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สารบัญ 

 

ความเป็นมา 

กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์ 5E  

ความส าเร็จของท้องถิ่น 

- การให้บริการฉุกเฉิน EMS ครบวงจร 

- วิศวกรรมจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง 

- อบต. กับการอบรมอาสาสมัครชาวบ้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ทัศนะภาครัฐและหน่วยงานฝ่ายปกครอง 

ข้อเสนอ เพื่อ “ท้องถิ่น - ชุมชน - ถนนปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” 

บทสรุป 
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ความเป็นมา 

 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้มีการถ่าย

โอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากรให้ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง

เร่ิมให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองโดยใช้งบประมาณที่ได้

เพิ่มมานั้นมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงบทบาทในเชิงการสนับสนุน ส่งเสริม จัดการ โดยเฉพาะในเร่ืองของการ

จัดการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 

คณะท างานสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดน าร่อง 

(สอจร.) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่

ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุในระดับพื้นที่  ช่วงระยะเวลากว่า 2 ปีที่ได้

ด าเนินการ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่งได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการ

ด าเนินการเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในท้องถิ่นจนประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง จึงควรที่จะมีการบันทึก

ประสบการณ์ขององค์การปกครองท้องถิ่นเหล่านี้เป็นบทเรียน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนงาน

ป้องกันและลดอุบัติเหตุในระดับท้องถิ่น ตลอดจนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อความส าเร็จ

ในการด าเนินการน้ี ประกอบกับการประชุมสัมมนาอุบัติเหตุแห่งชาติ คร้ังที่ 8 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 

ตุลาคม 2550 ได้ชูประเด็นส าคัญ “ท้องถิ่น - ชุมชน - ถนนปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” จึงสมควรที่จะได้

เผยแพร่ประสบการณ์เหล่านี้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้เครือข่ายและผู้สนใจ ได้น าประสบการณ์ แนวคิด การ

ด าเนินงาน ไปปรับปรุง ต่อยอด และพัฒนาให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนต่อไป 
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ดังนั้น เพื่อบันทึกและรวบรวมประสบการณ์ของ อปท และเผยแพร่ได้ตามเป้าหมายดังกล่าว 

แผนงานศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจึงมอบหมายให้นางสาววรภา เตชะสุริยวรกุลและคณะ 

เป็นผู้ศึกษาและบันทึกบทเรียน  รวมทั้งรับผิดชอบจัดท าเอกสาร เพื่อการเผยแพร่ดังกล่าว   

วัตถุประสงค์   

 เพื่อถอดบทเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการเร่ืองความปลอดภัยทางถนนจน

ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง 

 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จ  

 เพื่อจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาอุบัติเหตุแห่งชาติ  คร้ังที่  8   “ท้องถิ่น - 

ชุมชน - ถนนปลอดภัย  ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”  ระหว่างวันที่  10-12  ตุลาคม 2550  

ขั้นตอนการท างาน 

 รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกจากแหล่งข้อมูลที่ก าหนด ตามกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็น

การถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นที่ปฏิบัติจริงในพื้นที่ 3 แห่ง รวมทั้งนักวิชาการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์ 5E  

 การด าเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 E เป็นที่มาของ (ร่าง) ข้อเสนอ
เพื่อ “ท้องถิ่น - ชุมชน - ถนนปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ร่าง) ข้อเสนอเพื่อ “ท้องถ่ิน - ชุมชน - ถนนปลอดภัย  ร่วมใจลดอุบัติเหต”ุ 

1. ท้องถิ่น-ชุมชนมีแผนปฏิบัติการเพ่ือปลูกจิตส านึกให้เยาวชนตระหนักในเรื่องความปลอดภัย ส่งเสริมวินัยจราจร พร้อมทั้งจัดให้มี

การบรรจุเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นหลักสูตรท้องถ่ินในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ควรด าเนินการส่งเสริมกระบวนการออกแบบถนนที่ค านึงถึงวิถี

ชีวิต   และประโยชน์ของชุมชนสองข้างทาง   โดยน าหลักวิชา การจัดการเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ( Road Safety Audit) มาเป็น

เครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 

3. มีการพัฒนามาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนนและระบบจูงใจให้แต่ละท้องถิ่นน าไปด าเนินการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคี

เครือข่าย ในการส ารวจและแก้ไขจุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ จัดท าระบบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ และมีการตรวจสอบความ

ปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง 

4. รัฐบาลและท้องถิ่นต้องร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนการใช้รถจักรยานยนต์และ

รถยนต์ส่วนตัวโดยไม่จ าเป็น โดยค านึงถึงบริการที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงทั่วทุกภูมิภาค ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้

โดยสะดวก ปลอดภัย และให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนมากกว่าความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นมีบทบาทในการสนับสนุนการให้บริการฉุกเฉิน ( Emergency Medical Service: EMS) เพื่อให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการตามมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ โดยมีการออกแบบกลไกสนับสนุนด้านงบประมาณที่เหมาะสม ทั้งจาก

หน่วยงานรัฐและภาคีที่เกี่ยวข้อง 

6. สนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นให้มีสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.  มีกลไกประสานงานความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานและเชื่อมโยงการท างานของทุกหน่วยที่

เกี่ยวข้อง และด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ 5 E 
(Enforcement, Education, Engineering, EMS, Evaluation) 

อปท. 
 

ชุมชนท้องถิ่น 
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ความส าเร็จของท้องถิ่น 

 การศึกษาคร้ังนี้คัดเลือกเฉพาะการถอดบทเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการ

เร่ืองความปลอดภัยทางถนนจนประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง โดยมีประเด็น 3 หัวข้อ คือ 

1. การให้บริการฉุกเฉิน EMS ครบวงจร โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

2. วิศวกรรมจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง โดย เทศบาลนครขอนแก่น  

3. อบต. กับการอบรมอาสาสมัครชาวบ้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน ที่กิ่งอ าเภอหนองนาค า 

จังหวัดขอนแก่น 

1. การให้บริการฉุกเฉิน EMS ครบวงจร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

ลักษณะเด่นที่ท าให้การให้บริการฉุกเฉิน EMS ครบวงจรประสบความส าเร็จ 

 ผลักดันให้ชุมชนและคนในท้องถิ่นเกิดส านึกร่วมกัน 

 การรณรงค์และให้ความรู้ ขั้นตอนการท างาน EMS อย่างครบวงจร 

 สร้างเครือข่ายและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 ลดขั้นตอนการสื่อสารและพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 

 การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุก่อนเกิดเหตุ เพราะ EMS  เป็นปลายทางของปัญหา 
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ผังแสดงการปฏิบัติงาน EMS ครบวงจร 

 

 

2. วิศวกรรมจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง โดย เทศบาลนครขอนแก่น 

ลักษณะเด่นที่ท าให้วิศวกรรมจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ประสบความส าเร็จ 

 ความรับผิดชอบเส้นทางคมนาคม - ถนนสายหลัก สายรอง 

 ส ารวจเส้นทาง การใช้รถ ใช้ถนน อย่างสม่ าเสมอ 

 การท างานล่วงหน้า เช่น ใกล้โรงเรียน งานเทศกาล เป็นต้น 

 ระบบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ค้นหาและขจัดจุดเสี่ยง โดย Road Safety Audit 

 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางรถ 

 ติดตามผลและสรุป 

3. อบต. กับการอบรมอาสาสมัครชาวบ้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน ท่ีกิ่งอ าเภอหนองนาค า 

จังหวัดขอนแก่น 

ลักษณะเด่นที่ท าให้อบต. กับการอบรมอาสาสมัครชาวบ้าน ประสบความส าเร็จ 

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

หรือ อุบัติเหต ุ

ศูนย์รับแจ้งเหตุ 

และสั่งการ (รพ.วชิระ) 

First responder 
โทรแจ้ง 1669 

เจ็บน้อย แจ้งหน่วยงานพื้นฐาน ได้แก่  
มูลนิธิ อบจ. อบต. และ เทศบาล 

ออกไปรับผู้ป่วย 

10 นาที 

เจ็บมาก แจ้งหน่วยงานระดับสูง เช่น 
โรงพยาบาลวชิระ และของเอกชนอื่นๆ มีการติดตามผล 

เป็นระยะสั้น-ยาว 
1 วัน และ 1 อาทิตย์ 
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o เกิดความร่วมมือระดับชุมชน อบต. สถานีต ารวจภูธร กิ่งอ าเภอหนองนาค า อาสาสมัครรักษา

ความปลอดภัยประจ าหมูบ้าน (อ.รปม.) และต ารวจอาสา 

o ปัจจุบันมีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมแล้วกว่า 400 คน (2 คน :100 คน)  

o การฝึกอบรม 3 ระยะ คือ พื้นฐาน ปฏิบัติงาน และทบทวน 

o สมาชิกมีส านึกและให้ความร่วมมือ ปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงภัยบนถนน 

o ลดความสิ้นเปลืองงบประมาณ เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากชุมชน 

 

ทัศนะภาครัฐและหน่วยงานฝ่ายปกครอง 

เน่ืองจากการบันทึกประสบการณ์ของท้องถิ่นนี้ มุ่งเน้นไปที่การด าเนินงานขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จ แต่สิ่งที่ไม่อาจละเลยคือ ความเห็นของภาครัฐและหน่วยงานฝ่าย

ปกครองที่เกี่ยวข้องกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ เพื่อความสมบูรณ์ของภาพรวม

ทั้งหมด ทัศนะจากหน่วยงานต่าง ๆ มีดังนี้ 

- ทัศนะของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (นายสมพร ใช้บางยาง) 

คนท างานหลักโดยตรงในเร่ืองนีค้ือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.).กรมฯ เกี่ยวข้องใน

แง่ของการเชื่อมโยงข้อมูลและกระตุ้นให้องค์กรท้องถิ่นต่ืนตัว  เน่ืองจากพบว่าปัญหาการท างานที่เกิดขึ้น 

คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับปภ.โดยตรง จึงต้องผ่านมายังกรมฯ ซึ่งกรมมี

หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน  ออกระเบียบและบริหารจัดการตามที่ปภ.เสนอมา เช่น สนับสนุน

งบประมาณในการท างาน 

 ยุทธศาสตร์ของกรมที่ผ่านมาท างานภายใต้ยุทธศาสตร์รักษาความสงบ ซึ่งเป็นนโยบายของ

กรมการปกครอง และ ปภ. โดยให้ถือว่า เร่ืองของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นถือเป็นปัญหาเร่งด่วน

ส าคัญที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรก เช่น น้ าท่วม อุบัติเหตุคร้ังใหญ่ต่างๆ ท้องถิ่นก็จะสนับสนุนในเร่ืองของ
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งบประมาณ//การจัดซื้ออุปกรณ์  ส่วนยุทธศาสตร์เชิงรุกของกรมฯ คือ เข้าไปกระตุ้น/ให้ข้อมูลกับองค์กร

ส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในเร่ืองนี้  

 หากเปรียบเทียบเมื่อยังไม่มีการรณรงค์เร่ืองความปลอดภัยทางถนน ในอดีตมีแผนงานเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยอยู่ แต่ไม่ได้เน้นเร่ืองการจราจรเป็นหลัก เมื่อมีวาระแห่งชาติ เร่ืองความปลอดภัยบนท้อง

ถนน-แผนงานของ  สสส. ก็ช่วยกระตุ้นให้ท้องถิ่นเกิดการตื่นตัวอย่างและเห็นความส าคัญมากขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัด 

แผนงานส่งเสริมเร่ืองนี้ในอนาคต คือ เพิ่มการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา โดยสิ่งที่

ควรท าคือการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับคนในชุมชน  ทั้งนี้ อยากได้ความคิด หรือ

ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ให้ข้อมูล หรือท าคู่มือแจ้งกรมว่า หน่วยงานท้องถิ่นควรท าอะไร//

จัดการปัญหาอย่างไร 

- ทัศนะของรองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า (รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปัญหานี้ เนื่องจากอุบัติเหตุ

เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุร่วมกัน ส าหรับท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก่อสร้างและรับโอนอ านาจเร่ืองการ

บ ารุงรักษาทาง การจัดระเบียบชุมชนและการจัดผังเมืองเท่านั้น อาจกล่าวได้ว่า ท้องถิ่นท าหน้าที่เป็น

ผู้สนับสนุนการท างานของส่วนกลาง เนื่องจากไม่ได้รับอ านาจโดยตรง ในปัจจุบันท้องถิ่นเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการปัญหาด้วยการพยายามรณรงค์ให้ประชาชนหันมาให้ความส าคัญเร่ืองการลดอุบัติภัย 

โดยท้องถิ่นควรตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงตรวจสอบสภาพถนนหลังจากเร่ิมใช้งาน

ด้วย 

 ในด้านการให้ท้องถิ่นเข้ามามีอ านาจในการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาน้ี เห็นว่า มีความ

จ าเป็นต้องพิจารณาให้ชัดเจนต้ังแต่มูลเหตุของอุบัติเหตุ จากนั้นจึงวิเคราะห์ว่ามีกฎหมายข้อใดบ้างที่
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เกี่ยวข้อง เช่น หากเป็นท้องที่เทศบาล ท้องถิ่นเองก็น่าจะมีอ านาจในด าเนินการออกกฎต่างๆ ได้เอง เพื่อให้

เหมาะสมต่อความต้องการของท้องถิ่น  

 การจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยบนท้องถนนในแต่ละท้องถิ่นนั้น ควรเป็นหน้าที่ของ

ส่วนกลาง และส าหรับเร่ือง  EMS ทุกวันน้ี มีอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประจ าแต่ละท้องถิ่น

อยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานกู้ชีพมากกว่าการรักษาพยาบาล โดยการอบรมอาสาสมัครควรครอบคลุมถึง

เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิต่างๆ ด้วย ไม่เฉพาะอาสาสมัครท้องถิ่นเท่านั้น 

 อยากให้ทบทวนวิธีการศึกษาวิจัยต่างๆ ที่เรามักเททั้งหมดลงไปในท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นการผลัก

ภาระให้แก่ท้องถิ่นแบกรับมากเกินไป เนื่องจากหลายเร่ืองควรเป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนกลางมากกว่า 

- ทัศนะของนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (คุณวิจัย  อัมราลิขิต) 

 เห็นว่าผู้น าในชุมชนต่างก็ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้างความปลอดภัยทางถนน

อยู่แล้ว แต่ต้องการให้เกิดความร่วมมือกันจากส่วนกลางที่มีนโยบายและหลักการปฏิบัติได้ผ่าน

กระบวนการรวบรวมความคิดเห็นจากท้องถิ่นเข้าไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นของการร่าง

นโยบายออกมา เพื่อได้รับข้อมูลเป็นฐานในการระดมความคิดต่อไป ควรพัฒนาเป็น MOU ร่วมกัน 

 ส่วนการให้ความรู้ทักษะในการใช้รถใช้ถนน ควรมีมาตรฐานและการรองรับส าหรับกรณีที่มี

กฎหมายใหม่ๆ ออกมา หรือ เส้นทางที่ปรับเปลี่ยน เพราะบางครั้งคนในชุมชนท้องถิ่นยังไม่เข้าใจหรือไม่

รู้สัญลักษณ์จราจรใหม่ๆ ที่ไม่มีอักษรไทยก ากับ ควรมีการประชาสัมพันธ์และอบรมให้ทราบ 

