสำ/มีใจ 
 ลักษณะกำรชนเป็นแบบไหน ช่วงเวลำใดโดยใช้ collision diagram + HiyariHatto(เรียนรู้กับ ดร.วิชุดำ 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น) 
 ก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขร่วมกัน และให้ชุมชนเป็นผู้น ำข้อมูลสะท้อนตรงไปยังนำยกฯ เองก่อนพำนำยกฯ ลง

พื้นที่นั้น + ท ำประชำคม จัดท ำแผน ใน อปท.เพื่อขอรับจัดสรรงบประมำณ รองรับกำรแก้ไขพื้นที่จุดเสี่ยงล ำดับถัดมำ 
ตัวอย่ำงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำรถขนอ้อยโรงงำน KSL จอดพักริมทำง 
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- จำกกำรส ำรวจข้อมูลและกำรลงพ้ืนที่จริง พบปัญหำที่เกิดจำกกำรจรำจร ฝุ่น ยำเสพติด ผู้หญิงบริกำร 
ผู้บริหำรตั้งเป้ำแก้ไขภำยใน 2 ปี 

- นำยกฯ ขอข้อมูลชนท้ำยจำกรพ.+เทศบำล- น ำเสนอนำยอ ำเภอ - เข้ำหำรือตลำดหลักทรัพย์  
- ใช้อ ำนำจท้องถิ่นสั่งปิด 30 วัน 
- ปัญหำคลี่คลำยเพรำะรง.เปลี่ยนผู้บริหำรใหม่ (รุ่นลูก) เชิญผู้บริหำรรง.มำประชุมที่เทศบำล ได้รับค วำม

ร่วมมือ 1) โรงงำนซื้อพื้นที่แก้มลิงท ำจุดพักรถของรง. 2)ท ำมำตรกำรองค์กรกับชำวไร่เรื่องกำรบรรทุก เปิด
หีบ ท ำสำยรัดอ้อยเพื่อควำมปลอดภัย 3)หยุดหีบช่วงเทศกำลปีใหม่และสงกรำนต์ แก้ไขปัญหำกำรบรรทุก
อ้อยเกิน ตกเกลื่อนกลำดถนน กำรจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ  

จ ำนวนอุบัติเหตุลดลง ควำมรุนแรงหำยไป แต่ปัญหำชนท้ำยยังคงอยู่บ้ำง เพรำะเหตุจ ำเป็นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
- เช่น รถขนอ้อยเสียและต้องจอดข้ำงทำง 

ท ำ Prevention เรื่องกำรเผำอ้อย 1) เน้นกำรลุกข้ึนมำท ำเองของชุมชน (ต้นทำง) 2) สร้ำงจิตส ำนึก 3) ต้นทำงจำกตัว
บุคคลเพื่อไม่ต้องแก้ปัญหำที่ปลำยเหตุ 4) เน้นควำมต่อเนื่องผนวกเข้ำไปในงำนปกติ ไม่เน้นเฉพำะช่วงเทศกำล และใช้งบ
ทศ.ไม่มำกในกำรแก้ไข แต่เน้นดึงภำคเอกชนเข้ำร่วม 
2.2 สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน+  สร้างเครือข่าย + มติข้อตกลง กฎชุมชนรำยละเอียดและขั้นตอนกระบวนกำร
ด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
1.ประชุมแกนน ำต ำบล คัดเลือก 1 หมู่บ้ำนเข้ำร่วมโครงกำร โดยใช้กฎชุมชน ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงกำรและสะท้อน
ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนสู่ชุมชน 
2.จัดกลุ่มตำมหมู่บ้ำน หำข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนนและวิเครำะห์ปัญหำ สำเหตุ ของกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในหมู่บ้ำนโดย
แกนน ำชุมชน 
3.พี่เลี้ยงและแกนน ำสะท้อนข้อมูลโดยกำรท ำประชำคมในหมู่บ้ำน เพื่อชุมชนร่วมกันหำทำงแก้ไขปัญหำและข้อตกลงใน
กำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน 
4.จัดท ำมติข้อตกลงในกำรใช้กฎชุมชน โดยมีผู้น ำในชุมชนและกรรมกำรในชุมชนเป็นพยำน ในกำรใช้ข้อตกลง 
5.จัดเวทีน ำเสนอกำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำน โดยมีนำยอ ำเภอน้ ำพอง เป็นประธำน 
6.จัดท ำเครือข่ำย 12 หมู่บ้ำน ใน 12 ต ำบล เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรใช้กฎของชุมชน ในกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 

