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บทสรุปผู้บริหาร 

 

โครงการสร้างความปลอดภยัจราจรแบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ีอาํเภอละงู จงัหวดัสตูล0 ภายใตก้าร

สนบัสนุนจากมูลนิธิสาธารณะสุขแห่งชาติ เพื่อตอ้งการสร้างพื้นท่ีรูปธรรม พร้อมกบัสร้างกระบวนการ

เรียนรู้กบัพื้นท่ีใกลเ้คียงในการแกปั้ญหา นาํไปสู่กลไกในการสร้างความปลอดภยัทางถนนระดบัอาํเภอ และ

จงัหวดั0สตูล 

หลงัจากการดาํเนินการท่ีผา่นมามีการ 1)จดัประชุมพื้นท่ีระดบัชุมชนเพื่อทาํความเขา้ใจโครงการ 

นาํเสนอประสบการณ์การแกปั้ญหา หรือพฒันาชุมชนผา่นเคร่ืองมืองานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน 2)ประสาน

หน่วยงานองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม 3)เวทีประสานและเช่ือมโยงภาคีเครือข่ายคน ขอ้มูล ความรู้ 

ดา้นความปลอดภยัเป็นการนาํเสนอขอ้มูลความปลอดภยัทางถนนในระดบัชุมชน 4)การพฒันาโจทยว์ิจยัเพื่อ

ทอ้งถ่ินในประเด็นความปลอดภยัทางถนน และ 5)ในระหวา่งการประชุมระดบัชุมชนไดช้กัชวนแกนนาํ

ชุมชน เขา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมเพื่อสร้างการเรียนรู้กระบวนการทาํงาน 6)ประสานหน่วยงานองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

ศึกษาขอ้มูล และกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ปัญหาของการเกิดอุบติัภยับนทอ้งถนน 7)จดัเวที

ประสานและเช่ือมโยงภาคีเครือข่ายคน ขอ้มูล ความรู้ ดา้นความปลอดภยัทางถนนเพื่อส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหห้น่วยงานและภาคีเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในดา้นความปลอดภยัทางถนน 8)สร้างการ

เรียนรู้โดยลงพื้นท่ีชุมชนเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหก้บัแกนนาํ Change Agent ในดา้นการสร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนนในพื้นท่ีระดบัชุมชนและจงัหวดั 9)จดัเวทีพฒันาศกัยภาพแกนนาํระดบัชุมชนเพื่อสร้าง

แนวคิดงานวจิยัทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาศกัยภาพแกนนาํระดบัชุมชนเพื่อสร้างแนวคิดงานวจิยัทอ้งถ่ิน  10)พฒันา

โจทยว์จิยัเพื่อทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาโจทยว์ิจยัประเด็นอุบติัเหตุทางถนนในชุมชนและเพื่อส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้การดาํเนินงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินในชุมชน 11)ติดตามสนบัสนุนโครงการวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินเพื่อติดตาม

สนบัสนุนโครงการวิจยัเพื่อทอ้งถ่ินเพื่อสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 12) การพฒันาศกัยภาพการ

ดาํเนินงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน การเก็บขอ้มูลแบบมีส่วนร่วม และการบนัทึกขอ้มูลเพื่อให้นกัวจิยัไดเ้ขา้ใจวธีิการ

เก็บและบนัทึกขอ้มูลและเพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัวิจยัเพื่อทอ้งถ่ินในการเก็บและบนัทึกขอ้มูลใหส้ามารถ

นาํไปใชไ้ดจ้ริง  13)การพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน การวเิคราะห์จุดเส่ียง  เพื่อให้นกัวจิยั

ไดร่้วมกนัคน้หาสาเหตุ สภาพปัญหา และผลกระทบของจุดเส่ียงแต่ละพื้นท่ีเพื่อวเิคราะห์จุดเส่ียงท่ีจะ

ดาํเนินการวจิยัต่อไป  14)การพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินศึกษาดูงานเพื่อให้นกัวจิยัได้

เรียนรู้และแลกเปล่ียนกระบวนการทาํงานกบัพื้นท่ีท่ีมีประสบการณ์ทาํงานวจิยัในการสร้างความปลอดภยั

ทางถนน   

 

ผลท่ีเกิดข้ึนโดยรวม ดงัน้ี ไดข้อ้มูลเกิดอุบติัเหตุในพื้นท่ีในพื้นชุมชน เช่น จุดเส่ียงในพื้นท่ี และ

ถนนสายรอง สถิติอุบติัเหตุ และวธีิการท่ีใชแ้กไ้ขปัญหา ในระดบัจงัหวดัและระดบัชุมชน 
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1) ไดแ้กนนาํ อาสาสมคัรในการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนในระดบัชุมชน และ

เครือข่าย มีความเขา้ใจแนวทางการสร้างความปลอดภยัทางถนน  มีการพฒันาทกัษะ การพดู 

การเขียน การวางแผนงานมากข้ึน นาํรูปแบบจากการวางแผนการวิจยัไปทดลองใชแ้กปั้ญหา

การจราจร ส่งผลต่อความมัน่ใจแนวทางการทาํงานมากข้ึน ไม่กลวัท่ีจะแลกเปล่ียนกบัเจา้หนา้ท่ี 

แกนนาํไปช่วยสนบัสนุนกิจกรรมพฒันาโครงการในพื้นท่ีชุมชนอ่ืนๆ ไดเ้รียนรู้วธีิการ แบบ

วจิยั เปล่ียนความคิด ความรู้สึกของคนในชุมชนเก่ียวกบัอุบติัเหตุ  การแกปั้ญหา  ซ่ึงเม่ือก่อน

คิดวา่งานน้ีเป็นบทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งชาวบา้นเป็นผูเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม  

2) ไดแ้นวทางการมีส่วนร่วมในดา้นความปลอดภยัทางถนน คนทาํงาน หน่วยงาน องคก์ร 

งานวจิยั โครงการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของอุบติัเหตุ มีการประสานความร่วมมือในการจดั

กิจกรรม มีแนวทางการประสานงานทาํงานร่วมกนั เช่น การนาํขอ้มูลความมาแลกเปล่ียน

ร่วมกนั เกิดการประสานงานระหวา่งหน่วยงานและชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมสร้างความปลอดภยั

ทางถนน  

3) มีการพฒันาโจทย ์ จนเกิดโครงการวิจยัสร้างความปลอดภยัทางถนนในระดบัชุมชน 3โครงการ 

คือ ในพื้นท่ี เขตเทศบาลตาํบลกาํแพง ตาํบลกาํแพง บา้นโกตา หมู่ท่ี 7 ต.กาํแพง และบา้นคลอง

นํ้าเคม็ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โครงการทั้ง 3 กาํลงัดาํเนินงานศึกษาขอ้มูล แผนงานท่ีไดรั้บการ

สนบัสนุน 

 

ในระยะ 1 ปีของการดาํเนินงาน รูปธรรมท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มาจากวธีิการพฒันาแกนนาํโดยใช ้

“กระบวนการวิจยั” เป็นการเร่ิมตน้การทาํงาน “จากการสร้างคน และไปสร้างรูปธรรมการสร้างความ

ปลอดภยัทางถนนในระดบัชุมชน”  

สาํหรับการดาํเนินการต่อเน่ืองจะเป็นการถอดความรู้ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงานวิจยั และการสร้าง

การมีส่วนร่วมผา่นขอ้มูล และแกปั้ญหาร่วมกนั จนเป็นแนวทางการสร้างความปลอดภยัทางถนนท่ีนาํไปใช้

ต่อภายใตก้ระบวนการเดิม 
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1บทที ่ 1 

1บทนํา 

 

1ความเป็นมา 

1ปัญหาอุบติัเหตุการจราจรของประเทศไทย โดยเฉพาะการจราจรทางบกถือเป็นปัญหาสาํคญั

ระดบัชาติ เน่ืองจากไดก่้อใหเ้กิดความสูญเสียทั้งชีวติและทรัพยสิ์น โดยคนไทยเสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจร 

2 คน ต่อชัว่โมงเวลาปกติ และ 4 คนต่อชัว่โมง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต ์โดยค่าเฉล่ียของมูลค่า

ความสูญเสียต่อกรณีเสียชีวติ เน่ืองจากอุบติัเหตุทางถนนของประเทศไทยประมาณ 4-5 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่ได้

รวมค่าเสียหายดา้นจิตใจท่ีประเมินค่าไม่ได ้

1การจะทาํใหอุ้บติัเหตุทางถนน และความสูญเสียอนัเกิดจากอุบติัเหตุเหล่านั้นลดลงไดจ้าํเป็นตอ้ง

อาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแต่ระดบัชาติไปจนถึงระดบัทอ้งถ่ิน ชุมชน 

และประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน โดยในส่วนของภาครัฐนั้น ไดจ้ดัตั้งศูนยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนน 

เพื่อเป็นหน่วยงานหลกั ซ่ึงมีองคป์ระกอบครบทุกภาคส่วน ทาํหนา้ท่ีบูรณาการดา้นนโยบาย และประสาน

การปฏิบติังานในการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทางถนน ทั้งในช่วงปกติและในช่วงเทศกาลสาํคญั ซ่ึงเกิด

อุบติัเหตุและความสูญเสียสูงกวา่ช่วงปกติ ไดแ้ก่เทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์ โดยไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ 

เพื่อยกระดบัความปลอดภยัทางถนน ไว ้5 ดา้น คือ การบงัคบัใชก้ฎหมาย ดา้นวศิวกรรมจราจร ดา้นการให้

ความรู้การประชาสัมพนัธ์ และการมีส่วนร่วม ดา้นการบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน และดา้นประเมินผล

ระบบสารสนเทศและวชิาการ 

1สาํนกังานป้องกนัละบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสตูลร่วมกบักองกาํกบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัสตูล 

จดัทาํโครงการ ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลอุบติัเหตุทางถนนจงัหวดัสตูล ปี 2551-2552 ภายใตก้ารสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานโดยสาํนกังานสนบัสนุนการดาํเนินการป้องกนัอุบติัเหตุจราจรในระดบัจงัหวดั สาํนกังานกองทุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อทาํการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุทางถนนของจงัหวดั

สตูล1 1โดยเฉพาะอุบติัเหตุจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์ ซ่ึงสาเหตุของอุบติัเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผูข้บัข่ีขาด

ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการใชร้ถใชถ้นน การไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร และไม่ใชอุ้ปกรณ์นิรภยัขณะ

ขบัข่ี ทาํใหเ้ม่ือประสบเหตุ จึงก่อใหเ้กิดความสูญเสีย ในลกัษณะท่ีรุนแรงมากข้ึน  

สถิติการเกดิอุบัติเหตุในพืน้ที่ จังหวดัสตูลเทศกาลปีใหม่ 

ปี การเกดิอุบัติเหตุ(คร้ัง) ผู้บาดเจ็บ(คน) ผู้เสียชีวติ (คน) 

2553 21 20 4 

2552 17 21 1 

2551 16 21 1 

2550 27 30 4 
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สถิติการเกดิอุบัติเหตุในพืน้ที่ จังหวดัสตูลเทศกาลสงกรานต์ 

ปี การเกดิอุบัติเหตุ(คร้ัง) ผู้บาดเจ็บ(คน) ผู้เสียชีวติ (คน) 

2553 27 29 5 

2552 22 22 2 

2551 13 17 1 

2550 13 15 1 

2549 27 30 4 

 

จงัหวดัสตูลเป็นมีสถานท่ีท่องสาํคญัรับนกัท่องเท่ียวในประเทศไทย และจากทัว่โลก เดินทางเขา้

ตามสถานท่ีต่างๆ เช่น เกาะตะรุเตา เกาะอาดงั เกาะหลีเป๊ะ เกาะราว ี เกาะบุโหลน ถํ้าภูผาเพชร ถํ้าเจด็คต 

นํ้าตกวงัสายทอง  

1แหล่งท่องเท่ียวดงักล่าวมีตวัอาํเภอละงู จงัหวดัสตูลเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเท่ียว อีกทั้งเป้นตลาดท่ี

คนเกือบทุกพื้นท่ีในจงัหวดัสตูล มาจบัจ่ายซ้ือของ โดยมีทางแยกท่ีเป็นจุดคอขวดในการจราจร ดงัน้ี 

1. 1ทางหลวงแผน่ดิน สายละงู – ฉลุง  เป็นเส้นทางท่ีมีการสัญจรไปยงั อาํเภอท่าแพ ตวัเมืองสตูล อาํเภอ

ควนโดน อาํเภอควนกาหลง และอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และเป็นเส้นทางผา่นไปยงัอาํเภอ

ทุ่งหวา้ ต่อไปจงัหวดัตรัง มีรถเกือบทุกประเภทวิง่ผา่นถนนสายน้ี แยกต่างๆดงัน้ี สามแยกไปตลาด

ละงู สามแยกไปเขาขาว วงัสายทอง สามแยกไปจงัหวดัตรัง ส่ีแยกคลองขดุ 

2. 1ทางหลวงชนบท สายบา้นโกตา – บา้นวงัสายทอง เป็นเส้นทางหลกัท่ีไปยงัตาํบลเขาขาว ตาํบลนํ้า

ผดุ อาํเภอละงู และไปอาํเภอมะนงั มีการสถานท่ีท่องเท่ียวหลกั เช่น ถํ้าภูผาเพชร ล่องแก่ง นํ้าตกวงั

สายทอง 

3. 1ถนนสายเขา้ตลาดละงู (เส้นทางเขา้สู่ตลาดละงู) ส่ีแยกปากปิง ส่ีแยกมหาจนั 

4. 1ถนนสายละงู – ปาบารา สามแยกไปบากนัโตะ๊ทิด สามแยกเขา้บานเกาะยวน 

 

1การเกิดอุบติัเหตุบนถนนมีใหเ้ห็นเป็นประจาํ ทั้งไดรั้บบาดเจบ็ หรือเสียชีวติ อนัเน่ืองจากไม่มี

สัญญาณไฟจราจร การป้องกนัในการขบัข่ี ลกัษณะทางกายภาพของถนน อีกทั้งขณะน้ีมีกาํลงัขยายช่องทาง

การจราจร เป็น 4 ช่องจราจรโดยท่ีไม่มีเกาะกลางถนน อนาคตรถวิง่ผา่นจะใชค้วามเร็วมากข้ึน การขา้มถนน

ของผูเ้ดินทาง และรถเม่ือจะขา้มบริเวณทางแยก จะลาํบากมาข้ึน อตัราการเกิดอุบติัเหตุจะมากข้ึนตามลาํดบั

การสร้าง1ความปลอดภยัทางถนนในจุดดงักล่าวจาํเป็นตอ้งการสร้างการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายเพื่อหา

มาตรการป้องกนั และแกไ้ขปัญหา  
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โครงการสร้างความปลอดภยัจราจรแบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ีอาํเภอละงู จงัหวดัสตูล1 ดว้ยการสร้าง

พื้นท่ีรูปธรรมพร้อมกบัสร้างกระบวนการเรียนรู้กบัพื้นท่ีใกลเ้คียงในการแกปั้ญหา นาํไปสู่กลไกในการ

สร้างความปลอดภยัทางถนนระดบัอาํเภอ และจงัหวดัต่อไป 

 

1วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อสนบัสนุนใหชุ้มชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีและหน่วยงานระดบัจงัหวดั  เขา้มามีส่วน

ร่วมในการกระบวนการ1เรียนรู้1ดา้นความปลอดภยัทางถนน 

2. เพื่อแสวงหา และพฒันาศกัยภาพแกนนาํ Change Agent ในดา้นการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั

ทางถนนในพื้นท่ีระดบัชุมชนและจงัหวดั 

3. เพื่อหนุนเสริมใหเ้กิดโครงการวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินดา้นการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนให้

ไดอ้ยา่งนอ้ย 3 โครงการ 

4. เพื่อคน้หาแนวทางในการสร้างความปลอดภยัทางถนนระดบัพื้นท่ีระดบัชุมชน 

5. เพื่อวเิคราะห์และสังเคราะห์ชุดความรู้จากการดาํเนินโครงการวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินดา้นการสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยัและขบัเคล่ือนสู่การสร้างกระบวนการนโยบายสาธารณะดา้นความ

ปลอดภยัทางถนน 

 

กระบวนการทาํงาน 

ระยะที ่1 

เนน้แสวงหาและพฒันาศกัยภาพแกนนาํ Change Agent และพฒันาใหเ้กิดโครงการวจิยัท่ีสามารถ

พฒันาไปสู่การเป็นพื้นท่ีตน้แบบในดา้นการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนทอ้งถนน ในกระบวนการมี

การประสานงาน สร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบัพื้นท่ีและระดบัจงัหวดั 

มาขบัเคล่ือนเรียนรู้ร่วมกนัในการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนทอ้งถนน โดยการลงพื้นท่ี การจดัเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการเช่ือมโยงขอ้มูล  

 

ระยะที ่2 และ 3 

เนน้การติดตามหนุนเสริมโครงการวิจยัจากระยะท่ี 1 อยา่งต่อเน่ืองใหส้ามารถยกระดบัไปสู่การเป็น

พื้นท่ีตน้แบบในดา้นการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน พฒันาแกนนาํ Change Agent และกลไก

การเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ภาค

ประชาสังคมและองคก์รชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน ทั้งในระดบั

จงัหวดัและระดบัชุมชน โดยการเช่ือมโยงขอ้มูลเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในดา้นวฒันธรรมความปลอดภยั

ทางถนน เพื่อเป็นกลไกสาํคญัท่ีจะผลกัดนัใหป้ระเด็นการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนไปสู่

นโยบายของตาํบล อาํเภอและจงัหวดั  



รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการ “สร้างความปลอดภยัจราจรแบบมีสว่นร่วมในพืน้ที่อําเภอละง ูจงัหวดัสตลู”                   หนา้ 4 
 

1พืน้ทีเ่ป้าหมาย (พืน้ทีเ่ส่ียง) 

1. 1ทางหลวงแผน่ดิน สายละงู – ฉลุง   

2. 1ทางหลวงชนบท สายบา้นโกตา – บา้นวงัสายทอง  

3. 1ถนนสายละงู – ปากบารา 

 

1กลุ่มเป้าหมาย 

1. 1ชาวบา้น ม.7 บา้นโกตา หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 ตลาดละงู ตาํบลกาํแพง อาํเภอละงู 

2. 1ชาวบา้น ม.16 บา้นคลองนํ้าเคม็ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 

3. 1ผูน้าํในทอ้งถ่ินแต่ละหมู่บา้น 

4. 1หน่วยงานองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํแพง เทศบาลตาํบลกาํแพง องคก์าร

บริการส่วนตาํบลละงู แขวงการทางสตูล สาํนกังานทางหลวงชนบท สถานีตาํรวจภูธร สาธารณสุข 

โรงพยาบาลละงู อ่ืนๆ 

5. เครือข่ายนกัวชิาการและพี่เล้ียง สอจร.ในระดบัพื้นท่ี 

 

วธีิการดําเนินโครงการ 

1. ประสานและเช่ือมโยงภาคีเครือข่ายคน ขอ้มูล ความรู้ ดา้นความปลอดภยัทางถนนในพื้นท่ี  

2. จดัเวทีพฒันาศกัยภาพแกนนาํระดบัชุมชนเพื่อสร้างแนวคิดงานวจิยัทอ้งถ่ิน 

3. พฒันาโจทยว์จิยัเพื่อทอ้งถ่ินในประเด็นความปลอดภยัทางถนน 

4. ติดตามสนบัสนุนโครงการวิจยัเพื่อทอ้งถ่ินเพื่อสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

5. การพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินท่ีเช่ือมโยงประเด็นความปลอดภยัทางถนน เช่น 

การเก็บขอ้มูลแบบมีส่วนร่วม การวเิคราะห์จุดเส่ียง  การถอดบทเรียน การศึกษาดูงานเรียนรู้

ประสบการณ์การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นตน้ 

6. เช่ือมร้อยภาคีเครือข่ายนกัวชิาการ เครือข่ายภาคประชาสังคม  

7. เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์และสรุปบทเรียนการดาํเนินงานความปลอดภยัทางถนน  

8. วเิคราะห์ขอ้มูลจากผลการดาํเนินงานเพื่อกาํหนดแนวทางในการสร้างความปลอดภยัทางถนนระดบั

พื้นท่ีระดบัจงัหวดั และระดบัชุมชน 

9. สังเคราะห์ชุดความรู้และจดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายสู่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1แผนงานโครงการ 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กจิกรรม ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อสนบัสนุนให้

ชุมชน และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี

และหน่วยงานระดบั

จงัหวดั  เขา้มามีส่วน

ร่วมในการ

กระบวนการ1เรียนรู้1

ดา้นความปลอดภยั

ทางถนน 

1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ผูรู้้ 

และหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อ 

Mapping คน ขอ้มูลความรู้ 

และหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. นาํเสนอขอ้มูล และวเิคราะห์

ขอ้มูลร่วมกนัระหวา่ง

หน่วยงาน องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งในระดบัพื้นท่ีและระดบั

จงัหวดั  

3. จดัเวทีทาํความเขา้ใจโครงการ

ร่วมกบัชุมชน   

4. ประสานเช่ือมโยงใหก้ลุ่มคน

ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม

ในการทาํกิจกรรมวจิยัต่างๆ 

ในพื้นท่ี  

1. ลงพื้นท่ีระดบัชุมชน 

2. ประสานหน่วยงาน

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. จดัเวทีประสานและ

เช่ือมโยงภาคีเครือข่าย

คน ขอ้มูล ความรู้ ดา้น

ความปลอดภยัทาง

ถนน 

1. ไดข้อ้มูลเกิดลด

อุบติัเหตุ 

2. ไดแ้กนนาํ 

อาสาสมคัรในการ

สร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนนใน

พื้นท่ี 

3. ไดแ้นวทางการมีส่วน

ร่วมในดา้นความ

ปลอดภยัทางถนน 

4. ไดชุ้ดความรู้ 

คนทาํงาน หน่วยงาน 

องคก์ร งานวจิยั 

โครงการต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของ

อุบติัเหตุ 

2. เพื่อแสวงหา และ

พฒันาศกัยภาพแกน

นาํ Change Agent ใน

ดา้นการสร้าง

วฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนนใน

พื้นท่ีระดบัชุมชนและ

จงัหวดั 

1. ลงพื้นท่ี แลกเปล่ียนพดูคุย 

และเปิดเวทีกบัชุมชน

เป้าหมาย หน่วยงานภาคีท่ี

เก่ียวขอ้ง   

2. จดัประชุมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ และสรุปผลการ

ดาํเนินงานร่วมกบักลุ่ม

แกนนาํ Change Agent 

1. จดัเวทีแลกแลกเปล่ียน

เรียนรู้เครือข่ายสร้าง

ความปลอดภยัทางถนน 

นกัวชิาการ เครือข่าย

ภาคประชาสังคม  

2. ลงพื้นท่ีชุมชนเพื่อสร้าง

การเรียนรู้ 

1. เกิดแกนนาํ Change 

Agent ในดา้นการ

สร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยัทาง

ถนนในพื้นท่ีระดบั

ชุมชนและจงัหวดั 

2. เกิดการเรียนรู้ใน

การสร้างวฒันธรรม

ความปลดภยัทาง

ถนน 
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วตัถุประสงค์ วธีิการ กจิกรรม ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

3. เพื่อหนุนเสริมใหเ้กิด

โครงการวจิยัเพื่อ

ทอ้งถ่ินดา้นการสร้าง

วฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนนให้

ไดอ้ยา่งนอ้ย 3 

โครงการ 

1. สนบัสนุนแกนนาํChange 

Agent พฒันา และติดตาม

สนบัสนุนโครงการวิจยั

อยา่งนอ้ย 4 โครงการต่อปี 

2. พฒันาและหนุนเสริม

ศกัยภาพทีมวจิยั  

1. จดัเวทีพฒันาศกัยภาพ

แกนนาํระดบัชุมชนเพื่อ

สร้างแนวคิดงานวจิยั

ทอ้งถ่ิน 

2. พฒันาโจทยว์จิยัเพื่อ

ทอ้งถ่ิน 

3. ติดตามสนบัสนุน

โครงการวจิยัเพื่อ

ทอ้งถ่ิน 

4. จดัอบรมการพฒันา

ศกัยภาพการดาํเนินงาน

วจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน เช่น 

การเก็บขอ้มูลแบบมี

ส่วนร่วม การวเิคราะห์

จุดเส่ียง  การถอด

บทเรียน การศึกษาดูงาน 

1. แกนนาํไดว้ธีิการ

การสร้างความ

ปลอดทางถนน 

2. เกิดโครงการวิจยั 3

โครงการ 

3. ไดรู้้สถานการณ์การ

ดาํเนินการ

โครงการวจิยั เช่น 

ผลท่ีเกิดข้ึน ปัญหา 

แนวทางการทาํงาน  

4. แกนนาํมีทกัษะ

ความรู้ในการ

ดาํเนินงานดา้น 

  เรียนรู้ประสบการณ์การ

สร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยับนถนนโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชน 

5. เวทีแลกเปล่ียน

ประสบการณ์และสรุป

บทเรียนการดาํเนินงาน 

6. การสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยับน

ทอ้งถนน 

มีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้การดาํเนินงาน

ระหวา่งพื้นท่ี 

4 เพื่อคน้หาแนวทางใน

การสร้างความ

ปลอดภยัทางถนน

ระดบัพื้นท่ีระดบั

ชุมชนและระดบั

จงัหวดั 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลการสร้าง

ความปลอดภยัทางถนนของ

แต่ละพื้นท่ี 

2. จดัเวทีวิเคราะห์ขอ้มูล

จากผลการดาํเนินงาน

เพื่อกาํหนดแนวทางใน

การสร้างความปลอดภยั

ทางถนน 

1. ไดรู้ปแบบแนว

ทางการสร้างความ

ปลอดภยัทางถนน

ระดบัพื้นท่ีระดบั

ชุมชนและระดบั

จงัหวดั 
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วตัถุประสงค์ วธีิการ กจิกรรม ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

5 เพื่อสังเคราะห์ชุด

ความรู้จากการดาํเนิน

โครงการวจิยัเพื่อ

ทอ้งถ่ินดา้นการสร้าง

วฒันธรรมความ

ปลอดภยัและ

ขบัเคล่ือนสู่การสร้าง

กระบวนการนโยบาย

สาธารณะดา้นความ

ปลอดภยัทางถนน 

1. สังเคราะห์ชุดความรู้จากการ

ดาํเนินโครงการวิจยัเพื่อ

ทอ้งถ่ินดา้นการสร้างความ

ปลอดภยัทางถนน 

2. เวทีสังเคราะห์ชุดความรู้

และจดัทาํขอ้เสนอเชิง

นโยบาย 

3. นาํเสนอเวทีองคค์วามรู้

สู่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. เกิดชุดความรู้จาก

การดาํเนิน

โครงการวจิยัเพื่อ

ทอ้งถ่ินดา้นการ

สร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยัและ

ขบัเคล่ือนสู่การ

สร้างกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ

ดา้นความปลอดภยั

ทางถนน 

2. ชุมชน ภาคี

หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งมาร่วมรับรู้

และขบัเคล่ือนไปสู่

นโยบายสาธารณะ

ดา้นความปลอดภยั

บนทอ้งถนน 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ (Outputs)  

1ระยะเวลา 1กจิกรรม 1ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ระยะท่ี 1   

กุมภาพนัธ์ 2554 

– มกราคม 2555 

 

1. ลงพื้นท่ีระดบัชุมชน • ไดข้อ้มูลเกิดลดอุบติัเหตุ 

• ไดแ้กนนาํ อาสาสมคัรในการสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยัทางถนนในพื้นท่ี 

2. ประสานหน่วยงานองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง • ไดข้อ้มูล แนวทางการมีส่วนร่วมในดา้นความ

ปลอดภยัทางถนน 

3. จดัเวทีประสานและเช่ือมโยงภาคีเครือข่าย

คน ขอ้มูล ความรู้ ดา้นความปลอดภยัทาง

ถนน 

• ไดชุ้ดความรู้ คนทาํงาน หน่วยงาน องคก์ร 

งานวจิยั โครงการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของ

อุบติัเหตุ 

4. จดัเวทีแลกแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่าย

สร้างความปลอดภยัทางถนน นกัวชิาการ 

เครือข่ายภาคประชาสังคม  

• เกิดแกนนาํ Change Agent ในดา้นการสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนในพื้นท่ี

ระดบัชุมชนและจงัหวดั 

5. สร้างการเรียนรู้โดยลงพื้นท่ีชุมชน • เกิดการเรียนรู้ในการสร้างวฒันธรรมความปลด

ภยัทางถนน 

7. จดัเวทีพฒันาศกัยภาพแกนนาํระดบัชุมชน

เพื่อสร้างแนวคิดงานวจิยัทอ้งถ่ิน 

• แกนนาํไดว้ธีิการการสร้างความปลอดทาง

ถนน 

8. พฒันาโจทยว์จิยัเพื่อทอ้งถ่ิน • เกิดโครงการวิจยั 3โครงการ 

9. ติดตามสนบัสนุนโครงการวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน • ไดรู้้สถานการณ์การดาํเนินการโครงการวิจยั 

เช่น ผลท่ีเกิดข้ึน ปัญหา แนวทางการทาํงาน  

10. จดัอบรมการพฒันาศกัยภาพการ

ดาํเนินงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน เช่น การเก็บ

ขอ้มูลแบบมีส่วนร่วม การวเิคราะห์จุด

เส่ียง   

• แกนนาํมีทกัษะความรู้ในการดาํเนินงานการ

เก็บขอ้มูล และการวเิคราะห์ดา้นการสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยับนทอ้งถนน 

11. เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์และสรุป

บทเรียนการดาํเนินงานในพื้นท่ี 

• มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดาํเนินงานระหวา่ง

พื้นท่ี 

ระยะท่ี 2   

กุมภาพนัธ์ 2555 

– พฤษภาคม 

2556 

1. จดัเวทีแลกแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่าย

สร้างความปลอดภยัทางถนน นกัวชิาการ 

เครือข่ายภาคประชาสังคม  

• เกิดแกนนาํ Change Agent ในดา้นการสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนในพื้นท่ี

ระดบัชุมชนและจงัหวดั 

2. สร้างการเรียนรู้โดยลงพื้นท่ีชุมชน • เกิดการเรียนรู้ในการสร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนน 
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1ระยะเวลา 1กจิกรรม 1ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

3. ติดตามสนบัสนุนโครงการวิจยัเพื่อ

ทอ้งถ่ิน 

• ไดรู้้สถานการณ์การดาํเนินการโครงการวิจยั 

เช่น ผลท่ีเกิดข้ึน ปัญหา แนวทางการทาํงาน  

4. อบรมพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานวิจยั

เพื่อทอ้งถ่ิน เช่น การถอดบทเรียน 

การศึกษาดูงานเรียนรู้ประสบการณ์การ

สร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนถนน

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการ

เขียนรายงาน 

• แกนนาํมีทกัษะความรู้ในการดาํเนินงานดา้น

การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนทอ้ง

ถนน 

ระยะท่ี 2   

กุมภาพนัธ์ 2555 

– พฤษภาคม 

2556  

5. เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์และสรุป

บทเรียนการดาํเนินงานในพื้นท่ี 

• มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดาํเนินงานระหวา่ง

พื้นท่ี 

6. จดัเวทีวิเคราะห์ขอ้มูลจากผลการ

ดาํเนินงานเพื่อกาํหนดแนวทางในการ

สร้างความปลอดภยัทางถนนระดบัชุมชน 

• ไดรู้ปแบบแนวทางการสร้างความปลอดภยั

ทางถนนระดบัพื้นท่ีระดบัชุมชนและระดบั

จงัหวดั 

7. เวทีสังเคราะห์ชุดความรู้และจดัทาํ

ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

 

• เกิดชุดความรู้จากการดาํเนินโครงการวจิยัเพื่อ

ทอ้งถ่ินดา้นการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั

และขบัเคล่ือนสู่การสร้างกระบวนการนโยบาย

สาธารณะดา้นความปลอดภยัทางถนน 

8. นาํเสนอเวทีองคค์วามรู้สู่หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

• ชุมชน ภาคีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมรับรู้

และขบัเคล่ือนไปสู่นโยบายสาธารณะดา้น

ความปลอดภยับนทอ้งถนน 

  

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

             ระยะท่ี 1  กุมภาพนัธ์ 2554 – มกราคม 2555 

           ระยะท่ี 2  กุมภาพนัธ์ 2555 – พฤษภาคม 2556 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากโครงการ (Outcomes) 

1. ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีและหน่วยงานระดบัจงัหวดั  เขา้มามีส่วนร่วมในการ

กระบวนการ1เรียนรู้1ดา้นความปลอดภยัทางถนน 
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2. ไดแ้กนนาํ Change Agent ในดา้นการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนในพื้นท่ีระดบัชุมชน

และจงัหวดั 

3. เกิดโครงการวิจยัเพื่อทอ้งถ่ินดา้นการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 3 

โครงการ 

4. ไดแ้นวทางในการสร้างความปลอดภยัทางถนนระดบัพื้นท่ีระดบัชุมชน และจงัหวดั 

5. เกิดชุดความรู้จากการดาํเนินโครงการวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินดา้นการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัและ

ขบัเคล่ือนสู่การสร้างกระบวนการนโยบายสาธารณะดา้นความปลอดภยัทางถนน 
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กรอบการทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน 

Node 
action 

ชุมชนวจัิย 

ชุมชนวจัิย 

ชุมชนวจัิย 

 

แนวทางสร้างความปลอดภัยทาง

ถนนระดับพืน้ที่ ปัญหาถูกแก้ 

นโยบาย

สาธารณะ 

 

ชุดความรู้ 

Change 

Agent 

แลกเปลีย่น

เรียนรู้ 

กระบวนการวจิัยมส่ีวนร่วม 
ออกแบบ 

ศึกษา 

วเิคราะห์/วางแผน 

ทดลอง 

สรุปผล 
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1ตารางปฏิทนิการปฏิบัติงานระยะที ่1 (เดือนกุมภาพนัธ์ 2554 – เดือนมกราคม 2555) 

1กจิกรรม 1ก.พ. 1มี.ค. 1เม.ย 1พ.ค. 1มิ.ย. 1ก.ค. 1ส.ค. 1ก.ย. 1ต.ค. 1พ.ย. 1ธ.ค. 1ม.ค. 