 ส าหรับกลุ่มเสี่ยงที่น่าเป็นห่วง คือ กลุ่มวัยรุ่นที่ใช้รถใช้ถนน แม้จะมีข้อบังคับอยู่แล้ว แต่การดูแล

และควบคุมเป็นไปอย่างล าบากและเกิดการต่อต้านง่ายมาก ทั้งๆ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สร้างปัญหาต่อตัวเอง

และสังคมคนใช้รถใช้ถนนด้วย รัฐบาลค วรมีวิธีส่งเสริมให้กลุ่มวัยรุ่นเกิดจิตส านึกในการใช้ถนน

สาธารณะด้วย ปัจจุบันบทลงโทษยังไม่จริงจังเหมือนต่างประเทศ 
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 ส่วนการป้องกันในภาพรวม เห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าใจอยู่แล้ว ถ้ามีการรณรงค์และ

สนับสนุนงบประมาณให้เกิดการสร้างสรรค์โครงการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนในระยะยาว  

-ทัศนะของนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย (นายนพดล แก้วสุพัฒน์) 

 อบต.มีการให้ความส าคัญต่อปัญหาน้ี เน่ืองจากการจราจรเกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัย

ของประชาชน เห็นได้จาก ปัจจุบัน ท้องถนนได้มาตรฐานมากขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาและให้

ความส าคัญเร่ืองการสร้างถนนมากกว่าในอดีต อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุบนท้องถนนถือเป็นเร่ืองปรกติ

ธรรมดา อบต. จึงท าได้เพียงให้บริการประชาชนแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยการจัดท าป้าย

เคร่ืองหมายจราจรต่างๆ แจ้งเตือนประชาชนขณะใช้ถนน ซึ่งช่วยลดอุบัติเหตุได้ 

 ที่ผ่านมา สมาคมอบต. ได้ท าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรณรงค์

ขอความร่วมมือจากสมาชิกซึ่งเป็นอบต.ทั่วประเทศ ในการร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ซึ่งทุกฝ่ายต่าง

วางแผนร่วมกัน วางระบบการด าเนินงานชัดเจน ทั้งนี้ หน่วยงานท้องถิ่นเองก็มีงบประมาณรองรับแล้ว  

 1. การให้ความรู้ภายในโรงเรียนและชุมชนเกี่ยวกับสัญญาณจราจรต่างๆ เนื่องจากชาวบ้านที่อยู่

ในพื้นที่มักไม่เข้าใจความหมายของป้ายจราจร โดยเฉพาะบนเส้นทางหลวง ซึ่งมีกฎระเบียบต่างออกไป

จากถนนในท้องถิ่น 

 2. การรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ทุกคนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนน  

 3. การรณรงค์พิเศษในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ โดย อบต. เข้าไปมี

ส่วนร่วมในการท างานกับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ ทั้งในแง่ของการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และเสริมด้วย

อาสาสมัคร 

 การบันทึกและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เป็นประโยชน์มาก 

แต่ปัจจุบันยังถือว่าขาดตกบกพร่อง หากประสานภาพรวมได้ชัดและมีประสิทธิภาพกว่านี้ จะมีประโยชน์

มาก 
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 ด้านการมีส่วนร่วมต่อการออกกฎหมายนั้น เห็นว่าควรมีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คน

ในท้องถิ่นเป็นล าดับแรก เนื่องจากที่ผ่านมา รัฐให้บริการไม่ทั่วถึง ชาวบ้านในชนบทมักไม่ได้รับบริการ

อย่างเท่าเทียมกับผู้คนตามเมืองใหญ่ๆ ที่ผ่านมา มีเพียงหน่วยงานที่ท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่

ไม่มีการให้ค าแนะน าแก่ประชาชน 

 ส าหรับ EMS ขณะนี้ มีอบต.จ านวน 800 แห่ง ที่น าร่างโครงการอาสาสมัคร EMS ไปทดลอง

ปฏิบัติ แต่ทว่ายังขาดการฝึกอบรมเท่าที่ควร ควรมีบุคลากรและส่วนราชการที่มีความรู้ความสามารถมา

อบรมให้แก่อาสาสมัครเหล่านั้น เพื่อความเข้าใจในภารกิจ เช่น การช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ส่วนอุปกรณ์และเคร่ืองมืออ านวยความสะดวก อาจต้องเพิ่มจ านวนรถกู้ชีพมากขึ้น เพราะถือเป็นสิ่งจ าเป็น

ขาดแคลน ขณะที่จ านวนรถกู้ภัยกลับมีมากกว่า ไม่สมดุลกัน 

 

ข้อเสนอ เพื่อ “ท้องถิ่น-ชุมชน-ถนนปลอดภัย-ร่วมใจลดอุบัติเหตุ 

 

1. ท้องถิ่น-ชุมชนมีแผนปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตส านึกให้เยาวชนตระหนักในเร่ืองความปลอดภัย 

ส่งเสริมวินัยจราจร พร้อมทั้งจัดให้มีการบรรจุเร่ืองความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็น

หลักสูตรท้องถ่ินในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ควรด าเนินการส่งเสริม

กระบวนการออกแบบถนนที่ค านึงถึงวิถีชีวิต   และประโยชน์ของชุมชนสองข้างทาง   โดยน า

หลักวิชา การจัดการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (Road Safety Audit) มาเป็นเคร่ืองมือ

ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 

3. มีการพัฒนามาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนนและระบบจูงใจให้แต่ละท้องถิ่นน าไป

ด าเนินการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการส ารวจและแก้ไขจุดเสี่ยง พฤติกรรม
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เสี่ยงต่างๆ จัดท าระบบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ และมีการตรวจสอบความปลอดภัย

บนท้องถนนอย่างต่อเน่ือง 

4. รัฐบาลและท้องถิ่นต้องร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็นทางเลือก

ทดแทนการใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัวโดยไม่จ าเป็น โดยค านึงถึงบริการที่ครอบคลุม

และเชื่อมโยงทั่วทุกภูมิภาค ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้โดยสะดวก ปลอดภัย และ

ให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนมากกว่าความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นมีบทบาทในการสนับสนุนการให้บริการฉุกเฉิน ( Emergency 

Medical Service: EMS) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการตามมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ 

โดยมีการออกแบบกลไกสนับสนุนด้านงบประมาณที่เหมาะสม ทั้งจากหน่วยงานรัฐและภาคีที่

เกี่ยวข้อง 

6. สนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นให้มีสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. มีกลไกประสานงานความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานและ

เชื่อมโยงการท างานของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

 

บทสรุป 

 

ในการประชุมสัมมนาระดับชาติ เร่ือง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2550 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติ  และผู้มีส่วนได้เสียจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน ซึ่งในเวทีสัมมนา ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติ  ก็ได้ทราบนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  ได้ร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งแนวทางการสนับสนุนเพื่อให้

นโยบายบรรลุเป้าหมาย  สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้  และยังเป็น เวทีให้ผู้
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ปฏิบัติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เทคนิค วิชาการ  และน าความรู้ไปพัฒนาให้เหมาะสม

ในแต่ละพื้นที่  ในการสัมมนามีการบรรยายเร่ืองการยกระดับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การสร้างความปลอดภัยทางถนน การเสวนาเร่ือง ทิศทาง อนาคต ของกระบวนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร

ของไทย ในปี 2551-2552  การบรรยายเร่ืองสถานการณ์และแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุจราจรของประเทศ

ไทย การยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานของกู้ชีพต าบล  สาระและความก้าวหน้าของ  พรบ.ระบบ

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น  

ประสบการณ์ความส าเร็จขององค์การปกครองท้องถิ่น ที่ได้ถอดบทเรียน เหล่านี้  ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ของเอกสารในการประชุมสัมมนาระดับชาติ เร่ือง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2550 ที่

เมืองทองธานีด้วย ถือได้ว่า ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ถ่ายทอดการเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนงาน

ป้องกันและลดอุบัติเหตุในระดับท้องถิ่น ตลอดจนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อความส าเร็จ

ในการด าเนินงานเร่ืองความปลอดภัยทางถนนแล้ว 
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สรุปการถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ    38 
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ที่มา 

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้รัฐมีการกระจายอ านาจให้แก่

ท้องถิ่นและอีกทั้งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้

มีการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากรให้ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น   

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่การถ่ายโอนอ านาจ มักพบว่างบประมาณภายใต้ความรับผิดชอบของ 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หลายแห่งยังคงให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิง

โครงสร้างตามความจ าเป็นของท้องถิ่นน้ันๆ  แต่ขณะเดียวกันหลายท้องถิ่นเริ่มให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงบทบาทในเชิงการ

สนับสนุน ส่งเสริม จัดการ โดยเฉพาะในเร่ืองของการจัดการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 

จากการด าเนินงานของคณะท างานสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

ทางถนนในจังหวัดน าร่อง (สอจร.) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุในระดับพื้นท่ี  

กว่า 2 ปีท่ีผ่านมาพบว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการ

ด าเนินการเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในท้องถิ่นจนประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง ประสบการณ์ของ

องค์การปกครองท้องถิ่นเหล่านี้   จึงมีความส าคัญและน่าจะบันทึกไว้เป็นบทเรียน  เพื่อเรียนรู้

ประสบการณ์การขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุในระดับท้องถิ่น ตลอดจนบทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อความส าเร็จในเรื่องนี้ ประกอบกับการ สัมมนาระดับชาติ เรื่อง  อุบัติเหตุจราจร  

ครั้งที่  8  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี  10-12 ตุลาคม 2550 นี้ ได้ชูประเด็นส าคัญ “ท้องถิ่น - ชุมชน - ถนน

ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ” จึงสมควรท่ีจะได้เผยแพร่ประสบการณ์เหล่านี้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้

เครือข่ายและผู้สนใจ ได้น าแนวคิดไปพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่อื่นต่อไป 
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ดังนั้น เพื่อบันทึกและรวบรวมประสบการณ์ของ อปท และเผยแพร่ได้ตามเป้าหมายดังกล่าว 

แผนงานศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจึงมอบหมายให้นางสาววรภา เตชะสุริยวรกุลและ

คณะ เป็นผู้ศึกษาและบันทึกบทเรียน  รวมท้ังรับผิดชอบจัดท าเอกสาร เพื่อการเผยแพร่ดังกล่าว   

 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อถอดบทเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนนจน

ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง 

 

 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ  

 

 เพื่อจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ใน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง  อุบัติเหตุจราจร  ครั้งที่  8   

“ท้องถิ่น - ชุมชน - ถนนปลอดภัย  ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”  ระหว่างวันท่ี  10-12  ตุลาคม 2550  

 

ขั้นตอนการท างาน 

 รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกจากแหล่งข้อมูลที่ก าหนด  ตามกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็น

การถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติจริง ในพื้นที่ 3 แห่ง รวมท้ังนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง และผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวก้าวหน้า 
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กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์ 5E 

 การด าเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 E เป็นท่ีมาของ (ร่าง) ข้อเสนอ
เพื่อ “ท้องถิ่น - ชุมชน - ถนนปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(ร่าง) ข้อเสนอเพื่อ “ท้องถิ่น - ชุมชน - ถนนปลอดภัย  ร่วมใจลดอุบัติเหต”ุ 

1. มีการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยระดับท้องถิ่น โดยก าหนดให้การแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรเป็นภาระกิจ
ส าคัญของท้องถิ่น เพื่อให้มีการบูรณาการการท างานของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองนี้
อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง   

2. มีการพัฒนามาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนนและระบบจูงใจให้แต่ละท้องถิ่นน าไปด าเนินการ  
ร่วมไปกับ การส ารวจและขจัดจุดเส่ียงต่างๆ โดยจัดท าระบบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ และมีการ
ตรวจสอบความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง 

3. ท้องถิ่น-ชุมชนมีแผนปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตส านึกให้เยาวชนตระหนักในเรื่องความปลอดภัย พร้อมทั้ง
จัดให้มีการบรรจุเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นหลักสูตรการศึกษาในสถานศึกษาที่สังกัดท้องถิ่น   

 4. เพื่อส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรศึกษา
บทบาทที่พึงประสงค์ของท้องถิ่น ร่วมไปกับการศึกษา-ทบทวนข้อกฎหมายและการบังคับใช้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยทางถนน  

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างถนน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวง กรม
ทางหลวงชนบท มีการด าเนินการที่ส่งเสริมกระบวนการหรือการออกแบบถนนที่ค านึงถึงความต้องการ (ปลอดภัย ? ) 
และประโยชน์ของชุมชนสองข้างทาง มีการน าหลักวิชา Road Safety Audit มาเป็นเคร่ืองมือในการยกระดับความ
ปลอดภัย (ตลอดจนถึงการบ ารุงรักษา มีการก าหนดให้ในสัญญา หรือ ข้อตกลงเพื่อปฏิบัติงานต้องมีการระบุลงไปใน
สัญญาว่าถนนที่สร้างต้องค านึงถึงความปลอดภัย ) 

            6.รัฐบาลกลางและท้องถิ่นต้องร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนระบบขนส่งมวลชน เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนการใช้
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัวโดยไม่จ าเป็น  โดยการบริการต้องมีลักษณะบริการที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค 
ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้โดยสะดวก ปลอดภัย และค านึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนมากกว่าความ
คุ้มทุนทางเศรษฐกิจเท่านั้น     

          7.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในการให้บริการฉุกเฉิน (Emergency Medical Service : EMS) เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการตามมาตรฐานขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้ โดยมีการออกแบบกลไกสนับสนุนด้านงบประมาณที่
เหมาะสม ทั้งให้ตามจ านวนประชากร และจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน  โดยค านึงถึงฐานะการคลังของท้องถิ่นนั้นๆ 
ควบคู่ไปด้วย 

 

 

 

4. มีการศึกษา-ทบทวนข้อกฎหมายและการบังคับใช้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อน และ ส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างถนนประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวง กรม

ยุทธศาสตร์ 5 E 
(Enforcement, Education, Engineering, EMS, Evaluation) 

อปท. 
 