ตัวอย่ำงแนวทำงกำรแก้ไขหน้ำตลำดโลตัส พบปัญหำ 1) จอดซ้อนคัน เลยเข้ำไปใน เลนส์  ถนนมิตรภำพ2) จอด
ปิดช่องทำงออก จำกในตลำดน้ ำพอง เพื่อออกมำถนนมิตรภำพ3) เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน เฉลี่ย 2-3 ครั้ง/เดือน แต่ไม่มี
ผู้เสียชีวิต 

ลักษณะกำรชน ช่วงเวลำที่เกิด ข้อมูลสนับสนุน 
1. 
 

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

-ย้อนศร 
-ขับเร็ว 

2. 
 

ชนท้ำย  -จอดรถซ้อนคันมองไม่เห็นรถด้ำนหลัง 
-จอดรถขวำงทำงออก 

แนวทางการแก้ไขจัดเวทีชวนชำวบ้ำนในชุมชนวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ ที่ผ่ำนมำมีกำรก ำหนดจุดห้ำมจอดโดยใช้
งบจำกเทศบำลกลุ่มงำนจรำจรของกองช่ำง และเมื่อวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุพบว่ำ เกิดจำกพฤติกรรมเสี่ยงจำก
คนนอกพื้นที่ ที่ประชุมเสนอให้ “ผลักดันให้เกิดมำตรกำรของชุมชนร่วมกับกำรบังคับใช้กฎหมำยโดยมุ่งไปที่กำรแก้ไข
พฤติกรรมผู้ขับขี่ของคนในและนอกชุมชน” โดยปรับบริเวณจุดจอดที่เป็นวันคู่วันคี่และจุดเหลืองแดงโดยทีม อปท.ร่วมกับ
หมวดกำรทำงน้ ำพองโดยไม่รองบประมำณ กำรติดตำมประเมินผลหลังการแก้ไขยังพบกำรจอดรถ2 ช่องจรำจร มำทำง
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ถนนมิตรภำพ คณะท ำงำนจึงเพิ่มมำตรกำรโดยให้ต ำรวจจรำจร กวดขัด จับ ปรับช่วงเวลำเร่งด่วนในตอนเช้ำ แต่ไม่พบกำร
จอดขวำงช่องทำงออกจำกตลำดน้ ำพอง เนื่องจำกมีกำรขีดสีตีเส้น ช่องห้ำมจอดชัดเจน 
จุดเด่นของกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดแนวคิดหลำกหลำย เกิดกระบวนกำรคิดที่ลงรำยละเอียด เช่น ผู้เสียชีวิตเป็น
บุคคลใน/นอกพื้นที่ ปัจจัยของกำรเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะกำรชน โครงสร้ำงถนนที่มีข้อจ ำกัด เกิดข้อตกลง กฎกติกำควำม
ปลอดภัยในชุมชนจุดด้อยกำรท ำประชำคมต้องประชุมหลังเลิกงำนเพรำะชุมชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร/พนักงำนโรงงำน
ท ำให้ผู้บริหำรบำงพื้นที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมกำรหำรือเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่ต้องใช้งบประมำณและแผนงำน
ในกำรด ำเนินกำร จึงต้องรอน ำเสนอในที่ประชุมผู้บริหำร 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.น้ ำพอง+เทศบำล ได้
จัดเตรียมน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำว่ำได้ด ำเนินกำรอะไรไปบ้ำง และจะท ำอะไรต่อไป ให้ท่ีประชุมใน
ทุกระดับทรำบ 