จดัประชุมพื้นท่ีระดบัชุมชน             

ประสานหน่วยงานองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง             

เวทีประสานและเช่ือมโยงภาคีขอ้มูล ความรู้              

สร้างการเรียนรู้โดยลงพื้นท่ีชุมชน             

จดัเวทีพฒันาศกัยภาพแกนชุมชนเพื่อสร้าง

แนวคิดงานวจิยัทอ้งถ่ิน 

            

พฒันาโจทยว์จิยัเพื่อทอ้งถ่ิน             

ติดตามสนบัสนุนโครงการวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน             

การพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานวจิยัเพื่อ

ทอ้งถ่ิน  

• การเก็บขอ้มูลแบบมีส่วนร่วม และ

การบนัทึกขอ้มูล  

• การวเิคราะห์จุดเส่ียง   

• การศึกษาดูงานเรียนรู้ประสบการณ์ 

            

เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์และสรุป

บทเรียนการดาํเนินงานในพื้นท่ี 

            

การจดัทาํรายงาน             
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บทที ่2  

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 จากการดาํเนินงานในช่วงแรกของระยะท่ี 1 พบวา่ จากการรวบรวมขอ้มูล ประสานคน้หาพฒันา

แกนนาํและโครงการวิจยั ดงัน้ี 

1. ข้อมูลการเกดิอุบัติเหตุทางถนนในจังหวดัสตูล 

ตาราง 1 สถิติอุบติัเหตุการจราจรทางบกและความเสียหายในจงัหวดัสตูล 

สถิติอุบติัเหตุการจราจร ปี  2550 ปี 2551 ปี  2553 

จาํนวนอุบติัเหต ุ 748 606 613 

จาํนวนคนตาย/บาดเจ็บ 

    1. ตาย 

    2. บาดเจ็บ 

888 

56 

832 

841 

56 

785 

789 

63 

724 

ทรัพยสิ์นเสียหาย 10,317,900 9,626,500 3,599,915 

 แหล่งขอ้มูล 1) สาํนกังานสถิติ จ.สตูล 

2) สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ.สตูล 

ตาราง 2 สถิติอุบติัเหตุการจราจรทางบกและความเสียหายใน เขตอาํเภอละงู 

รายการ/ ปี จาํนวน 

(คร้ัง) 

ผูเ้สียชีวติ 

(คน) 

ผูบ้าดเจ็บ 

(คน) 

มูลค่าความเสียหาย 

( บาท) 

ปี 2550 162 24 221 2,275,100 

ปี 2551 153 8 176 2,056,200 

ปี 2552 98 5 128 979,900 

ปี 2553 129    

 แหล่งขอ้มูล 1) ตาํรวจภูธร จ.สตูล (หมวดงานจราจร) 

ตารางท่ี 3 สถิติขอ้มูลอุบติัเหตุจราจรทางบกอาํเภอละงู 

รายการ / ปี ผูบ้าดเจ็บ 

(ราย) 

เสียชีวติ 

(ราย) 

มาตรการ 3ม. 2ข 

เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภยั ไม่คาดเขม็ขดันิรภยั 

ปี 2551 1,187 16 27.9% 85% 90.7% 

ปี 2552 1,257 7 20.4% 85.9% 85% 

ปี 2553 1,051 14 20.5% 87% 81% 

ปี 2554 

(8 เดือน) 

911 5 19.2% 88% 84% 

 แหล่งขอ้มูล  1) โรงพยาบาลละงู 
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บทที ่3 

วธีิการดําเนินงาน 

 

โครงการสร้างความปลอดภยัจราจรแบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ีอาํเภอละงู จงัหวดัสตูล1 มีเป้าหมายเพื่อ

สร้างพื้นท่ีรูปธรรมพร้อมกบัสร้างกระบวนการเรียนรู้กบัพื้นท่ีใกลเ้คียงในการแกปั้ญหาความปลอดภยัทาง

ถนน นาํไปสู่กลไกในการสร้างความปลอดภยัทางถนนระดบัอาํเภอ และจงัหวดั ศูนยป์ระสานงานวจิยัเพื่อ

ทอ้งถ่ิน จงัหวดัสตูล คุณสมพงษ ์หลีเคราะห์ หวัหนา้โครงการ คุณจกัรกริช ติงหวงั เจา้หนา้ท่ีโครงการ คุณ

วรัิช โอมณี ท่ีปรึกษา และผูใ้หญ่บา้นบา้นโกตา ตาํบลกาํแพง อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล ทาํหนา้ท่ีหวัหอก

สาํคญัในการประสาน และผูมี้ประสบการณ์ในการทาํวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน  พ.ต.ท.บุญเลิศ ตรัสศิริ สว.สส.สภ. 

ละงู จงัหวดัสตูล คุณอาเสส หนูวงค ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตาํบลกาํแพง อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล 

ต่อไปน้ีขอเรียกกวา่ “คณะทาํงาน” มีกระบวนการทาํงานดงัน้ี 

 

1. จัดประชุมพืน้ทีร่ะดับชุมชน 

1ในโครงการไดก้าํหนดพื้นท่ีการดาํเนินงาน ไว ้3 พื้นท่ี คือ บา้นโกตาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

กาํแพง เขตเทศบาลตาํบลกาํแพงของเทศบาลตาํบลกาํแพง และบา้นคลองขดุขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ละงู เพื่อคาดหวงัใชเ้ป็นพื้นท่ีรูปธรรมในการสร้างความปลอดภยัทางถนน ทาํงานร่วมทอ้งถ่ิน และ

หน่วยงานรัฐอ่ืนๆ เช่น ตาํรวจ โรงพยาบาล สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั  

1เม่ือคณะทาํงานโครงการไดน้ดัหมายผูน้าํพื้นท่ีใน 3 ชุมชน เพื่อทาํความเขา้ใจ โครงการทั้งหมดมี

การตกลงเขา้ร่วมกระบวนการทาํงาน ท่ามกลางความสงสัย งงกบัส่ิงท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อนซ่ึงมี 2 คือ หน่ึง 

งานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน ท่ีชาวบา้นเป็นผูว้ิจยัเอง “จริงหรือท่ีชาวบา้นทาํได”้ สอง การสร้างความปลอดภยัทาง

ถนนเดิมเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงาน ตาํรวจ ทอ้งถ่ิน “อยู่ๆ ใหช้าวบา้นลุกข้ึนทาํเอง” ซ่ึงเปล่ียนหนา้มือเป็นหลงั

มือ 

1ดว้ยความตั้งใจของผูน้าํท่ีอยากทาํงาน เพื่อแกปั้ญหาท่ีเป็นอยู ่ ก็ตกลงรับปากใหมี้การจดัประชุมเพื่อ

ทาํความเขา้ใจในระดบัชุมชนทั้ง 3 ชุมชน มีการพนดัหมายแกนนาํจดัข้ึน ชุมชนละ 2 คร้ัง เน่ืองจากคร้ังแรก 

เป็นการทาํความเขา้ใจแกนนาํชุมชนท่ีผูน้าํสามารถประสานได ้ เม่ือนดัคร้ังท่ีท่ีสองผูเ้ขา้ร่วมมีจาํนวนเพิ่มข้ึน 

โดยคณะทาํงานไดจ้ดัทาํเอกสารขอ้มูลการวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน ประสบการณ์การทาํวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน สาํนกังาน

กองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ขอ้มูลองคก์รการสนบัสนุนการทาํงาน ศูนยว์ชิาการสร้างความปลอดภยั

ทางถนน (ศวปถ.) และสาํนกังานกองทุนสนบัสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอ้มูลอุบติัเหตุบนถนนในประเทศ

ไทย และตีวงใหแ้คบลงมาจงัหวดัสตูล และอาํเภอละงู 

1เอกสารท่ีแจกกสร้างความมึนงงใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมพอสมควร เน่ืองจากการประชุมท่ีผา่นมา “เอกสาร

ประกอบกรประชุมไม่ค่อยมี มีแต่การบอกเล่าทาํความเขา้ใจเพียงอยา่งเดียว” และไม่ชินกบัการอ่านเอกสาร 
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อีกทั้งการประชุมใชเ้วลากลางคืน สองทุ่ม (20.00น.) หลายคนสายตามองไม่ค่อยเห็น ไม่มีแวน่ตา (ไม่รู้วา่มี

เอกสาร) คณะทาํงานบอกในท่ีประชุม “คราวหลงัใหน้าํแวน่ตามาดว้ย มีเอกสารสรุปการพดูคุยแจกทุกคร้ัง”    

1นอกเหนือจากเอกสาร แลว้คณะทาํงานไดท้าํความเขา้ใจโดยการเขียนชาร์ต เพื่อทาํความเขา้ใจ และ

เติมเตม็จากเอกสารในเร่ือง ความสาํเร็จของชุมชนท่ีนาํกระบวนการวิจยัไปใชแ้กปั้ญหา และพฒันาชุมชน 

การพฒันาคนทาํงานภายใตก้ารวจิยั ท่ีนกัวจิยัชาวบา้น ตอ้งเขียน ตอ้งพดู สุดทา้ยสามารถทาํรายงานวจิยัฉบบั

สมบูรณ์โครงการวิจยั ท่ีเป็นเร่ืองยาก แมแ้ต่ครูยงักลวั 

1จากงานวจิยั เขา้เร่ืองความปลอดภยัทางถนน ใหข้อ้มูลการเกิดอุบติัในระดบัต่างๆ  และชวน

วเิคราะห์การแกปั้ญหาท่ีผา่นมา “ทาํโดยใครบา้ง และทาํอยา่งไร” และสุดทา้ยผลการแกปั้ญหาเป็นอยา่งไร 

1จึงเป็นท่ีมา ท่ีใหเ้จา้ของพื้นท่ี ผูท่ี้กบัปัญหา หรือใกลปั้ญหามากท่ีสุด มาคิดแกปั้ญหาโดยใช้

กระบวนการวิจยั ใชช้าร์ตกระบวนการวิจยัอธิบายกระบวนการทาํงาน จากโจทยว์จิยั ไดข้อ้มูล สู่การ

วเิคราะห์หาแนวทาง ต่อดว้ยการวางแผน ทดลองทาํและสรุปผลการวจิยั 

1ต่อมาการนาํผลงานขบัเคล่ือนใหเ้กิดภาคปฏิบติัจริงกบัหน่วยงานทอ้งถ่ิน หน่วยงานรัฐ และทาํ

ความเขา้ใจกรอบการทาํงานแบบวจิยั งบประมาณให ้ การสนบัสนุน และบทบาทคณะทาํงาน (พี่เล้ียง) และ

นกัวจิยัท่ีทาํงานร่วมกนั เง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการทาํงาน เช่น เวลาการในการทาํงาน การนดัประชุม การ

แลลกเปล่ียนระหวา่งชุมชน 

1หลงัจากบอกเล่าทั้งหมด ให้มีการแลกเปล่ียน ซกัถาม เช่น การแกปั้ญหาท่ีผา่นมาใชว้ิธีการจบัผูไ้ม่

สวมหมวกนิรภยั และปรับแค่นั้น ผูข้บัข่ีไม่ถึงเขตพื้นท่ีการจบัแลว้ปรับ (เขตเทศบาล) ไม่สวมหมวก วางใน

ตะกร้าดา้นหนา้รถ เท่าท่ีมีการจบัแลว้ปรับน่าจะไม่มีคนท่ีไม่สวมหมวกนิรภยัในขณะขบัข่ี บางคร้ังเจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจก็เกิดอาการเบ่ือกบัส่ิงท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง แลว้ยิง่ขณะน้ีบงัคบัการสวมหมวกนิรภยัทั้งคนขบั และ

คนท่ีซอ้นทา้ย  บางส่วนเล่าถึงอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุโครงสร้างของถนน การขบัรถเร็วในท่ีชุมชน ไม่

ปฏิบติัตามกฎจราจร และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนบริเวณชุมชน เด็กๆตวัเล็กๆขบัรถซอ้นกนั 3-4 คน พอ่แม่ไม่มี

การตกัเตือน 

1ก่อนการประชุมเลิกไดส้ะทอ้นความรู้ท่ีไดรั้บ ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการประชุม ส่วนใหญ่การ

ประชุมท่ีผา่นมาเป็นแจง้ใหท้ราบ ผูป้ระชุมแค่รับรู้ รู้สึกวา่มึนงง ไม่เขา้ใจในการทาํงาน และใหคิ้ดดว้ย ไม่

ค่อยไดใ้ชค้วามคิด และไม่แน่ใจกบัแกปั้ญหา เช่น ขบรถเร็วทาํอยา่งไร เน่ืองจากเป็นท่ีนิสัยคน และแต่ละคน

มีนิสัยไม่เหมือนกนัอีก น่าจะยากในการแกปั้ญหาน้ี และอ่ืนๆ 

 

2. ประสานหน่วยงานองค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

การประสานงานหน่วยงานองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความปลอดภยัทางถนน ในเบ้ืองตน้

คณะทาํงานไดติ้ดต่อขอเขา้พบเจา้หนา้ท่ีเพื่อเรียนรู้การสร้างความปลดภยัทางถนน และขอ้มูลท่ีมีของ

หน่วยงานนั้นๆพร้อมทั้งการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการมีหน่วยงานท่ีเขา้ไปประสานดงัน้ี 
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หน่วยงานระดบัจงัหวดั มีสํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยัจงัหวดัสตูล สํานกังานสถิติ

จงัหวดั สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล และหน่วยงานระดบัอาํเภอละงู มีตาํรวจภูธรอาํเภอละงู 

โรงพยาบาลละงู 

หลงัจากการมีลงพื้นท่ีชุมชน ทางแกนนาํชุมชนนาํแนวคิดโครงการไปประสานกบัทอ้งถ่ิน เช่น คุณ

สักรียา แดงนุย้ แกนนาํในเขตเทศบาลตาํบลกาํแพงนาํขอ้มูลและวธีิการพดูคุยไปวางแผนการแกปั้ญหา

อุบติัเหตุบนถนน และประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีเทศบาลตาํบลกาํแพงในการแกปั้ญหา 

ซ่ึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีตอ้งมีการสร้างรูปธรรมก่อนการประสานงานใหห้น่วยงานเขา้ใจวิธีการทาํงาน 

ซ่ึงก่อนหนา้นั้นตอ้งทาํความเขา้ใจกบัพื้นท่ี (ชุมชน) และชุมชนกบัคณะทาํงานทาํงานร่วมกนัในการ

ประสานงานส่วนคณะทาํงานซ่ึงมีการจดัอบรมพฒันาศกัยภาพแกนนาํร่วมและไดรู้้จกักบั สอจร.จงัหวดั

สตูล คุณไพศาล ขนุศรี สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสตูล และพ.ต.ท.บุญเลิศ  ตรัสศิริ 

สถานีตาํรวจภูธรละงู จ.สตูล ต่อมาไดมี้การประสานงานพูดคุยเร่ือยๆ ดงัน้ี 

1. คณะทาํงานเขา้ร่วมการเสนอแนะการแกปั้ญหาการเกิดอุบติัเหตุระหวา่งการก่อสร้างถนน

สาย 416 ฉลุง – ละงู เพื่อใหท้างบริษทัผูรั้บเหมาดาํเนินการติดตั้งสัญญาณไฟ การเพิ่มไหล่ทาง ร่วมกบั

พ.ต.ท.บุญเลิศ  ตรัสศิริ สถานีตาํรวจภูธรละงู จ.สตูล 

2. ประสานผา่นทางคุณไพศาล ขนุศรี สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสตูล

การออกแบบวางแผนจดัเวทีนาํเสนอโครงการ และประสานเช่ือมโยงภาคี เขา้ร่วมเวที 

3. พ.ต.ท.บุญเลิศ  ตรัสศิริ สถานีตาํรวจภูธรละงู จ.สตูล ประสานงานส่งตวัแทนชุมชนเขา้ร่วม

ประชุมโครงการรักษาความปลอดภยับนทอ้งถนน กองกาํกบัการตาํรวจภูธรภาค 9 ใน 4 จงัหวดั คือ พทัลุง 

สงขลา ตรัง สตูล ในจงัหวดัสตูลมีพื้นท่ีดาํเนินการ เขตเทศบาลเมืองสตูล เทศบาลตาํบลกาํแพง บา้นโกตา 

หมู่ท่ี 7 ตาํบลกาํแพง และบา้นคลองขดุ หมู่ท่ี 9 ตาํบลละงู 

4. คุณไพศาล ขนุศรี สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสตูลประสานงานส่ง

ตวัแทนชุมชน และคณะทาํงานเขา้ร่วมเวทีการสร้างความปลอดภยัทางถนน ณ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วทิยา

เขตสงขลา เป็นการประชุมร่วมกนัระหวา่งจงัหวดัสตูล และสงขลา เขา้ร่วมแลกเปล่ียนประชุมเครือข่ายการ

สร้างความปลอดภยัทางถนน 3 พื้นท่ี(อาทิตยท่ี์ 2 ของทุกเดือน) ชุมชนบา้นคลองนํ้าเค็ม ม.16 ต.ละงู  ชุมชน

บา้นโกตา ม. 7 ต.กาํแพง  ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลกาํแพง และเขา้ร่วมฝึกอบรม “การวเิคราะห์จุดเส่ียง” 

นกัวจิยัในชุมชน ในวนัท่ี 24 - 25 มีนาคม 2555  ณ บารารีสอร์ท ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล 

5. คุณไพรํา  จุย้ชุม  หวัหนา้ขนส่งจงัหวดัสตูล สาขาละงู  เขา้ร่วมแลกเปล่ียนประชุมเครือข่าย

การสร้างความปลอดภยัทางถนน 3 พื้นท่ี(อาทิตยท่ี์ 2 ของทุกเดือน) ชุมชนบา้นคลองนํ้าเคม็ ม.16 ต.ละงู  

ชุมชนบา้นโกตา ม. 7 ต.กาํแพง  ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลกาํแพง   
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3. เวทปีระสานและเช่ือมโยงภาคี ข้อมูล ความรู้ 

เวทีนาํเสนอโครงการสร้างความปลอดภยัทางถนนโดยชุมชน ในแผนการดาํเนินงานโครงการ

ไดว้างกิจกรรมในช่วงตน้ของโครงการ เพื่อตอ้งการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน ขอ้มูลเพื่อหาแนว

ทางการขบเคล่ือนความปลอดภยัทางถนน เพื่อใหมี้รูปธรรมมากข้ึน จึงตอ้งจดัเวทีทาํความเขา้ใจ และพฒันา

โจทยว์จิยัชุมชน และขอ้มูลชุมชน และแนวทางการดาํเนินงานมานาํเสนอใหก้บัภาคีท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจมาก

ข้ึน จึงจดัเวทีข้ึนในวนัท่ี  22 กนัยายน 2544 ณ หอ้งประชุมธรรมมาภิบาลตาํบลกาํแพง อาํเภอละงู จงัหวดั

สตูลเร่ิมเวลา 13.30 น. ดาํเนินรายการโดย คุณพิเชษฐ ์ เบญจมาศ  กล่าวความเป็นมาของโครงการสร้างความ

ปลอดภยัทางถนน   1ปัญหาอุบติัเหตุทางจราจรในประเทศไทยเป็นจาํนวนสูง 1ในช่วงปี 2554-2563 

สหประชาชาติไดป้ระกาศใหเ้ป็นปีทศวรรษแห่งการลงมือปฏิบติัเพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุทางถนน   ต่อดว้ย 

แจง้กาํหนดการ ดงัน้ี   

ลาํดับที ่๑ ชมวดีิทศัน์ อุบุติเหตุมิใช่เวรกรรม 

ลาํดับที ่๒ ช้ีแจงวตัถุประสงค ์ นาํเสนอกระบวนการทาํงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูลกบัการ

สร้างความปลอดภยัทางถนน โดย คุณสมพงษ ์  หลีเคราะห์ ผูป้ระสานงานศูนยป์ระสานงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน

จงัหวดัสตูล  

ลาํดับที ่๓  สถานการณ์อุบติัเหตุจราจรและความปลอดภยัทางถนนในเมืองไทย โดย นพ.ธนะ

พงศ ์ จินวงษ ์ ผูจ้ดัการศูนยว์ิชาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน   (ศวปถ. )        

ลาํดับที ่๔ นาํเสนอโครงการสร้างความปลอดภยัทางถนน ๓ ชุมชน ( ม.๑๖ บา้นคลองนํ้าเคม็, 

ม. ๗ บา้นโกตา,  และชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลกาํแพง)  โดย แกนนาํในชุมชน 

ลาํดับที ่๕ ร่วมแลกเปล่ียนประเด็น มุมมองความปลอดภยัทางถนน ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง/ 

ร่วมวางแผน  กาํหนดทิศทางการขบัเคล่ือนเพื่อสร้างความปลอดภยัทางถนน 

คาดหวงัการทาํงานอยู ่๒ ประเด็น คือ การนาํชุมชนมาดนัปัญหา  และช่วยกนัคิดทาํใหเ้กิดการ

แกปั้ญหาในทอ้งท่ีและทาํใหเ้กิดการคิดต่อวา่ นอกจากชุมชนทาํกนัเองแลว้จะมีองคก์ร(ภาครัฐ) เขา้มาร่วม

ขบัเคล่ือนร่วมกนัตั้งแต่ตน้ คือ การเอาสหสาขามาร่วมวเิคราะห์สาเหตุปัญหาร่วมกนั” 

คุณสมพงษ ์ วา่ “ โครงการยงัไม่เสร็จ  เหมือนเห็นร่วมแต่ไม่เห็นรูปธรรม แต่ประเด็นของ

งานวจิยัในคร้ังน้ี มี ๒ ประเด็น คือ การแกไ้ขปัญหาความปลอดภยัทางถนน และการสร้างคน(แกนนาํแห่ง

ความเปล่ียนแปลง)” 

อ.สมบติั  วา่ “ การดาํเนินงานต่อ คือ ใชข้อ้มูลท่ีมีอยูแ่กปั้ญหา ควรมีพื้นท่ีกลาง เพื่อใหเ้กิดการ

พดูคุยร่วมกนั อยา่งสมํ่าเสมอ ตอ้งสร้างคน  ท่ีจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง ( Change Agent)  

นอกจากน้ี ตอ้งนาํวฒันธรรมในพื้นท่ี มาร่วมกนัวิเคราะห์ เป็นการนาํวฒันธรรมกบัวถีิชุมชน

วา่ดว้ยเร่ืองของความปลอดภยัทางถนน เพื่อวเิคราะห์ พฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นนของคนท่ีน้ี  และเร่ืองท่ี



รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการ “สร้างความปลอดภยัจราจรแบบมีสว่นร่วมในพืน้ที่อําเภอละง ูจงัหวดัสตลู”                   หนา้ 18 
 

น่าสนใจคือ เราไม่ใช่แกปั้ญหาแค่จุดเส่ียง แต่ตอ้งสร้าง วธีิคิด หรือ ทศันะคติ ต่อการใชร้ถใชถ้นน ซ่ึงนั้น

เป็น พฤติกรรม แบบไม่มีตวัเลข” 

มุมคิดจากเวที“ คิดใหญ่  ทาํเลก็  เคลือ่นใหญ่ ”   

 

4. สร้างการเรียนรู้โดยลงพืน้ทีชุ่มชน 

การจดัเวทีทาํความเขา้ใจ การพฒันาโจทยว์จิยั ทางโครงการไดช้กัชวนคณะทาํงานร่วมลงพื้นท่ี

ชุมชน มีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางการร่วมกนัทาํงาน การสร้างความเขา้ใจถึงกระบวนการทาํงาน การสร้าง

การมีส่วนร่วม ลกัษณะการทาํร่วมกนั สามารถช่วยอะไรได ้ก็ทาํไป ดงัน้ี 

1. ก่อนลงชุมชน เร่ิมตน้ดว้ยการวางแผน ส่ิงท่ีจะพดูคุยในวนัน้ี ความตอ้งการ วธีิการ 

เคร่ืองมือ และบทบาทหนา้ท่ี 

2. ดาํเนินการตามท่ีตกลงไว ้

3. สรุปการทาํงานใหเ้ห็นวา่ผลท่ีไดเ้ป็นอยา่งไร การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้มีอะไรบา้ง วธีิการท่ี

ไดผ้ล นาํไปสู่การไปใชค้ร้ังต่อไป 

ในกาลงพื้นท่ีมีการชวนแกนนาํ แกนนาํบา้นโกตา คุณวรัิช โอมณี  บา้นคลองนํ้าเคม็ คุณดลอา

หวาบ มณีโชค และเขตเทศบาล คุณสักกาเรีย แดงนุย้ ไปเรียนรู้ในชุมชนเพื่อน และจดัเวทีแลกเปล่ียน 3 

ชุมชน เพื่อตอ้งการสร้างเครือข่าย   

 

5. พฒันาโจทย์วจัิยเพือ่ท้องถิ่น 

การพฒันาโจทยว์จิยัเร่ิมตน้การวเิคราะห์จุดเส่ียงในชุมชน ใชแ้ผนท่ีชุมชนเป็นเคร่ืองมือเพื่อ

ระบุจุดเส่ียง และใหค้ณะทาํงานไดรู้้จกัพื้นท่ี จากจุดเส่ียงในแผนท่ีไดรั้บคาํอธิบานเพิ่มเติม ถึงความเส่ียงท่ี

เกิดข้ึน เกิดเหตุมานอ้ยแค่ไหน ผลกระทบเป็นอยา่งไร 

ในระหวา่งการพูดคุยมีหลานท่านพยายามหาวธีิการเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากกระบวน

วจิยัย ํ้าวา่ “เราตอ้งมีขอ้มูล เพื่อการตดัสินใจอนาคต” และมีบางคนพึ่งเขา้ร่วม สงสัย “ทาํไมเราตอ้งทาํเอง” 

น่าจะเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงาน ทางคณะทาํงาน จึงชวนคิดต่อ ถึงเหตุผลท่ีมาทาํเร่ืองความปลอดภยัทางถนน 

เร่ิมตน้ ดงัน้ี 

ชวนดูแผนท่ี และจุดเส่ียงในชุมชน ถามวา่ “เรา” ตวัเราเอง ยกตวัอยา่งคนในท่ีประชุม “ผา่นจุด

เส่ียง วนัละก่ีคร้ัง” คาํตอบท่ีไดรั้บ คนในชุมชนผา่นจุดเส่ียงมากกวา่คนนอกชุมชน “คนกรุงเทพ หรือสงขลา 

มีโอกาสนอ้ยท่ีจะผา่นจุดเส่ียง” ในเม่ือคนชุมชนผา่ยจุดเส่ียงมากท่ีสุด ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนก็จะมากตามไป

ดว้ย ฉะนั้นการแกปั้ญหา ก็ไม่ควรใหค้นกรุงเทพ หรือคนสงขลามาแก ้น่าจะเป็นหนา้ท่ีคนในชุมชน และคน

ท่ีอยูใ่กลจุ้ดเส่ียง หรือผา่นจุดเส่ียง เป็นผูม้าหาทางออกของปัญหา 
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ผา่นจากหนา้ท่ีของใคร ขอ้สงสัยถูกคล่ีคลาย การมีส่วนร่วมการพดูคุยมากข้ึน มาต่อดว้ย

ขั้นตอนการพฒันาโจทยว์จิยั โดยคณะทาํงานไดอ้ธิบายกรอบโครงการวจิยัทั้งหมด ระหวา่งการอธิบาย เห็น

สีหนา้ผูเ้ขา้ร่วม เร่ิมไม่มัน่ใจ ในการเขียนโครงการ ท่ีผา่นมาผูน้าํเขียนให้ ผูรู้้เขียนให ้ แต่คราวน้ีเขียนเอง

น่าจะทาํไม่ได ้ 

คณะทาํงานชวนคุยเร่ืองการเขียนโครงการ “การเขียนโครงการวิจยั เป็นการออกแบบวา่การ

ดาํเนินทั้งหมดของโครงการเป็นอยา่งไร ฉะนั้นผูจ้ดัโครงการ ตอ้งเขียนเอง จะมีความเขา้ใจถ่ีถว้นในขั้นการ

ปฏิบติังานจริง และขั้นการออกแบบเขียนโครงการ ส่ิงท่ีจะทาํดงัต่อไปน้ี คณะทาํงานจะทาํหนา้ท่ีคอย

กระตุน้คิด ทาํร่วมกนั ทีละหวัขอ้ จนหมดประเด็น ให้ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ทาํไปรู้ไป โดยมีขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

1. จดัทาํขอ้สงสัย (คาํถาม) ในเร่ือง “การสร้างความปลอดภยัทางถนนในชุมชน”  ใชว้ธีิการ

ระดมความคิดเห็น บอกท่ีละคน จนทุกคนหมดความสงสัย ขอ้สงสยัทั้งหมดทาํการประมวลประเด็น 

เหมือนกนัคลา้ยกนั เป็นหวัขอ้หลกั ขอ้ยอ่ยอธิบายหวัขอ้หลกั 

2. จากคาํถามทั้งหมดมาจดทาํวตัถุประสงคโ์ครงการ โดยวธีิการเอาหวัขอ้หลกัมาทดลองเขียน  

และเพิ่มเติม แต่งคาํใหส้วยงาม 

3. จากวตัถุประสงค ์ ระดมความคิดต่อ จดัทาํคาํถามหลกัของการวจิยั และช่ือโครงการ โดน

นาํคาํหลกัในวตัถุประสงค ์มาจดัแต่เป็นคาํถามและช่ือโครงการ 

4. นาํคาํถามท่ีผา่นการสรุป ระดมความคิดเพื่อหาแหล่งขอ้มูล วธีิการท่ีใชห้าขอ้มูล และ

เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้โดยใชรู้แบบของตารางจนครบถว้นทุกคาํถาม  

ตาราง 1 

 

 

 

 

คาํถามวจิยั (ขอ้สงสัย) แหล่งขอ้มูล วธีิการ อุปกรณ์/เคร่ืองมือ 

1.    