ชุมชนท้องถิ่น 
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การถอดบทเรียนวิชาการ 

 ขั้นตอนการท างานเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยส่งเจ้าหน้าที่วิจัยลงพื้นที่และสัมภาษณ์เจาะลึก

จากแหล่งข้อมูลที่ก าหนดตามกลุ่มเป้าหมาย เน้นการถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติจริง  ทั้งที่เป็น

หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานราชการท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานอิสระท่ีมีความเกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนการสัมภาษณ์นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมท้ัง 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวก้าวหน้า 

 การศึกษาครั้งนี้คัดเลือกเฉพาะการถอดบทเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการ

เรื่องความปลอดภัยทางถนนจนประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง โดยมีประเด็น 3 หัวข้อ คือ 

1. การให้บริการฉุกเฉิน EMS ครบวงจร 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

2. วิศวกรรมจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง 

 เทศบาลนครขอนแก่น  

3. อบต. กับการอบรมอาสาสมัครชาวบ้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 กิ่งอ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น  
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การให้บริการฉุกเฉิน EMS ครบวงจร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

   

 

 

 

 

 

 

 

จากการลงพื้นที่ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการฉุกเฉิน EMS ครบวงจร ดังนี้ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  

 โครงการ สอจร. (ภาคใต้) 

 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดภูเก็ต  

 สถานีต ารวจภูธร 

 กรมการขนส่ง 

นายแพทย์โกศล แตงอุทัย 

ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

นายแพทย์โกศลมีข้อเสนอแนวคิดการจัดการเรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน ” เป็นอย่างดี ว่า

ภูเก็ตเป็นหน่ึงในจังหวัดน าร่องของโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (สอจร.) โดยมีการแนะน า

ยุทธศาสตร์ 5E เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโครงการ ได้แก่ Enforcement, Education, Engineering, 

EMS, Evaluation เห็นว่าควรพิจารณา  Enforcement ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สุดในการ พัฒนา

มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนสู่มาตรฐานสากล  

ลักษณะเด่นที่ท าให้การให้บริการฉุกเฉิน EMS ครบวงจรประสบความส าเร็จ 

 ผลักดันให้ชุมชนและคนในท้องถิ่นเกิดส านึกร่วมกัน 

 การรณรงค์และให้ความรู้ ขั้นตอนการท างาน EMS อย่างครบวงจร 

 สร้างเครือข่ายและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 ลดขั้นตอนการสื่อสารและพัฒนาคุณภาพของบุคคลากร 

 การจัดกิจรรมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุก่อนเกิดเหตุ เพราะ EMS  เป็นปลายทางของปัญหา 



____________________________________________________________    

 

สรุปการถอดบทเรียนวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน 

6 

ท่านระบุว่า หากไม่เข้าใจข้อนี้อย่างชัดเจน ข้ออื่นๆ ย่อมไม่อาจเป็นไปได้ นั่นคือ ผู้ปฏิบัติการ

ทุกภาคส่วนต้องท าความเข้าใจทั้งโครงสร้างภาพรวมของโครงการดังกล่าว ศึกษาบทบาทหน้าที่หรือ

แนวทางการท างานของแต่ละฝ่าย เรียนรู้ข้อมูลของโครงการให้กระจ่างก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง 

ส าหรับสิ่งที่ควรให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่หน่วยงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกคือ การจัดตั้ง 

“ศูนย์ความปลอดภัยระดับท้องถิ่น” โดยก าหนดให้ “การแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร” เป็นภารกิจส าคัญของ

ท้องถิ่น เพื่อให้มีการบูรณาการการท างานของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่อง

นี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป ไม่ใช่มัวแต่ตีความข้อกฎหมาย ซึ่งน่าจะเป็นลักษณะของการทบทวนข้อ

กฎหมายและการบังคับใช้มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ

การจราจรบนท้องถนน 

สิ่งส าคัญล าดับถัดมาคือ การจัดท าระบบฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่าย เพื่อ

หาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา และจัดท าเป็นนโยบายรวมระดับจังหวัดที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น

แนวคิดหลักในการแก้ปัญหา รูปแบบโครงสร้างการท างานที่สัมพันธ์กับแนวความคิด และบุคคลหรือ

องค์กรผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมกับภารกิจ ซึ่งนายแพทย์โกศลให้ความส าคัญกับฐานข้อมูลส่วนน้ีมาก 

ทั้งน้ี ตั้งแต่ตัวข้อมูล การระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาจากข้อมูลที่มีอยู่ 

ตลอดจนจัดท าในรูปของนโยบายลายลักษณ์และสั่งการผู้รับผิดชอบ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะต้อง

ด าเนินการโดยค านึงถึงหลักแห่งความเป็นจริงเป็นพื้นฐาน 

เมื่อหน่วยงานในท้องถิ่นปฏิบัติได้ดังนี้ มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของแต่ละท้องถิ่น 

(แผนย่อยในพื้นท่ี) จะได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นสากลต่อไป โดยผนวกมาตรฐานความปลอดภัยทาง

ถนนระดับจังหวัดไว้ด้วยในทุกๆ ด้าน  (หรือแผนรวมของจังหวัด) ซึ่งถือเป็นการด าเนินการควบคู่กันไป 

นอกเหนือจากการส ารวจ ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง และขจัดจุดเสี่ยงบนท้องถนน 

สึนามิที่ภูเก็ตคือตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า นอกจากภัยธรรมชาติแล้ว ถนนหนทางยังเป็นอีกบริเวณ

ที่เกิดผลต่อเนื่องและกลายเป็นอุบัติเหตุได้ 

อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ระดับท้องถิ่นเองควรศึกษาบทบาทหน้าที่ที่ตนต้องการปฏิบัติ โดยพิจารณา
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เทียบเคียงกับภาพรวมทั้งหมด การท าเช่นน้ี ยังเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ใน

ท้องถิ่น และยังส่งผลให้ท้องถิ่นเริ่มที่จะประเมินศักยภาพของตนเอง มีสิทธิเลือกบทบาทหน้าที่ของ

ตัวเอง ทั้งน้ี แต่ละท้องถิ่นต้องตระหนักถึงมาตรฐานความปลอดภัยสากลและไม่ส่งผลกระทบหรือ

เบียดเบียนผู้อื่นเป็นส าคัญ ที่เหลือคือการสร้างแรงจูงใจ 

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตยังเสริมด้วยว่า ที่ผ่านมา แม้ หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับการสร้างถนน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท 

จะด าเนินการส่งเสริมและออกแบบเส้นทางโดยใส่ใจความปลอดภัยและประโยชน์ของชุมชนสองข้างทาง

แล้ว อาทิ การน าหลักวิชา Road Safety Audit มาเป็นเครื่องมือในการยกระดับความปลอดภัย แต่ความ

พยายามทั้งหมดกลับไม่เห็นผล สาเหตุอาจเป็นเพราะไม่มีการน าความรู้ดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างจริงจัง 

ส่วนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการให้บริการฉุกเฉิน ( Emergency Medical 

Service: EMS) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการพื้นฐานท่ีได้มาตรฐานน้ัน ส าหรับนายแพทย์ท่านน้ี ถือ

เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  ทั้งการให้บริการดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้คนใน

ท้องถิ่น เฉพาะจังหวัดภูเก็ต ประชากรที่เข้ามาอาศัยจริงกับตัวเลขในยอดทะเบียนราษฎรไม่สอดคล้อง

กัน กล่าวคือ ผู้พ านักอาศัยจริงในจังหวัดมีจ านวนมากกว่ายอดที่ขึ้นทะเบียนไว้ คนต่างแดนที่เข้ามา 

อาทิ นักท่องเที่ยว และแรงงานต่างถิ่น เพราะฉะน้ัน การใช้เกณฑ์จ านวนประชากรเป็นตัวแปรหนึ่งใน

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสร้างศูนย์บริการฉุกเฉินและจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงเป็น

เรื่องที่ผิดไปจากความเป็นจริง แต่ถ้าคิดจะจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานก็ไม่ดีอีก เพราะงานท่ีเกิดขึ้น

เป็นงานป้องกันที่ต้องปฏิบัติตลอดเวลา แต่กลับประเมินผลของงานไม่ได้ หากนับจ านวนครั้งอาจนับได้

ไม่มาก ทั้งน้ี ไม่ได้หมายความว่าบุคคลผู้นั้นไม่ท างาน ผลก็คือ การจัดสรรงบประมาณแบบนี้ไม่

เหมาะสม หากจะปรับก็ให้พิจารณาตามปัจจัยพื้นฐานของท้องถิ่นท่ีมีสีสันต่างกันน่าจะเหมาะสมกว่า 

อย่างไรก็ตาม การให้บริการฉุกเฉินในชุมชนที่ผ่านมายังคงประสบอุปสรรคบางประการ 

อย่างเช่นโครงสร้างบริหารจัดการยังขาดความชัดเจนเท่าที่ควร อ านาจหน้าที่บางหน่วยงานเกิดการ

ซ้ าซ้อนจนก่อปัญหา เมื่อเป็นเช่นน้ี จ าต้องมีการทบทวนโครงการน้ี โดยพิจารณาอย่างระมัดระวัง เริ่ม
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จากการเปลี่ยนจุดมองปัญหา แทนที่จะมองจากส่วนกลางลงมา คณะกรรมการพิจารณาควรมองปัญหา

จากจุดยืนของท้องถิ่น พูดอีกอย่างคือ ให้ท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ท าการปรับปรุงทั้งแนวคิด วิธีการ และ

รูปแบบการให้บริการที่เห็นว่าน่าจะเหมาะสมกับลักษณะของชุมชนน้ันๆ ในระยะสั้น อาจเริ่มต้นด้วยการ

จัดแบ่งประเภทของรถพยาบาลออกเป็น รถใช้งานทั่วไป รถส าหรับกรณีฉุกเฉิน และแยกรถพยาบาล

ส าหรับขนย้ายผู้ป่วย หรือบรรทุกศพแยกออกต่างหาก และหากเป็นไปได้ น่าจะมีรถฉุกเฉินและ

เจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ท่ีจุดเสี่ยงหรือจุดเกิดเหตุบ่อยๆ มากกว่ามาเตรียมการอยู่ท่ีโรงพยาบาล 

นโยบายและหลักการปฏิบัติระดับท้องถิ่น คุณหมอมองว่าไม่มีความแตกต่างกัน เพราะการ

บริหารงานขององค์กรท้องถิ่นยังไม่ค่อยให้ความส าคัญแก่เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน ” เป็นเร่ือง

เร่งด่วน ส่วนมากมักเน้นงานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สาธารณูปโภค ให้แก่ประชาชนใช้บริโภค ทั้งการ

กระจายอ านาจระหว่างส่วนภูมิภาคก็ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 

การปฏิบัติกับคนในท้องที่ ท่านช้ีว่าน่าจะมีการอบรมให้แก่พวกเขามากขึ้น ถี่ขึ้น มิฉะนั้นจะยาก

ที่จะท าให้พวกเขาเปลี่ยนทัศนคติ  

ด้านเจ้าหน้าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส าคัญ เพราะในช่วงเริ่มต้น ระบบบังคับสั่งการ

ยังไม่สะดวก มีความซ้อนเหลื่อมกันจากโครงสร้างการบริหารจัดการที่ไม่ชัดเจน ซึ่งวันนี้ มีการเพิ่มขีด

ความสามารถดีขึ้น ส่วน EMS มีการแบ่งโซนแยกตามท้องถิ่น ปกติท าได้ดีมาก แต่พอรวมตัวช่วงเกิด

เหตุการณ์ใหญ่ๆ ปัญหาก็ยังคงอยู่ การสั่งการตามระบบยังคลุมเครืออยู่มาก ไม่รู้ว่าใครต้องฟัง  

ใคร หรือตามใคร เป็นความสับสนอลหม่าน 

นอกจากนี้ นายแพทย์โกศล ยังเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยว่า “โครงการรถเมล์ อบจ. ” ระบบขนส่ง

มวลชนท้องถิ่นท่ีเริ่มมาได้ 4 ปีแล้วนั้น คือตัวอย่างในการอบรมพนักงานขับรถที่น่าจะขยายผลหรือสาน

ต่อ อีกเรื่องคือการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนท้องถนนน้ัน ที่จริงก็ส าคัญ แต่ที่ส าคัญกว่าน่าจะอยู่ที่ “วินัย” 

และ ”ทักษะ” ของคนในชุมชน ดังนั้น การจัดอบรมพนักงานหรือเจ้าหน้าที่สถานประกอบการเรื่อง “วินัย

การจราจร ” และ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ” เพิ่มเติม เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรและพร้อมให้การ

สนับสนุนประชาชนในช่วงเวลาคับขัน น่าจะเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการน้ี และหากเป็นไปได้อีก การ

จัดอบรมวินัยการจราจรให้แก่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างก็น่าจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรได้อีกทางหนึ่ง 
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คุณหมอโกศลส่งท้ายให้เน้นตัวงานและความร่วมมือมากกว่างานสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ไม่เกิด

ประโยชน์กับชุมชน และเป็นงานผิวเผิน ชั่วครู่ชั่วคราว ไม่ถาวร น่าจะน างบประมาณดังกล่าวมาจัด

ระเบียบโครงสร้างการท างานที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นอ านาจหน้าที่ บทบาท ล าดับขั้นตอนการท างานที่จะ

ช่วยให้งานท่ีประสานระหว่างกันเดินไปอย่างสะดวกและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

 

นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และผู้จัดการโครงการ สอจร. (ภาคใต้) 

 แนวคิดการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนนจากยุทธศาสตร์ 5E ที่ผ่านมา (Enforcement, 

Education, Engineering, EMS, Evaluation) รองนายแพทย์สาธารณสุขท่านน้ีชี้ว่าต้องให้ความส าคัญ

กับ Enforcement (หรือ Empowerment) เป็นอันดับแรก โดย เร่งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ย้ า

เตือนให้ทุกหน่วยงานตระหนักว่า ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น ไม่ใช่ปัญหารายวันที่เราคุ้นชิน หรือ

รับรู้เพียงระดับเหตุการณ์ปกติ สิ่งที่ควรจะเป็นคือ การชี้ให้เห็นว่าปัญหาน้ีมีที่มาหรือแบบแผนของการ

เกิด ซึ่งเราเรียกว่า การมองในระดับปรากฏการณ์ คือพิจารณามูลเหตุของแต่ละกรณีจนหาปัจจัยร่วม 

และร่างเป็นแบบแผน ซึ่งถือเป็นกระบวนการพัฒนาความรู้ท่ีประสานงานร่วมกับคนในแต่ละท้องถิ่นทั่ว

ประเทศ จากนั้นจึงน าความรู้ดังกล่าวมาประมวลผลเพื่อสร้างแผนภูมิของภาพรวมทั้งหมด เกิดเป็น

นโยบายร่วมกันทุกระดับ ตั้งแต่ชุมชนถึงระดับประเทศ ทุกส่วนมีเป้าหมายร่วมกัน เดินไปในทิศทาง

เดียวกัน  

นายแพทย์วิวัฒน์ ย้ าว่า กระบวนการทั้งหมดจ าต้องเริ่มต้นจากการรณรงค์ให้ช่วยกันคิด ช่วยกัน

ท างาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ผลักดันให้ผู้คนและองค์กรในท้องถิ่นเกิดส านึกในปัญหา

ร่วมกันหรือความรู้สึกร่วมของท้องถิ่น ซึ่งจากจุดน้ีเอง ชุมชนจึงน่าจะเรียกหาสิทธิและการมีส่วนร่วมใน

การลดปัญหาการจราจร เมื่อทุกคนเห็นแนวทางร่วมกันแล้ว จึงเริ่มขบคิดปัญหา จากจุดเล็กขยายเป็น

ภาพกว้าง น าภาพย่อยของแต่ละท้องถิ่นมาประมวลผล ประกอบต่อจนกลายเป็นภาพรวม เป็นบทสรุปท่ี
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ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งก้าวหน้า และน่าจะไปไกลกว่ากฎข้อบังคับในกฎหมายท่ีพิสูจน์แล้วว่าไม่

ได้ผลในทางปฏิบัติ 

กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันข้างต้นควรด าเนินไปพร้อมๆ กับการรณรงค์ลด

อุบัติเหตุบนท้องถนน ส่วนการวางระบบจราจรและเทคโนโลยีการออกแบบพื้นผิวถนนให้ตอบสนองการ

ใช้งานอย่างปลอดภัยสูงสุดนั้น นับว่าส าคัญไม่แพ้กัน เพียงแต่เป็นอีกประเด็นท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ต้องรับไปดูแลและพัฒนา (เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้จัดการโครงการ สอจร. ประจ าภาคใต้ กล่าวว่า ประเทศไทย

ยังขาดแคลนความรู้และสถาบันวิชาการเฉพาะด้านท่ีศึกษา ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าความรู้ใน

ห้องทดลองมาปรับใช้ในสังคม) 

ส่วนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการให้บริการฉุกเฉิน ( Emergency Medical 