2. กำรแก้ไขพฤติกรรมด้วยกำรบังคับใช้กฎหมำยหรือกฎชุมชน ยังต้องอำศัยเวลำ โดยเฉพำะชุมชนเมือง ด้วยเหตุ
ปัจจัยของควำมเป็นเมือง สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกลุ่มวัยรุ่นหรือวัยแรงงำนได้ค่อนข้ำงน้อย ที่ผ่ำนมำได้เฉพำะกลุ่ม
ผู้สูงอำยุและแม่ค้ำเป็นส่วนใหญ่ 

3. ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 3 ระดับ ได้แก่ 
3.1 ระดับชุมชนพบว่ำเกิดควำมกระตือรือร้น+มีควำมคิดว่ำ “เร่ืองอุบัติเหตุเป็นเรื่องของทุกคน” และมีควำมท้ำ

ทำยต่อกำรท ำงำนเรื่องอุบัติเหตุเนื่องจำกที่ผ่ำนมำเคยแก้ไขปัญหำแต่ไม่ส ำเร็จ  เมื่อได้เห็นแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนที่เป็นรูปธรรมมำกข้ึน อนำคตข้ำงหน้ำ น่ำจะบรรลุเป้ำหมำยได้ดียิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ยังพบแรง
ต้ำนต่อกำรท ำงำนในบำงกลุ่มที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นคือกลุ่มแม่ค้ำและกลุ่มนักกำรเมืองบำงกลุ่ม 

3.2 ระดับคนท ำงำน (Change Agent) พบว่ำมีกำรพูดคุยกันมำกขึ้น ก ำหนดแนวทำงแก้ไขโดยใช้ข้อมูลจำก
สภำพปัญหำจริง ผ่ำนกำรวิเครำะห์รอบด้ำน (อบรมจำกดร.วิชุดำมหำวิทยำลัยขอนแก่น)กำรท ำงำนลงลึกถึง
ชุมชนมำกข้ึน ได้เห็นศักยภำพของชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำ+ ควำมร่วมมือของผู้น ำ+ กำรก ำหนดมำตรกำร
ชุมชนใช้ทุนเดิมด้ำนวัฒนธรรมของพื้นที่ (หญ้ำลังกำ) เช่นห้ำมรถเข้ำออกหมู่บ้ำนในวันพระ 

3.3 ระดับบุคคล พบว่ำ ยังต้องอำศัยเวลำและควำมต่อเนื่องในกำรปรับพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชน  
4.  มีกำรตั้งงบประมำณเข้ำไปในข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรป้องกันอุบัติเหตุ แผนกองทุน

สุขภำพทั้ง 18 รพ.สต รวมถึงแผนกำรพัฒนำใน กำรแก้ปัญหำของหมวดกำรทำงน้ ำพอง จนถึงแขวงกำรทำง
จังหวัดขอนแก่นที่ต้องตั้งงบประมำณในกำรแก้ไขและพัฒนำด้ำนวิศวะกรรมทำงจรำจรของอ ำเภอน้ ำพองเพื่อให้
ประชำชนมีถนนที่ปลอดภัยในกำรขับขี่ 

เงื่อนไขความส าเร็จ ที่ช่วยให้บรรลุผลผลิตระยะสั้น 
1. “หน้ำต่ำงแห่งโอกำส”(windows of opportunity) 

 โครงสร้ำง + KPI + งบประมำณ 
นโยบำย Quick win ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด KPI : อัตรำตำยจำกอุบตัิเหตุ
ทำงถนนไม่เกิน 18 ต่อแสนประชำกร ของอ ำเภอ (งบป ี2559) 