2.    
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5. ปรับเปล่ียนรูปแบบตารางคาํถามขอ้ท่ี 4 โดยนาํวธีิการหาขอ้มูลท่ีเหมือนกนัของแต่ละ

คาํถาม ตามดว้ยคาํถามท่ีตอ้งตอบ เช่น “การใชแ้บบสอบถาม ตอ้งไปคาํถามอะไรบา้ง” ตามดว้ยแหล่งขอ้มูล 

และเคร่ืองมืออุปกรณ์ จนหมดวธีิการหาขอ้มูลท่ีเวทีประชุมระดมในขอ้ท่ี 4 จะเห็นรูปแบบแผนกิจกรรม

ทั้งหมดของโครงการวจิยั 

ตาราง 2 

วธีิการ คาํถามวจิยั (ขอ้สงสัย) แหล่งขอ้มูล อุปกรณ์/เคร่ืองมือ 

1.    

2.    

 

6. นาํรายละเอียดในตารางขอ้ท่ี 5 มาเขียนแผนกิจกรรม ดงัตาราง 

ตาราง 3 

กิจกรรม วตัถุประสงค ์ ขั้นตอนการ

ดาํเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/

สถานท่ี/ระยะเวลา 

ผลท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บ 

งบประมาณ 

      

      

 

7. นาํรายละเอียดการคุยทั้งหมดมาเขียนเป็นเอกสารเชิงหลกัการโครงการวิจยั ดงัน้ี 

1.  ช่ือโครงการวิจยั   2.  ความเป็นมาและความสาํคญั 

3.  วตัถุประสงค ์    4.  คาํถามวจิยั (ขอ้สงสัย) 

5.  วธีิการศึกษา    6.  ขอบเขตการศึกษา 

7.  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ   8.  แผนกิจกรรมและงบประมาณ 

9.  ประวติัและรายช่ือทีมวจิยั 

8. นาํรายละเอียดทั้งหมดมาตรวจสอบกนัอีกคร้ัง 

จากขั้นตอนวธีิการระดมความคิดเห็น ซ่ึงใชเ้วลาในการชวนคิด ชวนคุยค่อนขา้งเยอะ 

พอสมควร ขณะท่ีเขียนรายงาน ยงัอยูใ่นช่วงของการเขียนแผนงานโครงการ เน่ืองกลุ่มท่ีเขา้ร่วมเป็นคนกลุ่ม

ใหม่ ไม่ไดผ้า่นกรบวนการพฒันาคนมาก่อน การพฒันาโจทย ์ โครงการ จึงเป็นกกระบวนการเรียนรู้ของทีม 

และวดัใจคนทาํงานจริง ซ่ึงท่ีผา่นมีคนท่ีเขา้ร่วมประชุมเยอะ ภายใตก้ระบวนการ มีคนเก่งเยอะท่ีเขา้มา แต่

ไม่มีเวลาท่ีตอ้งมาพดูคุยอยา่งต่อเน่ือง ในทีมวเิคราะห์การทาํงานอนาคตวา่กลุ่มคนเหล่าน้ี “เขาสามารถ

ช่วยงานเป็นคร้ังคราวได ้แต่มาทาํแบบต่อเน่ืองยาวนาน เป็นคณะทาํงานโครงการ ผูอ้ยูร่่วมตลอดเป็นนกัวจิยั 

ระหวา่งกระบวนเห็นพฒันาการผูเ้ขา้ร่วม สามารถคิดเร็วข้ึนกวา่ช่วงเร่ิมตน้ เน่ืองจากขาด

โอกาสในการคิดมานาน เป็นผูป้ฏิบติัตามมาตลอด หลายคนถือสมุดปากกา กระเป๋าเอกสารมาประชุม หลงั
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เสร็จส้ินการประชุม  1 คร้ัง ประชุมคร้ังต่อไปมีเอกสารสรุปการประชุมคร้ังท่ีแลว้ไปแจก เพื่อทบทวน

ความจาํ ไม่ตอ้งยอ้นกลบัไปคิดใหม่ 

ระหวา่งการพดูทาํความเขา้ใจโครงการกบัพื้นท่ี มีชุมชนบา้นคลองขดุ หมู่ท่ี 9 ตาํบลละงู 

อาํเภอละงู ไดล้งจดัประชุม 2 คร้ัง คร้ังท่ี 3 ทางผูใ้หญ่บา้นขอถอนตวั เน่ืองมีปัญหาเร่ืองทีมทาํงาน ขอดูไป

ก่อน มีโอกาสขอเป็นพื้นท่ีขยายผล ทางคณะทาํงานจึงประสานไปยงัชุมชนใกลเ้คียง บา้นคลองนํ้าเคม็ หมู่ท่ี 

13 ตาํบลละงู อาํเภอละงู เป็นพื้นท่ีอยูถ่นนสานเดียวกนัตามเป้าหมายโครงการ 

 

ตารางสรุปผลการลงพืน้ที่ 

พืน้ที่ ว. ด.ป. ประเด็น/ เร่ือง หมายเหตุ 

คลองนํ้าเคม็ 

หมู่ท่ี 16 ตาํบล

ละงู 

30 มิถุนายน นาํเสนอโครงการ  

11 กรกฎาคม  นาํเสนอโครงการ  

15 กรกฎาคม   การออกแบบการเขียนโครงการ  

25 กรกฎาคม พฒันาโจทยง์านวจิยั  

3 ตุลาคม พฒันาโจทยง์านวจิยั  

6 ตุลาคม พฒันาโจทยง์านวจิยั  

12 ตุลาคม พฒันาโจทยง์านวจิยั  

13 ตุลาคม พฒันาโจทยง์านวจิยั  

21 ตุลาคม พฒันาโจทยง์านวจิยั  

28 ตุลาคม พฒันาโจทยง์านวจิยั  

 28 พฤศจิกายน พฒันาโจทยง์านวจิยั  

 29 พฤศจิกายน พฒันาโจทยง์านวจิยั  

 2 ธนัวาคม   พฒันาโจทยง์านวจิยั  

 6 ธนัวาคม พฒันาโจทยง์านวจิยั  

 9 ธนัวาคม พฒันาโจทยง์านวจิยั  

 11 ธนัวาคม พฒันาโจทยง์านวจิยั  

โกตา หมู่ท่ี 7 

ตาํบลกาํแพง 

24 มิถุนายน นาํเสนอโครงการ  

29 มิถุนายน นาํเสนอโครงการ  

26 กรกฎาคม การออกแบบการเขียนโครงการ(วจิยั)  

 22 พฤศจิกายน พฒันาโจทยง์านวจิยั  

 23 พฤศจิกายน พฒันาโจทยง์านวจิยั  

 24 พฤศจิกายน พฒันาโจทยง์านวจิยั  
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 25 พฤศจิกายน พฒันาโจทยง์านวจิยั  

 28 พฤศจิกายน พฒันาโจทยง์านวจิยั  

 29 พฤศจิกายน พฒันาโจทยง์านวจิยั  

 6 ธนัวาคม พฒันาโจทยง์านวจิยั  

 7 ธนัวาคม พฒันาโจทยง์านวจิยั  

เขตเทศบาล

ตาํบลกาํแพง 

24 มิถุนายน นาํเสนอโครงการ  

6 กรกฎาคม นาํเสนอโครงการ  

13 กรกฎาคม การออกแบบการเขียนโครงการ(วจิยั)  

20 กรกฎาคม การออกแบบการเขียนโครงการ(วจิยั)  

27 กรกฎาคม พฒันาโจทยง์านวจิยั  

22 ตุลาคม พฒันาโจทยง์านวจิยั  

 22 พฤศจิกายน พฒันาโจทยง์านวจิยั  

 24 พฤศจิกายน พฒันาโจทยง์านวจิยั  

 28 พฤศจิกายน พฒันาโจทยง์านวจิยั  

 29 พฤศจิกายน พฒันาโจทยง์านวจิยั  

คลองขดุ หมู่ท่ี 

9 ตาํบลละงู 

22 มิถุนายน นาํเสนอโครงการ ขอหยดุการดาํเนิน

โครงการ 

 30 มิถุนายน นาํเสนอโครงการ  

 

 

8. นําเสนอโครงการ ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

 ก่อนนาํเสนอวนันาํเสนอไดมี้การทบทวนโครงการในแต่ละพื้นท่ี โดยมีการเตรียมขอ้มูลในรูปแบบ 

power point ชวนดูและเพิ่มเติมขอ้มูล พร้อมกบัการทดลองลองนาํเสนอ ในช่วงการเดินทางทางทีมพี่เล้ียง

เลือกท่ีจะเดินทางโดยรถตู ้  ระหวา่งการเดินทางไดมี้การชวนคุยเร่ืองของถนน ในบางช่วงของการเดินทางมี

อุบติัเหตุของผูส้ัญจร  มีการชวนคุยวเิคราะห์เหตุท่ีเกิด  

1 ในช่วงของการนาํเสนอโครงการไดด้าํเนินตามแผนนาํเสนอแบบเล่าเร่ือง และไดข้อ้มูลเพิ่มเติมจาก

ผูท้รงคุณวุฒิ ส่ิงท่ีแกนนาํภาคภูมิใจการนาํเสนอคร้ังน้ี ผูน้าํเสนอเป็นคร้ังแรกในการนาํเสนอโครงการ ก่อน

การนาํเสนอต่ืนเตน้มากพอสมควร แต่เม่ือเสนอแลว้เสร็จเกิดความมัน่ใจในการนาํเสนอคร้ังต่อไป ซ่ึงพี่เล้ียง

ชวนถอดบทเรียนในรถระหวา่งเดินทางกลบั เป็นผลมาจากการท่ีทุกคนไดร่้วมทาํงานจริง เอกสารทุกอยา่งม

ส่วนร่วม และผา่นการฝึกมาก่อนเกิดความมัน่ใจมากข้ึน 
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1ต่อดว้ยการชวนคุยและเสนอแนะของพื้นท่ีมหาสารคามในประเด็นแลกเปล่ียนบทบาทของนกัวจิยั

กบัท่ีปรึกษาโครงการ 

1 ช่วงเดินทางกลบัระหวา่งทางทีมพี่เล้ียงไดช้วนคุยความรู้สึกในช่วงระหวา่งการเดินทางและในช่วง

การนาํเสนอโครงการ  ความรู้ท่ีไดรั้บ 

 

9. เวทแีลกเปลีย่นการทาํวจัิย (เดือนละคร้ัง) 

 ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัเวทีประชุมเครือข่ายนกัวิจยัทั้ง 3 ชุมชน และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตวัแทนจาก สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสตูล คุณไพศาล ขนุศรี แลดะหน่วยงานอ่ืนเพื่อ

เพื่อติดตามการดาํเนินงานโครงการ และวางแผนการทาํงานต่อเน่ือง ของโครงการยอ่ย 3 พื้นท่ี 

1การประชุมคร้ังแรกไดจ้ดัข้ึนหลงัจากนาํเสนอโครงการ และมีการปรับแกข้อ้เสนอโครงการเพื่อทาํ

ความเขา้ใจโครงการ หลงัจากการมีการปรับ ก่อนช่วงเวทีไดมี้การพดูคุยในระดบัพื้นท่ี เตรียมประเด็น(การ

ดาํเนินงานและแผนงานของโครงการ) และแจง้ผูเ้ขา้ร่วม เช่น ตวัแทน ปภ.สตูล ทีมพี่เล้ียงใหแ้นะตวั พร้อม

กบัเล่าการดาํเนินงานของโครงการของทีมพี่เล้ียง ระดบัพื้นท่ีท่ีผา่นมาพอสงัเขป จากนั้นใหแ้บ่งกลุ่มชุมชน

ไปวางแผนการดาํเนินงาน ในระดบัหมู่บา้น และแผนการทาํงานร่วมกนัในระดบัเครือข่าย 3 ชุมชน และมา

นาํเสนอเล่าสู่กนัฟัง ในแต่ละพื้นท่ีพร้อมกบัการแลกเปล่ียนร่วมกนั 

1ส่ืงท่ีไดจ้ากการจดัเวทีคร้ังน้ี ไดแ้ผนการทาํงานระดบัชุมชน เช่น การประชุมทีมระดบัชุมชน 3 

ชุมชน การประชุมเครือข่าย เดือนละคร้ัง และท่ีประชุมกาํหนดใหว้นัประชุมเครือข่ายนกัวจิยั เป็นทุกวนั

อาทิตยที์ 2 ของเดือน โดยการเชิญตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม เช่น ปภ. สาํนกังานขนส่ง 

ตาํรวจ โรงพยาบาล เพื่อตอ้งการส่ือสารขอ้มูล และการสร้างความสัมพนัธ์ 

1คร้ังท่ี 2 หลงัจากท่ีชุมชนกลบัไปทาํกิจกรรมของแต่ละชุมชน เช่น ประชุมทีมระดบัชุมชนเพื่อวาง

แผนการเก็บขอ้มูล ประชุมสรุปการดาํเนินงานแต่ละคร้ัง และการทดลองฝึกเก็บขอ้มูล และบนัทึกขอ้มูล

บริเวณจุดเส่ียง การประชุมคราวน้ีไดเ้ชิญ หวัหนา้ขนส่งละงูคุณไพรํา จุย้ชุม เขา้ร่วมแลกเปล่ียน ส่วนคุณ

ไพศาล ขณุศรี และ พตท.บุญเลิศ ตรัสสิริ ติดภารกิจ  

1โดยทีมวจิยัแต่ละชุมชนนาํเสนอ ผลการเก็บขอ้มูล ในประเด็น วธีิการทาํงาน ตั้งแต่การเตรียมงาน 

ขั้นการทาํงาน และสรุปงาน ขอ้มูลองคค์วามรู้ท่ีได ้ บทเรียนปัญหาอุปสรรคท่ีพบ ทางทีมพี่เล้ียงไดเ้ตรียม

เคร่ืองมือการนาํเสนอนาํผลสรุปจากการประชุมในชุมชนใหก่้อนล่วงหนา้ 

1เป้าหมายการจดัเวทีคร้ังน้ีตอ้งการนาํขอ้มูลมาแลกเปล่ียน ระหวา่งชุมชน และหน่วยงาน เพื่อ

ประโยชน์การปรับใช ้ และประสานงานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานในอนาคต กระบวนการนาํเสนอตอ้งการ

ฝึกใหแ้กนนาํเสนอขอ้มูล 

1หลงัการนาํเสนอแลว้เสร็จ มีการแลกเปล่ียนแนวทางการแกปั้ญหาจุดเส่ียง เพื่อสร้างความปลอดภยั

ทางถนน ซ่ึงไดรั้บคาํแนะนาํจากหวัหนา้ขนส่งถึงแนวทางการทาํงาน เช่น บา้นโกตาสํารวจปริมาณรถ ผูข้บั

ข่ีรถในชุมชนเพื่อดูสถานการณ์ แต่เจอผูข้บัข่ีท่ีเป็นเด็กเป็นส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตขบัข่ี ซ่ึงเด็กท่ีมีอายคุรบ 
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15 ปีสามารถทาํใบอนุญาตขบัข่ีรถจกัยานยนตไ์ด ้ ทีมวจิยัชุมชนไม่รู้ขอ้มูลน้ีมาก่อน เขา้ใจวา่การทาํใบ

อนุญาติขบัข่ีตอนอายคุรบ 18 ปี 

1และสังเกตเห็นพฤติกรรม เช่น การไม่สวมหมวก ผูข้บัข่ีไม่ใหส้ัญญาณไฟขณะขบัข่ี นาํมาวเิคราะห์ 

และหลงัจากนั้นทีมวจิยัชุมชนไดเ้ชิญหวัหนา้ขนส่งลงพื้นท่ีเขา้ร่วมประชุม และทาํกิจกรรมในชุมชน เพื่อ

สร้างความเขา้ใจใหก้บัชาวบา้นในเร่ืองความปลอดภยัทางถนน 

 

10. อบรมการเกบ็ และบันทกึข้อมูล  

จากท่ี Node ไดจ้ดัวางกิจกรรม การเก็บและบนัทึกขอ้มูล ถือเป็นภารกิจสาํคญัของกระบวนการวจิยั

เพื่อทอ้งถ่ิน ท่ีพี่นอ้งชาวบา้นในชุมชนตอ้งปฏิบติั ภาระท่ีไม่อยูก่บัความเคยชิน ตามธรรมชาติของเขาเลย 

เม่ือโครงการรับอนุมติัส่ิงท่ีตอ้งทาํเร่ืองแรกคือ การเก็บขอ้มูล การอบรมจึงเป็นหนา้ท่ีของพี่เล้ียงทาํอยา่งไร

การทาํงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ลงเก็บขอ้มูล ตอ้งไดข้อ้มูลกลบัมา ไม่รู้สึกเสียเวลา 

 โครงการวจิยัยอ่ย 3 โครงการ อยากรู้ปริมาณรถ พฤติกรรม ภูมิศาสตร์ตามจุดเส่ียงต่างๆในชุมชนท่ี

กาํหนดไวก่้อน ภายใตเ้ง่ือนไขของชุมชนทั้ง 3 ทีมประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ การประชุมท่ีตอ้งใช้

เวลานานๆ ทาํใหเ้ขาเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ ทาง Node จึงปรับวธีิการจากการจดัฝึกอบรม

แบบต่อเน่ือง 2 วนั มาจดักระบวนการเรียนรู้. ใชเ้วลาในการพดูคุยในระดบัเครือข่ายคนเยอะๆไม่มาก เนน้

การทาํกิจกรรม และประชุมในพื้นท่ี ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. จัดประชุมระดับเครือข่ายเพื่อทาํความเข้าใจในการเกบ็ข้อมูล มีขอ้มูลอะไรบา้งท่ีตอ้งเก็บ ใชว้ธีิ

อะไร และใชว้กีารประชุมระดบัชุมชนเพื่อวางแผนลงรายละเอียดอีกคร้ัง 

2. การจัดประชุมระดับชุมชนเพือ่วางแผนเกบ็ข้อมูล สร้างเคร่ืองมือบันทกึข้อมูล 

เร่ิมดว้ยการเล่าเร่ืองสถานการณ์พื้นท่ีในเครือข่ายการขยบังาน ต่อดว้ยการการประชุมวางแผนระดบั

ชุมชน คือ ขอ้มูลท่ีตอ้งการ วิธีการเก็บ เคร่ืองมือเก็บขอ้มูล และบทบาทของทีม จาํนวนคน และการนดัหมาย

เวลา 

3. ลงปฏิบัติการเกบ็ข้อมูล 

1. บา้นโกตา การนบัปริมาณรถ พฤติกรรม บริเวณจุดเส่ียง “สามแยกเขาขาว” เก็บขอ้มูลโดย

การสัมภาษณ์ตามครัวเรือน เร่ือง ปริมาณการใชร้ถ ประเภทรถ ช่วงอายขุองผูข้บัข่ี ของคน

ในชุมชน และการสาํรวจจุดเส่ียงในชุมชน 

2. เทศบาลตาํบลกาํแพง การนบัปริมาณรถ พฤติกรรม บริเวณจุดเส่ียง “ส่ีแยกมหาจนั” การ

สาํรวจจุดเส่ียงในชุมชน 

3. บา้นคลองนํ้าเคม็ การนบัปริมาณรถ พฤติกรรม บริเวณจุดเส่ียง “หนา้โรงเรียนบา้นคลอง

นํ้าเคม็” การสาํรวจจุดเส่ียงในชุมชน 
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4. การประชุมสรุปข้อมูลระดับชุมชน 

เม่ือมีการทาํกิจกรรมลงเก็บขอ้มูลทีมวจิยัและพี่เล้ียงไดมี้การประชุมสรุปขอ้มูลท่ีได ้ เพื่อเป็น

แนวทางการทาํงานในการทาํงานเก็บขอ้มูลคร้ังต่อไป ส่ิงท่ีตอ้งสรุปใหไ้ดใ้นคร้ังนั้น ดงัน้ี  

1. การเล่าสถานการณ์พื้นท่ีในเครือข่ายกบัการขยบังาน(เล่าสู่กนัฟัง) เพื่อเป็นแนวทางในการขยบั

งานหรือออกงานในพื้นท่ี 

2. ขอ้มูลท่ีตอ้งการในวนันั้น เช่น ปริมาณรถท่ีเขา้ออกจากแยกต่างๆ ประเภทรถ พฤติกรรม 

3. ความรู้ท่ีได ้ บทเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงาน ความรู้สึกใหที้มทาํงาน เช่น “บางเร่ืองท่ีไม่

น่าสนใจ กลบัมาเป็นปัญหาความปลอดภยัทางถนน” 

 

5. เวทนํีาเสนอข้อมูล บทเรียน 

จากท่ีนดัหมายก่อนล่วงหนา้ในช่วงวางแผนกนัใหมี้การมานาํเสนอผลของแต่ละชุมชนซ่ึง

เร่ิมตน้ ตั้งแต่การวางแผน การทาํงานจริง ความรู้ บทเรียน ความรู้สึก นาํไปสู่ส่ิงท่ีจะดาํเนินการในอนาคต 

การนาํเสนอบทเรียน ไดใ้ชเ้วทีการประชุมเครือข่ายนกัวิจยัเป็นเวทีนาํเสนอ มีทั้งนกัวจิยั และเจา้หนา้ท่ี

หน่วยงานเขา้ร่วม ส่ิงท่ีไดน้กัวจิยัไดรั้บรู้ขอ้มูลชุมชนอ่ืน หน่วยงานเร่ิมสนใจวธีิการทาํงานของนกัวิจยัใน

ชุมชน เบ้ืองตน้ไม่เขา้ใจวา่ชุมชนทาํอะไร แต่เม่ือเห็นขอ้มูล จากขอ้มูลวเิคราะห์เป็นแนวทางแกปั้ญหาเร่ิม

วธีิการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายมากข้ึน แตกต่างจากเดิม คือ การรณรงค ์การบงัขบัใชก้ฎหมาย แต่ในดา้นการ

สร้างความตระหนกัไม่ปรากฏใหเ้ห็น ถา้มี ใชว้ธีิการเกณฑเ์ขา้หอ้งฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นนกัเรียน 

 

 

11 เวทฝึีกอบการวเิคราะห์จุดเส่ียง  

การดาํเนินการโครงการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนในพื้นท่ี อ.ละงู จ.สตูล โดย

ผา่นกระบวนการวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน มีพื้นท่ีดาํเนินการ บา้นโกตา บา้นนคลองนํ้าเคม็ และในเขตเทศบาลตาํบล

กาํแพง อ.ละงู จ.สตูล ภายใตก้ารสนบัสนุนของศูนยว์ชิาการความปลอดภยัทางถนน(ศวปถ.) มูลนิธิ

สาธารณะโดสุขแห่งชาติ (มสช.) ชุมชนวจิยัดงักล่าวไดเ้ร่ิมดาํเนินสาํรวจจุดเส่ียงในชุมชน เพื่อนาํมา

วเิคราะห์ ทางศูนยป์ระสานงานในฐานะองคก์รพี่เล้ียงสนบัสนุนกระบวนการจึงจดัฝึกอบรม “การวเิคราะห์

จุดเส่ียง” ใหก้บันกัวจิยัในชุมชน ในวนัท่ี 24 - 25 มีนาคม 2555  ณ บารารีสอร์ท ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล  

ในช่วงเชา้ของวนัเสาร์ท่ี 24 มีนาคม2555  ทางทีมวทิยากรท่ีประกอบไปดว้ย อ.วชุิดา  พรธิภา  

ทีมโหนดพี่เล้ียง สมพงษ ์  จกัรกริช และทีมวจิยัพื้นท่ีในเขตเทศบาลตาํบลกาํแพง ร่วมพาลงพื้นท่ีจุดท่ี 1 

บริเวณหนา้ตลาดสดละงู บริเวณตลาดอยูด่า้นขวามือตามถนนไปทาง จ.ตรัง ซ่ึงตรงกบัตลาดนดั  สภาพถนน
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เป็นส่ีเลนมีเกาะกลาง เป็นท่ีกลบัรถบริเวณ2 จุด คือบริเวณตรงกบัทางเขา้ในตลาดสด  และทางออกของ

ตลาด ในวนัดงักล่าวทางดา้นตลาดจะมีร้านคา้ รถจกัยานยนต ์  ตั้งเรียงราย ปิดทางช่องจราจร ทาํใหก้าร

สัญจรติดขดั  จุดท่ี 2 บริเวณ 4 แยกปากปิง สายรองถนนแคบและมีสิบลอ้วิง่เขา้ออก  การจอดรถท่ีบดบงั

ทางเขา้ออก  

 

   
 

 ต่อดว้ยพื้นท่ีบา้นโกตาบริเวณถนนสายหลกั 416 ท่ีมีทางแยกอยู ่2 ช่วง ไปยงั อ.มะนงั อ.ทุ่ง

หวา้ ตวัตลาดละงู และออกไปยงัตวัเมืองสตูล  สภาพถนนกาํลงัก่อสร้างเป็น 4 เลน มีเกาะกลาง ความ

เส่ียงท่ีพบคือ รถท่ีวิง่มาจากถนนสายรองเพื่อรอ การจอดรถซอ้นกนั  ความเขา้ใจของผูส้ัญจรกบัถนนไม่

สอดคลอ้งกนั ทศันคติ 

 

   
 

 พื้นท่ีบา้นคลองนํ้าเคม็สภาพถนนเป็นทางตรงเป็นเนินก่ึงทางโคง้สองขา้งถนนเป็นชุมชน

กบัโรงเรียน เดิมถนนเป็นสองเลน ปัจจุบนักาํลงัก่อสร้างเป็น 4 เลน  ส่ิงท่ีพบเห็นผูส้ัญจรขบัรถเร็ว จุด

เส่ียงอยูต่รงทางแยกท่ีเช่ือมต่อกบัถนนสายหลกั และบริเวณทางเขา้ออกของโรงเรียนท่ีอยูใ่กลก้บัทางเนิน

โคง้ 
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12 1ศึกษาดูงานการสร้างความปลอดภัยทางถนน 

1ในการดาํเนินโครงการไดว้างแผนการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัดว้ยวธีิการศึกษาดูงานพื้นท่ีท่ีมี 

1ประสบการณ์สร้างความปลอดภยัทางถนน แต่การดาํเนินการในช่วงแรกเป็นการคน้หาแกนนาํ เพื่อ

ดาํเนินการโครงการวจิยั เกรงวา่การศึกษาดูงานช่วงเวลาน้ีไม่เหมาะ คิดวา่แกนนาํยงัไม่เขา้ใจ

กระบวนการวิจยั เกรงวา่อาจจะไม่ใช่ทีมวจิยัตวัจริง คิดวา่กระบวนการพฒันาโครงการเป็นขั้นตอนพิสูจน์

แกนนาํในการทาํงาน ความเอาจริงเอาจงั หลงัจากพฒันาโครงการแลว้เสร็จ ซ่ึงเห็นตวัคนท่ีเป็นแกนนาํใน

ระดบัพื้นท่ีชดัเจนเป็นช่วงท่ีเหมาะสมกวา่ 

1เวทีประชุมเครือข่ายนกัวิจยัเป็นเวทีหาขอ้สรุปในการศึกษาดูงานไดก้าํหนดวนั ส่วนสถานท่ี 

1ศึกษาดูงานประสานผา่นคุณพรธิพา ธรรมรักชยั ช่วยประสานงานภายใตเ้ป้าหมายการ คือ หน่ึงตอ้งศึกษาดู

งานพื้นท่ีท่ีมีประสบการณ์ การสร้างความปลอดภยัทางถนน สองแลกเปล่ียนวธีิการทาํงานดาํเนินความ

ปลอดภยัทางถนนผา่นวธีิการวจิยั และสุดทา้ยตอ้งการถอดบทเรียนการทาํงานของทีมวจิยั อยากเห็น

พฒันาการ 1 ปีท่ีทาํงานร่วมกบัโหนด 

1จากความตอ้งการจึงมีการเลือกพื้นท่ี และกาํหนดวนั ระหวา่งวนัท่ี 23 – 28 เมษายน 2555 โดย 

1พื้นท่ีแรก แลกเปล่ียนการทาํงานวจิยั ร่วมกบัทีมจงัหวดัสมุทรสงคราม ชุมชนความปลอดภยัทางถนน ท่ีบา้น