Service: EMS) นายแพทย์วิวัฒน์เสริมว่า ถึงแม้ EMS จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องก็ควรใส่ใจ เจาะจงพัฒนาคุณภาพของ “งานบริการ ” มากกว่าการเพิ่มปริมาณบุคลากรโดยไม่

จ าเป็น รวมท้ังงานสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเพื่อช่วยเหลือกันตามความถนัดเฉพาะด้านของแต่ละ

หน่วยงาน โดยท าควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง เอื้อให้ประชาชน

เข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง เช่น ความคล่องแคล่วว่องไวในการรับเรื่องฉุกเฉิน ทั้งงานจัดการ การ

สื่อสาร และความช านาญของบุคลากร ( First Responder) ตลอดจนการบริการผู้ป่วยในสถานพยาบาล

อย่างถูกที่และถูกเวลา เพื่อลดปัญหาการขนย้ายคนไข้ท่ีอาจท าผิดวิธี เสียเวลา และเพิ่มงานโดยไม่

จ าเป็น 

สถานการณ์ปัจจุบันนับว่ามีความก้าวหน้าขึ้น ทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน ( มีผู้ใช้บริการ

ฮอตไลน์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30) และเครื่องมือสื่อสารที่อ านวยความสะดวกต่างๆ นอกจากนี้ ในช่วง

เทศกาลวันหยุด ทุกท้องถิ่นตื่นตัวมากขึ้นในการรณรงค์ความปลอดภัย เช่น การรณรงค์ลดเหล้า 

นิยาม EMS ในความเข้าใจของท่านคือ การให้บริการฉุกเฉินแก่ชุมชน ก่อนการรักษาใน

สถานพยาบาล  ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและชุมชน โดยมีเครือข่ายเสริมประสานการ

ท างาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ร่วมมือกับโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทั้งจากส่วนกลาง
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และชุมชนจนเกิดกระแส เกิดพลังในการด าเนินโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และหากเกิดปัญหา

ระหว่างการท างานย่อมถือเป็นเร่ืองธรรมดาที่ต้องหันหน้าเข้าหากันด้วยไมตรี มีธรรมะเป็นแนวทางใน

การเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ว่าผลจะส าเร็จหรือล้มเหลว ตลอดจนยินดีกับความส าเร็จที่ได้รับ และหม่ันทบทวน

เป้าประสงค์ใหญ่ร่วมกัน รวมทั้งค านึงถึงความตั้งใจดีของทุกคนท่ีขันอาสารับใช้ชุมชนและสังคม  

ขั้นตอนของการให้บริการฉุกเฉิน EMS แบบครบวงจร คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 เห็นได้ว่ามาตรฐานการให้บริการฉุกเฉินของจังหวัดภูเก็ตนั้น ได้ก าหนดระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานไม่เกิน 10 นาที โดยใช้การประสานงานจากศูนย์กลางและหน่วยปฏิบัติงานอย่างแข็งขัน 

 

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
หรือ อุบัติเหต ุ

ศูนย์รับแจ้งเหต ุ
และส่ังการ (รพ.วชิระ) 

First responder 

โทรแจ้ง 1169 เจ็บน้อย แจ้งหน่วยงานพื้นฐาน ได้แก ่ 
มูลนิธิ อบจ. อบต. และ เทศบาล 

ออกไปรับผู้ป่วย 

10 นาท ี

เจ็บมาก แจ้งหน่วยงานระดับสูง เช่น 
โรงพยาบาลวชิระ และของเอกชนอ่ืนๆ 



____________________________________________________________    

 

สรุปการถอดบทเรียนวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน 

12 

อรุณ เกิดสม 
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดภูเก็ต 
 แนวคิดการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน หากจะพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางถนน 

หน่วยงานในท้องถิ่นควรได้รับการส่งเสริมในการ จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยระดับท้องถิ่น โดยก าหนดให้

การแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรเป็นภารกิจเร่งด่วนของท้องถิ่นท่ีต้องปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

รวมท้ังเป็นภารกิจร่วมระหว่าง ท้องถิ่น ต่อไปถึงระดับอ าเภอและจังหวัด โดย สสส.เป็นตัวเชื่อมต่อ คอย

ประสานงาน ที่ส าคัญ ต้องเน้นกิจกรรมร่วมกันของคนในท้องถิ่น ไม่ใช่จ ากัดการรณรงค์แต่เพียงในร้ัว

โรงเรียนหรือสถานศึกษา และข้อบังคับใช้ในกฎหมาย (พระราชบัญญัติการจราจร) โดยเฉพาะวัฒนธรรม

การปกครองด้วยการอ้างกฎหมายโดดๆ อาจไม่ได้ผลในบางพื้นที่ 

อรุณ เกิดสม เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลกลางและท้องถิ่นร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

ใช้ระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ต ควรมีรถสามล้อถีบรับจ้าง เพื่อเป็น

ทางเลือกทดแทนการใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งพาหนะทางเลือกดังกล่าวยังช่วยลด

มลพิษทางเสียงและอากาศด้วย  

หัวหน้าฯ ย้ าว่า ระบบขนส่งมวลชนที่ดีไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องยนต์ที่เน้นความเร็วและแรง หรือมี

ขนาดใหญ่ที่เกินความต้องการของท้องถิ่น 

ส่วนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในการให้บริการฉุกเฉิน ( Emergency Medical 

Service: EMS) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการตามมาตรฐานข้ันพื้นฐาน จ าเป็นต้องสนับสนุนด้าน

งบประมาณที่เหมาะสมตามจ านวนประชากรในท้องถิ่น  โดยมุ่งนโยบายส่งเสริมงานวิชาการจาก

ส่วนกลางรวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตัวขับเคลื่อน และจัดบรรยากาศความร่วมมือในท้องถิ่นให้

ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ 

คุณค่าของงานบริการฉุกเฉินอยู่ที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ได้อย่าง

มีคุณภาพ รวมท้ังบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยได้ทันทีที่ต้องการ นอกจากนี้  ระบบการก ากับและพัฒนาคุณภาพก็ชัดเจนและ

สม่ าเสมอขึ้น ตลอดจนช้ีว่าน่าจะมีการแข่งขันการปฐมพยาบาล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซ้อมใน
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สถานการณ์สมมติบ่อยขึ้น ทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

ส าหรับงานจราจร (ปรกติจะซ้อมเพื่อเตรียมรับมือในช่วงเทศกาลเท่านั้น) พัฒนาศักยภาพของคนใน

ชุมชน ซึ่งหากได้ผล รัฐอาจจะขยายโครงการให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วภูมิภาค และประเทศ ไปถึง

ระดับนานาชาติ 

ขั้นตอนการท า EMS แบบครบวงจรของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกเหนือจากผลงานเด่นๆ ในเรื่องการท า EMS แบบครบวงจรแล้ว หัวหน้าท่านน้ียังต้องการ

รณรงค์ให้ผู้ขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย รณรงค์ผ่านสื่อโฆษณา และลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่ความรู้

ในเรื่องการจราจร  โดยเฉพาะเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ทุกคนให้การยอมรับและความเคารพเชื่อถือ 

(influencer) ซึ่งหากได้ผลย่อมถือว่าเข้าถึงเป้า ตรงกลุ่มเป้าหมาย ไม่สุ่มเหวี่ยงแหอย่างไร้จุดหมาย ทั้งนี้ 

ควรมีการปรับเปลี่ยนค่านิยม ประเพณี และกระแสสังคมเชิงสร้างสรรค์ควบคู่กันไปด้วย 

พ.ต.ท. ธีวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ 
สารวัตรจราจรสถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 พ.ต.ท. ธีวัฒน์ เห็นความเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุบัติเหตุในจังหวัดภูเก็ต ภายหลังจากที่เกิด

โครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดน าร่อง (สอจร.) ตามยุทธศาสตร์ 5E ความ

เกิดเหตุ 

แจ้งเหตุ 

ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ภูเก็ต 
ร่วมปฎิบัติการในพื้นที่เกิดเหตุ 

แจ้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ศูนย์นเรนทร 

น าส่งโรงพยาบาล 
ตรวจติดตามผล
ในช่วง 30 วัน 

ตรวจติดตามผล 1 – 7 วัน 
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของศูนย์ความปลอดภัยระดับท้องถิ่น ทั้งองค์การ

บริหารส่วนต าบลและระดับจังหวัด  

ส่วนบทบาทของต ารวจในพื้นที่มีการร่วมมือกันในการก ากับดูแล ตรวจตราตามท้องถนนมาก

ขึ้น ทั้งทางแยกและทางโค้ง  หากต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นประเด็น 

“งบประมาณ” และการให้การอบรมวินัยจราจรตั้งแต่วัยเด็ก เช่น การจ าลองสถานการณ์การใช้รถใช้ถนน

ในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1จากจักรยานถึงจักรยานยนต์ เป็นการให้ความส าคัญกับการปลูก

ฝั่งจิตส านึก ใส่ใจที่ต้นเหตุ และการฝึกปฏิบัติจริง มากกว่าการตามจับ หรือเอาผิดฐานกระท าการฝ่าฝืน

กฎหมาย พรบ. การจราจร อันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้ว  

 อย่างไรก็ดี แม้จะมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น แต่ระหว่างราชการกับชุมชน

ยังถือว่าน้อยอยู่ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเน้นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและชุมชนมากขึ้น ประสานงาน

กันถี่ขึ้น ไม่เฉพาะแต่ในช่วงเทศกาล หรืองานติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรของต ารวจ ชาวบ้านก็น่าจะมา

ช่วยกันวางแผนหรือให้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นส าคัญ  

ส่วนความคิดและความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ ท่านย้ าอีกครั้งว่าจ าต้องมีงบประมาณสนับสนุน

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ซึ่งปัจจุบันยังถือว่าขาดแคลน  เช่น ทุกวันน้ี หน่วยงาน

ต ารวจต้องจัดซื้อหาหลอดเป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่เอง 

 ส่วนการให้บริการฉุกเฉิน ( EMS) ถือว่ามีส่วนช่วยงานบริการทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อนได้

อย่างมีคุณภาพ บุคลากรมีทักษะเพิ่มข้ึน พร้อมท างานได้ตลอดเวลา หากจะเพิ่มควรเป็นรถพยาบาล

หรือรถที่มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน ( siren) ในจุดใหญ่ๆ ที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และการ        เพิ่ม

เครือข่ายสัญญาณวิทยุของต ารวจ  

นอกจากนี้ EMS ยังช่วยให้ระบบการรับส่งผู้ป่วยและข้อมูลจากจุดเกิดเหตุสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

มีการส่งต่อผู้ป่วยกลับไปรับบริการอย่างต่อเนื่องที่หน่วยใกล้บ้าน และพร้อมส่งข้อมูลแผนการรักษา

ต่อไปยังโรงพยาบาลและสถานพยาบาลแห่งอื่นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีมากมายในจังหวัดภูเก็ต งานที่เหลือ นอกจากการพัฒนา

บุคลากรในสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่องแล้ว การท างานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็ส าคัญไม่แพ้กัน เช่น 
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การส่งข่าวกระตุ้นเตือนสังคมผ่านสถานีวิทยุชุมชน การรณรงค์ลดอุบัติเหตุด้วยแผ่นป้ายโปสเตอร์และ

สื่อสิ่งพิมพ์ของท้องถิ่น เป็นต้น หากท าเช่นน้ีได้ EMS จึงจะช่วยลดยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้อง

ถนนได้อย่างถาวร นอกจากงานให้บริการแบบครบวงจรแล้ว  พ.ต.ท. ธีวัฒน์  เลี่ยมสุวรรณ ยัง

เกี่ยวข้องกับโครงการลดอุบัติเหตุด้านอื่นๆ อีกสองส่วน ได้แก่ งานด้านวิศวกรรมจราจรในจังหวัด 

(Engineering) และการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) 

 

จาตุรงค์ แก้วกสิ  
ผู้ตรวจการกรมการขนส่ง จังหวัดภูเก็ต 
 

กนกวรรณ เจริญลิ้มประเสริฐ  
หัวหน้าฝ่ายวิชาการขนส่ง จังหวัดภูเก็ต 
 

ทั้งสองท่านได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดน าร่อง

เท่าท่ีมีการน าเสนอผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์และการประชุมเท่าน้ันเอง โดยเข้าใจว่าโครงการวิจัย

หัวข้อดังกล่าวจะท าการศึกษาการลดการเกิดอุบัติเหตุภายในจังหวัด และมีการร่วมมือกับหน่วยงาน

หลายฝ่าย ซึ่งเท่าที่สังเกตพบว่า โครงการน าร่องดังกล่าวได้ผลเพียงช่วงเทศกาลเท่าน้ัน และหากเป็นไป

ได้ อยากให้พัฒนาสภาพถนนหนทาง และตรวจสอบสภาพถนนอย่างสม่ าเสมอ หากสึกหรอก็ควรแก้ไข

โดยเร็ว ทั้งน้ี เข้าใจว่ามีระเบียบราชการบัญญัติไว้แล้ว เพียงแต่ไม่มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

ยิ่งกว่านั้น ระบบขนส่งมวลชนควรได้รับการปรับปรุง เก็บรวบรวมข้อมูล และรณรงค์

ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้มากขึ้น โดยประสานงานกับต ารวจจราจรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ 

รวมท้ังจากส่วนกลางด้วย ซึ่งขณะน้ี แม้จะมีการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลายฝ่าย แต่การ

ร่วมมือกันยังเป็นลักษณะการสั่งการโดยปราศจากการสอบถามความต้องการของคนในท้องถิ่น อีกทั้ง

บางกรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดกับอธิบดีกรมขนส่งทางบกก็มีค าสั่งไม่ตรงกันด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของการ

ให้บริการความรู้และการศึกษา ทั้งสองเห็นว่า ตอนน้ี สถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าใดนัก เพราะมี

เนื้อหาบรรจุอยู่ในหลักสูตรตั้งแต่ชั้นอนุบาลแล้ว รวมไปถึงในหมู่เด็กวัยรุ่น เช่น โครงการสนามจราจรท่ี

ใช้อบรมเยาวชนทั่วประเทศ 
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นอกเหนือจากการให้บริการ EMS แบบครบวงจรแล้ว ทั้งคู่ยังมีส่วนในงานตรวจสอบยานยนต์ 

ทั้งรถจักรยานยนต์และรถโดยสารขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีที่ส านักงานกรมการขนส่งประจ าจังหวัด ทั้ง

ยังมีหน้าที่อบรมผู้ยื่นขอสอบใบอนุญาตขับขี่ฯ โดยจะแทรกเรื่องจิตส านึกและความปลอดภัยทางถนน 

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล รวมไปถึงการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนท่ีตรวจสอบสภาพรถขนาดใหญ่ตามเส้นทาง

ต่างๆ ที่เหลือคือความจริงจัง การกระจายการจัดการสู่ท้องถิ่นผู้รู้ปัญหา และงบประมาณจากส่วนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท า EMS ครบวงจร คือ  
• หน่วยงาน ระบบและอุปกรณ์มีความพร้อม 
• ทักษะเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือดีเยี่ยม 
• ภาคประชาชนร่วมมือและใส่ใจ 
• ขั้นตอนการใช้บริการที่ถูกต้องเหมาะสม 
• สามารถเพิ่มขีดความสามารถในเชิงการป้องกัน 
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ประมวลภาพกิจกรรมตัวอย่างที่พัฒนาและสร้างสรรค์  