 กลไกนโยบำย ศปถ.อ ำเภอเป็นเงื่อนไขให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรทบทวนและ
แก้ไขจุดอ่อนของกำรแก้ไขจุดเสี่ยงและกำรก ำหนดมำตรกำรอ่ืนๆ 
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2. ก ำหนดแผนกำรท ำงำนและเป้ำหมำยร่วมกัน (MOU 8 ข้อ) กับหน่วยงำนที่มีบทบำทเก่ียวข้องในกำรหำจุดส ำเร็จ 

เน้นให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน (ประโยชน์ส่วนรวม) = ทุกคนจะช่วยเป็นหูเป็นตำ + ควำมสม่ ำเสมอในกำรจัด
เวทีประชุม 

3. เครื่องมือที่ใช้ด ำเนินกำร(เทคนิค 5 ส.) 
 กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ- กำรเชื่อมโยงบทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับงำนควำม

ปลอดภัยทำงถนน โดยใช้ควำมรู้เป็นฐำนและให้ควำมส ำคัญกับ “ข้อมูลพื้นฐำน” ก่อนกำรตัดสินใจ 
 

 กำรก ำหนดพื้นที่เสี่ยงและกำรแก้ไขจุดเสี่ยง 
o แผนที่จุดเสี่ยง “ฮิยำริ-ฮัตโตะ (Hiyari-Hatto)” 
o เครื่องมือวิเครำะห์แบบแผนกำรชน (Collision Diagram) 
o ตำรำง Haddon Matrix เพื่อใช้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนระดับอ ำเภอ 

4. Key person – คุณฐิติมำ แสนโชติ พยำบำลวิชำชีพ ER รพ.น้ ำพอง 
 เห็นโอกำสในกำรท ำงำน Prevention  
 เห็นเงิน (รพ.สต.มีงบ+อปท.มีงบทั้งปีในกำรท ำงำนป้องกันภัย) 
 เห็นคน (ทุก 12 ต ำบลมีหนว่ยกู้ชีพ)  

โครงสร้าง ศปถ.อ าเภอ/DHS 

นำยอ ำเภอน้ ำพอง(ประธำน) 

สำธำรณสุขอ ำเภอน้ ำพอง(รองประธำน) 

โรงพยำบำลน้ ำพอง(ทีมเลขำฯ) 

ทีมพี่เลี้ยง 

ปลัดอ ำเภอ เทศบำลกุดน้ ำใส เทศบำลน้ ำพอง 
เทศบำลล ำน้ ำพอง 

หมวดกำรทำง ต ำรวจ 

ทีม รพ.สต. 18 แห่ง ทีม EMS ทีม SRRT นวก.สำธำรณสุข 
(ผู้ช่วยเลขำฯ) 
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เกิดจุดเปลี่ยนเพราะมองเห็นทัง้ งาน เงิน คน มีครบในพื้นที่ = สสอ. Pull งาน EMS+Prevention (เทคนิค 
5 ช.) 

5. มีกำรติดตำมและประเมินผลผำ่นเวทีและลงพื้นที่ตรวจสอบ+ข้อมูลที่น ำเสนอ 
6. มีระบบสอดส่องดูแล และแก้ไขปัญหำเฉพำะหนำ้ เช่น กรณีรถจอดเสียข้ำงทำง อ้อยหล่น กูช้ีพกู้ภัยต้องเร่ง

เคลียร์พื้นที่เพื่อควำมปลอดภัย 
7. สร้ำงแกนน ำหลัก (อ ำเภอ จังหวัด) ในกำรสร้ำงเครือข่ำยต ำบล 
8. ผู้น ำมีวสิัยทัศน์ ก้ำวตำมและค ำนึงถึง Trend ที่เปลี่ยนไป (ในอดีต เทศบำล ท ำงำนเนน้ควำมพงึพอใจของชุมชน

ชำวบ้ำน ต่อมำเน้น “งำนบริกำร” แต่ปัจจุบัน เทศบำล ต้องยกระดับกำรท ำงำนโดยลุกขึ้นมำ “เป็นตัวอย่ำงของ
จิตสำธำรณะ”) 