ดอนนา และบา้นมะกอก จงัหวดัมหาสารคาม และการทาํงานของหน่วยงาน ท่ี อาํเภอเขาสวนกวาง จงัหวดั

ขอนแก่นเร่ิมตั้งแต่การ 

1ทั้ง 3 พื้นท่ีมีความต่างในการทาํงาน เช่น ท่ีชุมชนบา้นดอนนา และบา้นมะกอก เป็นประเด็น การ 

1จดัการจุดเส่ียงท่ีโดยชุมชน มีนกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัมหาสารคามเป็นพี่เล้ียง ส่วนอาํเภอเขาสวนกวาง

ดาํเนินการโดยผา่นสถานีตาํรวจภูธร อาํเภอเขาสวนกวาง โดยผูก้าํกบัอานนท ์ เป็นผูข้บัเคล่ือน ร่วมกบัผูน้าํ 

กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และองคก์ารบริการส่วนตาํบล ให้พื้นท่ีกบัเยาวชนท่ีหลงผดิ มาเขา้ค่ายทาํส่ิงดีๆโดยมี

ผูใ้หญ่ช่วยดูแล สนบัสนุนการทาํงาน ส่วนพื้นท่ีสมุทรสงครามเป็นพื้นท่ีเร่ิมดาํเนินไดแ้ลกเปล่ียนวธีิการ

ทาํงานของนกัวิจยัดว้ยกนั 

1และในวนัทุดทา้ยในการเดินทางทางโครงการไดก้าํหนดใหที้มวจิยั ทั้ง 3 เพื่อแลกเปล่ียน สรุป 
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1บทเรียนการทาํงาน ในฐานะ ท่ีร่วมกนัมา “ตั้งแต่วนัแรก จนถึงวนัน้ี ใชเ้วลา 1 ปี จากการทาํงานร่วมกนัส่ิงท่ี

เห็น ท่ีได ้ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน อะไรบา้งอยา่งไร ใชว้ธีิการใหที้มวจิยั แต่ละคนบอกเล่าในส่ิงท่ีตวัเอง

ไดรั้บ  

1ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัทีมท่ีไดศึ้กษางาน คือ องคค์วามรู้ในการจดัการความปลอดภยัทางถนน โดย 

1วธีิการดาํเนินการโดยชุมชน การสร้างความสัมพนัธ์ภายในทีม และระหวา่งทีม เห็นการเปล่ียนแปลงของ

สมาชิกทีมวจิยัท่ีสารภาพออกมา และการยนืยนัโดยเพื่อนร่วมทีม และท่ีสาํคญัการนาํประสบการณ์ของกนั

และกนัมาปรับใช ้เช่น วธีิการประชุม การประสานงาน  

 

13 1เข้าร่วมประชุมศูนย์อาํนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.สตูล 

1จากท่ีไดด้าํเนินโครงการ ทางโหนดมีโอกาสเขา้ร่วมประชุมศูนยอ์าํนวยการความปลอดภยัทาง 

1ถนนจงัหวดัสตูล มีหน่วยงานในพื้นท่ีจงัหวดั และเครือข่ายจงัหวดัสงขลาเขา้ร่วมผลการดาํเนินงานของแต่

ละหน่วยงาน ในช่วงสุดทา้ยของการประชุมเน่ืองจากไม่ไดว้างกาํหนดการไวก่้อนล่วงหนา้ทางผูป้ระสาน 

คุณสมพงษ ์ หลีเคราะห์ นาํเสนอผลการดาํเนินงาน ซ่ึงรูปแบบงานท่ีมีความแตกต่างหน่วยงานอ่ืนๆใน

จงัหวดั ซ่ึงทางคุณไพศาล ขนุศรี เจา้ภาพงานไดบ้อกการประชุมคร้ังต่อไปจะจดัวาระนาํเสนอ และใหที้ม

วจิยัระดบัชุมชยเขา้ร่วมนาํเสนอดว้ยตวัเอง เพื่อเป็นการเช่ือมประสานระหวา่งหน่วยงาน ท่ีมีเจา้หนา้ท่ี

รับผดิชอบโดยตรง เช่น แขวงการทาง สาํนกังานทางหลวงชนบท โรงพยาบาล  อาํเภอ และหน่วยงานอ่ืนๆ  

 

14 1การติดตามสนับสนุน 

 

ตารางสรุปการลงติดตาม สนับสนุน 

พืน้ทีค่ลองนํา้เค็ม 

ว. ด.ป. ประเด็น/ เร่ือง ผลทีเ่กดิขึน้ 

5  มกราคม เตรียมนาํเสนอ

โครงการ 

    เกิดการยอ้นทวนการดาํเนินงานในช่วงพฒันาโจทย ์เกิด

ความมัน่ใจในการนาํเสนอโครงการ 

19 กุมภาพนัธ์  ประชุมเครือข่าย 3 

พื้นท่ี 

1. ทีมวจิยัไดย้อ้นทวนโครงการท่ีไดน้าํเสนอและส่ิงท่ีควร

ปรับปรุง 

2. ทีมวจิยัไดร่้วมแลกเปล่ียน ออกแบบการขยบังานร่วมกนั  

การนดัหมายประชุมเป็นวาระในระดบัเครือข่าย ในวนัอาทิตย ์

ท่ี2ของทุกเดือน และวาระการพดูคุย การเตรียมงาน สรุปงานใน

ระดบัพื้นท่ี อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง (บา้นคลองนํ้าเคม็ กาํใหทุ้กวนั

ศุกร์ เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป ) 
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22 กุมภาพนัธ์  ติดตาม ขยบังานตาม

แผนงาน 

1. ไดท้บทวนแผนงานโครงการวจิยั การวางบทบาทหนา้ท่ีใน

รูปแบบเป็นคณะทาํงานเช่น คนประสาน  คนจดบนัทึก การเงิน  

ประชาสัมพนัธ์  และออกแบบการดาํเนินงานตามแผนงาน เช่น 

การทดลองนบัรถ การเลือกวนันบัรถโดยเลือกการวนัท่ีมีการ

สัญจรของรถท่ีหนาแน่น (วนัจนัทร์  วนัอาทิตย)์  

26 กุมภาพนัธ์ ติดตาม ขยบังาน 

ออกแบบการนบัรถ

ของผูส้ัญจร สาย416 

(24 ชม.) 

1. ทบทวน  ทดลองนบัรถและบนัทึกลงในแบบตารางแยกตาม

ประเภทรถ 

 

2 มีนาคม ติดตาม สรุปการ

ดาํเนินงานการนบัรถ 

คร้ังท่ี 1   

1. ทีมวจิยัมีความสุข  สุขตรงท่ีไดอ้ยูร่่วมกนั ไดช่้วยเหลือกนั

ดูแลกนั  ไดพ้ดูคุยกนัมากข้ึน  

2. ไดเ้ทคนิคการนบัรถ เช่น การจดัวางเอกสารในการบนัทึก

(โดยแบ่งหมวดประเภทรถท่ีสัญจรบ่อยมาอยูใ่นพวกเดียวกนั) 

การมองรถในระยะล่วงหนา้  สลบักบัมีคนช่วยบอก 

3. ไดข้อ้มูลผูส้ัญจรตลอด 24 ชัว่โมง ในวนัจนัทร์ จาํนวนผู ้

สัญจร 9,392 คนั 

4. ปัญหาท่ีพบ  คือ การนบัรถจะมัว่ในช่วง 1 ชัว่โมงแรก  ถนน

กาํลงัก่อสร้าง “เกิดฝุ่ นละออก” “เส่ียงกบัการเกิดเหตุ  ผูส้ัญจร

ขบัข่ีเร็ว” ทีมงานเหน่ือยกบัการนัง่อยูก่บัท่ี 24 ชัว่โมง  การตั้ง

คาํถามของคนในชุมชน “คนบา้!” “การแกไ้ขปัญหาทาํไม่ได!้”  

ในทางกลบักนัทางทีมวจิยันึกไวใ้นใจวา่เราทาํเพื่อลูกหลาน คน

ในชุมชน “สักวนัหน่ึง เขา..จะเขา้ใจ”พร้อมกบัปัญหาท่ีถูกแก ้

ดว้ยคนบา้..  

5. ออกแบบการสาํรวจจุดเส่ียง เช่น สภาพจุดเส่ียงเป็นอยา่งไร  

ภูมิทศั พฤติกรรมผูส้ัญจร  พร้อมกนักาํหนดวนัสาํรวจ  

9 มีนาคม ติดตาม สรุปการ

ดาํเนินงานการนบัรถ 

คร้ังท่ี 2 และวางแผน

การสาํรวจจุดเส่ียง   

1. มีความสุขท่ีทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นทีม 

2. ไดข้อ้มูลผูส้ัญจรตลอด 24 ชัว่โมง ในวนัอาทิตย ์จาํนวนผู ้

สัญจร 8,758 คนั 

พฤติกรรมของผูส้ัญจรส่วนใหญ่ ขบัรถเร็ว  รถจกัรยานยนตไ์ม่

สวมหมวกนิรภยั(หมวกอยูใ่นตะกร้ารถ) เกือบ 100 % 

18 มีนาคม ติดตาม ประชุมสรุป

การดาํเนินงานการ

     ทีมวจิยัไดท้วนขอ้มูลท่ีสาํรวจและเพิ่มเติมขอ้มูลในแต่ละจุด

เส่ียง  ไดข้อ้มูลจุดเส่ียง รวม 3 จุดเส่ียง ดงัน้ี  
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สาํรวจจุดเส่ียง    จุดท่ี 1 บริเวณสามแยกทางเขา้มสัยดิ 

1. ไดข้อ้มูลการสาํรวจ สภาพตรงสามแยกท่ีเช่ือมติดกบัถนน

สายหลกัชาํรุด  และมีตน้ไมข้ึ้นบดบงัการมองเห็น  

2. พฤติกรรมผูส้ัญจรออกจากซอยเล้ียวขวายอ้นสวนกบัผูส้ัญจร

ถนนสายหลกั 

3. มีการเกิดอุบติัเหตุรถชนกนับ่อยคร้ังในช่วงเล้ียวรถท่ีเกิดจาก

ไม่ใหส้ัญญาณไฟ และขบัรถเร็ว 

4. แนวทางแกไ้ขปัญหา มีป้ายบอกลดความเร็ว  ลูกระนาด  ไฟ

กระพริบ  ใหมี้เกาะกลางถนน  

จุดท่ี 2 บริเวณทางตรงในซอยเขา้มสัยดิ 

1. สภาพถนนแคบ(ประมาณ 2 เมตร) มีบา้นเรือนท่ีเรียงรายต่อ

กนั มีตน้ไมบ้ดบงั(ลํ้าเขา้มาบนถนน) บนถนนมีเส้นเชือกวาง

ขวางถนน(เส้นลดความเร็ว) 

2. เด็กๆข่ีรถจกัรยาน วิง่เล่นบนถนน 

จุดท่ี 3 บริเวณสามแยกมสัยดิ 

1. สภาพถนนเป็นทางแยก  ถนนแคบ ตรงแยกมีส่ิงบดบงัการ

มองเห็น ป้ายโครงการสร้างถนน  กาํแพงมสัยดิ และตรงแยกมี

คูนํ้าทาํใหช่้วงแยกมีพื้นท่ีนอ้ยลง พร้อมกนันั้นมีก่ิงตน้มะนาว 

2. มีการเกิดอุบติัเหตุรถชนกนับ่อยคร้ัง   

แนวทางแกไ้ขปัญหา จุดท่ี 3 

-  เอาป้ายโครงการออก/ ปรับตดัก่ิงตน้มะนาว 

-  ติดกระจกมองเห็น 

-  จดัทาํวงเวยีน 

-  จดัทาํลูกระนาด (ลดความเร็วของรถ) 

-  จดัทาํเส้นแบ่งเลน เส้นรอรถ  

21 มีนาคม ติดตาม  การสาํรวจ

ขอ้มูลและการ

สัมภาษณ์ญาติผู ้

ประสบเหตุ 

  ไดข้อ้มูลจากการลงพื้นท่ีสาํรวจจุดเส่ียง จุดท่ี 9 บริเวณทาง

แยกป้อมยาม ชรบ. ,จุดท่ี 10  บริเวณทางเขา้โรงเรียนบา้นคลอง

นํ้าเคม็, จุดท่ี 11 บริเวณสามแยกทางเขา้อาํเภอละงู 

   และไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์ภรรยาผูเ้สียชีวติจากการ

ประสบอุติเหตุ “นางรอฟีหยะ๊” เล่าใหฟั้งวา่  หลงัจากสามี“ชู

แหม” กลบัจากกรีดยาง เม่ือช่วงเชา้เวลาประมาณ 07.00 น. ของ

วนัพฤหสับดี ท่ี 20 พ.ศ. 2544  ไดอ้อกรถจากบา้นเพื่อไปซ้ือ
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อาหารเชา้ พอมาถึงท่ีเกิดเหตุ(บริเวณสามแยกป้อม ชรบ.) ฝ่ัง

ถนนสายหลกัตรงไปตวัตลาดละงู มีรถกระบะวิง่มาจากสตูล

เพื่อไปขายผกัท่ีตลาดละงู(คนขบัอยูใ่นอาการเมา) เขา้วิง่ชนรถ

ของ “ชูแหม” ทางดา้นหลงั ทาํใหศ้รีษะกระแทกกบัแฮนรถเขา้

อยา่งจงั ทาํให ้“ชูแหม” เสียชีวติทนัที  

    จากอุบติัเหตุดงักล่าวทางประกนัช่วยเป็นเงิน 80,000  บาท  

และคู่กรณีช่วยเป็นค่าเสียหาย 15,000 บาท 

“นางรอฟีหยะ๊”เล่าต่อ วา่  เดิมทีมีอาชีพรับจา้ง(ตดัยาง)และมี

สามีเป็นหวัหนา้ครอบครัว 2ปี กบัการตั้งหลกั กบัเหตุดงักล่าว 

ตนเองในช่วงแรกคิดท่ีจะฆ่าตวัตาย เพราะทาํใจไม่ไดก้บัเหตุท่ี

เกิดอยา่งฉบัพลนัของสามีท่ีเสียไปอีกทั้งยงัมีลูก อยู ่4 คน 

ในขณะนั้น คนโตเรียนอยู ่ป.1  คนเล็กสุดอยูศู่นยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

แต่ความคิดท่ีจะฆ่าตวัตายก็ไดห้ายไปเพราะรู้วา่ยงัมีลูก(ลูกคือ

กาํลงัใจ) และตอ้งต่อสู่กบัโชคชะตาท่ีตอ้งเป็นเสาหลกัของ

ครอบครัว ปัจจุบนัก็ดาํเนินชีวติตามปกติ 

ขอ้สงัเกตจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

1. ความเร็วของรถขายผกั 

2. คนขบัอยูใ่นอาการเมา 

3. ผูเ้สียชีวติไม่สวมหมวกนิรภยั 

23 มีนาคม ติดตาม ประชุมสรุป

การดาํเนินงานการ

สาํรวจจุดเส่ียง และ

วางแผนใหที้ม

วทิยากรอบรม

วเิคราะห์จุด นกัวิจยั

ในพื้นท่ี  กาํหนดจุด

เส่ียงเพื่อมาเป็นส่วน

หน่ึงของการ

ฝึกอบรมฯ     

      ทีมวจิยัไดท้วนขอ้มูลท่ีสาํรวจและเพิ่มเติมขอ้มูลในแต่ละจุด

เส่ียง  ไดข้อ้มูลจุดเส่ียง รวม 6 จุดเส่ียง ดงัน้ี  

จุดท่ี 4 บริเวณสามแยกหลงัมสัยดิ 

1. ถนนเป็นทางแคบ  มีกาํแพงมสัยดิบดบงัการมองเห็น  มี

ตน้ไมใ้หญ่ข้ึนอยูบ่ริเวณโคง้ใน 

2. พฤติกรรมผูส้ัญจรขบัรถเร็ว(เด็ก) 

3. มีการเกิดอุบติัเหตุรถชนกนั   

4. แนวทางการแกไ้ขปัญหา  ติดตั้งกระจกการมองเห็นในทาง

แยก   จดัทาํลูกระนาด (ลดความเร็วของรถ) 

จุดท่ี 5 บริเวณทางโคง้บา้นก๊ะหลาด 

1. สภาพถนนเป็นโคง้เป็นรูปตวัเอส  มีหญา้ข้ึนทาํใหบ้ดบงัการ

มองเห็น (มีการเกิดอุบติัเหตุรถชนกนั  รถจกัรยานยนตห์ลุด

โคง้) 
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2. พฤติกรรมผูส้ัญจร ขบัข่ีเร็ว 

3. แนวทางแก ้ จดัทาํลูกระนาดเพื่อลดความเร็วของรถ 

และพฒันาส่ิงกีดขวางการมองเห็น(ตดัหญา้) 

 จุดท่ี 6 บริเวณทางโคง้ 

1. สภาพถนนเป็นทางโคง้รูปตะขอเก่ียว  ถนนเป็นทางแคบ  

ถนนสูงกวา่ระดบับา้นประมาณ 1 เมตร  มีเสาไฟ2ตน้ อยู่

บริเวณทางโคง้ส่วนในซ่ึงมีความเส่ียงมากโดยเฉพาะช่วง

กลางคืน และไม่มีไฟสาํหรับการมองเห็น(มีการเกิดอุบติัเหตุ

รถสามลอ้ หลุดโคง้) 

2. แนวทางแกไ้ขปัญหา ปรับใหมี้ไฟฟ้าเพื่อสาํหรับการมองเห็น  

ติดสติกเกอร์สาํรับการมองเห็น/ระบายสี ตรงเสาไฟฟ้า  และทาํ

ลูกระนานเพื่อลดความเร็วของรถ 

จุดท่ี 7 บริเวณทางโคง้(บงัมะก๊อน) 

1. สภาพถนนเป็นทางโคง้ต่อกนัสองโคง้  ถนนแคบ 

2. พฤติกรรมผูส้ัญจร ขบัข่ีรถเร็ว 

3. แนวทางแกไ้ขปัญหา  จดัทาํลูกระนาด 

จุดท่ี 8 บริเวณทางแยกเช่ือมกบัถนนสายหลกั 

1. ถนนเป็นทางแยกท่ีเช่ือมติดกบัถนนสายหลกั 

2. จุดบริเวณดงักล่าวมีความเส่ียงของผูส้ัญจรท่ีออกจากถนน

สายรอง และผูท่ี้สัญจรเขา้ทางแยก เน่ืองจากถนนสายหลกัมีการ

สัญจรของผูข้บัข่ีท่ีเร็ว 

3. แนวทางแกไ้ขปัญหา จดัทาํป้ายลดความเร็ว จดัทาํลูกระนาด 

บริเวณถนนสายหลกัก่อนถึงทางแยกเขา้ถนนสายรอง 

30 มีนาคม ติดตาม สรุปการ

ดาํเนินงานการ

สาํรวจจุดเส่ียง   

     ทีมวจิยัไดท้วนขอ้มูลท่ีสาํรวจและเพิ่มเติมขอ้มูลในแต่ละจุด

เส่ียง  ไดข้อ้มูลจุดเส่ียง รวม 3 จุดเส่ียง ดงัน้ี 

จุดท่ี 9 บริเวณทางแยกป้อมยาม ชรบ. 

1. สภาพเป็นแยกเนินโคง้ท่ีสายรองเช่ือมติดกบัถนนสายหลกั

(เป็นเส้นทางขาเขา้ของผูป้กครอง รับ-ส่ง บุตรหลานใน

โรงเรียนบา้นคลองนํ้าเคม็) 

2. ในบริเวณทางแยกดงักล่าวจากสภาพของถนนท่ีเป็นเนินโคง้

ทาํใหก้ารมองลดนอ้ยลงบวกกบัความเร็วท่ีวิง่ตรงทาํใหเ้กิด

ความเส่ียง (บริเวณจุดดงักล่าวมีการเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง) และ
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บ่อยคร้ังท่ีมีการเสียชีวติ คนนอกพื้นท่ี คนในชุมชน  และเด็ก

นกัเรียน 

3. แนวทางแกไ้ขปัญหา  จดัทาํป้ายลดความเร็ว   ทาํลูกระนาด  

และปิดเส้นทางขาเขา้ใหใ้ชท้างเดียว ใหไ้ปใชใ้นสามแยกจุดท่ี 

10( สามแยกป้อม ชรบ.) 

 

จุดท่ี 10 บริเวณทางเขา้โรงเรียน  

1. สภาพเป็นทางท่ีมีถนนสายรองเช่ือมติดกบัถนนสายหลกั

(เป็นเส้นทางขาออกของผูป้กครองส่งบุตรหลานในโรงเรียน

บา้นคลองนํ้าเคม็) 

2. บริเวณจุดดงักล่าวมีการเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง และบ่อยคร้ังท่ี

มีการเสียชีวติ ทั้งนกัเรียน และคนในชุมชน 

3. แนวทางแกไ้ขปัญหา จดัทาํป้ายลดความเร็ว   ทาํลูกระนาด 

และจดัใหมี้อาสาสมคัรคอยระวงั(จดัการจราจรหนา้โรงเรียน) 

ในช่วงท่ีมีการรับ-ส่ง นกัเรียน 

จุดท่ี 11 บริเวณสามแยกทางเขา้อาํเภอละงู 

6 เมษายน ติดตาม สรุปการ

ดาํเนินงานการ

สาํรวจจุดเส่ียง   

  ชวนดู VDO ชุดอบรมวิเคราะห์จุดเส่ียงในวนัท่ี 24-25 มี.ค. 55 

ในช่วงของบทสรุปโดย “คุณสมพงษ”์ ประเด็น บริบทความต่าง

ของแต่ละพื้นท่ี ต่อดว้ย “พี่ไพศาล ปภ.สตูล” ประเด็น ระบบ

กลไกในการนาํเสนอขอ้มูลกบัแนวทางแกไ้ขปัญหาในระดบั

หน่วยหน่วยงาน และเพิ่มเติมขอ้คิด โดย อ.สมบติั  ประเด็น พงั

เมืองกบัเส้นทางท่ีมีการขยายตวัของเมืองมีผลกบัคนในพื้นท่ี

อยา่งไร!   

       ทบทวนขอ้มูลจากท่ีไดส้ํารวจจุดเส่ียงและร่วมแลกเปล่ียน

ร่วมกนั ตามประเด็นดงัน้ี 1. ในถนนสายหลกั(ท่ีกาํลงัก่อสร้าง

ในแบบแปลนไม่มีเกาะกลางถนน)ทาํใหเ้กิดความเส่ียงแก่คน

ในชุมชน  ผูส้ัญจรทัว่ไป โดยเฉพาะลูกหลาน(เด็กนกัเรียน)ท่ีมี

การขา้มไป-มา กบัโรงเรียน  ในท่ีประชุมเสนอแนวคิด คือ จดั

เวทีนาํเสนอขอ้มูลความเส่ียงในถนนสายหลกัใหมี้เกาะกลาง

ถนน  พร้อมกนันั้นใหค้ณะครูโรงเรียนบา้นคลองนํ้าเคม็มาเป็น

ส่วนหน่ึงของการนาํเสนอ และพร้อมกนันั้นใหท้างคณะครู

จดัระบบการรับ-ส่งนกัเรียน  
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2. ถนนสายรองท่ีมีการกาํกบัดูแลขององคก์ารบริหารส่วน

ทอ้งถ่ินตาํบลละงูอยูแ่ลว้นั้น ใหมี้การเสนอรูปแบบในเชิงงาน

ขอ้มูลในแต่ละจุดเส่ียง(6 จุดเส่ียง) เพื่อนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหา

ในแต่ละจุดเส่ียง ภารกิจทีมวิจยั คือ ไปศึกษาขอ้มูลดา้น

โครงการปรับปรุงถนนในแต่ละช่วงปี วา่เป็นอยูอ่ยา่งไร 

 

พื้นท่ีบา้นโกตา 

ว. ด.ป. ประเด็น/ เร่ือง ผลทีเ่กดิขึน้ 

   

5 มกราคม เตรียมนาํเสนอ

โครงการ 

มีการยอ้นทวนขอ้มูล และจดัลาํดบัการนาํเสนอของโครงการ 

19 กุมภาพนัธ์  ประชุมเครือข่าย 3 

พื้นท่ี 

1. ไดร่้วมแลกเปล่ียน ออกแบบการขยบังานร่วมกนั  การนดั

หมายประชุมเป็นวาระในระดบัเครือข่าย ในวนัอาทิตย ์ท่ี2ของ

ทุกเดือน และวาระการพดูคุย การเตรียมงาน สรุปงานในระดบั

พื้นท่ี อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง (บา้นโกตา กาํใหทุ้กวนัเสาร์ เวลา 20.00 

น. เป็นตน้ไป ) 

25 กุมภาพนัธ์  ติดตาม ขยบังานตาม

แผนงาน 

     ไดร่้วมกนัพุดคุยและเล่าความรู้สึกในช่วงการเดินทางและ

ในช่วงการนาํเสนอโครงการโดยมีประเด็นเพิ่มเติมของอาจารย์

สมบติั ท่ีพดูถึงมิติของศาสนาอิสลาม  ในบทบทบญัญติักล่าวอยู่

หรือเปล่าอยา่งไร หรือวถีิความเป็นอยู ่ท่ีสอดคลอ้งกนัอยา่งไร 

จากประเด็นดงักล่าวทาํใหที้มวจิยัไดคุ้ยต่อกนักบัรูปแบบของ

งานวจิยัท่ีสามารถนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาตามบริบทท่ีเป็นอยู ่ 

ต่อดว้ยกบัการเล่าในการประชุมเครือข่ายสร้างความปลอดภยั

ทางถนน 3 พื้นท่ี เก่ียวกบัการขยบังานตามแผนงานโครงการ

และไดน้ดัหมายประชุมเป็นวาระในระดบัเครือข่าย ในวนั

อาทิตย ์ท่ี2ของทุกเดือน และวาระการพดูคุย การเตรียมงาน 

สรุปงานในระดบัพื้นท่ี อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง (ชุมชนบา้นโกตา 

กาํหนดใหทุ้กวนัเสาร์ เวลา 20.00 น. เป็นตน้ไป ) 

   และออกแบบการทดลองนบัรถการสาํรวจ สภาพถนน 

พฤติกรรมของผูส้ัญจร  ประเภทรถท่ีสัญจร  การสัมภาษณ์  ผู ้

อยูใ่นบริเวณจุดเส่ียง ผูป้ระสบเหตุ  ผูเ้ห็นเหตุการณ์ ขอ้มูลเชิง
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สถิติ  ขอขอ้มูลจากหน่วยงาน   และไดก้าํหนดใหว้นัท่ี 3 มี.ค.55 

เวลา  09.00 น. เป็นตน้ไป ให้มารวมตวัท่ีป้อมยาม  ชรบ. 

อุปกรณ์  สมุด  ปากกา  กลอ้งถ่ายรูปและประชุมสรุปงาน ใน

เวลา 20.00 น. ณ กลุ่มออมทรัพยบ์า้นโกตา 

3 มีนาคม ติดตาม สรุปการ

ทดลองนบัรถ 

  ไดท้ราบถึงความรู้สึก ทีมวิจยัตกใจกบัขอ้มูลปริมาณการ

สัญจรท่ีมีมาก พร้อมกบักนัในแค่คิดวา่นบัไปทาํไม(จาํนวนรถ)    

ทบทวนการออกแบบและไดข้อ้มูล(ทดลองนบั ใชเ้วลา 5 ชม.) 