 การแข่งขันปฐมพยาบาลเน่ืองในวันปฐมพยาบาลโลก  เพื่อกระตุ้นให้กิดการตื่นตัวในการ

พัฒนาทักษะการช่วยเหลือ องค์ความรู้และการประสานงานท่ีดีระหว่างหน่วยงานและองค์กร

ต่างๆ รวมท้ังกระชับความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่และประชาชน   

 

 

 

 

 

 

 

 ให้ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันท าและวางแผนรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น  เริ่มต้นระดับชุมชน

และขยายผลสู่กลุ่มย่อยของแต่ละสังคม เช่น กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ  
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วิศวกรรมจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง  โดยเทศบาลนครขอนแก่น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการลงพื้นที่ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ดังนี้ 

 เทศบาลนครขอนแก่น 

 ขนส่งจังหวัดขอนแก่น 

 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบ าบัด โรงพยาบาลขอนแก่น 

 

สุภัฐวิทย์ ธารชัย (วิทยา ธารชัย - นามเดิม) 
รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
 รองปลัดฯ สุภัฐวิทย์ รับรู้และเห็นการตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยทางถนนของคนในจังหวัดมาก

ขึ้น หลังจากที่มีโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดน าร่อง (สอจร.) อาทิ การประสานงาน

กันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและกับส่วนกลาง จนกระทั่ง

ได้รับรางวัลมากมายในระดับประเทศ เช่น รางวัลจากขบวนแห่ชุดยมทูต ชุดขุนศึก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง

ในโครงการรณรงค์เมาไม่ขับ อีกทั้งเหยื่อที่เคยประสบอุบัติเหตุก็ยังออกมาร่วมขบวนแห่ โดยท่านย้ าว่า 

เนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนท้องถนน ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงต้องให้ความส าคัญกับ

ความปลอดภัยทางถนนเป็นล าดับต้น ๆ ของมาตรการอื่นๆ ในการลดอุบัติเหตุ 

ลักษณะเด่นที่ท าให้วิศวกรรมจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ประสบความส าเร็จ 

• สร้างส านึกรับผิดชอบของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับเส้นทางคมนาคม ทั้งในระดับ

ถนนสายหลัก สายรองและถนนในชุมชน 

• ส ารวจเส้นทาง การใช้รถ ใช้ถนน อย่างสม่ าเสมอ สร้างระบบการท างานล่วงหน้า 

เพื่อป้งกันภัยทางถนนท่ีอาจเกิดขึ้นได้ เช่น ใกล้โรงเรียน งานเทศกาล เป็นต้น 

• จัดระบบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ค้นหาและขจัดจุดเสี่ยง โดยใช้การท างานร่วมของ

หน่วยงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่และประชาชน  

• ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางรถ ติดตามผลและสรุป 
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 จากแนวคิดดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยในท้องถิ่นเป็นล าดับแรก ถัด

มาจึงเป็นเร่ืองการปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับเห็น

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวทางในการ

พึ่งตนเองเพื่อความยั่งยืน แทนที่จะรอความช่วยเหลือจากส่วนกลางอย่างท่ีเป็นอยู่ ทั้งนี้ สมควรเพิ่มโทษ

ผู้เมาแล้วขับให้หนักยิ่งขึ้นและทันสมัย มีการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เช่น การยึดใบขับข่ี และตัดแต้ม  

ท่านรองปลัดฯ มองว่า ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ยังคงปล่อยปละหละหลวมกับการลงโทษผู้ฝ่าฝืน 

 นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอก เช่น สภาพถนนก็ต้องได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องเหมาะสมกับ

การใช้งาน ตลอดจนการดูแลรักษาร่วมกัน หมั่นซ่อมบ ารุงให้มีสภาพสมบูรณ์บนพื้นฐานของ

ประสบการณ์และความรู้ทางวิชาการ ที่เหลือคือการสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนเพื่อเป็นทางเลือก

ทดแทนพาหนะส่วนตัว  และการพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการฉุกเฉิน (Emergency Medical 

Service: EMS) 

 นโยบายและหลักการปฏิบัติจากส่วนกลางน้ัน ท่านรองกล่าวว่า ต่อให้มีความชัดเจนและ

ต่อเนื่องเพียงใดก็ไร้ความหมาย ถ้าหากข้าราชการและคนในท้องถิ่นน่ิงเฉย ไม่ตระหนักในเร่ืองนี้ และ

หากเจาะจงเฉพาะประเด็นเทคโนโลยีวิศวกรรมจราจรในงานความปลอดภัยบนท้องถนน รองปลัดคน

เดิมช้ีว่า จ าเป็นต้องปรับปรุงเครื่องมือสื่อสารให้ทันสมัยกว่าเดิม บุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็ควร

ได้รับการอบรมหรือผ่านการดูงาน มีความม่ันใจในการปฏิบัติงาน และหากได้รับรางวัล ผู้ปฏิบัติงานก็

ควรได้รับรางวัลนั้นด้วยตนเอง 

 ในแง่กลไกการใช้วิศวกรรมจราจรในบริเวณจุดเสี่ยง นับว่าช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยทาง

ถนนได้มาก เช่นความร่วมมือจากโรงพยาบาลขอนแก่นท่ีประสานงานอย่างมีคุณภาพ ทั้งยังได้ข้อมูลมา

วิเคราะห์เพื่อหาจุดเสี่ยง และด าเนินการแก้ไขปัญหา เช่น การติดตั้งป้ายจราจรในต าแหน่งที่ถูกต้อง 

ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟและไฟกระพริบ (ไฟสีเหลือง) เตือน ให้สอดคล้องต่อสภาพจริงของแต่ละแยก 

แต่ละบริเวณ รวมท้ังติดตั้งหมุดกระพริบที่ช่วยได้มากในการใช้รถใช้ถนนยามค่ าคืน เช่น งานทาสี ตีเส้น 

ให้แจ่มชัดเสมอ 



____________________________________________________________    

 

สรุปการถอดบทเรียนวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน 

20 

 อย่างไรก็ดี ข้อมูลงานวิศวกรรมเหล่านี้ จะได้ผลก็ต่อเมื่อมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยเสมอ โดย

อาจแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะคือ เชิงรับ ให้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จัดท าป้ายรณรงค์ ตาม

มาตรการ “3ม 2ข 1ร ” ติดตั้งตามถนนสายหลักและสายรองภายในเขตเทศบาล งานเชิงรุก ต้องจัดชุด

รณรงค์ “เมาไม่ขับ” อาทิ ที่ผ่านมา ทางเทศบาลมีการจัดกิจกรรมให้อาสาสมัครจากสมาชิกเทศบาลนคร

ขอนแก่น แต่งกายเป็นยมทูตบ้าง ชุดขุนศึกบ้าง ออกเดินขบวนถือป้ายรณรงค์ในศูนย์บริการผู้ขับขี่ เป็น

ที่สนุกสนานและได้ผล นอกจากนี้ ยังจัดชุดรณรงค์เมาไม่ขับ ขบวนเหยื่อ “เมาแล้วขับ ” ขบวนแห่งาน

ประเพณีและในงานประชุมชุมชนในเขตเทศบาล  

อีกลักษณะคืองานป้องกัน ควรจัดศูนย์บริการนักเดินทางริมถนนมิตรภาพ  โดยใช้ก าลังสมาชิก 

อปพร. คอยให้บริการในช่วงปีใหม่ (7 วันอันตราย) 

 ส่วนท่ีเกิดจากการการพัฒนาระบบจราจร-วิศวกรรมจราจร เพื่อลดอุบัติภัยทางถนน นั้น สามารถ

แบ่งลักษณะโครงการออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ โครงการเชิงรับ สั่งให้สมาชิก อปพร. เทศบาลนคร

ขอนแก่น รวมท้ังเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ อปพร. จัดตั้งศูนย์บริการ จุดพักรถ ห้องน้ า จุดอ านวยความ

สะดวก บริการน้ าดื่ม และแนะน าเส้นทางการเดินรถ ตลอดจนจัดตั้งหน่วยบริการฉุกเฉินหรือหน่วย

เคลื่อนท่ีเร็วเม่ือได้รับการแจ้งอุบัติเหตุ ณ ส านักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ส าหรับลักษณะโครงการเชิงป้องกัน คือการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจและการจราจร ตรวจสอบป้าย

จราจร จัดท าป้ายเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรตามถนนทุกสายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

และท่ีส าคัญ ส านักการช่างต้องเอาใจใส่แก้ไขจุดเสี่ยงและจุดล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงพยายาม

งดการซ่อมและสร้างถนนทุกสายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในช่วงเทศกาล 

การท างานย่อมมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา การด าเนินโครงการลดอุบัติภัยทางถนนก็เช่นกัน ใน

ด้านกิจกรรมรณรงค์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือท างานภายใต้ค าสั่ง ต้องมีจิตส านึก รักในงานท่ีท า มี

ความตระหนักและเสียสละ หัวใจส าคัญคือ “การให้ ” โดยมุ่งท างานที่มีค่าด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งนี้ 

บุคลากรอาสาฯ ควรท างานอย่างต่อเนื่อง เพราะเม่ือโครงการได้รับรางวัล เขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจใน

ความมานะและผลของงาน ให้คนท างานไปรับรางวัลด้วยตัวเอง ไม่เป็นกังวลในระดับผู้บังคับบัญชาที่
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ทุกวันน้ียังบกพร่อง ผู้น าองค์กรท้องถิ่นบางรายยังเฉื่อย ไม่สนใจงานสาธารณะประโยชน์ ซึ่งเท่ากับเป็น

การดูถูกคุณค่าของตัวเอง 

ในด้านความร่วมมือ มีการร่วมแรงร่วมใจกันหลายระดับ อาจเรียกได้ว่าเป็นการท างานแบบ

บูรณาการ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความปลอดภัยทางถนน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่

รับผิดชอบของตน ดังเช่น สอจร. ขณะน้ี ถือว่าก ากับการด าเนินนโยบายได้ดีแล้ว มีทิศทางและ

เป้าหมายชัดเจน ซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยอื่นๆ ก็ก้าวเดินสู่จุดหมายอย่างไม่หลงทิศ 

สสส. ผู้ให้ทุนสนับสนุน ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณการท าเสื้อแจก จัดหารางวัลมาแจก 

และการสร้างองค์กรภาคประชาชน  สสส.ก็ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ด้านภาคประชาชนเองก็มี

อาสาสมัครมาท างานด้วยใจ เป็นงานอาสาฯ ที่ย่ังยืน 

อันท่ีจริง หากแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งก็จะเป็นการ

ป้องกันอุบัติเหตุในตัว และเม่ือเสริมการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ โครงการใดๆ ย่อมส าเร็จ และหาก

เป็นไปได้ กรมป้องกันอุบัติภัยควรออกกฎหมายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรและมูลนิธิ ซึ่งว่าไป

แล้ว ปัจจุบัน การท างานของมูลนิธิต่างๆ ยังปฏิบัติด้วยศักยภาพระดับหนึ่งเท่านั้น หากแต่ยังขาดทักษะ

การจัดการหรือจัดระเบียบงานที่สมบูรณ์ ทั้งน้ี อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากมูลนิธิเหล่านี้ท างานด้วยความ

ท้อแท้ ขาดก าลังใจ เห็นว่าภารกิจเหล่านี้เป็นงานที่ถูกลืม ไม่มีเกียรติหรือศักดิ์ศรีเหมือนงานอื่นๆ ซึ่ง

ต้องเร่งเปลี่ยนทัศนคติดังกล่าว 

ในฐานะตัวแทนจังหวัดน าร่องของโครงการ สอจร. นอกเหนือจากผลงานที่โดดเด่นในการใช้

หลักวิศวกรรมจราจรอย่างจริงจังควบคู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว ท่านรองปลัดฯ ยังเสริมว่า

น่าจะมีโครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกผ่านกิจกรรมสนุกๆ ผ่อนคลาย แต่ได้สาระ เช่น กิจกรรมที่เรียก

ความสนใจของประชาชนในท้องถิ่นได้มากคือ การรณรงค์แต่งกายชุดแฟนซี ชุดยมทูต ชุดขุนศึก หรือ

อะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ งานวัฒนธรรมเหล่านี้มีเนื้อหาสาระใกล้ตัวประชาชนและสร้างความ

สนใจได้มากด้วย 
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อรรถ ศรีส ารวล 
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น 
พิชิต ศรีสว่าง 
นักวิชาการขนส่ง 8 ว.  
 

แนวคิดการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน จากยุทธศาสตร์ 5E ที่ผ่านมา (Enforcement, 

Education, Engineering, EMS, Evaluation) หากจะพัฒนาให้มาตรฐานของความปลอดถัยทางถนน

เพิ่มขึ้น ควรมีการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยระดับท้องถิ่นเป็นภารกิจส าคัญอันดับแรก แต่ต้องร่วมมือกัน

จัดตั้งด้วยตนเอง บริหารจัดการด้วยงบประมาณของท้องถิ่น เช่น การติดป้ายรณรงค์ตามถนนสายรอง

ในท้องถิ่น ขณะเดียวกัน การปลูกฝังจิตส านึกที่ดีในเรื่องนี้ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นก็ต้องท าควบคู่กันไป 

ไม่ว่าจะในโรงเรียนหรือนอกรั้วสถานศึกษา 

ถัดมา ท้องถิ่นต้องร่วมกันพัฒนามาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยด้วยการส ารวจและขจัดจุดเสี่ยง

ต่างๆ ในท้องถิ่น บนพื้นฐานข้อมูลของท้องถิ่น พร้อมทั้งหม่ันตรวจตรารักษามาตรฐานความปลอดภัย

อย่างคงเส้นคงวา อาจเสริมด้วยระบบการจูงใจลงไปในท้องถิ่นก็ไม่เสียหาย โดยค านึงถึงข้อกฎหมาย

และการบังคับใช้ควบคู่กันไป 

นอกจากมาตรฐานการจัดการและจิตส านึกแล้ว คุณภาพของถนนและสภาพสัญญาณไฟใน

ท้องถิ่นก็ส าคัญที่ต้องด าเนินการตามหลักวิชาการและคิดถึงส่วนรวมเป็นส าคัญ ทั้งสภาพการใช้รถใช้

ถนนของแต่ละท้องถิ่นก็ต่างกัน ควรพิจารณาเป็นรายๆ ไป เช่น ถนนไม้ข้ามคลองกับถนนปูนซิเมนต์ก็มี

ความคงทนและลักษณะการใช้งานไม่เหมือนกัน ทางเดินเท้ากับทางวัวเดินก็ต่างกัน 

ส่วนระบบขนส่งมวลชนในท้องถิ่น หากเห็นว่าควรมีมากขึ้น ต้องระวังภาระหนี้สินไว้ด้วย เพราะ

หลังจากจัดระบบแล้ว ท้องถิ่นยังต้องมีการบ ารุงรักษา สิ้นงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งการ

เข้าถึงระบบขนส่งฯ ก็ไม่เท่ากัน 

 ส าหรับชุมชนที่แออัด น่าจะแก้ปัญหาด้วยการก ากับการซ้ือขายรถยนต์รถจักรยานยนต์ส่วนตัว

มากกว่า ซึ่งถือเป็นการควบคุมการใช้รถของคนในพื้นที่ จ ากัดปริมาณยานยนต์บนท้องถนนไปโดย