 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตจากพืน้ที่ 

1. ควรใส่ควำมรู้ให้กับผู้แทนแต่ละต ำบลประกอบด้วย หัวหนำ้รพ.สต. ปลัดป้องกัน ต ำรวจ (สอ.ตร.) อำสำต ำรวจ
บ้ำน และก ำนัน (เพื่อพี่เลี้ยงไมต่้องท ำงำนหนัก และทั้ง 5 นำยสำมำรถประเมนิติดตำมผลกำรด ำเนินงำนหลงักำร
แก้ไขได้ 

2. กำรเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกำสแม้กำรท ำงำนด้ำนอุบัติเหตุที่ผ่ำนมำจะไม่ได้ผลเท่ำที่ควรแต่ทีมงำนก็มีกำรใช้วิกฤติ
เป็นโอกำสเพื่อให้คนท ำงำนร่วมกับชุมชนมำคุยกันเรียกว่ำเป็นกำร “เปิดพื้นที่โสเหล่” 

3. เงื่อนไขส าคัญ คือ เทศบำล อปท. จะรับรู้ปัญหำและให้ควำมส ำคัญได้อย่ำงไร 
4. โจทย์ใหญ่ของกำรท ำงำนระดบัอ ำเภอ คือควำมต่อเนื่อง  
5. นักกำรเมืองในท้องถ่ินมีควำมกงัวลต่อกำรด ำเนนิกำรที่ต้องไปสมัพันธ์ หรืออำจสร้ำงควำมขัดแย้งในพื้นที่

เนื่องจำกจะกระทบต่อฐำนเสียง 
 

กำรพัฒนำศักยภำพของคนในชุมชน โดยกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ ให้คนในชุมชนได้ร่วมกันคิด ตั้งค ำถำม วิเครำะห์
ปัญหำที่ชุมชนเผชิญ ทบทวนสถำนกำรณ์ที่ได้จำกกำรรวบรวมข้อมูล (เชิงปริมำณ/คุณภำพ) ทดลองท ำ หำค ำตอบ สรุป
บทเรียน และประเมินตนเอง โดยมีพี่เลี้ยงคอยประคับประคอง ผ่ำนกำรบันทึก นิเทศติดตำมของอ ำเภอน้ ำพอง ชี้ให้เห็น
กำรก่อตัวในกำรน ำภูมิปัญญำชำวบ้ำน โครงสร้ำงทำงสังคม กำรด ำเนินงำนเชิงโครงสร้ำงท่ีมีอยู่ ดังเช่น มำตรกำรทำง
สำธำรณสุขบวกกับทฤษฎีควำมรู้มำประยุกต์ใช้ให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ที่เหมำะสมกับชุมชนตนเอง กลำยเป็นต้นทุนทำง
สังคมที่มีแรงมำกพอในกำรใช้งัดคำน (ปัญหำอุบัติเหตุ) ส ำหรับชุมชนตนเอง จนส่งผลต่อกำรปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง และ
ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกที่มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน ภำยใต้เงื่อนไขบริบทสังคมที่ผันแปรอย่ำงรวดเร็ว 
 
                                                           
iไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศำล,โค้งใหม่ สิบปีหน้ำ ถนนปลอดภัยไทย 
ii https://www.gotoknow.org/posts/53067 
iiiรำยงำนกำรเฝ้ำระวังกำรบำดเจ็บ โรงพยำบำลน้ ำพอง 2557 
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พิธีเปิดประชาคมการวิเคราะห์จุดเสี่ยงทางท้องถนนในชุมชนต าบลวังชัย 

วันที่  11  เมษายน  2559  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย 

 
 

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

 
 

จุดเสี่ยงท่ี 2 
สี่แยกไฟแดง ปตท. 

 
 



249Good Practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
244 Good practice ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

                                                                                                                                                                                           
จุดเสี่ยงท่ี 3 

ทางโค้งหน้า อบต.วังชัย (บ้านวังชัย หมู่ที่ 6 ต.วังชัย 
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