หรือพฤติกรรมผูส้ัญจร (ขาเขา้)ระหวา่ง สตูล-เขาขาว-ตลาดละงู 

3,593 คนั  ระหวา่ง(ขาออก) ตลาดละงู-เขาขาว-สตูล 2,828 คนั 

รวมผูส้ัญจรผา่นชุมชน 6,421 คนั  ปัญหาคือทศันคติของผู ้

สัญจรกบัการใชถ้นนในทางแยก หรือพฤติกรรมของการให้

สัญญาณไฟ   จากขอ้มูลการสัญจรและพฤติกรรมของผูใ้ชร้ถ

กบัถนน 

10 มีนาคม ติดตาม ประชุมสรุป

ขอ้มูลผูใ้ชร้ถใน

ชุมชน 

   ไดร่้วมแลกเปล่ียนการทาํงานกบัปัญหาท่ีพบคือ ในการ

ทาํงานของทีมวจิยั  กบัการมีส่วนร่วม เช่น การประชุม  การการ

นบัรถ  หรือการสาํรวจขอ้มูลผูใ้ชร้ถ มีการดาํเนินงานอยูไ่ม่ก่ี

คน จากปัญหาดงักล่าวจึงหาแนวทางในการทาํงานร่วมกนั

อยา่งเช่น ตอ้งไปพดูคุยกบัคนท่ีไม่เขา้ร่วมวา่มีปัญหาอะไรบา้ง  

อยา่งไร 

    จากการลงพื้นท่ีสาํรวจขอ้มูลและแบ่งกนัรับผดิชอบเป็นโซน 

ขอ้มูลยงัไม่เสร็จ ในท่ีประชุมจึงเสนอใหย้ดืเวลาออกไปอีก 

และกาํหนดใหใ้นวนัท่ี 16 มีนาคม 55 โดยมีขอ้เสนอวา่ใหแ้ต่

ละคนท่ีรับผดิชอบนั้นสรุปออกเป็นตวัเลข เพื่อเป็นการไม่

เสียเวลาในช่วงประชุมคร้ังต่อไป 

17 มีนาคม ติดตาม ประชุมสรุป

ขอ้มูลผูใ้ชร้ถใน

ชุมชน 

  ไดข้อ้มูลการสาํรวจของผูใ้ชร้ถในชุมชน สมาชิก 25 ครัว ขบัข่ี

รถเป็น 192 คน แยกช่วงอาย ุชั้นประถม 12 คน  มธัยม 17 คน  

ผูใ้หญ่ 163 คน  มีใบขบัข่ีรถ 95 คน และไม่มีใบขบัข่ีรถ 97 คน  

จาํนวนรถ 172 คนั แยกเป็นประเภทรถ รถกระบะ 17 คนั  รถ

เก๋ง 12 คนั รถจกัรยานยนต ์ 127 คนั อ่ืนๆ 16 คนั   

 20 มีนาคม ติดตาม การ

ดาํเนินงานทดลอง

นบัรถ 

  ไม่ไดด้าํเนินงานตามแผนงาน เน่ืองจากสมาชิกทีมวจิยัติด

ภารกิจส่วนตวั  และเล่ือนใหเ้ป็นวนัท่ี 24 มี.ค. เป็นวนัสาํรวจ

พร้อมกบัทีมวทิยากรอบรมวเิคราะห์จุดเสียง 
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1พืน้ทีเ่ขตเทศบาลตําบลกาํแพง 

ว. ด.ป. ประเด็น/ เร่ือง ผลทีเ่กดิขึน้ 

5 มกราคม เตรียมนาํเสนอ

โครงการ 

มีการยอ้นทวนขอ้มูล และจดัลาํดบัการนาํเสนอของโครงการ 

19 กุมภาพนัธ์  ประชุมเครือข่าย 3 

พื้นท่ี 

  ไดร่้วมแลกเปล่ียน ออกแบบการขยบังานร่วมกนั  การนดั

หมายประชุมเป็นวาระในระดบัเครือข่าย ในวนัอาทิตย ์ท่ี2ของ

ทุกเดือน และวาระการพดูคุย การเตรียมงาน สรุปงานในระดบั

พื้นท่ี อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง (ในเขตเทศบาลตาํบลกาํแพง กาํใหทุ้ก

วนัศุกร์ เวลา 20.00 น. เป็นตน้ไป ) 

24 กุมภาพนัธ์  ติดตาม ขยบังานตาม

แผนงาน 

  ไดร่้วมแลกเปล่ียน ออกแบบงานโดยการเขียนแผนท่ีจุดเส่ียง

และกาํหนดจุดนบัรถร่วมกนั  

    แจง้การเวทีอบรมการวิเคราะห์จุดเส่ียงในเดือนมีนาคม 2555 

ซ่ึงขอ้มูลการทดลองนบัรถสามารถนาํมาในในช่วงเวทีฝึกอบรม

วเิคราะห์จุดเส่ียง 

5 มีนาคม ติดตาม ประชุม

ออกแบบการทดลอง

นบัรถของผูส้ัญจร 

    ไดท้บทวนออกแบบงานโดยการเขียนแผนท่ีจุดเส่ียงและ

กาํหนดจุดนบัรถร่วมกนั  

    ไดรู้ปแบบการทดลองนบัรถ เช่น มีการแยกประเภทของรถ  

รถจกัรยานยนต ์ รถกระบะ+รถเก๋ง  รถบรรทุก และพฤติกรรม

ของผูส้ัญจร 

9 มีนาคม เตรียม  ทดลองนบั

รถ 

   ไดท้ราบถึงความรู้สึกของทีมวจิยัในช่วงนบัรถ กบัคาํถามขอ

ผูท่ี้สัญจรวา่ “บา้”  แต่บางคนเขา้มาถาม ก็เห็นดว้ยกบัการนบัรถ

และเป็นกาํลงัใจ  และทีมวจิยัตกใจกบัขอ้มูลของผูส้ัญจรท่ีมี

จาํนวนมาก 

  ไดท้บทวนการดาํเนินงานในช่วงเตรียม  เป็นไปตามแผนท่ีวาง

ไว ้

    ไดข้อ้มูลผูส้ัญจร  และพฤติกรรมผูส้ัญจรอยา่งเห็นไดช้ดัคือ 

วนัดงักล่าวมีการเกิดอุบติัเหตุ 1 คร้ัง เหตุเกิดจากปัจจยั 2 ปัจจยั 

คือ บริเวณส่ีแยกมหาจนัทร์มีการเปิดไฟกระพริบ(ไฟระวงั) 

และอีกอยา่งคือ พฤติกรรมของผูป้ระสบเหตุคือการไม่ให้

สัญญาณไฟในช่วงเล้ียว 

16 มีนาคม ประชุมเตรียมเวที   ไดท้บทวนขอ้มูลของผูส้ัญจรในแต่ละประเภทรถ และ
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ฝึกอบรมการ

วเิคราะห์จุดเส่ียง 

พฤติกรรม ขอ้มูลดงักล่าวสามารถนาํไปใชใ้นเวทีฝึกอบรม 

   พร้อมกนันั้นไดอ้อกแบบการสาํรวจ แบ่งทีมและนดัหมายการ

สาํรวจจุดเส่ียงเพื่อนาํไปใชใ้นเวทีดงักล่าว 

30 มีนาคม ติดตาม ขยบังานตาม

แผนงาน 

  ไดท้บทวนการฝึกอบรมการวเิคราะห์จุดเส่ียง  เกิดความมัน่ใจ

กบังานขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดแ้กปั้ญหาได ้

   ไดป้ระเด็นเพิ่ม จากการชวนพดูประเด็นการจดัการพื้นท่ีบน

ถนนกบัพอ่คา้แม่คา้ พฤติกรรมการจอดรถ หนา้ตลาดสดละงู

(ในช่วงวนัตลาดนดั)   

6 เมษายน ติดตาม ประชุม

เตรียมศึกษาดูงาน 

ไดท้บทวนการดาํเนินงาน 
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บทที ่4 

ผลการดําเนินงาน 

 

1. เกดิโครงการวจัิยสร้างความปลอดภัยทางถนน 

ในการสร้างรูปธรรมพื้นท่ีสร้างความปลอดภยัทางถนนโครงการมีพื้นท่ีไดว้างเป้ามาย 3 พื้นท่ี 

มีการแนะนาํทาํความเขา้ใจ ใชว้ธีิการเลือกพื้นท่ีภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี 

1. เป็นพื้นท่ีอยูบ่ริเวณถนนสายละงู 416 ฉลุง – ละงู มีการเช่ือมโดยถนนผา่นชุมชน 

2. เป็นพื้นท่ีมีปัญหาการจราจร และเกิดอุบติัเหตุบ่อย 

จากเง่ือนไขขา้งตน้ซ่ึงเล็งเห็นวา่พื้นท่ีในเขตเทศบาลตาํบลกาํแพง ในความรับผดิชอบของ

เทศบาลตาํบลกาํแพง บา้นโกตาในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํแพง และบา้นคลองขดุ ในเขตองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลละงู และเปล่ียนมาเป็นบา้นคลองนํ้าเค็มเป็นหมู่บา้นท่ีอยูถ่ดัมาอีก เน่ืองจากแกนนาํขอ

ถอนตวั อนาคตการเช่ือม หรือส่งต่อกบัทอ้งถ่ิน 

สภาพปัญหาของของแต่ละพื้นท่ี คือ เขตเทศบาลตาํบลกาํแพง เป็นชุมชนเมือง ศูนยร์วม

การจราจรของอาํเภอละงู ไม่มีป้ายบอก  ไม่มีกระจก มีสัญญาณไฟแต่ไม่สามารถใชง้าน เน่ืองรถจะติดมาก

เม่ือใชส้ัญญาณไฟ  มีป้ายโฆษณาปิดบงัป้ายสัญลกัษณ์  การสัญจรของรถมีมากในชัว่โมงเร่งด่วน ขบัรถ

ประมาท ผูข้บัข่ีขาดวนิยั ในการขบัข่ีเช่น  ไม่ใหส้ัญญาณไฟในขณะเล้ียวหรือจอด  จอดรถลํ้าเส้น ผูข้บัข่ีขาด

มารยาทขณะใชเ้ส้นทางร่วม หรือทางแยก 

หมู่บา้นโกตามีลกัษณะเป็นก่ึงชานเมือง มีถนนทางหลวงแผน่ดิน สาย 416 ซ่ึงเป็นทางสัญจร

สายหลกัเพื่อผา่นไปยงัสถานท่ีดงัต่อไปน้ี  สายไปอาํเภอทุ่งหวา้และจงัหวดัตรัง, สายสายไปเขตเทศบาล

ตาํบลกาํแพงและท่าเรือปากบารา,   สายไปตาํบลฉลุง อาํเภอเมืองสตูลและอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา, 

สายไปอาํเภอมะนงัและร่วมถนนสาธารณะในหมู่บา้น,  มีประเภทรถท่ีวิง่ผา่นในช่วงเวลาเร่งด่วนประกอบ

ไปดว้ย รถบรรทุก  รถโดยสารประจาํทาง  รถรับส่งนกัเรียน  รถส่วนบุคคล  มีการเกิดอุบติัเหตุ อนั

เน่ืองมาจากสาเหตุสภาพถนนชาํรุด ถนนแคบ ไม่มีป้ายสัญลกัษณ์และสัญญาณไฟ  ส่ิงกีดขวางและการ

สัญจรของรถมีมากในชัว่โมงเร่งด่วน ขบัรถประมาท ผูข้บัข่ีขาดวนิยั ในการขบัข่ีเช่น  ไม่ใหส้ัญญาณไฟ

ในขณะเล้ียวหรือจอด  จอดรถลํ้าเส้น ผูข้บัข่ีขาดมารยาทขณะใชเ้ส้นทางร่วม หรือทางแยก  

บา้นคลองนํ้าเคม็ เป็นชุมชนนอกเมืองการสัญจรของผูใ้ชถ้นนสายหลกัเขา้สู่เมืองสตูล  จงัหวดั

สงขลา  จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัตรัง และจงัหวดัอ่ืนๆ ประกอบไปดว้ย รถโดยสารประจาํทาง  รถบสั ตรัง-

สตูล,  รถทวัร์ สตูล-ภูเก็ต-กทม.  รถตูโ้ดยสาร ละงู-สตูล,  ละงู-หาดใหญ่,  รถสองแถว ละงู-สตูล,  รถรับส่ง

นกัเรียน ละงู-สตูล,  รถบรรทุกรับจา้ง, รถส่วนบุคคลท่ีเดินทางไปทาํงานเส้นทางจากละงู – ตวัเมืองสตูล,  

รถบริการรับส่งนกัท่องเท่ียว ไปยงัอาํเภอมะนงั และท่าเรือปากบารา 
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การสัญจรของผูใ้ชร้ถบนถนนเส้นหลกัผา่นชุมชนบา้นคลองนํ้าเคม็ทาํให้เกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง 

ผูป้ระสบอุบติัเหตุส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นท่ี ท่ีไม่ชาํนาญเส้นทาง ในช่วงทางโคง้ก่ึงทางตรงทาํใหผู้ส้ัญจร

ขบัรถเร็ว ถนนเป็นทางแคบ ถนนล่ืนไม่มีป้ายบอก  ไม่มีไฟใหแ้สงสวา่ง ไม่มีทางมา้ลายระหวา่งชุมชนกบั

โรงเรียนบา้นคลองนํ้าเคม็ ยิง่ในพื้นท่ีของโรงเรียนอยูบ่ริเวณทางโคง้ทาํให้เกิดความเส่ียงแก่เด็กนกัเรียน/

ผูป้กครองท่ีเดินทางเพื่อรับส่งในช่วงเชา้-บ่ายเป็นอยา่งมาก   อีกประการหน่ึงคือ ผูส้ัญจรขาดวนิยัในการขบั

ข่ีและละเลยความปลอดภยั เช่น ไม่สวมหมวกนิรภยั  ขบัรถดว้ยความเร็ว  ช่วงแซงหรือจอดรถไม่ให้

สัญญาณไฟตามกฎจราจร 

อีกทั้งขณะน้ี ถนนสาย 416 กาํลงัขยายถนนเป็น 4 ช่องทางจราจร คาดวา่อนาคตความเร็วรถท่ี

วิง่ผา่นชุมชน โดยเฉพาะบา้นโกตา และบา้นคลองนํ้าเคม็ มีจุดทางร่วม ทางแยกเป็นพื้นท่ีทวคีวามรุนแรงข้ึน

กวา่เดิม 

จากพื้นท่ีดงักล่าวเร่ิมมีการพูดคุยทาํความเขา้ใจโครงการและพฒันาโครงการวธีิและขั้น

(รายละเอียดอยูส่่วนท่ี 2) จนเกิดโครงการวจิยัดงัน้ี 

1. โครงการศึกษาแนวทางสร้างความปลอดภยัทางถนนในพื้นท่ีบา้นคลองนํ้าเคม็ หมู่ท่ี 16 

ตาํบลละงู  อาํเภอละงู  จงัหวดัสตูล 

2. โครงการสร้างความปลอดภยัทางถนนโดยการมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลตาํบลกาํแพง 

อาํเภอละงู  จงัหวดัสตูล 

3. โครงการศึกษาแนวทางสร้างความปลอดภยัทางถนนในพื้นท่ีบา้นโกตา ม.7 ต.กาํแพง 

อาํเภอละงู จงหวดัสตูล 

(รายละเอียดโครงการในภาคผนวก) 

   

2. สรุปผลการดําเนินการโครงการวจัิย 

• โครงการศึกษาแนวทางสร้างความปลอดภัยทางถนนในพืน้ทีบ้่านคลองนํา้เค็ม หมู่ที ่

16 ตําบลละงู  อาํเภอละงู  จังหวดัสตูล  

  การดาํเนินงานอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ กบัวางแผนจดัทีมทาํงาน ก่อนหนา้นั้นทีมเขร่้วม

กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั เช่น การอบรมเก็บและบนัทึกขอ้มูลแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์จุด

เส่ียง ในส่วนกิจกรรมโครงการยอ่ยในพื้นท่ี มีการสาํรวจจุดเส่ียง การสาํรวจปริมารรถท่ีวิง่ผา่นชุมชนท่ีมา

ของความเส่ียง และการประชุมทีมเพื่อวางแผนการทาํงาน ประชุมสรุปผลการทาํงาน 

 สภาพท่ีพบในการศึกษา คือ ชุมชนมีถนนสาย 416 ผา่นชุมชน รถวิง่เร็วมา ยิง่ใน

ชัว่โมงเร่งด่วนในช่วงเชา้ และเยน็ อีกทั้งอยูใ่นช่วงของการขยายถนนจาก 2 ช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องทาง
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จราจร เม่ือทีมไปตรวจสอยขอขอ้มูล แบบแลนการก่อสร้างถนนจากบริษทัผูรั้บเหมา อยูใ่นชุมชน แบบถนน

ในพื้นท่ีเป็นถนนใชรู้ปแบบเกาะกลางสี อาจจะส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติของคนในชุมชนในการขา้มถนนไป 

มาระหวา่งสองฝ่ัง เช่น การไป-กรีดยาง เด็กขา้มถนนไปโรงเรียน ส่ิงท่ีน่ากลวัท่ีสุดคือ หนา้โรงเรียนเป็นทาง

โคง้ ข้ึนเนิน ขอบถนนท่ีสร้างใหม่อยูติ่ดร้ัว หรือประตูโรงเรียน  

 นอกจากนั้นจุดเส่ียงอ่ืนๆในชุมชนมีการลงสาํรวจ ไดเ้ห็นวธีิการแกปั้ญหาของคน

ชุมชน มีการนาํเชือกท่ีใชผ้กูสมอเรือประมงขยาดใหญ่มาวางพาด ขวางถนนเพื่อลดความเร็วของรถ 

เน่ืองจากเป็นถนนซอยมีขนาดกวา้งประมาณ 5 เมตร บา้นอยูติ่ดถนน 

 แนวทางการดาํเนินอนาคต คือ จากศึกษาดูงานท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม ไดรั้บขอ้มูล

การแก ้ หรือปรับถนนท่ีอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างให้รีบดาํเนินการก่อนท่ีผูรั้บเหมาจะส่งมอบงาน ถา้ส่ง

มอบไปแลว้การดาํเนินแกไ้ขนอกแบบตอ้งรอถึง 2 ปีวา่จะแกไ้ขได ้ เป็นเง่ือนไขกฎหมาย ถา้หากตอ้งการแก้

แกไขในระหวา่ง 2 ปี ตอ้งเสนอผา่นมติคณะรัฐมนตรี มองเป็นเร่ืองยาก 

 ดงันั้นในเม่ือชุมชนตอ้งการท่ีจะใหมี้การก่อสร้างถนนท่ีมีเกาะกลาง ระหวา่งน้ีการ

ดาํเนินการตอ้งศึกษาขอ้มูลการใชถ้นนของคนในชุมชน เช่น การขา้มถนนไปมา ในการดาํเนิน

ชีวติประจาํวนั คือ การประกอบอาชีพ ไปปฏิบติัภารกิจทางศาสนา ไปโรงเรียนมีปริมาณมาก นอ้ย อยา่งไร 

จดัประชุมประชาคมหมู่บา้นจดัทาํขอ้เสนอประสานงานต่อไปยงัแขวงการทาง และเขา้ท่ีประชุมศูนย์

อาํนวยการความปลอดภยัทางถนน เพื่อดาํเนินแกไ้ข และการศึกษาขอ้มูลจุดเส่ียง การแกปั้ญหาจุดเส่ียงอ่ืน

ในชุมชน โดยคนในชุมชน ร่วมหน่วยงาน 

 บทเรียนท่ีได ้ คือ เม่ือก่อนชาวบา้นมองแต่การขอถนนให้ตดัผา่นชุมชนอยา่งเดียว จะ

โคง้ อนัตรายแค่ไหนไม่คาํนึง จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งคิดอนาคตจะสร้างถนนคราใดตอ้งดูระบบความปลอดภยั และ

ปัญหาอ่ืนๆท่ีจะตามมา เช่นนํ้ าท่วม หรืออ่ืนๆ 

2. โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลตําบลกาํแพง 

อาํเภอละงู  จังหวดัสตูล 

เขตเทศบาลตาํบลกาํแพงเป็นชุมชนเมืองท่ีไดรั้บการสนบัโครงการ มีการดาํเนินการ

เก็บขอ้มูลปริมาณรถ ตามจุดเส่ียงท่ีกาํหนดไวใ้นการอบรมการเก็บและบนัทึกขอ้มูล ก่อนเร่ิมงานไดป้ระชุม

วางแผนการทาํงานโดยทีมวจิยั และคณะทาํงานกาํหนดพื้นท่ี เพื่อเป็นการทดลองเก็บขอ้มูล เพื่อเป็นแนว
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ทางการทาํงาน สร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มูล และทาํอยา่งไรการทาํกิจกรรมนบัปริมารรถ และพฤติกรรม

ครอบคลุมมากท่ีสุด   

จุดท่ีใชใ้นการทดลองการนบัปริมาณรถ และพฤติกรรมของผูใ้ชร้ถ บริเวณส่ีแยกไฟ

แดง ทีมวจิยัชุมชนใชเ้วลา 5 ชัว่โมงในการทาํงาน มานัง่สรุปบทเรียนการทาํงาน ทั้งขอ้มูลท่ีได ้ บทเรียนใน

การทาํงานคร้ังต่อไป เช่น การสร้างเคร่ืองมือเก็บบนัทึกใหล้ะเอียดมากข้ึน ขอ้มูลเพื่อดูปริมาณการเขา้ออก

จากแยกต่างๆ เพื่อนาํไปสู่การจดัการวางแผนการจราจรภายในเขตเทศบาล 

ซ่ึงในบางจุดเส่ียงในขณะท่ีทีมฝึกอบรมวิเคราะห์จุดเส่ียง ลงพื้นท่ีเพื่อสาํรวจจุดเส่ียง

บริเวณส่ีแยกปากปิง อุบติัเหตุเกิดข้ึนบ่อย เห็นปริมารรถเยอะ มีรถบรรทุกจอดรอเล้ียว ถา้สามารถสาํรวจ

ขอ้มูลปริมาณรถเขา้ออกไดน้าํไปสู่การวางแผนการเดินรถ เช่น ถา้หากปริมาณรถบรรทุก 100 คนั ต่อวนั 

จอดรอเล้ียวคนัละประมาณ 3 นาท่ี เท่ากบัวา่ ตอ้งสูญเสียเวลาทั้งหมด 300 นาที เท่ากบั 5 ชัว่โมงท่ีรถจอด

แน่น่ิงท่ีส่ีแยก ส่งผลต่อระบบไฟแดงท่ีมี แต่ไม่สามารถเปิดใชไ้ด ้ ฉนั้นการเก็บขอ้มูลปริมารรถสามารถ

นาํไปใชใ้นการวางแผนการจราจร สู่ความปลอดภยัทางถนน 

นอกจากจุดเส่ียงขา้งตน้ทางทีมไดป้ระชุมเพื่อลงสาํรวจจุดเส่ียงในเขต แต่เม่ือถึงวนันดั

หมายภายในทีมเกิดอุบติัเหตุเสียชีวติ ทาํใหต้อ้งยกเลิกกิจกรรมวนันั้นไป ละทางทีมวจิยัวางแผนท่ีเก็บขอ้มูล

ระบบการตลาดนดัละงู ถึงเร่ืองเง่ือนไขการใหส้ัมปทานตลาด วา่มีมาตรการป้องกนัหรือความปลอดภยัทาง

ถนน ซ่ึงตอ้งประสานงานกบัเทศบาลฯ 

3. โครงการศึกษาแนวทางสร้างความปลอดภัยทางถนนในพืน้ทีบ้่านโกตา ม.7 ต.กาํแพง 

อาํเภอละงู จงหวดัสตูล 

บา้นโกตาเร่ิมตน้ดว้ยการประชุมทีมอธิบานภาระกิจการทาํงานวจิยั บทบาทของ

นกัวจิยั ทุกคนไดรั้บสมุดบนัทึกขอ้มูล กาํหนดทุกวนัเสาร์แรกของเดือน เวลา 20.00 น.เป็นวนัประชุมทีม ใช้

สถานท่ีกลลุ่มออมทรัพยเ์ป็นท่ีประชุม 

ในการประชุมเครือข่ายนกัวจิยั มีการบอกเล่าภารกิจนกัวิจยั ส่ิงท่ีทีมตอ้งเตรียม ไม่วา่

อุปกรณ์การประชุม กระดาษ ปากกา อาหารวา่งระหวา่งการประชุม เป็นหนา้ท่ีของทีม การจ่ายเงิน ระบบ

บญัชีการเงิน และเอกสารมีคนรับผดิชอบ  

การประชุมนดัแรกสนุกเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทุกคนไดรั้บ หลายคนเขา้ร่วมประชุมไม่

เคยมีสมุดปากกา แต่คราวน้ีมีให ้และทุกคนทาํหนา้ท่ีจด เร่ิมตน้ พี่เล้ียงคุณสมพงษ ์หลีเคราะห์ ฝึกวธีิการจด

บนัทึกลงสมุดมีประเด็นอยา่งไร 
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การทาํงานเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางโครงการโหนดใหมี้การฝึกอบรมการเก็บและบนัทึก

ขอ้มูล โดยใชว้ธีิการเชิงปฏิบติัการ จากโจทยท่ี์ไดรั้บท่ีประชุมวางแผนใชก้ารศึกษาขอ้มูลปริมาณรถไป

พร้อมกบัการฝึกเก็บและบนัทึกขอ้มูลไปคราวเดียวกนั ทีมมีการวางแผนจดัแบ่งหนา้ท่ีการทาํงาน สร้าง

เคร่ืองมือในการบนัทึกขอ้มูล นดัหายเวลาทาํงาน 

วนัเร่ิมเก็บขอ้มูล ส่ิงท่ีเป็นน่าสงสัย ของผูผ้า่นไปผา่นมา วา่คนกลุ่มน้ีมานัง่ทาํอะไร 

เน่ืองจากเป็นทางแยก รถผา่นไป – มา เยอกมาก มีคาํถาม “เขากาํลงัทาํอะไร” จากวศิวกรคุมงานก่อสร้าง

ถนน จากรถสายตรวจตาํรวจภูธรอาํเภอละงู จนโทรศพัทส์อบถามผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงเป็นหวัทีมวจิยั และกลุ่ม

ชาวบา้นในพื้นท่ีมาถาม และพดูคุย บางคนช่วยนบัปริมาณ 

ส่ิงท่ีไดจ้ากการทาํงาน มีความตกใจขอ้มูลตวัเลขรถผา่นไปมา ตั้งคาํถาม วา่ “นึกไม่ถึง

จะมาถึงขนาดน้ี” ดา้นพฤติกรรมการขบัข่ี คือ ไม่ใหส้ัญญาณไฟในการขบัข่ี รถท่ีกาํลงัรอจะเล้ียงไม่สามารถ

เดาออกไดเ้ขาจะไปไหนกนัแน่ วเิคราะห์วา่จึงเป็นท่ีมาของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน  

ส่ิงท่ีไดรู้้ต่อ คือ การก่อสร้างถนนใหม่ ไม่มีทางแยกเขา้บา้นตา เน่ืองจากมีทางแยก 2 

แยกใกลก้นั จะใชร้ะบบทางกลบัรถ (U-Turn) เป็นส่ิงท่ีทีมตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มเติม และสร้างการมีส่วนร่วมกบั

ชุมชนในแกปั้ญหาชุมชน ขอ้มูลท่ีวา่นั้น ตอ้งไปดูปริมาณรถเขา้ออกในเส้นทางแยกเขาขาวมีปริมาณเท่าไหร่ 

ถา้ไม่ทางแยก ใหร้ถเดินแบบตอ้งกลบัรถจะเป้นอยา่งไรบา้ง 

ต่อมาทีมไดท้าํแบบสอบถามขอ้มูลการใชร้ถของคนในชุมชน เช่น ปริมาณรถ ผูข้บัข่ี 

ช่างอายตุ่าง จากการสรุปขอ้มูล พบวา่ “เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีขบัรถจกัยานยนตไ์ด ้และไม่มีใบขบัข่ี  

จากความรู้ทั้งหมดนั้นเป็นโจทยท่ี์ตอ้งคิดต่อ เช่น คนขบัรถไม่ใหส้ัญญาณไฟเป็นท่ีมา

ของอุบติัเหตุ น่าจะเร่ิมตน้การรณรงคก์ารใหส้ัญญาณไฟ เม่ือผูข้บัข่ีใหส้ัญญาณไฟ เท่ากบัวา่มีการวางแผน 

เม่ือมีการวางแผนการจะเล้ียว จะตอ้งดู ทาํให้เขาเกิดความปลอดภยั ส่วนขอ้ม๔ลเด็กขบัรถ ตอ้งระดม

ความคิดจะทาํอยา่งไรกบัเด็ก และทางแยกเขาขาวใชว้ธีิการเปิดประชุมประชาคม โดยเชิญหน่วยงาน

รับผดิชอบใหข้อ้มูลเพิ่มเติม และหาทางออกร่วมกนั 

 

3. เกดิแกนนําสร้างความปลอดภัยทางถนน 

1. แกนนําชุมชนโดยทมีวจัิยเป็นแกนหลกัในการขับเคลือ่นในการสร้างรูปธรรมในพืน้ที ่

แกนนาํสร้างความปลอดภยัทางถนน เร่ิมตน้จากการประสานผูน้าํทางการ เช่น 

ผูใ้หญ่บา้น สมาชิก อบต. และสมาชิกสภาเทศบาล ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีท่ีมีความสัมพนัธ์อยู ่เพื่อ

ชกัชวนเขา้ร่วมโครงการสร้างความปลอดภยัทางถนน ตามวธีิดงัน้ี 

• ใชว้ธีิการประชุมทาํความเขา้ใจ โดยนาํแสนอขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ ผลกระทบท่ี

ไดรั้บจากอุบติัเหตุ การแกปั้ญหาของหน่วยงานรับผดิชอบ และผลการแกไ้ขปัญหา 
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• ชวนวเิคราะห์การเกิดอุบติัเหตุโดยการวาดแผนท่ีจุดเส่ียง ในแต่ละพื้นท่ี  

• วเิคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ใครมีความเส่ียงมากท่ีสุด ระหวา่งคนในชุมชน และ

นอกชุมชน 

• นาํเสนอประสบการณ์การวิจยัเพื่อทอ้งถ่ินในการแกปั้ญหาชุมชนท่ีผา่นมา และ

ชวนคิดต่อถา้ถึงการนาํวธีิการแกปั้ญหาแบบงานวิจยั มาใชก้บัการสร้างความปลอดภยัทางถนนในระดบั

ชุมชน และแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

• เร่ิมตน้กระบวนการพฒันาโจทยว์จิยัในพื้นท่ี 3 ชุมชนผา่นกระบวนการระดม

ความคิดออกแบบงานวิจยั (รายละเอียดอยูส่่วนท่ี 2) ในขั้นตอนน้ีเป็นการพฒันาศกัยภาพแกนนาํในชุมชน 

เช่น การระดมความคิด ทกัษะการเขียน การพดูและนาํเสนอในท่ีสาธารณะ 

 

2. แกนนําในระดับเครือข่าย มีที่มาจาก 2 กลุ่ม คือ  

1. ตวัแทนจากชุมชน 3 ชุมชน ซ่ึงผา่นการพูดคุยในชุมชน และเป็นบุคคลท่ีมีท่ีความสามารถ 

มีแนวคิดในดา้นกระบวนการสร้างความปลอดภยัทางถนน  

2. จากหน่วยงาน เช่น จากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภยั สถานีตาํรวจภูธร 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โรงพยาบาล โดยการประสานงานเขา้ร่วมประชุมการนาํเสนอขอ้มูลโครงการ 

การประชุมพฒันาโจทยโ์ครงการวิจยั และท่ีผ่านมามีคุณไพศาล ขุนศรี เจา้หน้าท่ีสํานักงานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณะภยัจงัหวดัสตูล พตท.บุญเลิศ ตรัศศิริ สารวตัรสืบสวน สภ.ละงู เขา้ร่วมประชุมหารือเพื่อ

จดัเวทีนาํเสนอโครงการสร้างความปลอดภยัทางถนน และรับหน้าท่ีประสานงานหน่วยงานเขา้ร่วม เชิญ

แกนนาํ 3 ชุมชนเขา้ร่วมประชุมสัมมนา การสร้างความปลอดภยัทางถนน (รายละเอียดในบทท่ี 2) 
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ผลการค้นหาและพฒันาแกนนําชุมชนเขตเทศบาลตําบลกาํแพง 

ช่ือ –สกุล บทบาท/หน้าที ่ การเปลีย่นแปลง 

นายสักกาเรีย  แดงนุย้ สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลกาํแพง • เขา้ใจกระบวนการทาํงานความ

ปลอดภยัทางถนน 

• เรียนรู้วธีิการวจิยัทอ้งถ่ิน 

• เกิดทกัษะ การบนัทึกประชุม การ

เขียนกระดาน  การพดูและ

นาํเสนอขอ้มูล 

• เกิดทกัษะการวเิคราะห์จุดเส่ียง 

• เกิดความมัน่ใจกบั

กระบวนการวิจยั  การใชข้อ้มูลกบั

การแกไ้ขปัญหา 

นายมนูญ  ราเยน็ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.3 

นายภูเมศ  ไฉนวงษ ์ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.3 

นายจาํลอง  สลกัคาํ ตวัแทนชุมชนนาโตะ๊พอ่ 

นายอรุณ  หยรีาเหม อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

จ่าสิบเอกทว ี สวา่งเพชร   อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน • กาํลงัเรียนรู้กระบวนการสร้าง

ความปลอดภยัทางถนน 

 

นายทศพล  จิระศิริมาศ ผูใ้หญ่บา้น ม.3 

นายวนิิจ  หลงหา ตวัแทนชุมชนบา้นออกพฒันา 

นายเล็ก  ชูสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลกาํแพง 

นายธาดา  แท่นเอียด อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

นายอาํหรน ทิ้งปากนํ้า อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

นายเกียรติ  ราเยน็ ตวัแทนชุมชนซอย 6 

นายอดุลย ์ ชาํนาญ ตวัแทนชุมชนนาโตะ๊พอ่ 

 