ปริยาย เพราะระบบเงินผ่อนทุกวันน้ีหาซ้ือสินค้ามาครอบครองง่ายเกินไป มิพักต้องพูดถึงภาระหนี้สิน 
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ในส่วนของการพัฒนาขนส่งจังหวัดขอนแก่นควรเน้นให้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนโยบายและการ

บริหารจัดการ งบประมาณ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ต้องเกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ในท้องถิ่น ตั้งแต่การจัดหา

เครื่องตรวจสภาพรถ การวางระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติที่มีความละเอียดและรวดเร็ว พร้อมให้บริการ

ตามหน่วยงาน การจัดระเบียบการขนส่ง และการบริการประชาชน  นอกจากนี้ เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ส าคัญที่ขนส่งจังหวัดน่าจะมีคือ เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้คุณภาพ ซึ่งต้องมีที่ขนส่งทุก

สถานีประจ าจังหวัด มีการตรวจเป็นระยะๆ และสม่ าเสมอ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล ต้องบังคับพนักงาน

ขับรถขนส่งทุกคนเข้ารับการตรวจวัดก่อนขับทุกครั้ง ที่เหลือคือ เครื่องตรวจควันด า ซึ่งเดิมใช้กระดาษ

กรองเป็นอุปกรณ์ตรวจวัด แต่ตอนน้ี วัดค่าควันด าจากท่อไอเสียได้โดยตรงแล้ว และหากเป็นไปได้ 

ข้อมูลทั้งหมดท่ีได้มาน่าจะมีการจัดเก็บเป็นสถิติในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งข้อมูลทะเบียนรถยนต์

และใบอนุญาตขับขี่พาหนะ และเผยแพร่สู่หน่วยงานอื่นๆ ได้ เช่น ยามเกิดอุบัติเหตุ เราสามารถติดตาม

คนร้ายและรถยนต์คู่กรณีได้ 

ในส่วนของภาคประชาชน เป็นท่ีน่ายินดีที่จังหวัดขอนแก่นถือเป็นจังหวัดแรกที่มีการรณรงค์

เรื่องจราจรและอุบัติเหตุทางถนน และท ามานานแล้ว เพียงแต่ สอจร. เพิ่งมาร่วมมือกับทางจังหวัดใน

บทบาทของผู้สนับสนุนงบประมาณโครงการน าร่องนี้ตั้งแต่ปี 2548 

ภาพงานบริการและความร่วมมือของภาคประชาชนที่ทางจังหวัดลงมือปฏิบัติมามีมากมาย 

เจ้าหน้าที่ขนส่งทั้งสองอธิบายว่า ถึงแม้จะมีการบรรจุเรื่องนี้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว แต่

ขนส่งก็ต้องกระตุ้นด้วยงานเชิงรุก ดังเช่น การอบรมนักเรียนท่ีเห็นชัดเจนว่าคือกลุ่มผู้ใช้จักรยานยนต์

เป็นจ านวนมาก ทั้งการติดต่อโดยตรงกับทางโรงเรียน จัดการจ าลองสนามขับขี่ข้ึนภายในโรงเรียน มี

การสาธิตและให้ความรู้ท่ีเน้นในเรื่องความปลอดภัยทางถนน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถ ประโยชน์

จากการสวมหมวกนิรภัย ปฏิบัติตามการรณรงค์ “เปิดไฟใส่หมวก ” รวมท้ังการอบรมก่อนการขอ

ใบอนุญาตขับขี่ท่ีมีการออกหน่วยเคลื่อนท่ีให้บริการตามค าขอของชุมชน  หรือการบริการรถรับส่ง

นักเรียน รถสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ออกระเบียบให้ขอใบอนุญาตเป็นคร้ังคราว ทั้งยังออก

ก าหนดการให้ผู้ขับขี่รถรับจ้างเข้ารับการอบรมเป็นระยะๆ นอกจากนี้ ทางขนส่งยังออกตรวจวัดปริมาณ

แอลกอฮอล์ของคนขับรถขนส่งทุกเที่ยวที่สถานีขนส่งด้วย 
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ขนส่งยังท างานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ เพราะนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ทางจังหวัดยังออกรณรงค์ 

2E คือ Education และ Enforcement มีการตรวจใบอนุญาตขับขี่ ทะเบียนภาษีรถ การจับการดัดแปลง

สภาพรถและกรณีที่อุปกรณ์ไม่ครบ ตลอดจนโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประจ ารถ ” บังคับให้บริษัท

ขนส่งและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้มงวดกับการขับรถโดยสาร หรือหากหน่วยงานไหนมีรถประจ าองค์กร 

เราก็จะขอความร่วมมือให้ส่งพนักงานเหล่านั้นมาอบรมในช่วงเย็น หลังเลิกงานราว 2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่ง

เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง โครงการนี้ยังครอบคลุมถึงพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร นายตรวจ 

และท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ในส่วนของโครงการเชิงป้องกัน ทางขนส่งได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือเฉพาะในช่วง

เทศกาล จะรณรงค์ให้ทุกคน “ลด” การใช้รถขนส่ง เนื่องจากมีรถยนต์บนท้องถนนมากแล้ว ทั้งยังตั้งด่าน

ตรวจจับล่วงหน้า ก่อนวันเทศกาล 7 วันอันตราย เพื่อให้ท้องถิ่นคุ้นเคย นอกจากนี้ ยังมีการออกตระเวน

ตรวจรถในอู่รถของผู้ประกอบการตามนโยบาย “ตรวจก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ” และจัดตั้งศูนย์บริการ

คนเดินทางริมถนนมิตรภาพ โดยใช้ก าลังสมาชิกอปพร.คอยบริการในช่วงปีใหม่ (7 วันอันตราย) 

ปัญหาระหว่างการด าเนินงานคือ “งบประมาณ ” ที่ทุกวันน้ีได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากการ

ประมูล “เลขสวย” ของทะเบียนรถ ซึ่งเป็นเงินของ “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน”  

ส่วนการอบรมเรื่องความปลอดภัยก็มีอุปสรรคเช่นกัน หากเป็นไปได้ ควรเลือกเวลาและสถานที่

จัดให้เหมาะสม ช่วงเวลาที่ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่สะดวกที่สุด เพราะชาวบ้านท่ีมาอบรมต้องสละเวลา

ท างานมา การมาอบรมเท่ากับเป็นการแบ่งเวลาของเขาให้ส่วนรวม ซึ่งหากถึงกับท าให้ประชาชน

เดือดร้อน การจัดอบรมก็ป่วยการ 

ในประเด็นความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อร่วมพัฒนามาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยนั้น หลาย

หน่วยงานเองก็มีอิทธิพลไม่มากก็น้อยต่อการท างาน ซึ่งพอประมวลได้ดังนี้  ส าหรับ สอจร. ควรส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอบรมทุกคน ทั้งนี้ เพื่อศึกษาต้นแบบในการพัฒนาบุคลากรไปพร้อมๆ กัน ส่วน สสส. 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 3 หน่วยงานต้องร่วมมือกันให้การสนับสนุน

ทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะงบประมาณ เช่น การตรวจวัดแอลกอฮอล์ สารเสพติด ยาบ้า และการปฐม
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พยาบาล ขณะท่ีกรมทางหลวงอาจให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการอนุญาตให้ติดตั้งป้ายถนนหนทาง 

และประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ความปลอดภัยนี้ 

และในฐานะตัวแทนจังหวัดน าร่องของ สอจร. นอกเหนือจากผลงานดีเด่นในเรื่องการใช้หลัก

วิศวกรรมจราจร ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว อัธยาศัยไมตรีก็อาจช่วยลดอัตราความ

เสี่ยงทางถนนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้อย่างไม่น่าเชื่อ อาทิ การท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสนใจ

และก าลังใจแก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ ทั้งเดินทางไปตรวจเย่ียม ให้ความส าคัญกับ

คนท างาน ท าได้เช่นน้ี พวกเขาย่อมหายเหนื่อยและพร้อมสานงานต่อได้อีกอย่างเต็มที่  อีกประการท่ีอาจ

ช่วยบรรเทาอุบัติเหตุทางถนนได้คือ การเข้มงวดกับกฎระเบียบ ไม่ใช่อะลุ่มอล่วยจนไม่อาจแก้ไขอะไรได้ 

ทั้งสื่อเองก็ไม่ได้ท าหน้าที่เผยแพร่ติดตามความคืบหน้าหรือร่วมรณรงค์แต่อย่างใด 

ทิ้งท้ายด้วยนิยามของค าหลายค า “ท้องถิ่น - ชุมชน - ถนนปลอดภัย - ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ” ทั้งคู่ 

ต่างอยากให้ สสส. ให้เงินทุนและส่งเสริมสนับสนุนเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆ การสร้างจิตส านึกถึงเรื่องความ

มีวินัยเป็นสิ่งจ าเป็น ให้เลือกระหว่างความสะดวก ประหยัดเวลาและราคา คนมักเลือกท าแบบน้ี บางครั้ง

ผลตรงข้ามที่เกิดขึ้น คือ อันตรายถึงชีวิต  แต่กลับมองข้าม เช่น การขับรถเลี้ยวในที่ห้ามเลี้ยว ไม่อยาก

อ้อมไกล เพราะสะดวกดี ไม่เปลืองน้ ามัน ใครๆ ก็ท า แบบน้ีถือว่ามักง่าย 

ส่วนการอบรมที่พุ่งเป้าไปที่เด็กที่ได้รับการอบรมความเข้าใจนั้น ปรากฏว่ากลับไม่ประสบ

ผลส าเร็จ คนใช้รถใช้ถนนเกิดความสับสนว่าที่อบรมมาทั้งหมดไม่ช่วยอะไรเลย จุดเรื่องวินัยเป็นเร่ืองที่

ต้องสร้างให้ยืนยาวและปลูกฝังให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบให้ได้ 

 

ศิริกุล  กุลเลียม  
พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบ าบัด โรงพยาบาลขอนแก่น 
 พยาบาลผู้นี้ด ารงต าแหน่งงานชุมชนในบทบาทของเลขานุการโครงการความปลอดภัยทางถนน 

คอยเชื่อมประสานหลายฝ่ายต่างๆ ทั้งเทศบาล ต ารวจ และทางจังหวัด ซึ่งแน่นอน เธอย่อมรู้ข่าว 

โครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดน าร่อง (สอจร.) เป็นธรรมดา 

ค าถามแนวคิดการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน จากยุทธศาสตร์ 5E ที่ผ่านมา 

(Enforcement, Education, Engineering, EMS, Evaluation) หากจะพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
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ทางถนนเพิ่มข้ึน พยาบาลศิริกุลเห็นว่าสิ่งแรกที่จะต้องท าคือ เทศบาลและองค์กรท้องถิ่นควรได้รับการ

ส่งเสริมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการออกตัวบทบัญญัติบังคับใช้เฉพาะในท้องถิ่น เธอย้ าว่า 

“ถ้ากฎหมายไม่เข้มแข็ง คนก็ไม่เกิดความเกรงกลัว”  

ข้อส าคัญในล าดับถัดมาคือ การ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในการให้บริการฉุกเฉิน 

(Emergency Medical Service: EMS) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ต้องมีการ

ออกแบบกลไกสนับสนุนด้านงบประมาณที่เหมาะสมตามจ านวนประชากร และจ่ายค่าตอบแทนตาม

ภารกิจ โดยค านึงถึงฐานะการคลังของท้องถิ่นควบคู่ไปด้วย 

นอกจากนี้ ควรมีการตั้งศูนย์ความปลอดภัยระดับท้องถิ่น โดยก าหนดให้การแก้ปัญหาอุบัติเหตุ

จราจรเป็นภารกิจส าคัญของท้องถิ่น เพื่อให้มีการบูรณาการการท างานของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง และการ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

หากเปรียบเทียบภาพรวมของนโยบายและหลักการปฏิบัติในปัจจุบันกับช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีทางวิศวกรรมจราจร รวมท้ังเครื่องมือสื่อสารต่างๆ พยาบาลผู้นี้

เห็นว่าส่วนกลางน่าจะสร้างความชัดเจนด้วยการเน้นย้ าให้เรื่องความปลอดภัยดังกล่าวเป็นนโยบายหรือ

วาระแห่งชาติ ท าให้เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างเด่นชัด ซึ่งท้องถิ่นเองก็ควรมีความชัดเจนในท่าที

ว่าจะร่วมมือปฏิบัติเช่นกัน 

ด้านเทศบาลควรมีการด าเนินการเรื่องสัญญาณไฟและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แก้ไขจุดเสี่ยง

หรือจุดอันตรายในหลายแห่ง  ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น การตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงให้

ทั่วถึงทั้งเทศบาล และตามป้อมต ารวจสามเหลี่ยมที่สามารถกระจายเสียงไปได้ 44 จุดในเขตเทศบาล 

โดยเจ้าหน้าที่เองทั้งส่วนกลางและทุกภาคส่วนก็ต้องให้ความร่วมมือมากกว่านี้  และบทบาทของ

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน เช่น การสวมหมวกนิรภัย 

ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่ริเริ่มท าโครงการท านองนี้มาก่อนส่วนกลางกว่า 20 ปี เม่ือมี สอ.จร. ในปี 

2548 (กรมป้องกันอุบัติภัย ก่อตั้งขึ้นในปี 2546) จึงส่งให้งานเดิมมีความชัดเจนข้ึน ทางขอนแก่นเองก็มี

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างจังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ที่มาเสนอการ
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ช่วยเหลือให้แก่ท้องถิ่น เอื้อให้เกิดโครงการเด่นๆ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ระหว่างกัน  

ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานแทบไม่ปรากฏให้เห็น เพราะมีการ

ประสานงานแต่ละฝ่ายอย่างดี งบประมาณมากน้อยไม่ส่งผลกระทบ เนื่องจากท้องถิ่นตั้งใจรณรงค์กันอยู่

ก่อนแล้ว หากกิจกรรมใดต้องใช้งบประมาณพิเศษ ทางจังหวัดจึงจะย่ืนของบประมาณเพื่อการสนับสนุน

ไปยังหน่วยงานอย่าง อบต. เช่น กิจกรรมอบรมนักเรียนขับขี่ปลอดภัย หากจะแนะน าก็น่าจะเป็นการ

เรียกร้องบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ควรแสดงออกในการให้ความร่วมมือ

มากกว่าที่เป็นอยู่ ส่วนนิยาม “ท้องถิ่น - ชุมชน - ถนนปลอดภัย - ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ” ในทัศนะของ

พยาบาลประจ าโรงพยาบาลขอนแก่นหมายถึง หากชุมชนเห็นความส าคัญในเร่ืองความปลอดภัยและจับ

มือร่วมกันระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่น ความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้น ทั้งตนเองและครอบครัว “ท้องถิ่น ” 

ไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากรัฐบาลชุมชน (Local Government) ส่วนชุมชนก็คือ “คน” หรือประชาชนนั่นเอง  
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ประมวลภาพกิจกรรมตัวอย่างที่พัฒนาและสร้างสรรค์  

 การจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน เพื่อการแก้ไขและป้องกันภัยทางถนน มีการให้ความส าคัญ 

กระจายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ดี  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การปรับปรุงแก้ไขถนนโยบายและบูรณาการ  คือ การสร้างโครงการปรับปรุงโดยยึดหลัก

วิศวกรรมจราจร การเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ การศึกษาพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนทั้งในช่วงเวลา

กลางวันและกลางคืน รวมท้ังสอบถามความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ท าให้ อุบัติเหตุลดลงและ

การเดินทางสะดวกขึ้น 

                  