แกนนําชุมชนบ้านโกตา 

ช่ือ –สกุล บทบาท/หน้าที ่ การเปลีย่นแปลง 

นายวรัิช  โอมณี ผูใ้หญ่บา้น • เขา้ใจกระบวนการทาํงานความ

ปลอดภยัทางถนน 

• เรียนรู้วธีิการวจิยัทอ้งถ่ิน 

• เกิดทกัษะ การบนัทึกประชุม 

การเขียนกระดาน  การพดู

นาํเสนอขอ้มูล 

• เกิดทกัษะการวเิคราะห์จุดเส่ียง 

นายเลาะ  โซะติก ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง 

นายตาบ  หวนัหมาน กรรมการ/ผูจ้ดัการร้านคา้ชุมชน 

นายสมจิตร  มินเด็น กรรมการ/ผูจ้ดัการร้านคา้ชุมชน 

นายยรรจง  สง่า กรรมการกองทุนหมู่บา้น 

นายสุรศกัด์ิ  เต้ียเล็ก คนในชุมชน 

นายวรีะยธุ  หลงหนั ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง 

นายยโุซ๊ะ  สันเจริญ ท่ีปรึกษาร้านคา้ชุมชน 
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นายวรัิตน์  ปานแขวง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบ • เกิดความมัน่ใจกบั

กระบวนการวิจยั  การใชข้อ้มูล

กบัการแกไ้ขปัญหา 
  

 

แกนนําชุมชนบ้านคลองนํา้เค็ม 

ช่ือ –สกุล บทบาท/หน้าที ่ การเปลีย่นแปลง 

นายดนอาหวาบ  มณีโชค อดีตผูใ้หญ่บา้น • เขา้ใจกระบวนการทาํงาน

ความปลอดภยัทางถนน 

• เรียนรู้วธีิการวจิยัทอ้งถ่ิน 

• เกิดทกัษะ การบนัทึก

ประชุม การเขียน

กระดาน  

• การพดูและนาํเสนอ

ขอ้มูล 

• เกิดความมัน่ใจกบั

กระบวนการวิจยั  การใช้

ขอ้มูลกบัการแกไ้ขปัญหา 

• เกิดทกัษะการวเิคราะห์

จุดเส่ียง 

นายม่ากน  สาเล่หมนั ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น 

นายยอูดั  โตะ๊ฝา สมาชิกเกษตรกรประจาํหมู่บา้น 

นางสาววนัดี  อิดทิ้ง อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น 

นายธนกฤต  อโนทยั กรรมการมสัยดิ 

นายสยาม  ตนัประดิษฐ์ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น (ฝ่ายรักษาความ

ปลอดภยั)     

นายบริพนัธ์  แซ่หลี อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น 

นายสมนึก  ลิพงั ชุดรักษาความปลอดภยัประจาํหมู่บา้น • เรียนรู้กระบวนการวจิยั 

• เขา้ใจกระบวนการทาํงาน

ความปลอดภยัทางถนน 

นางตีหยาด  อุศมา อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น 

นายอดินนัท ์ หวนัสู กรรมการกองทุนหมู่บา้น 

นางสุปราณี  มารามาศ กรรมการกองทุนหมู่บา้น 

นายหสับลเลาะ  สันมาแอ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลละงู 
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แกนนําเครือข่าย 

ช่ือ –สกุล หน่วยงาน  

นายไพศาล ขนุศรี สาํนกังาน ปภ. จ.สตูล • เรียนรู้กระบวนการวจิยั 

• เขา้ใจกระบวนการทาํงานความปลอดภยั

ทางถนน 

• การติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งดา้นความปลอดภยัทางถนน 

• เติมเตม็งานขอ้มูลแก่ทีมวจิยั และ

แนวทางการแกไ้ขปัญหาในระบบกลไก

ของแต่ละหน่วยงาน 

พตท.บุญเลิศ ตรัสศิริ 

 

สารวตัรสืบสวน สภ.ละงู 

 

• เรียนรู้กระบวนการวจิยั 

• เขา้ใจกระบวนการทาํงานความปลอดภยั

ทางถนน 

นางไพรํา  จุย้ชุม หวัหนา้ขนส่งละงู • เรียนรู้กระบวนการวจิยั 

นายอาเสด หนูวงศ ์ รองนายกเทศมนตรี

เทศบาลตาํบลกาํแพง 

• เรียนรู้กระบวนการวจิยั 

• เขา้ใจกระบวนการทาํงานความปลอดภยั

ทางถนน 

• เป็นท่ีปรึกษา และเขา้ร่วมประชุมในการ

พฒันาโจทยว์จิยั 

นายสักกาเรีย  แดงนุย้ สมาชิกสภาเทศบาลตาํบล

กาํแพง 

• เขา้ใจกระบวนการทาํงานความปลอดภยั

ทางถนน 

• เรียนรู้วธีิการวจิยัทอ้งถ่ิน 

• เกิดทกัษะ การบนัทึกประชุม การเขียน

กระดาน  การพดูและนาํเสนอขอ้มูล 

• ติดต่อประสานงานกบัองคก์รรัฐ และ

แกนนาํในชุมชน 

• เกิดทกัษะการวเิคราะห์จุดเส่ียง 

• เกิดความมัน่ใจกบักระบวนการวจิยั  การ

ใชข้อ้มูลกบัการแกไ้ขปัญหา 

• เกิดทกัษะการนาํเสนอ และดาํเนินงาน

การประชุม 

นายวรัิช  โอมณี ผูใ้หญ่บา้นโกตา 

นายดนอาหวาบ  มณีโชค อดีตผูใ้หญ่บา้นคลอง

นํ้าเคม็ 
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4. กระบวนการทาํงานสร้างความปลอดภัยทางถนน 

กระบวนการพฒันาแกนนาํใชว้ธีิการดงัน้ี 

1. ใหข้อ้มูล สถานการณ์อุบติัเหตุในพื้นท่ี วธีิการทาํงานแบบวจิยั สามารถนาํมากบัการสร้าง

ความปลอดภยัทางถนน 

2. กระตุน้ ตั้งคาํถามชวนคิด วิเคราะห์ เร่ืองอุบติัเหตุ เช่นอุบติัเหตุ และความปลอดภยัเป็น

หนา้ท่ีของใคร .ใชว้ธีิอะไรแกปั้ญหา ตวัเองกบัการดูแลความปลอดภยัทางถนนเป็นอยา่งไร 

3. ระดมความคิด ขอ้มูลพื้นท่ี จุดเส่ียง โดยการวาดแผนท่ีชุมชน 

4. ใชเ้คร่ืองมือในการออกแบบตามกระบวนการ ความรู้อะไรบา้งท่ีสามรถนาํเราไปสู่การ

แกปั้ญหาความรู้ท่ีไดไ้ปใชแ้กปั้ญหาอยา่งไร โดยย ํ้าเสมอวา่ “เราคิดใหล้ะเอียดก่อนลงมือทาํจริง” 

5. พฒันาทกัษะแกนนาํไประหวา่งทาง ดา้นการวางแผน  การคิด การเขียน พดู โดยใหมี้การ

จดบนัทึก การข้ึนเขียนชาร์ต นาํการประชุม การะดมความคิดเห็นก่อนเร่ิมประชุมชวนทบทวนคราวท่ีแลว้ 

ดว้ยการนาํเสนอ การใหท้าํจดัทาํประเด็นเพื่อนาํเสนอในเวที :ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีตอ้งจริงขณะทาํวจิยั 

6. การใชข้อ้มูลเพื่อขบัเคล่ือน (เอาผลสรุปจากการ อบรมการวเิคราะห์จุดเส่ียง และการเก็บ 

และบนัทึกขอ้มูล ) จากบริบทของแต่ละชุมชนท่ีแตกต่างกนั ชุมชนบา้นคลองนํ้าเคม็เป็นพื้นท่ีชานเมืองท่ีมี

สภาพถนนเป็นทางตรง  ขอ้มูลท่ีทดลองนบัรถ (24 ชม.) หรือพฤติกรรมผูส้ัญจร ระหวา่ง สตูล-ละงู 4,857 

คนั  ระหวา่ง ละงู-สตูล 4,535 คนั รวมผูส้ัญจรผา่นชุมชน 9,392 คนั   

จากขอ้มูลของผูส้ัญจรปัญหาหลกัคือ พฤติกรรมการขบัรถท่ีใชค้วามเร็วสูงพร้อมกนันั้นกบั

ปัจจุบนัท่ีมีการขยายของถนนจาก 2 เลน มาเป็น 4 เลน มีเกาะกลางสี (กระเทย) ในเวทีไดเ้สนอแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหาโจทยห์ลกัคือ ความเส่ียงของเกาะกลางสี (กระเทย) ท่ีคาดวา่จะก่อใหเ้กิดความเส่ียงกบัผู ้

สัญจร คนในชุมชน หรือเด็กนกัเรียนท่ีตอ้งขา้มถนนทุกวนั ขอ้มูลดงักล่าวมีเพียงพอแลว้หรือไม่!  ถา้มีการ

ขอใหป้รับเปล่ียนเกาะกลางท่ีมีวตัถุ หรือตอ้งมีขอ้มูลอยา่งอ่ืนมาประกอบ เช่น จาํนวนนกัเรียนท่ีขา้มแต่ละ

วนั หรือความคิดเห็นคนในชุมชน  แต่ในส่วนของการประสานงานในระดบัหน่วยงาน โดยมี พี่ไพศาล 

(เจา้หนา้ท่ี ปภ.สตูล)ช่วยประสาน 

พื้นท่ีชุมชนบา้นโกตาท่ีมีขอ้มูลของผูส้ัญจร(ทดลองนบั ใชเ้วลา 5 ชม.) หรือพฤติกรรมผู ้

สัญจร (ขาเขา้)ระหวา่ง สตูล-เขาขาว-ตลาดละงู 3,593 คนั  ระหวา่ง (ขาออก) ตลาดละงู-เขาขาว-สตูล 2,828 

คนั รวมผูส้ัญจรผา่นชุมชน 6,421 คนั  ปัญหาคือทศันคติของผูส้ัญจรกบัการใชถ้นนในทางแยก หรือ

พฤติกรรมของการใหส้ัญญาณไฟ   จากขอ้มูลการสัญจรและพฤติกรรมของผูใ้ชร้ถกบัถนน ขอ้มูลดงักล่าว
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สามารถนาํมาวเิคราะห์และออกแบบการปรับเปล่ียนทศันคติ/พฤติกรรมไดอ้ยา่งไร  หรือการออกแบบของ

ถนนท่ีเก่ียวกบัการจดัการวางแผนพงัเมืองท่ีมีผลกบักบัผูใ้ชถ้นน หรือนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาเร่ืองภยัทาง

ธรรมชาติไดด้ว้ย(นํ้าทว้ม)  

พื้นท่ีในเขตเทศบาลตาํบลกาํแพงเป็นชุมชนเมืองและเป็นท่ีเมืองของการคา้ขาย ของคนใน 

อ.ละงู และอาํเภอใกลเ้คียง มีขอ้มูลพฤติกรรม การผูส้ัญจรบริเวณ 4 แยกมหาจนัทร์ (ตั้งแต่เวลา 07.30-10.30 

น.) เขา้-ออก ระหวา่ง สตูล-ตลาดละงู-ตรัง จาํนวน 3,667 คนั  และการสัญจรระหวา่ง ตลาดละงู-ตรัง-สตูล 

จาํนวน 2,216 คนั รวมผูส้ัญจร 5,883  คนั  ตวัสัญญาณไฟแดงกระพริบตลอด  พฤติกรรมส่วนใหญ่ไม่ให้

สัญญาณไฟ  (ช่วงเวลาดงักล่าวเกิดอุบติัเหตุ 1 คร้ัง ระหวา่งรถจกัรยานยนตด์ว้ยกนั เหตุ เพราะไม่ให้

สัญญาณไฟเล้ียว) ขบัข่ีเร็ว  อีกทั้งมีรถบรรทุกสิบลอ้วิง่ผา่น ทาํใหก้ารสัญจรติดขดัและมีความเส่ียงท่ี

ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

จากกรณีปัญหาในเขตเทศบาลควรมีขอ้มูลเชิงประจกัร เช่น ขอ้มูลของผูส้ัญจร  พฤติกรรม

การสัญจร  ท่ีสามารถนาํไปการการแกไ้ขปัญหา การปรับเปล่ียนการสัญจรของรถบรรทุก  การจดัระเบียบ

การตั้งร้านของพ่อคา้แม่คา้ในช่วงวนัตลาดนดั เป็นตน้ 

 

5. การนําความรู้ทีไ่ด้จากการพูดคุยไปทดลองปฏิบัติ 

หลงัจากการประชุมในวนัท่ี 6 ก.ค. 54 ท่ีผา่นมาเป็นผลใหคุ้ณสักกาเรีย แดงนุย้ ไดน้าํวิธีการไป

ทดลองแกปั้ญหาการจราจรทางเขา้โรงเรียนนิดาร์ ในเขตเทศบาลตาํบลกาํแพง มีจุดเส่ียง (สามแยกซอย 5,7 ) 

การสัญจรรถของรถรับส่งนกัเรียน ในช่วงเวลา 07.00 - 08.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 15.30 – 16.30 น. สภาพ

เป็นซอยแคบ  ทาํใหเ้กิดรถติดขดัมาก ผูส้ัญจรทางเขา้-ออก ใชอ้ยูท่างเดียวคือซอย 5   

เสนอแนวทางใหก้บัคณะอาจารยค์วรท่ีจะใชเ้ส้นทางของรถรับส่งนกัเรียนใหก้าํหนดเขา้ทาง

เดียว คือ ซอย 5 (ขาเขา้) และตอนขาออกให้ออกทาง ซอย 7 จากนาํเสนอแนวทางาดงักล่าว ทางคณะครูเห็น

ดว้ยกบัการเสนอแนะ จึงไดป้ระกาศเสียงตามสายใหผู้รั้บส่งนกัเรียนเขา้ออกตามท่ีกาํหนด และไดจ้ดัป้าย

สัญลกัษณ์เขียนขอ้ความ รถวิง่ทางเดียวในชัว่โมงเร่งด่วน โดยใชฟิ้วเจอร์บอร์ดผกูติดไวก้บัป้ายสัญญาณ

หยดุตรวจไวต้รงสามแยกป้อมยามบริเวณแยกใน ท่ีเช่ือมต่อกนัระหวา่งซอย 7 กบั ซอย 5 มีคณะทาํงานท่ีอยู่

ปากซอยช่วยบอกกล่าวกบัผูข้บัข่ี 

หลงันั้นหน่ึงวนัเร่ิมเห็นการสัญจรดีข้ึน  พอวนัท่ีสองยิง่เร่ิมเห็นความชดัเจนข้ึน คือการสัญจร

รถในซอยมีความคลอ้งตวัข้ึนและมีความปลอดภยัมากข้ึนตามลาํดบั ต่อมามีการประสานงานกบัเทศบาล

ตาํบลกาํแพง เพื่อจดัทาํระเบียบดงักล่าว และจดัทาํป้ายถาวร 
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บทที ่5 

สรุปและเสนอแนะ 

 

การดาํเนินงานโครงการสร้างความปลอดภยัจราจรแบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ีอาํเภอละงู จงัหวดัสตูล  

ในช่วงระยะเวลา ปี เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน – มีนาคม 2554 ในช่วงเร่ิมตน้การทาํงาน การทาํงานจะให้

นํ้าหนกัในการศึกษาขอ้มูล การประสานงาน พื้นท่ีชุมชนเป้าหมาย หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างการมีส่วน

ร่วม โดยมีบา้นโกตาหมู่ท่ี 7 ต.กาํแพง อ.ละงู เขตเทศบาลตาํบลกาํแพง ต.กาํแพง อ.ละงู และบา้นคลอง

นํ้าเคม็ ต.ละงู อ.ละงู สาเหตุท่ีเลือกพื้นท่ีดงักล่าว ใชถ้นนสาย 416 (ละงู –สตูล) เป็นตวัเช่ือมพื้นท่ี และแต่ละ

พื้นทีมีบริบทท่ีแตกต่างกนั โดยมีเขตเทศบาลเป็นชุมชนเมืองเป็นจุดศูนยร์วม บา้นโกตาเป็นจุดเช่ือมต่อออก

จากเมืองเรียกวา่ชานเมือง และบา้นคลองนํ้าเคม็ เป็นชุมชนชนบท อีกทั้งพื้นท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลขององคก์าร

บริหารส่วนทอ้งถ่ิน คือ เทศบาลตาํบลกาํแพง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํแพง และองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลละงู ตามลาํดบั เพื่อประสานงานในอนาคต 

ในเบ้ืองตน้เป็นการคน้หาแกนนาํ ผูน้าํในระดบัชุมชน เร่ิมชกัชวนเรียนรู้การสร้างความปลอดภยั

ทางถนนแกนนาํชุมชน ใชว้ธีิการดงัน้ี 

1. จดัประชุมกลุ่มระดบัชุมชนนาํเสนอขอ้มูลโครงการ การเกิดอุบติัเหตุผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จดัทาํ

ขอ้มูลเอกสารแจกกลุ่มเป้าหมาย 

2. ประชุมกลุ่มยอ่ยพื้นท่ีวเิคราะห์สถานการณ์ในพื้นท่ี การเกิดอุบติัเหตุ การแกปั้ญหาท่ีผา่นมา 

ใครเส่ียงท่ีสุด น่าจะเป็นผูท่ี้รู้ขอ้มูลมากท่ีสุด ท่ีจะเป็นคนแกปั้ญหา 

3. นาํวธีิการแกปั้ญหาโดยใชฐ้านขอ้มูล ท่ีขา้วของขอ้มูล หรือชุมชนเป็นการทาํงาน โดยวธีิการ

วจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน ยกตวัอยา่งพื้นท่ีในจงัหวดัสตูล 

4. สร้างการเรียนรู้โดยการจดักระบวนการเรียนรู้เป็นรายชุมชน ในเวทีพฒันาโจทยว์จิยั และ

โครงการวจิยั ตามลาํดบั  

5. เขา้ร่วมเวทีสร้างความปลอดภยัทางถนนระดบัจงัหวดัเพื่อเรียนรู้การทาํงานของหน่วยงาน 

 

เม่ือโครงการวจิยัระดบัชุมชนดาํเนินการมีการพฒันาศกัยภาพในดา้นเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์จุด

เส่ียง การเรียนรู้ประสบการณ์จากต่างพื้นท่ี เพื่อนาํวธีิการสร้างรูปธรรมพื้นท่ี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ กบั

องคก์รและหน่วยงานในพื้นท่ี สรุปดงัน้ี 

1. มีการสนบัสนุนใหชุ้มชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีและหน่วยงานระดบัจงัหวดั  เขา้มามี

ส่วนร่วมในการกระบวนการ1เรียนรู้1 ประสานทางเจา้หนา้ท่ี และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมาร่วมพดูคุย แลกเปล่ียน

ขอ้มูลความปลอดภยัทางถนน ทั้งในมิติของชุมชน และในส่วนของหน่วยงาน เกิดการประสานงานเขา้ร่วม

ประชุมการสร้างความปลอดทางถนนตามบทบาทของหน่วยงาน 
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2. มีการพฒันาศกัยภาพแกนนาํชุมชนในพื้นท่ีนาํไปสู่การเป็นผูน้าํ (Change Agent) ในดา้นการสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนในพื้นท่ีระดบัชุมชนและจงัหวดัใชว้ธีิการวจิยั ในการพฒันาโครงการทีม

ชุมชนพฒันาทกัษะในดา้นการพดู การเขียน การเขียน การเขา้ร่วมประชุมกบัหน่วยงานในดา้นความ

ปลอดภยัทางถนน การวเิคราะห์จุดเส่ียง การเก็บและบนัทึกขอ้มูล และการเรียนรู้ประสบการณ์บทเรียนจาก

ต่างพื้นท่ี 

3. มีการพฒันาโครงการวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินดา้นการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนจาํนวน 3 

โครงการ บา้นโกตา หมู่ท่ี 7 กาํแพง อาํเภอละงู บา้นคลองนํ้าเคม็ ตาํบลละงู อาํเภอละงู และชุมชนในเขต

เทศบาลตาํบลกาํแพง ขณะน้ีการดาํเนินโครงการ 

4. ในพื้นท่ีโครงการวิจยัเร่ิมเห็นขอ้มูลท่ีจะนาํไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความปลอดภยั

ทางถนน กรณีบา้นคลองนํ้าเคม็ ท่ีตอ้งดึงขอ้มูลการขา้มถนนของคนทั้งสองฝ่ัง และนาํมาวางแผน กรณีบา้น

โกตานาํขอ้มูลเด็กขบัรถจกัยานยนต ์ มาวางแผนต่อเน่ือง กรณีเขตเทศบาลปริมาณในจุดเส่ียงนาํไปสู่การ

จดัการจราจร และมีการนาํประเด็นวธีิการสร้างความปลอดภยัทางถนนไปทดลองทาํจริง กรณีเขตเทศบาล

ตาํบลกาํแพง ทาํใหค้นในทีมเร่ิมเห็นความสาํเร็จในอนาคต 

 

4.1 ตารางเปรียบเทียบผลผลิต (output) 

กจิกรรม ผลผลติ(output) 

ทีต้่องการ 

ผลผลติ(output) 

ทีเ่กดิขึน้จริง 

ผลลพัธ์(outcome) 

ทีเ่กดิขึน้จริง 

1)จดัประชุมพื้นท่ี

ระดบัชุมชน 

1)ไดข้อ้มูลเกิดอุบติัเหตุ .

ในพื้นท่ี 

2)ไดแ้กนนาํ อาสาสมคัร

ในการสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยัทางถนน

ในพื้นท่ี 

- ชุมชนความเขา้ใจ

แนวทางการสร้าง

ความปลอดภยัทาง

ถนน 

- ไดแ้กนนาํ

อาสาสมคัรในการ

สร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนนใน

พื้นท่ี 

- คณะทาํงานไดเ้ขา้ใจ

ความคิด ความรู้สึก

ของคนในชุมชน

เก่ียวกบัอุบติัเหตุ  การ

แกปั้ญหา  และ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

2)ประสาน

หน่วยงานองคก์รท่ี

เก่ียวขอ้ง 

1)ไดข้อ้มูล แนวทางการ

มีส่วนร่วมในดา้นความ

ปลอดภยัทางถนน 

- ไดข้อ้มูลการเกิด

อุบติัเหตุของแต่ละ

หน่วยงาน 

- มีการประสานความ

ร่วมมือในการจด

กิจกรรมสร้างความ

เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานลง

พดูคุยปัญหากบชุมชน 

ซ่ึงเม่ือก่อนคิดวา่งานน้ี

เป็นบทบาทของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ชาวบา้นเป็นผูเ้ขา้ไปมี
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กจิกรรม ผลผลติ(output) 

ทีต้่องการ 

ผลผลติ(output) 

ทีเ่กดิขึน้จริง 

ผลลพัธ์(outcome) 

ทีเ่กดิขึน้จริง 

ปลอดภยัทางถนน ส่วนร่วม 

3) เวทีประสานและ

เช่ือมโยงภาคี

เครือข่ายคน ขอ้มูล 

ความรู้ ดา้นความ

ปลอดภยั 

1)ไดชุ้ดความรู้ 

คนทาํงาน หน่วยงาน 

องคก์ร งานวจิยั 

โครงการต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของ

อุบติัเหตุ 

- ไดข้อ้มูล ความรู้ 

ดา้นความปลอดภยั

ทางถนนเช่น จุดเส่ียง

ในพื้นท่ี และถนนสาย

รอง สถิติอุบติัเหตุ 

และวธีิการท่ีใชแ้กไ้ข

ปัญหา ในระดบั

จงัหวดัและระดบั

ชุมชน 

-ไดพ้บปะ แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกบั

ตวัแทนหน่วยงาน 

องคก์รแต่ละองคก์ร

ในพื้นท่ีทาํงาน 

- ทาํใหที้ม

ประสานงานเขา้ใจ

บทบาทภารกิจของ

งานความปลอดภยัทาง

ถนนและการแกปั้ญหา

การเกิดอุบติัเหตุของ

แต่ละหน่วยงานมาก

ข้ึน 

- สามารถประสานให้

เกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรู้กลไกการ

ทาํงานร่วมกนัไดผ้า่น

หน่วยงานและองคก์ร 

- แนวทางการ

ประสานงานทาํงาน

ร่วมกนั เช่น การนาํ

ขอ้มูลความมา

แลกเปล่ียนร่วมกนั 

 

4)สร้างการเรียนรู้

โดยลงพื้นท่ีชุมชน 

 

1)เกิดการเรียนรู้ในการ

สร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนน 

- แกนนาํ และท่ี

ปรึกษาไดเ้ขา้ใจ

กระบวนการทาํงาน 

 

- เกิดการประสานงาน

ระหวา่งหน่วยงานและ

ชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรม

สร้างความปลอดภยั

ทางถนน 

- แกนไปช่วย

สนบัสนุนกิจกรรม

พฒันาโครงการใน

พื้นท่ีชุมชนอ่ืนๆ 
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กจิกรรม ผลผลติ(output) 

ทีต้่องการ 

ผลผลติ(output) 

ทีเ่กดิขึน้จริง 

ผลลพัธ์(outcome) 

ทีเ่กดิขึน้จริง 

5) การพฒันาโจทย์

วจิยัเพื่อทอ้งถ่ินใน

ประเด็นความ

ปลอดภยัทางถนน 

1)เกิดโครงการวจิยั 3

โครงการ 

 

 

 

 

- ไดแ้กนนาํชุมชน

ทาํงานวจิยัสร้างความ

ปลอดภยัทางถนน  

- ไดโ้จทยว์ิจยัสร้าง

ความปลอดภยัทาง

ถนน กาํลงักาํลงั

พฒันาเป็น

โครงการวจิยั 

-  

 

- แกนนาํไดเ้รียนรู้

วธีิการ แบบวจิยั 

- แกนนาํชุมชนมีการ

พฒันาทกัษะ การพดู 

การเขียน การวางแผน

งานมากข้ึน 

- แกนนาํรูปแบบจาก

การวางแผนพฒันา ไป

ทดลองใชแ้กปั้ญหา

การจราจร 

- แกนนาํชุมชนมีความ

มัน่ใจ ในแนวทางการ

ทาํงาน ไม่กลวัท่ีจะ

แลกเปล่ียนกบั

เจา้หนา้ท่ี 

อบรมการเก็บและ

บนัทึกขอ้มูล 

แกนนาํมีทกัษะความรู้

ในการดาํเนินงานการ

เก็บขอ้มูล 

ไดเ้รียนรู้ทกัษะวธีิการ

เก็บขอ้มูล และการ

บนัทึกขอ้มูล 

ไดเ้คร่ืองมือการเก็บ

ขอ้มูล 

มีความมัน่ใจการ

ทาํงานมากข้ึนจาก 

เทคนิค วธีิการท่ีได ้

อบรมการวเิคราะห์

จุดเส่ียง 

แกนนาํไดเ้รียนวธีิการ

วเิคราะห์ในดา้นการ

สร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยับนทอ้งถนน 

ไดแ้นวทางการ

วเิคราะห์จุดเส่ียง และ

ขอ้มูลประสบการณ์

วเิคราะห์ในพื้นท่ีอ่ืนๆ 

 

สามารถนาํแนวทางมา

วเิคราะห์กบัพื้นท่ีจุด

เส่ียงในชุมชน 
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กจิกรรม ผลผลติ(output) 

ทีต้่องการ 

ผลผลติ(output) 

ทีเ่กดิขึน้จริง 

ผลลพัธ์(outcome) 

ทีเ่กดิขึน้จริง 

ศึกษาดูงานเรียนรู้

ประสบการณ์ 

แกนนาํไดเ้รียนรู้

ประสบการณ์พื้นท่ีสร้าง

ความปลอดภยัทางถนน

มาเป็นแนวทางในพื้นท่ี 

แกนนาํไดเ้ห็น

แนวทาง วธีิการ ของ

พื้นท่ีการสร้างความ

ปลอดภยัทางถนน 

ทีมวจิยัแต่ละพื้นท่ีได้

รู้จกั และเขา้ใจการ

ทาํงานของกนัและกนั 

เวทีแลกเปล่ียน

ประสบการณ์และ

สรุปบทเรียนการ

ดาํเนินงานในพื้นท่ี 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

การดาํเนินงานระหวา่ง

พื้นท่ี 

- มีการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ของแต่

ละพื้นท่ี 

- เห็นการเปล่ียนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนกบัทีมวจิยั 

ไดฝึ้กการนาํเสนอ

ขอ้มูลของชุมชน 

ติดตามสนบัสนุน

โครงการวจิยัเพื่อ

ทอ้งถ่ิน 

ไดรู้้สถานการณ์การ

ดาํเนินการโครงการวจิยั 

เช่น ผลท่ีเกิดข้ึน ปัญหา 

แนวทางการทาํงาน  

- แต่ละชุมชนเกิดการ

ปฏิบติังานตามแผนท่ี

วางไว ้

- มีการแกปั้ญหาท่ี

เกิดข้ึนระหวา่งการ

ดาํเนินการ 

ทีมิวจิยัมีความเขา้

สร้างการเรียนรู้

กระบวนการ 

4.2 ปัญหา อุปสรรค  

1. การพฒันาโจทยว์จิยั ทาํคนใหม่ และเป็นชาวบา้นใหม่ ตอ้งทาํความเขา้ใจ และใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมจึงตอ้งใชเ้วลา 

2. ในช่วงเดือนสิงหาคมในพื้นท่ีเป็นช่วงเดือนถือศีลอด พื้นท่ีของดการประชุม และต่อมาเกิดนํ้า

ท่วมใน 2 ชุมชน แกนนาํส่วนใหญ่ เป็นอาสาสมคัรทาํงาน การพฒันาโจทย ์จดัเวทีตอ้งล่าชา้ 

และเม่ือเร่ิมพดูคุยต่อ บางส่วนเร่ิมลืม ต่อความคิดเดิมไม่ค่อยติด 

3. การจดัทีมงานวจิยัในบางพื้นท่ี เช่น เขตเทศบาลหลายคนไม่เคยชินกบัทาํงานลงรายละเอียด 

การประชุมแบบต่อเน่ือง นิยมชมชอบกบัระบบผูน้าํ คิดให ้ทาํให ้จึงต่อมีการเพิ่มทีม  

4. การประสานหน่วยงานเขา้ร่วมกระบวนการ ยงัไม่ครอบคลุมหน่วยงาน เน่ืองจาก เป็นงาน

สร้างการเรียนรู้ก่อนทาํงาน ธรรมชาติโดยทัว่ไปอยากเห็นรูปธรรมในกรแกปั้ญหา หน่วยงาน

ท่ีเขา้มาจึงเป็นความชอบโดยส่วนตวัเป็นตน้ทุน จึงสามารถเขา้มาเรียนรู้กบัพี่นอ้งชุมชน 

 

4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา  

1. ใชก้ารพฒันาโครงการแบบจดัเวทีรวม 3 พื้นท่ี แทนท่ีการลงเป็นรายพื้นท่ี 
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2. ปรับแผนการดาํเนินงานจากระยะท่ี 1 มาดาํเนินการต่อ เช่น การพฒันาศกัยภาพก่อนการดาํเนิน

โครงการวจิยั 

3. ดาํเนินการวางแผนร่วมกนัระหวา่งทีมประสานงานและนกัวจิยัในการในโครงการในการ

ทาํงานร่วมกนัเพิ่มข้ึน 

4. เพิ่มทีมทาํงานใชว้ธีิการทาํงานและมองตวัคน ซ่ึงบางคร้ังคนท่ีมองวา่ 

 

4.4 ข้อค้นพบระหว่างการประสานงาน/ดําเนินงาน 

1. ชวนวเิคราะห์ความเส่ียงของท่ีเกิดข้ึน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนระหวา่งคนในพื้นท่ีกบันอกพื้นท่ี 

นาํไปสู่ความสาํคญัในการแกปั้ญหาความปลอดภยัทางถนน 

2. การสร้างการเรียนรู้ท่ีไม่ใช่เพียงการฝึกอบรม แต่ใชว้ธีิแบบจดักระบวนการต่อเน่ือง เช่น 

วธีิการเก็บ และบนัทึกขอ้มูล 

 

4.5 เทคนิคและวธีิการที่นํามาใช้ 

1. ใหชุ้มชนมาเป็นเจา้ภาพในงานกิจกรรม โครงการทาํหนา้ท่ีสนบัสนุน แลกเปล่ียนความรู้สึก

ของผูเ้ขา้ร่วม เช่น หน่วยงานมาช่วยสนบัสนุนชุมชนตามบทบาทของหน่วยงาน คนใน

ชุมชนรู้สึกภูมิใจในการเป็นเจา้ภาพ มากวา่การเป็นผูเ้ขา้ร่วม เสริมการทาํตามหนา้ท่ีของ

หน่วยงาน 

2. การแลกเปล่ียนประสบการณ์ของแต่ละบุคคล มาทาํความเขา้ใจ 

3. การสร้างบรรยากาศในการพูดคุยแบบเป็นกนัเอง ใหที้มรู้สึกเรียนรู้ และสามารถทาํไดท้ั้งท่ี

เป็นวธีิการท่ียาก 

4. การสรุปบทเรียนหลงัจากการทาํกิจกรรมเพื่อถอดความรู้ท่ีได ้การพฒันาท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเอง 

5. เทคนิคการชวนทีมวจิยัสรุปและเขียนรายงานกิจกรรมดงัน้ี 

1. เร่ิมตน้จากการวางประเด็นในการสรุปทาํงาน เช่น เป้าหมายการทาํงาน วธีิการ

ดาํเนินงาน ขอ้มูลความรู้ ผลสืบเน่ือง บทเรียน ปัญหาอุปสรรค  

2. ระดมความคิดภายทีมวจิยั ตามประเด็น และบนัทึกขอ้มูล โดยใชใ้ชแ้ผนท่ีความคิด ( 

Mind Map) เม่ือระดมครบประเด็นจดัลาํดบัหวัขอ้ก่อนหลงั 
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3. อธิบายรายละเอียด (เล่า) ทีละประเด็น และเขียนบนัทึกต่อเน่ือง (เขียนตามท่ีเล่า) 

และตรวจสอบอีกคร้ัง ถา้หากเวลาไม่พอในการเขียนใชว้ิธีการแบ่งประเด็นไปเขียน

ตามขอ้ 3 นาํกลบัมารวมกนั และตรวจสอบ 

6. ชกัชวนแกนนาํไปร่วมแลกเปล่ียนในการประชุมสัมมนาในงานความปลอดภยัทางถนนใน

ระดบัต่าง ๆ สามารถกระตุน้ความสนใจของแกนนาํไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

4.6 ปัจจัยเง่ือนไขของการดําเนินโครงการ 

1. การพฒันาโครงการตอ้งอาศยัเวลาท่ีต่อเน่ือง 

2. การนาํนกัวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินเขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถสร้างความมัน่ใจในการทาํงาน 

3. แกนนาํหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมงาน สอจร. มีเป็นกนัเองกบัแกนนาํชุมชนสามารถประสานงาน

เขา้ร่วมกิจกรรม แบบตวัต่อตวัได ้ไม่มีตอ้งมีระเบียบทางราชการ 

4. รูปแบบการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ เนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัมาก่อน แลว้ต่อ

ยอดเร่ืองงานภารกิจ 

การดําเนินงานในระยะต่อไป 

จากการดาํเนินงานในระยะท่ี 1 ซ่ึงใชร้ะยะเวลา ตั้งแต่ช่วงเดือน พฤษภาคม 2554 – เมษายน 2555 

ในกระบวนการทาํงานส่วนใหญ่เป็นช่วงการศึกษาขอ้มูลและเรียนรู้เพื่อสร้างความเขา้ใจเร่ืองการสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนรวมถึงการทาํความรู้จกัหน่วยงานและคนทาํงานดา้นความปลอดภยัทาง

ถนน รวมทั้งการพฒันาโจทยว์จิยั จดัทาํขอ้เสนอโครงการ จดัเวทีเช่ือประสานขอ้มูลความรู้ การศึกษาดูงาน 

กิจกรรมพฒันาศกัยภาพแกนชุมชนในดา้นงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน เช่น การเก็บและบนัทึกขอ้มูล การวเิคราะห์

จุดเส่ียง การแลกเปล่ียนประสบการณ์ และการถอดบทเรียน  

การดาํเนินการในระยะต่อไป เป็นการติดตามการดาํเนินการตามแผนงานโครงการวจิยั ทั้ง 3 ชุมชน 

เช่น การศึกษาขอมูลจุดเส่ียง พฤติกรรมการขบัข่ี สภาพปัญหา วถีิการใชร้ถ และถนนของคนในชุมชน โดย

ชุมชนมีส่วนร่วม นาํขอ้มูลวิเคราะห์วางแผนแกปั้ญหา ทดลองทาํ และสรุปผลการทาํงาน 

จากการศึกษาขอ้มูลของชุมชน เบ้ืองตน้ คือ ในการศึกษาขอ้มูลการใชร้ถ และถนนของคนในชุมชน 

พบวา่ มีเด็กจาํนวนมาก ท่ีขบัรถ อนาคตส่ิงท่ีทีมวจิยัชุมชน (แกนนาํ) ทาํอยา่งไรกบัเด็กกลุ่มดงักล่าว เพื่อ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ส่วนวิธีการ ใชก้ลุ่มพอ่แม่ ครู เยาวชน เด็ก มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่งานขอ้มูล ดงัคาํบอก

เล่าของทีม ในช่วงการศึกษาปริมาณรถตามจุดเส่ียง คือ “นัง่ดูเพื่อนสะทอ้นตวัเอง” เป็นวธีิการทีใชไ้ดผ้ลกบั

แกนนาํ เรียกวา่ “การพาทาํ ทาํแลว้สรุปบทเรียน ไดบ้ทเรียนทาํต่อ” และแกนนาํสามารถนาํวธีิการน้ีไปใชต่้อ

กบักลุ่มเป้าหมาย อาจะเป็นวิธีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และเป็นการสร้างวฒันธรรมในอนาคต 
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เป็นการเนน้สร้างรูปธรรมของพื้นท่ีชุมชนในการสร้างความปลอดภยัทางถนน ในพื้นท่ี ชุมชนเมือง 

ชุมชนก่ึงเมือง และชนบท โดยผา่นขอ้มูลท่ีไดก้ารวิจยัมาสร้างการเรียนรู้ สู่การหาวิธีแกปั้ญหาโดยชุมชน

เป็นศูนยก์ลาง หน่วยงานองคใ์หก้ารสนบัสนุน ร่วมผลกัดนัใหเ้กิดแผนงานของหน่วยงานสนบัสนุนการ

ทาํงานของชุมชน 

ภายใตก้ารดาํเนินงานดงักล่าวบทบาทพี่เล้ียงพฒันาศกัยภาพของแกนนาํใหมี้ความสามารถใน

วธีิการดาํเนินการวิจยัของชุมชนท่ีมีอยู ่ เช่น  การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การนาํเสนอขอ้มูล 1

นอกจากนั้นสังเคราะห์วธีิการทาํงานในการพฒันาศกัยภาพแกนนาํ 
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ภาคผนวก 1 

รายงานการฝึกอบรมการเกบ็และบันทกึข้อมูล  

ระหว่างวนัที ่24 ก.พ - 30 มี.ค. 2555  

 

 การประชุมเครือข่ายนกัวิจยั 3 ชุมชน ทีมวจิยัไดน้ดัประชุมท่ีทาํการชมรมชาวประมงพื้นบา้น จ.

สตูล  เพื่อมาวางแผนการทดลองการเก็บขอ้มูลปริมาณ พฤติกรรมผูข้บัข่ี ในจุดเส่ียง ณ ผูน้าํการประชุม คุณ

สมพงษ ์หลีเคราะห์ ไดเ้ร่ิมการพดูคุยถึงแนวทางการทาํงานการฝึกเก็บและบนัทึกขอ้มูลในคร้ังน้ี “เดิมอบรม

การเก็บและบนัทึกขอ้มูลกาํหนดใหมี้การอบรม 2 วนั แต่เน่ืองจากทีมวจิยัชุมชนทั้ง 3 ติดภาระกนัเยอะจึงมี

การปรับเปล่ียนใชว้ธีิการ แบบจดักระบวนการ ในรูปแบบดงัน้ี 

1. จดัประชุมเครือข่ายนกัวจิยัเพื่อทาํความเขา้ใจรูปแบบ  

2. จดัประชุมเพื่อเตรียมวางแผนรูปแบบการเก็บและบนัทึกขอ้มูลระดบัชุมชน  เช่น ประเด็นขอ้มูล 

เคร่ืองมือ การบนัทึก การจดัแบ่งหนา้ท่ี กาํหนดวนัเวลาทาํงาน 

3. ลงปฏิบติัการเก็บขอ้มูล 

4. จดัประชุมระดบัเพื่อสรุปขอ้มูล นาํขอ้มูลวางรูปแบบการนาํขอ้มูลมาเขียน และสรุปบทเรียนการ

ทาํงานระดบัชุมชน 

5. จดัประชุมระดบัเครือข่ายเพื่อนาํเสนอขอ้มูล แลกเปล่ียนการทาํงาน บทเรียน 

 

บ้านโกตา  

 ทีมวจิยับา้นโกตาไดมี้การประชุมเตรียมทดลองการนบัรถ ณ กลุ่มออมทรัพยบ์า้นโกตา ในช่วงการ

ดาํเนินงานประชุมเตรียมเพื่อทดลองนบัรถพื้นท่ีบา้นโกตา “สมพงษ”์ ชวนคุยเก่ียวกบัการนบัรถประกอบไป

ดว้ยการสัญจรของรถ   เส้นทางการสัญจร  พฤติกรรม   โดยใชว้ธีิระดมจากทีมวจิยั เช่น การสัญจรของรถ

ตามจุดเส่ียงบนถนนสายหลกัและสายรอง     พฤติกรรมของผูส้ัญจร   ประเภทรถผูส้ัญจร  รถจกัรยานยนต ์   

รถกระบะ  รถเก๋ง  รถตู ้รถ 6 ลอ้                รถ 10 ลอ้     รถ 18 ลอ้  รถ 2 แถว  รถตูโ้ดยสาร  รถบสั  รถทวัร์  

 หลงัจากนั้นไดมี้การออกแบบการนบัรถ กาํหนดใหน้บัรถ (ขาเขา้) ระหวา่ง สตูล-เขาขาว-ตลาดละงู   

(ขาออก) ระหวา่ง ตลาดละงู-เขาขาว -สตูล โดยมีการแบ่งทีมรับผดิชอบร่วมกนั    พร้อมกบัการเตรียม

อุปกรณ์  สมุด(เขียนเป็นตารางแยกประเภทรถ) ปากกา  ชุมอุปกรณ์ร่ม กลอ้งถ่ายรูป  ทีมจดัหาอาหารวา่ง  

ต่อดว้ยการกาํหนดนดัพบบริเวณสามแยกทางเขา้บา้โตกาใหใ้นวนัเสาร์ท่ี 3 มีนาคม 2555 เวลา 08.00 น. เป็น

ตน้ไป  หลงัจากนั้นทีมวิจยัไดก้าํหนดใหใ้นวนัเดียวกนั ช่วงคํ่า เวลา 20.00  น. ให้มีการประชุมสรุปการ

ดาํเนินงาน  จากประเด็นดงักล่าว ทีมไดม้ากาํหนดรูปแบบการเก็บขอ้มูล เคร่ืองมือ แบ่งหนา้ท่ี ใช ้ สามแยก

เขาขาวเป็นพื้นท่ีดาํเนินการ ในวนัเสาร์ ท่ี 3 มีนาคม 55 เวลา 08.30- 13.30 น.  
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 การทดลองเก็บขอ้มูลปริมาณรถ พฤติกรรม ใชว้ธีิการนบัปริมาณรถไปยงัเส้นทางต่างๆ แบ่งการนบั

ออกเป็น 3 ทีม โดยบนัทึกขอ้มูล และดูประเด็น ดงัน้ี การสวมหมวกนิรภยั การใหส้ัญญาณ ความเร็ว และ

อ่ืนๆ นอกจากนั้นทีมบางส่วนบนัทึกภาพสภาพพื้นท่ี การทาํงาน และสลบัเปล่ียนคนพกัการทาํงาน 

 

 

      
สรุปข้อมูลปริมาณรถ  

ประเภทรถ เข้า/คัน ออก/คัน รวมจํานวน/คัน 

รถจกัรยานยนต ์ 1,570 1,280 2,850 

รถกระบะ+เก๋ง+ตู ้ 1,765 1,363 3,128 

รถ 6 ลอ้ 72 57 129 

รถ 10 ลอ้ 100 65 165 

รถ 18 ลอ้ 10 11 21 

รถ 2 แถว 13 11 24 

รถตูโ้ดยสาร 38 25 63 

รถบสั 9 10 19 

รถทวัร์ 16 6 22 

รวม 3,593 2,828 6,421 

  พฤติกรรมผูส้ัญจรรถกระบะ เก๋ง จกัรยานยนต ์     60%  ไม่ใหส้ัญญาณไฟรถมาจากตลาดเล้ียวเขา้

เขาขาว  60%  ไม่ใหส้ัญญาณไฟรถมาจากสตูลเล้ียวเขา้เขาขาว  100%  ใหส้ัญญาณไฟ  รถจากเขาขาว-ตลาด
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50%  ไม่ใหส้ัญญาณไฟ/ถึงจุดเล้ียวใหส้ัญญาณไฟ  รถจากเขาขาว-สตูล ตีไฟตอขน้ทางเล้ียวรถจากเขาขาว-

สตูล-ตลาด จอดซอ้น ทาํไห้บดบดบงัการมองเห็น  รถกระบะ  รถ10 ลอ้   ขบัเร็ว  รถแซงช่วง3 แยก  จอดรถ

ผดิเลน  สวนเลน(มาจากสตูลจอดทางขวา)  การสวมหมวกนิรภยั  มาจากเขาขาว สตูล ไปยงัตลาด ไม่สวม

หมวกนิรภยั(หมวกอยูใ่นตะกร้ารถ)  การขบัข่ีเด็กไม่เกิน 18 ปี ไม่สวมหมวกนิรภยั ซอ้น 3  มาจากตลาดสวม

หมวกมากกวา่ขาเขา้ตลาด 

สรุปและถอดบทเรียน 

 หลงัจากเก็บขอ้มูลทีมวจิยัร่วมกนัสรุปขอ้มูล ตามปริมาณต่างๆ พฤติกรรมการขบัข่ี ส่ิงแรกเลยท่ีทีม

วจิยัรู้สึกสงสัย “ทาํไมปริมาณรวมถึงไดม้ากแบบน้ี และวนัท่ีเก็บขอ้มูลเป็นวนัหยดุเสาร์ โรงเรียนปิด ยงัขาด

ปริมารรถรับ ส่งนกัเรียนไปยงัโรงเรียนต่างๆ ประเด็นท่ีสอง การขบัข่ีรถไม่ใหส้ัญญาณไฟจราจรก่อนจะ

เล้ียวเขา้แยกต่างๆ วเิคราะห์ต่อวา่ เป็นท่ีมาของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน รถกาํลงัรอจะขา้มแยกไม่สามารถรู้ไดว้า่จะ

ไปไหน เกิดความลงัเล จึงคิดต่อไดว้า่ “น่าจะมีการรณรงคก์ารใหส้ัญญาณไฟเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ คนขบัจะ

ไดร้ะมดัระวงัมากข้ึน ประเด็นอ่ืนๆ รถทางตรง เช่น จากละงูไปยงัสตูล (ขาไป ขากลบั) รถใชค้วามเร็วมาก

สมควร ทาํอยา่งไรให้รถวิง่ชา้วา่น้ีเป็นโจทยท่ี์ตอ้งคิดต่อ 

 ในการทดลองเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีทีมวจิยัชุมชนเขา้ใจการพฒันาผา่นขอ้มูลมากข้ึน จากการท่ีนาํขอ้มูล

มาวเิคราะห์ และเห็นทางออกในการแกปั้ญหา จากเม่ือก่อนคิดวา่ คาดวา่ แต่วนัน้ี เห็นขอ้มูล เห็นทางออก 

และวธีิการแกปั้ญหา 

บ้านคลองนํา้เค็ม 

ในระดบัพื้นท่ี 3 ชุมชน มีการประชุมทีมหารือกบัการขยบังานตามแผนโครงการ ในรูปแบบ

โดยการยอ้นทวนโครงการวิจยั หลงัจากการพฒันาโจทยง์านวจิยั ตามแผนงานในกิจกรรมการสาํรวจจุดเส่ียง 

วตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน2. เพื่อศึกษาสภาพโดยรวมในแต่

ละจุดเส่ียง 3. เพื่อศึกษาขอ้มูลผูใ้ชร้ถ  วธีิดาํเนินงาน 1.  ประชุมวางแผน/ เตรียม2. สอบถาม  แบบสอบถาม3. 

สาํรวจ- สังเกต นบัรถ  บนัทึก  เขียน  ถ่ายภาพ  4. สรุปผล (กาํหนดวนันบัรถ) ในท่ีประชุมแลกเปล่ียน

ประเด็นการดาํเนินงานในวตัถุประสงคใ์นขอ้ท่ี 3. เพื่อศึกษาขอ้มูลผูใ้ชร้ถ และไดอ้อกแบบการสาํรวจการ

สัญจรของผูใ้ชร้ถตามถนนสายหลกั กบัการสัญจรของรถ สตูล- ละงู(เขา้) ละงู-สตูล(ออก)   
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จากนั้นไดก้าํหนดใหมี้การแยกประเภทของรถโดยการแลกเปล่ียนระดมร่วมกนั ดงัน้ี  รถโดยสาร

ประจาํทาง  รถสองแถว  รถรับส่งนกัเรียน รถตู ้ รถบสั  รถทวัร์ รถโดยสารไม่ประจาํทาง   รถตู ้ รถบสั  

รถทวัร์  รถส่วนบุคคล  รถจกัรยาน  รถจกัรยานยนต ์ รถสามลอ้  รถกระบะ  รถเก๋ง   รถบรรทุก  รถ 18 ลอ้   

รถ 10 ลอ้  รถ 6 ลอ้  รถ 4 ลอ้ พร้อมกนักาํหนดวนัเพื่อลงการนบัรถในช่วงเวลาเร่งด่วน  วนัปกติ  และแบ่ง

บทบาทท่ี การเตรียมอุปกรณ์ ชุดโตะ๊เกา้อ่ี  ร่ม แบ่งทีม การนบัรถ การสัญจรของรถ ขาเขา้-ออก โดยในแต่

ละทีมมีหวัหนา้ชุด 1 คน   

 

ชุมชนลงทดลองเกบ็ข้อมูล และสรุปผลข้อมูล 

 ก่อนลงปฏิบติัเตรียมอุปกรณ์ เช่น ร่ม ชุดโตะ๊เกา้อ่ี สมุดบนัทึก/ตารางนบัรถ ปากกา และแบ่งทีมต่อ

ดว้ยการทดลองนบัรถโดยมีเอกสารตารางแยกประเภทรถ/ สมุดบนัทึก และไดแ้บ่งทีมบนัทึกการสัญจรของ

รถ ขาเขา้เมือง สตูล-ละงู  ขาออก ละงู-สตูล  พร้อมกบัการบนัขอ้มูลการพฤติกรรมของผูส้ัญจร หลงัจาก

ทดลองนบัรถในแต่ละพื้นท่ีไดส้รุปและแลกเปล่ียน เช่น พื้นท่ีบา้นคลองนํ้าเคม็ พฤติกรรมของผูส้ัญจร ขบั

รถเร็ว  ไม่ใหส้ัญญาณไฟเล้ียว/แซง  

 

     
 

  ประชุมสรุปผลการเกบ็ข้อมูล 

 หลงัจากในแต่ละพื้นท่ีลงมือปฏิบติังาน(ทดลองนบัรถ) ไดมี้การประชุมสรุปขอ้มูล ดงัน้ี พื้นท่ีบา้น

คลองนํ้าเคม็ การทดลองนบัรถคร้ังท่ี 1 จะเร่ิมโดยการชวนคุย “จกัรกริช” ชวนคุยบรรยากาศการนบัรถใน 

วนัท่ี 27 ก.พ.55 ท่ีผา่นมา  “ธนกฤต” วา่ สนุกมากเพราะทีมวจิยัอยูร่่วมหลายคน  มีการพดูคุยกนั  ช่วยกนั

บนัทึก “ดนอาหวาบ” วา่  ในตอนวางแผนแบ่งออกเป็น 2 ทีม ทีมท่ี 1 นาํทีมโดย บงัเลาะ นบัรถระหวา่ง 



รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการ “สร้างความปลอดภยัจราจรแบบมีสว่นร่วมในพืน้ที่อําเภอละง ูจงัหวดัสตลู”                   หนา้ 62 
 

สตูล-ละงู(ขาเขา้) ทีมท่ี 2 นาํทีมโดย บงัมาก๊อน นบัรถระหวา่ง ละงู-สตูล(ขาออก) โดยการนบัแบ่งออกเป็น 

2 ช่วง ช่วงกลางวนั  เชา้ เวลา 06.00-12.00 น.(ช่วงเวลาเร่งด่วน 06.00-07.30 น.) บ่าย เวลา 12.00-18.00 น. 

(ช่วงเวลาเร่งด่วน 15.30-17.30 น.) และช่วงกลางคืน เวลา 18.00-00.00 น. เท่ียงคืน 00.00-06.00  น.  

“ดนอาหวาบ” วา่ ในช่วงแรกของการนบัรถใชว้ธีิช่วยกนันบั ยุง่ยากมาก(มัว่) เพราะตอ้งทาํความเขา้ใจ

กบัตารางนบัรถท่ีมีการแยกประเภทของรถ แต่ประมาณ 1 ชัว่โมง ผา่นไป ทางทีมวจิยัก็สามารถบนัทึกนบัรถ 

ง่ายข้ึน คล่องข้ึน  “วนัดี” วา่ ผูท่ี้สัญจร สงสัยวา่ พวกน้ีทาํอะไร! และผูท่ี้เขา้มาถาม เช่น  ตาํรวจ  ครูสมนึก

(รร.บา้นคลองนํ้าเคม็) และชาวบา้นในพื้นท่ี ทางทีมไดอ้ธิบาย วา่ พวกเราเป็นทีมวจิยัสร้างการความ

ปลอดภยัทางถนน  และน้ีเป็นการนบัรถเพื่อหาขอ้มูลของผูท่ี้สัญจร    “วนัดี” เล่าต่อ  ชาวบา้นในพื้นท่ีบาง

คนบอกวา่ ทุเรต มนัทาํอะไรไม่รู้ “บงัหาบ”และทีมวจิยั  วา่ ส่ิงท่ีพวกเราทาํเป็นส่ิงท่ีดี ณ ตอนน้ีเขายงัไม่เห็น

ค่า แต่สักวนัหน่ึง เขาจะไดรู้้วา่ ส่ิงท่ีพวกเราทาํมนัยิง่ใหญ่ เพราะเป็นการช่วยเหลือคนของผูท่ี้สัญจร  ท่ี

สาํคญัคือ เพื่อความปลอดภยัของคน  อยา่ไปสนใจ “บงัหาบ”เนน้ย ํ้า 

จากขอ้มูลท่ีนบัรถ มีการเขียนชาร์ทเพื่อใหเ้ห็นตวัเลข/ขอ้มูลร่วมกนั และทาํเป็นตารางประเภทของ

รถท่ีสัญจร โดยแบ่งหนา้ท่ี คือ บงัมาก๊อน  รวบรวมจาํนวนรถท่ีสัญจร และส่งต่อให ้ บงัหาบ  บอกยอดรวม

ของประเภทรถ  บงัอ๊อด  คอยลงตวัเลข ในกระดาษชาร์ท  “บงัอาด”ช่วยยอ้นทวนตวัเลขท่ีรวบรวมไว ้และ

ใหที้มช่วยกนัดู    

  
ข้อมูลชนิด และปริมาณรถ  บริเวณถนนสาย 416  วนัจันทร์ ที ่27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 (24 ชม.) 

ประเภทรถ เข้า/คัน ออก/คัน รวมจํานวน/คัน 

A.รถโดยสารประจําทาง    

1. รถสองแถว 12 20 34 

2. รถตู ้ 55 46 101 

3. รถบสั 14 13 27 

4. รถทวัร์ 13 10 23 

5. รถรับส่งนกัเรียน - - - 

B.รถโดยสารไม่ประจําทาง    

1. รถตู ้ 62 48 110 

2. รถบสั - 3 3 
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3. รถทวัร์ 4 6 10 

C.รถส่วนบุคคล    

1. รถจกัรยาน 10 7 17 

2. รถจกัรยานยนต ์ 1,747 1,192 2,939 

3. รถ 3 ลอ้ 52 44 96 

4. รถเก๋ง 757 699 1,456 

5. รถกระบะ 1,574 1,453 3,027 

D.รถบรรทุก    

1. รถ 18  ลอ้ 34 36 70 

2. รถ 10  ลอ้ 120 114 234 

3. รถ 6  ลอ้ 105 105 110 

4. รถ 4  ลอ้ 160 230 3,900 

E. รถอ่ืนๆ 2 9 11 

• ผูส้ัญจร ระหวา่ง สตูล-ละงู   4,723  คนั 

• ผูส้ัญจร ระหวา่ง ละงู- สตูล  4,035  คนั 

• รวมผูส้ัญจรผา่นชุมชน        8,758  คนั 

การสังเกตพฤติกรรมผูส้ัญจร ไม่สวมหมวกนิรภยั  85%  แซงไม่เปิดไฟสัญญาณ 90% 

ขบัรถเร็ว 95%  รถบรรทุกการใหไ้ฟสัญญาณ  97%  รถบรรทุกส่วนบุคคล  ขนดิน  ทราย  หิน  หล่นบน

ถนน  “ไม่มีผา้คลุม”  และพฤติกรรมรถสองแถวจอดรับส่งผูโ้ดยสารอยา่งฉบัพลนัช่วงเวลาเร่งด่วน ในช่วง

เชา้ เวลา  06.30-7.30 น. และในช่วงบ่าย เวลา  15.30-17.30 น. 

ข้อมูลปริมาณรถ วันอาทติย์ที ่4 มีนาคม พ.ศ. 2555(24 ชม.)คร้ังที ่2 

ประเภทรถ เข้า/คัน ออก/คัน รวมจํานวน/คัน 

A.รถโดยสารประจําทาง    

1. รถสองแถว 27 28 55 

2. รถตู ้ 52 44 96 

3. รถบสั 12 10 22 

4. รถรับส่งนกัเรียน 26 33 59 

5. รถทวัร์ 13 6 19 

B.รถโดยสารไม่ประจําทาง    
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1. รถตู ้ 47 44 91 

2. รถบสั 4 11 15 

3. รถทวัร์ 4 1 5 

C.รถส่วนบุคคล    

1. รถจกัรยาน 7 6 13 

2. รถจกัรยานยนต ์ 1,463 1,380 2,843 

3. รถ 3 ลอ้ 66 50 116 

4. รถเก๋ง 601 669 1,270 

5. รถกระบะ 1,899 1,630 3,529 

D.รถบรรทุก    

1. รถ 18  ลอ้ 33 25 58 

2. รถ 10  ลอ้ 252 187 439 

3. รถ 6  ลอ้ 163 167 330 

4. รถ 4  ลอ้ 182 236 418 

E. รถอ่ืนๆ 6 5 11 

• ผูส้ัญจร ระหวา่ง สตูล-ละงู   4,857  คนั 

• ผูส้ัญจร ระหวา่ง ละงู- สตูล  4,535  คนั 

• รวมผูส้ัญจรผา่นชุมชน          9,392  คนั 

การสังเกตพฤติกรรมผูส้ัญจร ไม่สวมหมวกนิรภยั  85%  แซงไม่เปิดไฟสัญญาณ 90% ขบัรถเร็ว 

95%  รถบรรทุกการใหไ้ฟสัญญาณ  97%  รถบรรทุกส่วนบุคคล  ขนดิน  ทราย  หิน  หล่นบนถนน  “ไม่

มีผา้คลุม”  และพฤติกรรมรถสองแถวจอดรับส่งผูโ้ดยสารอยา่งฉบัพลนัช่วงเวลาเร่งด่วน ในช่วงเชา้ เวลา  

06.30-7.30 น. และในช่วงบ่าย เวลา  15.30-17.30 น. 