โครงสร้างองค์กร/เครือข่ายลดอุบัติเหตุจงัหวัดขอนแก่น
ผู้ว่าฯ

คณะกรรมการป้องกนัอุบัตภิยัและแกไ้ขปัญหาการจราจร

คณะอนกุรรมการป้องกนัอุบัตภิยัจราจร - รองผู้วา่ฯ ประธาน
- นพ.วทิยา ชาติบัญชาชัย เลขาฯ

คณะท างานด้านควบคุม
วนิัยจราจรในสถานศึกษา

- รองผู้วา่ฯ ประธาน
- ผอก.เขตพืน้ที่การศึกษา ขก. เขต 1
-เลขาฯ 

คณะท างาน
ด้านบริหารจัดการ

- ปลัดจังหวดั ประธาน
- ป้องกันจังหวดั เลขาฯ 

คณะท างานด้านประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม

- รองผู้วา่ฯ ประธาน
- ประชาสมัพันธ์จังหวดั เลขาฯ 

คณะท างานด้าน
การบังคับใช้กฎหมาย

- ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวดั
ประธาน

- รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวดั
เลขาฯ

คณะท างาน
ด้านวศิวกรรมและสิง่แวดลอ้ม

- นายช่างแขวงการทางขอนแก่นที่ 1 ประธาน
- ผู้ช่วยช่างแขวงการทางขอนแก่นที่ 1 เลขาฯ

คณะท างานพัฒนาระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศและประเมินผล

- รองผู้วา่ ประธาน
- หัวหน้า ปภ. เลขาฯ

คณะท างานพัฒนาระบบ
ด้านบริการการแพทยฉุ์กเฉิน

- นพ.สาธารณสขุจังหวดั  ประธาน
- ผชว สาธารณสขุจังหวดั เลขาฯ
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อบต. กับ การอบรม อาสาสมัครชาวบ้าน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยกิ่งอ าเภอ

หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

จากการลงพื้นที่ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมอาสาสมัครชาวบ้านและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ดังนี ้

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก กิ่งอ าเภอหนองนาค า  

 สถานีต ารวจภูธรกิ่งอ าเภอหนองนาค า 

 

เจริญ สิงขรณ์  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก กิ่งอ าเภอหนองนาค า 
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนดังกล่าว หากมีการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยระดับท้องถิ่น โดยก าหนดให้

การแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรเป็นภารกิจส าคัญของท้องถิ่น ในแง่ของการกระจายอ านาจย่อมเป็น

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ดี ส่วนการสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนเพื่อเป็นทางเลือก นายก อบต.ท่านน้ี

เห็นว่า ถ้ามี การสนับสนุนรถรับส่งนักเรียน (ขนส่งมวลชน) จากส่วนกลางมากขึ้น จะช่วยลดการใช้รถ

ส่วนบุคคลได้อย่างแน่นอน  แต่ส าหรับการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในการให้บริการฉุกเฉิน ( Emergency 

Medical Service: EMS) ยังคงมีเพียงอุปกรณ์ ขาดแคลนพาหนะขนส่ง 

ลักษณะเด่นที่ท าให้อบต. กับการอบรมอาสาสมัครชาวบ้าน ประสบความส าเร็จ 

• เกิดความร่วมมือระดับชุมชน อบต. สถานีต ารวจภูธร กิ่งอ าเภอหนองนาค า อาสาสมัคร

รักษาความปลอดภัยประจ าหมูบ้าน (อ.รปม.) และต ารวจอาสา  

• ปัจจุบันมีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมแล้วกว่า 400 คน (2 คน :100 คน)  

• การฝึกอบรม 3 ระยะ คือ พื้นฐาน ปฏิบัติงาน และทบทวน 

• สมาชิกมีส านึกและให้ความร่วมมือ ปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงภัยบนถนน 

• ลดความสิ้นเปลืองงบประมาณ เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากชุมชน 

• สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ร่วมกัน ท างานแบบบูรณาการอย่างมีความสุข 
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 ทั้งน้ี นายกฯ เจริญ เสริมว่า ที่ผ่านมามีเพียงการอบรม อ.รปม. ซึ่งเท่าที่ทราบ ประชาชนก็ให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยในการน้ี ทาง อบต.ได้ให้ทุนสนับสนุนร่วม 300,000 บาท นอกจากนี้ หาก

ถามถึงภาพหรือนิยามของ “ท้องถิ่น ชุมชน ถนนปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ” ข้าราชการท้องถิ่นผู้นี้ให้

ค าตอบว่า เม่ือท้องถิ่นร่วมกับชุมชน ถนนหนทางก็จะปลอดภัย และเม่ือถนนปลอดภัย อุบัติเหตุก็จะ

ลดลงเป็นธรรมดา แต่ค าถามคือ หากคนจากถิ่นอื่นเมาแล้วขับ ก่ออุบัติเหตุ โดยไม่เกี่ยวข้องกับถนน คน

ท้องถิ่นอย่างเราจะท าอย่างไร ซึ่งประเด็นน้ีเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขได้จริง 

 

พ.ต.ต.ก าจัด ดาทุมมา 
สารวัตรสืบสวนปราบปราม สถานีต ารวจภูธรกิ่งอ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

สารวัตรผู้น้ีได้ยินข่าวโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดน าร่อง (สอจร.) จากการ

ประชุมนโยบายและประชุมจังหวัด ที่สั่งการมาให้ปฏิบัติ  โดยให้ความร่วมมือส่งเสริมนโยบายจาก

ส่วนกลางดังกล่าวด้วยการจัดอบรมอาสาจราจรตั้งแต่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หากนับถึงวันน้ี 

รวมท้ังสิ้นจ านวน 16 แห่ง และจัดอบรมโครงการ “ครู 5 นาที หน้าเสาธง ” โดยจัดอบรมให้ความรู้ครูเพื่อ

มีความสามารถพูดในท่ีสาธารณะและมีความรู้เร่ืองความปลอดภัยทางถนนพอที่จะน าไปถ่ายทอดต่อ

ให้แก่นักเรียน อย่างเรื่อง 3ม. 2ข. 1ร.1 

ด้านความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานรัฐ เพื่อลดอุบัติภัยทางถนนนั้น ถึงวันน้ี มีความ

คืบหน้าบางประการ ได้แก่ โครงการเชิงรับ มีการตั้งด่านร่วมช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันปีใหม่ 

รวมท้ังสาธารณสุข ต ารวจ และอปพร.ตลอดจนการเรียกฝึก ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรม อ.รปม. ไปแล้วก็ยัง

ต้องทบทวนความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 

 

                                                 
1
 3ม.คือ เมาไม่ขับรถ สวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ์และขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ไม่

ดัดแปลง 
2ข. ได้แก่ คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถยนต ์พกพาใบขับขี่ทุกครั้งที่ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต ์

1ร. คือการขับรถด้วยความเร็วตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
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 ส่วนโครงการเชิงรุก สถานีต ารวจมีการอบรม อ.รปม. ซึ่งโดดเด่นท่ีทุกฝ่ายมีโอกาสร่วมโครงการ 

ซึ่งป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พ่อแม่ท่ีเป็น อ.รปม.มาตั้งด่านตรวจ 

ด็กวัยรุ่น พวกเขาก็จะไม่ออกไปก่อความเดือดร้อน หรืออย่างโครงการผูกเสี่ยวชุมชนมวลชนสัมพันธ์ 

(ชมส.) ซึ่งมีหลักการว่าด้วยการท างานชุมชนเพื่อมวลชนอย่างสัมพันธ์กัน ที่เหลือคือโครงการเชิง

ป้องกัน อาทิ การอบรมตามโรงเรียน เช่น ครู 5 นาที ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น 

 

ประมวลภาพกิจกรรมตัวอย่างที่พัฒนาและสร้างสรรค์  

 จัดตั้งกลุ่ม “ต ารวจอาสา หญิง” และอาสาสมัครชาวบ้าน ในการต้ังด่านตรวจ เป็นกล

ยุทธ์ที่ใช้ได้ผล เนื่องจากผู้หญิงมีวิธีสื่อสารที่นุ่มนวลและผู้ใช้รถใช้ถนนจะให้ความร่วมมือ

มากกว่าต ารวจ อีกทั้งสมาขิกในขุมชนเองจะมีอาการต่อต้านน้อยกว่า  
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ประมวลภาพกิจกรรมตัวอย่างที่พัฒนาและสร้างสรรค์   
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ความคิดเห็นและแรงผลักดันจากหน่วยงานรัฐและปกครอง  

 ความคิดเห็นจากนักวิชาการและนักปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการและบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน มีดังนี้ 

คุณสมพร  ใช้บางยาง  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 เรื่องนี้เป็นอ านาจหน้าที่ของปภ.กรมฯ  ไม่ใช่คนท างานหลักโดยตรง กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในแต่พื้นท่ี ในแง่ของการเชื่อมโยงข้อมูลและกระตุ้นให้องค์กรท้องถิ่นตื่นตัว  เนื่องจากพบว่า

ปัญหาการท างานที่เกิดขึ้น คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับปภ.โดยตรง จึง

ต้องผ่านมายังกรมฯ ซึ่งกรมมีหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุน  ออกระเบียบและบริหารจัดการตามที่ปภ.

เสนอมา เช่น สนับสนุนงบประมาณในการท างาน 

 ยุทธศาสตร์ของกรมที่ผ่านมาท างานภายใต้ยุทธศาสตร์รักษาความสงบ ซึ่งเป็นนโยบายของ

กรมการปกครอง และ  ปภ. โดยให้ถือว่า เรื่องของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นถือเป็นปัญหาเร่งด่วน

ส าคัญที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรก เช่น น้ าท่วม อุบัติเหตุครั้งใหญ่ต่างๆ ท้องถิ่นก็จะสนับสนุนในเรื่องของ

งบประมาณ//การจัดซื้ออุปกรณ์  

 ส่วนยุทธศาสตร์เชิงรุกของกรมฯ คือ เข้าไปกระตุ้น/ให้ข้อมูลกับองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆ ใน

เรื่องนี้  

 หากเปรียบเทียบเมื่อยังไม่มีการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนน ในอดีตมีแผนงานเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยอยู่ แต่ไม่ได้เน้นเรื่องการจราจรเป็นหลัก เมื่อมีวาระแห่งชาติ เรื่องความปลอดภัยบนท้อง

ถนน-แผนงานของสสส. ก็ช่วยกระตุ้นให้ท้องถิ่นเกิดการตื่นตัวอย่างและเห็นความส าคัญมากขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัด 

 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอาจมีสาเหตุมาจาก 3 ส่วนหลักๆ คือ 

1. กรมไม่มีโครงสร้างการท างานรองรับเร่ืองนี้ชัดเจน งานเรื่องนี้เป็นหน่ึงในหลายส่วนของการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าซึ่งต้องรับผิดชอบงานด้านอื่นๆของกรมด้วย  

2. กรมฯไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในเร่ืองนี้ 
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3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอิสระ กรมมีหน้าที่เพียงส่งเสริม และออกระเบียบควบคุมการ

บริหารจัดการส่วนท้องถิ่นเท่าน้ัน 

 ดังนั้น แผนงานส่งเสริมเรื่องนี้ในอนาคต คือ เพิ่มการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา โดย

สิ่งที่น่าจะท าก็คือ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับคนในชุมชน  ทั้งน้ี อยากได้ความคิด หรือ

ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ให้ข้อมูล หรือท าคู่มือแจ้งกรมว่า หน่วยงานท้องถิ่นควรท าอะไร//

จัดการปัญหายังไงบ้าง 

 

รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย  
รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า 
 รองเลขาธิการฯ มองว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปัญหา

นี้ เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุร่วมกัน ส าหรับท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก่อสร้างและ

รับโอนอ านาจเรื่องการบ ารุงรักษาทาง การจัดระเบียบชุมชนและการจัดผังเมืองเท่าน้ัน ซึ่งอาจกล่าวได้

ว่า ท้องถิ่นท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการท างานของส่วนกลาง เนื่องจากไม่ได้รับอ านาจโดยตรง 

 นอกจากนี้ ปัจจุบันท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาด้วยการพยายามรณรงค์ให้

ประชาชนหันมาให้ความส าคัญเรื่องการลดอุบัติภัย  

 อาจารย์วุฒิสารชี้ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ ถือเป็นหน้าที่โดยตรงของท้องถิ่น โดยท้องถิ่นควร

ตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงตรวจสอบสภาพถนนหลังจากเริ่มใช้งานด้วย 

 ในส่วนของการให้ท้องถิ่นเข้ามามีอ านาจในการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหานี้ อาจารย์ให้

ทัศนะว่า มีความจ าเป็นต้องพิจารณาให้ชัดเจนตั้งแต่มูลเหตุของอุบัติเหตุ จากนั้นจึงวิเคราะห์ว่ามี

กฎหมายข้อใดบ้างที่เกี่ยวข้อง เช่น หากเป็นท้องที่เทศบาล ท้องถิ่นเองก็น่าจะมีอ านาจในด าเนินการ

ออกกฎต่างๆ ได้เอง เพื่อให้เหมาะสมต่อความต้องการของท้องถิ่น  

 ส่วนการจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยบนท้องถนนในแต่ละท้องถิ่นนั้น น่าจะเป็นหน้าที่ของ

ส่วนกลางมากกว่า เป็นการช่วยเหลือท้องถิ่นมากกว่าการก าหนดกฎเกณฑ์เพื่อบังคับอย่างเดิมๆ 
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 ส าหรับเรื่อง  EMS ทุกวันน้ี มีอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประจ าแต่ละท้องถิ่นอยู่แล้ว 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานกู้ชีพมากกว่าการรักษาพยาบาล อย่างไรก็ตาม อาจารย์แย้งว่า การอบรม

อาสาสมัครควรครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิต่างๆ ด้วย ไม่เฉพาะอาสาสมัครท้องถิ่นเท่านั้น 

 อยากให้ทบทวนวิธีการศึกษาวิจัยต่างๆ ที่เรามักเททั้งหมดลงไปในท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นการผลัก

ภาระให้แก่ท้องถิ่นแบกรับมากเกินไป เนื่องจากหลายเร่ืองควรเป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนกลางมากกว่า 

 

คุณวิจัย  อัมราลิขิต    
นายกเทศมนตรีเทศบาลพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
 เห็นว่าผู้น าในชุมชนต่างก็ตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสร้างความปลอดภัยทาง

ถนนอยู่แล้ว แต่ต้องการให้เกิดความร่วมมือกันจากส่วนกลางที่มีนโยบายและหลักการปฏิบัติได้ผ่าน

กระบวนการรวบรวมความคิดเห็นจากท้องถิ่นเข้าไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นของการร่าง

นโยบายออกมา เพื่อได้รับข้อมูลเป็นฐานในการระดมความคิดต่อไป  ควรพัฒนาเป็น MOU ร่วมกัน 

 ส่วนการให้ความรู้ทักษะในการใช้รถใช้ถนน ควรมีมาตรฐานและการรองรับส าหรับกรณีที่มี

กฎหมายใหม่ๆ ออกมา หรือ เส้นทางที่ปรับเปลี่ยน เพราะบางครั้งคนในชุมชนท้องถิ่นยังไม่เข้าใจ

หรือไม่รู้สัญลักษณ์จราจรใหม่ๆ ที่ไม่มีอักษรไทยก ากับ ควรมีการประชาสัมพันธ์และอบรมให้ทราบ  

 ส าหรับกลุ่มเสี่ยงท่ีน่าเป็นห่วง คือ กลุ่มวัยรุ่นท่ีใช้รถใช้ถนน แม้จะมีข้อบังคับอยู่แล้ว แต่การ

ดูแลและควบคุมเป็นไปอย่างล าบากและเกิดการต่อต้านง่ายมาก ทั้งๆ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีสร้างปัญหาต่อ

ตัวเองและสังคมคนใช้รถใช้ถนนด้วย รัฐบาลครมีวิธีส่งเสริมให้กลุ่มวัยรุ่นเกิดจิตส านึกในการใช้ถนน

สาธารณะด้วย ปัจจุบันบทลงโทษยังไม่จริงจังเหมือนต่างประเทศ 

 ส่วนการป้องกันในภาพรวม เห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าใจอยู่แล้ว ถ้ามีการรณรงค์และ

สนับสนุนงบประมาณให้เกิดการสร้างสรรค์โครงการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนในระยะยาว  
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นพดล  แก้วสุพัฒน์  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  
 อบต.มีการให้ความส าคัญต่อปัญหาน้ี เนื่องจากการจราจรเกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัย

ของประชาชน เห็นได้จาก ปัจจุบัน ท้องถนนได้มาตรฐานมากขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาและให้

ความส าคัญเรื่องการสร้างถนนมากกว่าในอดีต อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุบนท้องถนนถือเป็นเร่ืองปรกติ

ธรรมดา อบต. จึงท าได้เพียงให้บริการประชาชนแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยการจัดท าป้าย

เครื่องหมายจราจรต่างๆ แจ้งเตือนประชาชนขณะใช้ถนน ซึ่งช่วยลดอุบัติเหตุได้ 

 ที่ผ่านมา สมาคมอบต. ได้ท าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรณรงค์

ขอความร่วมมือจากสมาชิกซึ่งเป็นอบต.ทั่วประเทศ ในการร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ซึ่งทุกฝ่ายต่าง

วางแผนร่วมกัน วางระบบการด าเนินงานชัดเจน ทั้งนี้ หน่วยงานท้องถิ่นเองก็มีงบประมาณรองรับแล้ว  

 1. การให้ความรู้ภายในโรงเรียนและชุมชนเกี่ยวกับสัญญาณจราจรต่างๆ เนื่องจากชาวบ้านท่ีอยู่

ในพื้นที่มักไม่เข้าใจความหมายของป้ายจราจร โดยเฉพาะบนเส้นทางหลวง ซึ่งมีกฎระเบียบต่างออกไป

จากถนนในท้องถิ่น 

 2. การรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ทุกคนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนน  

 3. การรณรงค์พิเศษในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันสงกรานต์ วันข้ึนปีใหม่ โดย อบต. เข้าไปมี

ส่วนร่วมในการท างานกับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ ทั้งในแง่ของการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และเสริมด้วย

อาสาสมัคร 

 นายก อบต. นพดลเห็นด้วยกับการบันทึกและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีเสี่ยงท่ีมักเกิด

อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งปัจจุบัน หลายพื้นที่ก าลังด าเนินการอยู่ เช่น ในฉะเชิงเทรา แต่กระนั้น การ

เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ยังถือว่าขาดตกบกพร่อง นั่นคือ หากประสานภาพรวมได้ชัดและมีประสิทธิภาพ

กว่านี้ จะมีประโยชน์มาก 

 ในส่วนของการมีส่วนร่วมต่อการออกกฎหมายน้ัน นายกสมาคมผู้นี้เห็นว่าควรมีการอบรมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจแก่คนในท้องถิ่นเป็นล าดับแรก เนื่องจากที่ผ่านมา รัฐให้บริการไม่ท่ัวถึง ชาวบ้านใน
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ชนบทมักไม่ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกับผู้คนตามเมืองใหญ่ๆ ที่ผ่านมา มีเพียงหน่วยงานที่ท าหน้าที่

บังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่ไม่มีการให้ค าแนะน าแก่ประชาชน 

 ส าหรับ EMS ขณะน้ี มีอบต.จ านวน 800 แห่ง ที่น าร่างโครงการอาสาสมัคร EMS ไปทดลอง

ปฏิบัติ แต่ทว่ายังขาดการฝึกอบรมเท่าท่ีควร เพราะฉะน้ัน ควรมีบุคลากรและส่วนราชการท่ีมีความรู้

ความสามารถมาอบรมให้แก่อาสาสมัครเหล่านั้น เพื่อความเข้าใจในภารกิจ เช่น การช่วยเหลือ การปฐม

พยาบาลเบื้องต้น ส่วนอุปกรณ์และเครื่องมืออ านวยความสะดวก อาจต้องเพิ่มจ านวนรถกู้ชีพมากขึ้น 

เพราะถือเป็นสิ่งจ าเป็นขาดแคลน ขณะท่ีจ านวนรถกู้ภัยกลับมีมากกว่า ไม่สมดุลกัน 
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พลังชุมชนช่วยลดอุบัติเหตุ  

แนะรัฐหนุนงบฯ ลดอ านาจ เน้นความต่อเน่ือง  

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 

เผยผลการวิจัยล่าสุดชี้ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลดอุบัติเหตุทางถนนได้จริงหาก

ร่วมมือกันรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนทุน โครงการพิเศษ และให้บริการการศึกษา

อย่างทั่วถึง 

 งานวิจัยเชิงคุณภาพในโครงการ “ปฏิบัติงานวิชาการ ถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน ” หนึ่งในแผนงานศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 

งานในก ากับของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า ความร่วมมือกันภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนได้ โดยส่วนกลางเป็นเพียงหน่วยเสริมงบประมาณ

ต่อเนื่อง  

 โครงการดังกล่าวได้ท าการศึกษาในจังหวัดน าร่อง 2 จังหวัด คือ ภูเก็ต และ ขอนแก่น โดยรับ

ทุนสนับสนุนจาก สสส. ผ่านมาแล้วเป็นเวลากว่า 2 ปีเต็ม ซึ่งวางเป้าหมายในการเก็บบันทึก

ประสบการณ์และบทเรียนจากการขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในท้องถิ่น พร้อมทั้งส ารวจ

ผลตอบรับแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยระดับท้องถิ่น และการให้บริการฉุกเฉิน หรือที่เรียกว่า 

EMS (Emergency Medical Service) ส าหรับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนความช่วยเหลือจากงาน

วิศวกรรมจราจรต่างๆ ซึ่งปรากฏผลความคืบหน้าเป็นท่ีน่าพอใจในทัศนะของผู้คนในชุมชน 

 การหันหน้าร่วมมือร่วมใจกันยังคงเป็นหนทางสู่ความส าเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดย

เริ่มต้นตั้งแต่การวางแผน ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อย่างให้เกียรติ ช่วยกัน

กระตุ้นเพื่อนบ้านและพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในองค์กรส่วนท้องถิ่น มูลนิธิต่างๆ ในชุมชน ย้ าเตือนให้ทุกคน

เห็นความส าคัญของประเด็นปัญหา “ความปลอดภัยในชีวิต” ด้วยการปลูกวิธีคิด ปลุกจิตส านึกทั้งในเด็ก 

เยาวชน ตลอดจนพลเมืองอาวุโส ให้คนเหล่านี้เล็งเห็นภาพรวมของปัญหา ความรุนแรงหรือวิกฤตของ
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวโยงกับท้องถนน กระท่ังเกิดเป็น “ส านึกร่วม ” ของท้องถิ่นที่คิดเห็น

เป้าหมายหรือภารกิจร่วม ซึ่งบางครั้งอาจต้องพึ่งระบบการจูงใจ ทั้งนี้ เพื่อช่วยกันเฝ้าระวังภัยบนถนน

ตั้งแต่ในครัวเรือน ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน สอนกันผ่านสมาชิกในครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อน

บ้านในละแวก แทรกสาระผ่านกิจกรรมงานบุญในวัดและในบทสนทนาระหว่างเพื่อนร่วมงาน การอบรม

วินัยจราจรให้แก่ผู้มีอาชีพขับข่ีรถรับจ้างเป็นระยะๆ ไม่รบกวนเวลาท างาน ไปมาสะดวกสบาย รวมท้ัง

อาจสอนเสริมผ่านบทเรียนในชั้นของสถานศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน  อย่างเช่น การจัดอบรมขับขี่

ปลอดภัย เป็นต้น 

 การไล่ตามจับและปรับเงินระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างที่เห็นและเป็นอยู่จะ

ลดน้อยลง หากความร่วมมือข้างต้นส่งผลในทางปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา และไม่แน่ว่า การริเริ่มร่วมมือ

กันจากโครงการน้ี อาจเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันของคนไทยที่

ตกหล่นหายไประหว่างการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา 

 ส่วนประโยชน์ของงานให้บริการฉุกเฉินโดยภาพรวมถือว่าเป็นอีกแนวทางในการรณรงค์ที่ได้ผล

พอสมควร โดยเฉพาะการเข้ามาเสริมงานทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน ทั้งบุคลากรและทักษะ ระบบ

ระเบียบโครงสร้างการท างาน ตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และถึงแม้ว่า

ประสิทธิภาพ ความคล่องตัว รวมท้ังปริมาณหน่วยบริการอาจยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ แต่หัวใจในงานบริการจ าต้องมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ การปรับปรุงบุคลากรและการ

บริการให้ได้คุณภาพ มากกว่าที่จะเพิ่มจ านวนคน แต่ขาดหัวใจบริการและความรู้ ที่ส าคัญ งานบริการ

ทางการแพทย์ฉุกเฉินดังกล่าวควรด าเนินการให้สอดคล้อง ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนงานได้ตามเหตุ

ปัจจัย ค่านิยม และวัฒนธรรมของแต่ละถิ่นน้ันๆ โดยไม่ละเลยความรู้สึกคน ไม่ดูเบาความตั้งใจของ

อาสาสมัครที่เสียสละมาช่วยงานชุมชน 

 อย่างไรก็ดี พื้นที่ในโครงการน าร่องอย่างจังหวัดภูเก็ต งานบริการฉุกเฉินอาจถูกประเมินว่าเป็น

การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ด้วยหน่วยบริการที่ภาครัฐจัดสรรมาให้นั้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

จ านวนประชากรจริงในพื้นที่ เนื่องจากภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยว จึงมีจ านวนประชากรต่อหน่วย 

ไม่ตรงกับยอดที่จดทะเบียนในส ามะโนประชากร 
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 นอกจากนี้ งานบริการฉุกเฉินน้ียังให้ผลลัพธ์เป็นฐานข้อมูลผู้ป่วยและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่ง

ช่วยย่นกระบวนการท างาน ลดอุปสรรคในการรับส่ง และเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  เสริม

ประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลคนไข้ต่อให้แก่โรงพยาบาลได้อย่างฉับไว แม่นย า ผิดพลาดน้อยที่สุด 

 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การถ้อยทีถ้อยอาศัยและอัธยาศัยไมตรีของผู้คน ตลอดจนศูนย์

ความปลอดภัยฯ และงานบริการฉุกเฉินย่อมไม่ประสบความส าเร็จสมบูรณ์ หากปราศจากการพัฒนา

หลักเกณฑ์ในงานวิศวกรรมจราจร อาทิเช่น การขจัดจุดเสี่ยงท่ีน่าจะท าให้เกิดอันตราย จัดเก็บเป็น

คลังข้อมูล การปรับปรุงสภาพพื้นผิวถนน การหมั่นตรวจสอบเป็นระยะๆ และสม่ าเสมอ ไปจนถึงการ

ติดตั้งอุปกรณ์และแนวป้องกันเสริมที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้แก่ผู้ขับขี่ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวยังครอบคลุมถึง

ไฟจราจรส่องสว่างและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ให้แก่ผู้คนท่ีอาศัยหรือสัญจรไปมาสองข้างทางด้วย 

 กฎหมายจราจร ความจริงจังในการตักเตือน จับกุม และงบประมาณที่อัดฉีดตรงจากภาครัฐ 

ยังคงเป็นองค์ประกอบส าคัญในการรณรงค์ แต่ที่ส าคัญและย่ังยืนกว่าคือ ความร่วมมือร่วมใจกันของทุก

ฝ่ายท่ีจะท าความเข้าใจเนื้อหาของโครงการ ศึกษาบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่าย

ต่างๆ ให้กระจ่างชัด และที่ควรให้ความส าคัญไม่แพ้กันคือ การให้ท้องถิ่นเป็นฝ่ายเลือก ให้พวกเขาได้ใช้

สิทธิตัดสินใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยกระจายอ านาจสู่ภาคประชาชน เริ่มต้นพิจารณาและ

ประเมินสถานการณ์ของปัญหาด้วยสายตาจากผู้อยู่อาศัยในชุมชน ไม่ใช่ส่วนกลาง 

ที่เหลือคือการตระหนักถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการระหว่างลงมือท างาน ตลอดจนรักษาความตั้งใจ

จริงในการบรรลุผล ทั้งงานประสาน ต่อยอดบทเรียน เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันใน

เครือข่าย เป็นก าลังใจให้กันและกัน รวมถึงการหม่ันตรวจสอบจุดยืน เป้าหมาย และวิธีการน าไปสู่

เป้าหมายน้ันอย่างเสมอๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นเอง เพื่อรักษาสมดุลของภาระหน้าที่

รับผิดชอบที่แบ่งงานกันท า ซึ่งท้ังหมดน้ีก็เพื่อปริมาณอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ลดน้อยลง และเพิ่ม

คุณภาพชีวิตของทุกคนทุกชุมชนให้ดีขึ้นกว่าเดิมน่ันเอง 
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ผลสรุปการระดมความคิดเห็นร่างข้อเสนอ 

ข้อเสนอ 7 ประการ 

เพื่อ “ท้องถิ่น - ชุมชน - ถนนปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” 

1.ท้องถิ่น-ชุมชนมีแผนปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตส านึกให้เยาวชนตระหนักในเรื่องความปลอดภัย ส่งเสริมวินัย

จราจร พร้อมท้ังจัดให้มีการบรรจุเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นหลักสูตร ท้องถิ่นในสถานศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ควรด าเนินการส่งเสริมกระบวนการ

ออกแบบถนนที่ค านึงถึงวิถีชีวิต   และประโยชน์ของชุมชนสองข้างทาง   โดยน าหลักวิชา การจัดการเพื่อความ

ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (Road Safety Audit) มาเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 

3. มีการพัฒนามาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนนและระบบจูงใจให้แต่ละท้องถิ่นน าไปด าเนินการ โดยเน้น

การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการส ารวจและแก้ไขจุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ จัดท าระบบข้อมูลการ

เกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ และมีการตรวจสอบความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง 

4.รัฐบาลและท้องถิ่นต้องร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนการใช้

รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัวโดยไม่จ าเป็น โดยค านึงถึงบริการท่ีครอบคลุมและเชื่อมโยงท่ัวทุกภูมิภาค 

ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้โดยสะดวก ปลอดภัย และให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนมากกว่าความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นมีบทบาทในการสนับสนุนการให้บริการฉุกเฉิน ( Emergency Medical 

Service: EMS) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการตามมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ โดยมีการออกแบบกลไก

สนับสนุนด้านงบประมาณท่ีเหมาะสม ทั้งจากหน่วยงานรัฐและภาคีท่ีเก่ียวข้อง 

6. สนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นให้มีสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.  มีกลไกประสานงานความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อประสานและเชื่อมโยงการ

ท างานของทุกหน่วยที่เก่ียวข้อง และด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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