 “จกัรกริช” ทวนการสรุปของขอ้มูล ในกิจกรรมท่ี 2 สาํรวจจุดเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

วธีิการของกิจกรรมดงักล่าว คือการสาํรวจโดยการนบัรถ  “ดนอาหวาบ” เพิมเติม วา่ หลงัจากท่ีทีมวจิยันบัรถ

เสร็จแลว้  ท่ียงัตอ้งสาํรวจจุดเส่ียง รวม 10 จุด “บงัอาด” วา่ แลว้พวกราตอ้งสาํรวจอะไรท่ีจุดเส่ียง “เป็ด” วา่ 

ประกอบไปดว้ยคือ  สภาพของถนนเป็นอยา่งไร  เช่น เป็นทางโคง้  ทางแยก เป็นตน้  “อดินนัท”์ เสริมวา่ ภูมิ

ทศัเป็นอยา่งไร  มีตน้ไมปิ้ดบงัหรือเปล่า     

 

เขตเทศบาลตําบลกาํแพง 

 พื้นท่ีชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลกาํแพงไดป้ระชุมเตรียม/วางแผน ณ ศูนยน์าคราชเครือข่ายวทิยุ

(เคร่ืองแดง) “จกัรกริช” ชวนคุยเก่ียวกบัการนบัรถประกอบไปดว้ยการสัญจรของรถ   เส้นทางการสัญจร  
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พฤติกรรม   โดยใชว้ธีิระดมจากทีมวจิยั “ภูเมศ” เล่าวา่  รูปแบบการนบัรถท่ีตนไดไ้ปสังเกตการณ์การนบัรถ

ของทีมวจิยับา้นโกตา ไดก้าํหนดจุดนบัรถ  ไดมี้การออกแบบตาราง  แยกประเภทของรถท่ีสัญจร และมีการ

แบ่งทีมกนัทาํงาน(นบัรถขาเขา้-ออก)   

 “วรัิช” ชวนคุยและระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบการนบัรถจากประเด็น  ในระหวา่งพดูคุย “จกัร

กริช” เขียนประเด็นลงในกระดาษชาร์ท จนไดรู้ปแบบการนบัรถ  เช่น การกาํหนดจุดนบัรถ  วนั  เวลา  

อุปกรณ์ชุดโตะ๊  สมุด  ปากกา  กลอ้งถ่ายรูป และจดัทีมนบัรถแต่ละทีมจะมีผูจ้ด  ผูส้ังเกต(คอยบอก)   

 

 
 

 จากวนัท่ีไดร่้วมกนันดัหมายและเตรียมการไว ้ ในวนัเสาร์ท่ี 3 มีนาคม 2555 เวลา 08.00น. ทางทีม

วจิยัไดด้าํเนินงานตามแผนและเร่ิมนบัรถผูท่ี้สัญจร เวลา 08.30-12.30 น. และ เวลา 13.30-14.30 น. ในช่วง

การนบัรถไดมี้ผูส้นใจเขา้มาสอบถามการดาํเนินงาน   ทีมวจิยัไดอ้ธิบายการนบัรถของผูส้ัญจรเพื่อมาเป็น

ขอ้มูลในการวเิคราะห์จุดเส่ียงนาํไปสู่แนวทางแกไ้ขปัญหา  มีทีมวจิยัของเทศบาลเขา้ร่วมสังเกตการณ์  ใน

ระหวา่งการนบัรถ“สมพงษ”์ ชวนคุยสร้างบรรยากาศเพื่อเพิ่มความเขา้ใจ โดยการชวนคุย ประเด็นพฤติกรรม

ของผูส้ัญจร  

ในช่วงของการทดลองนบัรถพื้นท่ีในเขตเทศบาลตาํบลกาํแพง วนัท่ี 7 มีนาคม 2555 ตามเวลาท่ีนดั

หมาย และเร่ิมในเวลา 07.30-10.30 น. รถจกัรยานยนต ์ 3,554  คนั,  รถ 4 ลอ้(รถสองแถว  รถกระบะ รถเก๋ง) 

2,162  คนั,  รถ 6 ลอ้ 68 คนั,  รถ 10 ลอ้ 39 คนั,  รถบสั 10 คนั,  รถตูป้ระจาํทาง  44 คนั,  รถทวัร์ 6 คนั  รวม

ผูส้ัญจรทั้งหมด  5,883  คนั 

พฤติกรรมผูข้บัข่ี ในช่วงเวลา07.30-08.00 น. ประมาณ 5% ท่ีไม่สวมหมวก  และผูซ้อ้นทา้ย 98% ท่ี

ไม่สวมหมวก,  ในช่วงเล้ียวรถ 10% ท่ีไม่ใหไ้ฟสัญญาณ (รถจกัรยานยนต ์ รถ 4 ลอ้),  ไม่สวมเขม็ขดันิรภยั  

80% (รถยนต)์, รถจกัรยานยนต ์ไม่ข้ึนขาตั้ง 5 คนั, คุยโทรศพัทใ์นขณะขบัข่ีรถ 10% และมีพฤติกรรม

ต่อเน่ืองคือไม่เปิดสัญญาณไฟเล้ียวในขณะเล้ียวรถ,  รถบรรทุก 100%  ท่ีใหส้ัญญาณไฟ, กรณีรถเก๋ง ท่ีไป

ทางตรง จาก ตรัง-ตลาดละงู เปิดไฟฉุกเฉิน 
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 ภาคผนวก 2 

บันทกึการศึกษาดูงานการจัดการพืน้ทีจุ่ดเส่ียงและแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนน  

เพือ่นําความรู้มาปรับใช้ในพืน้ทีว่จิัยจราจร  อ.ละงู  จ.สตูล   

ระหว่างวนัที ่23-28 เมษายน 2555 

 

บนัทึกการศึกษาดูงาน  แบ่งออกเป็น  3  ส่วน  คือ  ช่วงเตรียมการ  ,  ช่วงดาํเนินการศึกษาดูงาน,  

และช่วงสรุปผลการศึกษาดูงาน โดยมี 2  กิจกรรม  คือ กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรมถอดบทเรียน

การศึกษาดูงานและการทาํงานท่ีผา่นมาของนกัวจิยัพื้นท่ีจราจรบา้นโกตา, บา้นคลองนํ้าเคม็  และพื้นท่ี

เทศบาลตาํบลกาํแพง  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  

1. ช่วงเตรียมการ 

 ไดมี้การประชุมในเวทีเครือข่ายทีมวจิยั 3 พื้นท่ี ณ  ชมรมประมงพื้นบา้น จ.สตูล  ในวนัท่ี 22  

เมษายน 2555   

โดยมีวธีิการ คือ “สมพงษ ์  หลีเคราะห์” โดยการชวนคุยรูปแบบการศึกษาดูงาน เช่น เพื่อศึกษาหา

รูปแบบในการจดัการลดความเส่ียงบนทอ้งถนนและนาํมาเป็นแนวทางการปรับใชใ้นพื้นท่ี  ต่อดว้ยการ

นาํเสนอยกร่างกาํหนดการ  พร้อมกบัการใหข้อ้มูลในแต่ละพื้น  เช่น พื้นท่ี จ.สมุทรสงคาม(แพรกหนามแดง) 

มีการจดัการลดการเกิดอุบติัเหตุ  จ.มหาสารคาม  การจดัการจุดเส่ียงบนถนนสายรองกบัความร่วมมือใน

ระดบัแกนนาํในชุมชนกบัคนในชุมชน  ต่อดว้ยพื้นท่ีเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น กบัการจดัการลดความเส่ียง

โดยใชก้ระบวนการประสานความร่วมมือ ในระดบัหน่วยงาน อบต. สถานีตาํรวจ  แกนนาํในชุมชน  ผูน้าํ

ศาสนา  คนในชุมชน และเด็กแวน้  เขา้ร่วมบริหารจดัการทั้งระบบ เช่น การจดัการลดความเส่ียงบนถนน  

ความปลอดภยัของคนในชุมชน  ยาเสพยติ์ด 

 หลงัจากนั้น “สมพงษ ์  หลีเคราะห์” ชวนคุยการบริหารจดัการโดยมีทีมพี่เล้ียงเป็นคนจดัการหลกั 

เช่น งบประมาณ  ท่ีพกั  การประสานงานพื้นท่ีดูงานส่วนรถตูใ้หพ้ื้นท่ีจดัหาในทีมงานวจิยั  ในส่วนของ

งบประมาณไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งบประมาณในโครงการของทีมพี่เล้ียง และงบประมาณในแต่ละ

โครงการ 3 พื้นท่ี (ตามแผนกิจกรรม) งบประมาณของโครงการในระดบัพื้นท่ียงัไม่มีการโอน แต่ในตาม

แผนกิจกรรมตอ้งขยบั เน่ืองจากทีมวจิยัในช่วงของการปิดเทอมของนกัเรียนจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินงาน

ก่อน  “สมพงษ ์  หลีเคราะห์” วา่ ทางทีมพี่เล้ียงไดท้าํการยมืเงินของกลุ่มออมทรัพยบ์า้นโกตา — หน่ึงใน

พื้นท่ีวจิยัจราจร,  ร่วมกบังบของทีมพี่เล้ียงท่ีมีอยูม่าเป็นงบประมาณเพื่อดาํเนินงานในคร้ังน้ี 

ต่อมาไดช้วยคุย  ความพร้อมของทีมวจิยัท่ีจะเดินทางในคร้ังน้ีพร้อมกบัขอ้เสนอแลกเปล่ียนเพิ่มเติม   
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จากนั้น “จกัรกริช  ติงหวงั”ไดติ้ดตามการประชุมหารือประเด็นศึกษาดูงานของแต่ละพื้นท่ีจากประเด็นท่ีมี

การหารือร่วมกนัในระดบัเครือข่าย พร้อมกบัการแจง้กาํหนดการเพื่อศึกษาดูงาน อยา่งเป็นทางการ ใหท้าง

โครงการวจิยัดาํเนินการจดัหารายช่ือผูเ้ขา้ร่วมศึกษาดูงาน มีทีมวจิยับางส่วนติดภารกิจ ทางโครงการเลยชวน

แกนนาํในพื้นท่ีเขา้ร่วม แต่มีเง่ือนไข คือ คนท่ีจะไปคร้ังน้ีตอ้งเป็นผูท่ี้มีใจ และกลบัมาขบัเคล่ือนงานต่อ 

 เม่ือถึงกาํหนดวนัส่งรายช่ือ ปรากฏวา่ทีมวจิยัหลายคนติดภารกิจ และผูท่ี้จะมาแทนทีมภายใต้

เง่ือนไขดงักล่าวไม่สามารถทาํได ้ จึงสรุปยบุรวมการเดินทางระหวา่งเขตเทศบาลและบา้นโกตาใชร้ถคนั

เดียวกนั อีกคนัหน่ึงเป็นบา้นคลองนํ้าเคม็ และทีมโหนด รวมจาํนวนผูศึ้กษาดูงานจาํนวน  31  คน  

  

2. ช่วงดําเนินการศึกษาดูงาน 

รถตูส้ามคนั -  คนัแรกเป็นนกัวจิยัจากชุมชนบา้นคลองนํ้าเคม็,  คนัท่ีสองเป็นนกัวจิยัจากชุมชนบา้น 

โกตาและเทศบาลตาํบลกาํแพง,  คนัท่ีสามเป็นทีมพี่เล้ียงประเด็นความปลอดภยัทางถนน และทีมสกว.สตูล 

ท่ีมาช่วยในการจดัการศึกษาดูงานในคร้ังน้ี   

 

23 เมษายน 2555   

รถเคล่ือนตวัเม่ือเวลาแปดนาฬิกา วนัท่ี  23 เมษายน 2555  โดยใชร้ถตูห้น่ึงคนันาํขบวน เดินทางออก 

จากละงู  เขา้จงัหวดัตรัง  มุ่งตรงสู่ถนนเพชรเกษม   ตามกาํหนดการคืนน้ี  จะแวะพกัท่ีโรงแรมไฮเวยส์ตาร์  

อ.แม่กลอง  จ.สมุทรสงคราม  เวลาประมาณสองทุ่ม  ทวา่การเดินทางดว้ยขบวนรถสามคนั  กาํหนดการจึง

เคล่ือน กวา่จะเขา้ท่ีพกัเวลาก็ล่วงเลยมาถึงหา้ทุ่ม  แต่ทีมพี่ปัญญา  โตกทอง  -- อดีตนกัวจิยัชุมชนแพรก

หนามแดง  ยงัตั้งตารอรับดว้ยความเตม็ใจ  เห็นนํ้าใจเจา้ถ่ินเช่นน้ี  ทีมวจิยัสตูลรู้สึกต้ืนตนัเป็นกาํลงั   

24  เมษายน 2555   

อรุณรุ่งมาเยือน  ทีมวจิยัออกเดินทางจากโรงแรม  เขา้สู่อาคารดาํเนินการชุมชนบา้นแพรกหนามแดง 

อนัเป็นอาคารโรงเรียนเก่า ท่ีโดนยบุเพราะนกัเรียนยา้ยไปเรียนในเมือง  ซ่ึงอยูใ่นบริเวณวดั  บรรยากาศเงียบ

สงบ  ทีมวจิยัประเด็นความปลอดภยัทางถนนพระราม 2   มารอรับพร้อมทีมวจิยัแพรกหนามแดง   นาํโดยพี่

ปัญญา  โตกทองเช่นเคย   นอกจากน้ียงัมีคุณชิษณุวฒัน์  มณีศรีขาํ  ผูป้ระสานงานวจิยัสกว.สมุทรสงคราม  , 

เจา้หนา้ท่ีบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัทางถนน ร่วมตอ้นรับ 

หลงัรับประทานอาหาร  ทีมวิจยัไดร่้วมแลกแปล่ียนการทาํงานวจิยักบัโครงการสร้างความปลอดภยั 

ทางถนนจงัหวดัสมุทรสงคราม  โดยการนาํเสนอการทาํงาน ผา่นกระบวนการวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน  ในการ

จดัการนํ้าในพื้นท่ีแพรกหนามแดง  ท่ีรอยร้าวเกิดข้ึนหลงัการสร้างประตูเปิดปิดนํ้าในคลองโดยภาครัฐ  ซ่ึง

ปราศจากความเขา้ใจธรรมชาติของพื้นท่ี  ส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งชาวบา้นสองฝ่ังประตู ยาวนาน

กวา่ 20  ปี งานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินจึงนาํมาสู่การพดูคุย  เพื่อแกปั้ญหา  สุดทา้ยนาํมาสู่การออกแบบประตูหบัเผย

จากภูมิปัญญาชุมชน  ท่ีสามารถเปิดปิดตามการข้ึนลงของนํ้าเคม็  สามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้อนัยาวนาน



รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการ “สร้างความปลอดภยัจราจรแบบมีสว่นร่วมในพืน้ที่อําเภอละง ูจงัหวดัสตลู”                   หนา้ 68 
 

ลง  หลงังานวจิยัช้ินน้ี  ชาวบา้นไดร้วมตวัและดาํเนินกิจกรรมต่อมา  ภายใตว้งปีของประสบการณ์  และ

จาํนวนนกัวจิยัท่ีเพิ่มข้ึน   

หลงัการบอกเล่าเร่ืองราวของแพรกหนามแดง  คุณชิษณุวฒัน์  ไดเ้ล่าถึงท่ีมาท่ีไป  ของโครงการวจิยั 

เพื่อสร้างความปลอดภยับนถนนพระราม 2  ท่ีเป็นทางหลวงสายหลกัเช่ือมโยงภาคกลางกบัภาคใตข้อง

ประเทศ   มีการจดัการโดยการดึงภาคีภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ี  มาขบัเคล่ือนร่วมกบัชาวบา้น  เช่น 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลโรงงานท่ีอยูใ่นพื้นท่ี  อาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)   

หน่วยงานสาธารณสุข แขวงการทาง บริษทักลาง เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิร่วมกตญั�ู     หลงัการอธิบาย  คือช่วงของ

การบอกเล่าการดาํเนินงานวจิยัในพื้นท่ีสตูล  โดยตวัแทนของแต่ละพื้นท่ี  ก่อนร่วมแลกเปล่ียนซกัถาม ส่ิงท่ี

เป็นความคิดเห็น ระหวา่งนกัวจิยั   

ผลการแลกเปล่ียน ทีมสตูลไดค้วามรู้เก่ียวกบั  รูปแบบการทาํงานท่ีเช่ือมโยงกบัหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนในพื้นท่ี,  บทเรียนการสร้างถนนของกรมทางหลวงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัพื้นท่ี การดาํเนินการแกไ้ข

การก่อสร้างตอ้งดาํเนินการก่อนผูรั้บเหมาส่งมอบงาน หากเลยเวลาตอ้ง 2 ปี เน่ืองจากกฎหมายกาํหนด หรือ

จะเปล่ียนแปลงตอ้งเสนอผา่นคณะรัฐมนตรีดูเป็นเร่ืองยาก จนทาํใหที้มสตูลคิดท่ีจะมาเสนอต่อแขวงการทาง

เป็นโครงการกาํลงัก่อสร้างถนนอยู ่

บ่ายโมง ทีมวจิยัออกเดินทางจากแพรกหนามแดง มุ่งหนา้สู่จงัหวดัมหาสารคาม พร้อมรอยยิม้และ

มิตรภาพ  ท่ีฉาบฉายอยูเ่ตม็ความรู้สึกของทีมวจิยั .. 

 

25 เมษายน 2555  

ยามเช้า 

หลงัหลบันอนเตม็อ่ิมในคืนวนัท่ี 24  เมษายน ณ  ศูนยป์ระชุมแก่งเลิงจาน  พื้นท่ีวนอุทยานแก่งเลิง

จาน  อ.เมือง จ.มหาสารคาม   ทีมวจิยัมุ่งหนา้สู่อาํเภอกนัทรวชิยั  เพื่อศึกษาดูงานบา้นดอนนา  และบา้น

มะกอก โดยมีทีมโหนดมหาสารคาม  ซ่ึงเป็นคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัมหาสารคามเป็นแกนในการทาํงาน  

โดยพื้นท่ีวจิยัทั้งสองแห่ง  อยูเ่ยื้องกบัมหาวทิยาลยั  เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นการจราจร  เน่ืองจากการ

ขยายตวัอยา่งรวดเร็วของพื้นท่ี   ซ่ึงสัมพทัธ์กบัการเขา้มาของนกัศึกษา  และผูป้ระกอบการโดยรอบ

มหาวทิยาลยั  การเติบโตแบบกา้วกระโดด  ขณะชุมชนยงัมีวถีิแบบเดิม  ส่งผลใหค้วามหนาแน่นของ

การจราจร  ก่ออุบติัเหตุหลายคร้ังหลายครา  ทั้งน้ีสาเหตุมาจากสภาพพื้นท่ี และการขบัข่ีของคน 

พื้นท่ีแรก  -- บ้านดอนนา   มีผูใ้หญ่บา้นและพี่นอ้งเจา้ของพื้นท่ีใหก้ารตอ้นรับ โดยใชว้ธีิการเดินดู

สภาพจุดเส่ียง มีทีมวทิยากรพื้นท่ีใหข้อ้มูล   สังเกตพื้นท่ีจุดเส่ียงในหมู่บา้น  เป็นทางโคง้หกัศอก  มีจุดบงั

สายตา  ขา้งทางมีตน้ไมใ้หญ่  ทีมชาวบา้นแกปั้ญหาโดยการนาํสีขาวแดงมาทาทางโคง้  มีแผน่ซีดีเลิกใช้

แขวนไวก้บัตน้ไม ้  มีการนาํไมม้าทาสีขาวแดงทาํร้ัวบออกแนวถนน  ทีมชาวบา้นเล่าวา่  หลงัการแกปั้ญหา

ดงักล่าว  สามารถลดปัญหาอุบติัลงได ้  หลงัเดินดูพื้นท่ี  ทีมชาวบา้นพาทีมวจิยัมาท่ีวดับา้นดอนนา  เพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้  ก่อนออกเดินทางสู่พื้นท่ีบา้นมะกอก ซ่ึงเป็นชุมชนวิจยัอีกแห่งหน่ึง 
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พื้นท่ีท่ีสอง – บ้านมะกอก  มีผูใ้หญ่บา้นและพี่นอ้งเจา้ของพื้นท่ีใหก้ารตอ้นรับ โดยใชว้ธีิการเดินดู

สภาพจุดเส่ียง มีทีมวทิยากรพื้นท่ีใหข้อ้มูล   สังเกตพื้นท่ีจุดเส่ียงในหมู่บา้น สภาพจุดเส่ียงคลา้ยคลึงกบับา้น

ดอนนา แต่มีจุดเด่นคือ  ตรงสามแยกระหวา่งบา้น-โรงเรียน-วดั  มีตน้ยางนาสูงใหญ่อยูก่ลางแยก   ทีม

ชาวบา้นจึงเปล่ียนตน้ยางนา เป็นศูนยก์ลางวงเวยีน  มีการนาํแผน่ซีดีเลิกใชม้าแขวนไวร้อบตน้  เป็นการ

อนุรักษต์น้ยางนาไว ้ ภายใตแ้นวคิดภูมิปัญญา ในการจดัการความปลอดภยั  หลงัการดูพื้นท่ี  ทีมชาวบา้นพา

ทีมวจิยัมาท่ีวดับา้นมะกอก ใตล้านโพธ์ิร่มคร้ึม  มีเกา้อ้ีพลาสติกวางเรียงราย  มีวทิยากรกล่าวตอ้นรับ  ช่วงน้ี 

ทีมโหนดมหาสารคาม ไดร่้วมแลกเปล่ียนความเป็นมาของโครงการ  ต่อดว้ยทีมชาวบา้นมะกอก    สุดทา้ยมี

การแบ่งกลุ่มยอ่ย 3 กลุ่ม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัทีมชาวบา้นมะกอก  และในแต่ละกลุ่มไดน้าํเสนอเร่ืองราว

ท่ีไดเ้รียนรู้มาพร้อมกบัแนวทางการนาํไปปรับใชใ้นพื้นท่ีของทีม   

สองพื้นท่ีขา้งตน้  ทีมวจิยัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการจดัการจุดเส่ียงในหมู่บา้น  โดยภูมิปัญญาชุมชน เช่น

การทาสีขาวแดงเพื่อใหเ้ห็นเด่นชดั,  การนาํแผน่ซีดีเลิกใชม้าติดเพื่อสะทอ้นสัญญาณไฟ ,การนาํไมม้าทาสี

บอกแนวเขตถนน  นอกจากน้ียงัไดเ้ห็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งชุมชนกบัสถาบนัทางศาสนา หรือวดั   

โดยมีเจา้อาวาสเป็นตวัแทนทางจิตวิญญาณ  และใชล้านวดัเป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้  นบัเป็นรูปแบบการ

ขบัเคล่ือนท่ีน่าสนใจ   

 ยามบ่าย 

หลงัรับประทานอาหารกลางวนัท่ีบา้นมะกอก  ทีมวจิยัไดเ้ดินทางจากมหาสารคาม  มุ่งหนา้สู่อาํเภอ

เขาสวนกวาง  จงัหวดัขอนแก่น  ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ  ๓  ชัว่โมง  ระหวา่งทางมีทีมงานอาสาสมคัร

ตาํรวจอาํเภอเขาสวนกวางมารอรับ    และนาํขบวนเขา้สู่พื้นท่ี    ทีมวจิยัมาสายกวา่กาํหนด  แต่ทางผูก้าํกบั

อานนท ์  ประเสริฐนามและทีมงานยงัรอรับดว้ยความตั้งใจ  นบัเป็นมิตรภาพอนังาม  เฉกเดียวกบัทุกพื้นท่ีท่ี

ผา่นมา   

การนาํเสนอของพื้นท่ีเขาสวนกวาง  ใชรู้ปแบบการนาํเสนอผา่นพาวเวอร์พอยน์ท ภายในหอประชุม

ของอบต.เขาสวนกวาง   โดยมี “ผูก้าํกบัอานนท ์ ประเสริฐนาม”  เป็นผูด้าํเนินรายการ   เบ้ืองตน้คุณสมพงษ ์

หลีเคราะห์ ผูป้ระสานงาน เล่าความเป็นมาของทีมวจิยั แนะนาํทีมผูเ้ขา้ร่วมดูงาน  เน้ือหาการพดูคุยใน

ช่วงแรก เป็นการบอกเล่าท่ีมาท่ีไปของโครงการความปลอดภยัทางถนนในพื้นท่ีเขาสวนกวาง  ท่ีสืบ

เน่ืองจากโครงการแกปั้ญหาวยัรุ่นในพื้นท่ี เช่น ยาเสพติด   ขบัรถซ่ิง และพฤติกรรมไม่เหมาะสมอ่ืนๆ โดย

การนาํเยาวชนท่ีถูกจบัมาเป็นตาํรวจอาสาสมคัร  อนัเป็นรูปแบบการนาํพลงัทางลบมาเป็นพลงัทางบวก   

ส่วนเหตุผลท่ีขยายงานมาสู่การสร้างความปลอดภยัทางถนน   มีเหตุผลจากสถิติการตายบนทอ้งถนนใน

พื้นท่ีเขาสวนกวางมีมากกวา่การฆาตกรรม จึงร่วมกบัผูน้าํในพื้นท่ี เช่น ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั นายก อบต. ผูน้าํ

กลุ่ม พระสงฆ ์ อสม.  เคล่ือนงานเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว  โดยมีอาสาสมคัรตาํรวจช่วยในการขบัเคล่ือนงาน   

ภายใตฐ้านคิด “One  Stop  Service”   ท่ีทุกอยา่งตอ้งเบด็เสร็จในคร้ังเดียว  ก่อนจะเปิดเวทีใหที้มวจิยั  

แลกเปล่ียนกบัทีมชาวบา้นเขาสวนกวาง   
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การเรียนรู้ท่ีสาํคญัจากพื้นท่ีเขาสวนกวาง คือ รูปแบบการทาํงานท่ีประสานภาคีชุมชนทุกกลุ่มเขา้

มาร่วมขบัเคล่ือนประเด็นปัญหาของชุมชน,  และการทาํงานกบัเยาวชนกลุ่มเส่ียง  โดยเฉพาะประเด็น

เยาวชน  ท่ีเห็นรูปแบบการทาํงาน ตั้งแต่การจดัการระบบยติุธรรมโดยชุมชน  เช่น การเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน

กลุ่มเส่ียงท่ีถูกจบัวา่จะเขา้ร่วมงานกบัตาํรวจในการพฒันาชุมชน  หรือจะเขา้คุก    โดยผูน้าํชุมชนร่วม

ตดัสินใจ  มิใช่การโนทุกอยา่งสู่ชั้นศาล  เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนท่ีหลงผดิไดก้ลบัเน้ือกลบัตวัอีกคร้ัง  

อีกอยา่งคือ  การสร้างความปลอดภยัทางถนนของเขาสวนกวาง  เป็นมากกวา่การดูแลการจราจรบนทอ้ง

ถนน   หากเป็น หน่ึงในมาตรการกวดขนั  และป้องปรามอบายมุขท่ีไหลเขามาในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี  

การแลกเปล่ียน  เรียกความสนใจจากทีมวจิยั  เป็นอีกคร้ังท่ีแรงบนัดาลใจ  ฉายโชนอยูใ่นการ

สนทนาขอนกัวิจยั   ระหวา่งการนัง่รถตูสู่้ท่ีพกัในเมืองขอนแก่น.. 

 

3. ช่วงสรุปผลการศึกษาดูงาน 

 

เชา้  วนัท่ี 26  เมษายน  2555  ทีมวจิยัออกเดินทางจากตวัเมืองขอนแก่น  มุ่งหนา้สู่อุทยานแห่งชาติภู

เกา้ ภูพานคาํ   อ.นํ้าพอง  จ.ขอนแก่น  เพื่อถอดบทเรียนการศึกษาดูงานและการทาํงานท่ีผา่นมาของนกัวจิยั

พื้นท่ีจราจรบา้นโกตา, บา้นคลองนํ้าเคม็  และพื้นท่ีเทศบาลตาํบลกาํแพง  มี คุณพรธิภา  ธรรมรักษช์ยั  

ผูดู้แลโครงการสร้างความปลอดภยัทางถนนจากศวปถ.มาร่วมแลกเปล่ียน 

บรรยากาศวนัน้ีร้อนระอุ  กอปรกบัลกัษณะพื้นท่ีอุทยานเป็นภูเขาหิน  เม่ือปะทะกบัเปลวแดดระอุ  

นกัวจิยัทุกคนจึงเหง่ือไหลเป็นทาง  แต่หยาดเหง่ือก็หาใช่อุปสรรคสาํหรับการพูดคุยแต่อยา่งใด  แมก้อ้น

นํ้าแขง็ห่อผา้เช็ดหนา้จะวางโปะบนใบหนา้ เพื่อระบายความร้อนตลอดเวลาก็ตาม 

การพดูคุยเร่ิมตน้ในยามบ่าย  โดยมีกติกาการเขา้ร่วมประชุม  3  ประการ คือ 

1. ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

2. ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย 

3. เปิดอกพดูความจริงดว้ยเหตุและผลต่อกนั 

กติกาขา้งตน้  นกัวจิยัร่วมกนักาํหนด   โดยมีคุณสมพงษ ์ หลีเคราะห์  เป็นผูด้าํเนินการถอดบทเรียน  

ในช่วงแรก  ไดแ้บ่งกลุ่มนกัวิจยัออกเป็น  3 กลุ่ม  ตามพื้นท่ี  พร้อมกบัการให้โจทย ์คือ 

-  ความรู้สึกในการมาดูงานในคร้ังน้ี? 

-  ความรู้ท่ีไดรั้บจากการดูงาน? 

-   แนวทางท่ีไดรั้บกบัการปรับใชใ้นพื้นท่ีของทีมวจิยั 

  หลงัจ่ายโจทย ์  ใหพ้ี่เล้ียงเขา้ร่วมตามกลุ่ม  เพื่อชวนคุย  โดยใหเ้วลาหน่ึงชัว่โมง 

ครบชัว่โมง  ผูด้าํเนินการถอดบทเรียน  เรียกทุกกลุ่มมารวมตวัท่ีอาคารเช่นเดิม  แลว้ใหอ้อกมา

นาํเสนอรายกลุ่ม 
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  ทีมวจิยัพื้นท่ีบา้นโกตา “ ตาบ  หวนัหมาน” กล่าววา่  ตนเองไดค้วามรู้จากการศึกษาดูงานในคร้ังน้ี

มาก แต่บอกไม่ถูก..  “ ยรรจง  สง่า ” กล่าววา่  รู้สึกดีกบัการมาสึกษาดูงานในคร้ังน้ี เป้าหมายเพื่อมาศึกษา

วธีิการจดัการจุดเส่ียง  ไดเ้รียนรู้ในเร่ืองของการจดัการจุดเส่ียงในพื้นท่ีบา้นมะกอกและบา้นดอนนาโดยใช้

อุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาปรับใช ้ เช่น การนาํเอาซีดี มาทาํเป็นกระจกสะทอ้นเพื่อการมองเห็นในจุดทาง

แยก ทางโคง้ รวมไปถึงไดเ้ห็นความร่วมรู้ของคนในชุมชนท่ีประกอบไปได ้ ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยฯ อบต. ผูน้าํ

ศาสนา และคนในชุมชนท่ีมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  และประทบัใจในตวัของผูก้าํกบัอานนท ์  นาม

ประเสริฐ ท่ีสามารถเป็นตวันาํ เป็นผูป้ระสานใหค้นในชุมชน  แกนนาํในชุมชน/ ศาสนา  อบต.  ตาํรวจใน

พื้นท่ี  ท่ีสาํคญัคือ เยาวชนท่ีมีพฤติกรรมไปในทางท่ีไม่ดีปรับเปล่ียนมาเป็นคนดี และช่วยเหลือคนในชุมชน  

 “ วรัิช  โอมณี ” พดูเสริมวา่  ในประเทศน้ีมีผูก้าํกบัท่ีเป็นอยา่งผูก้าํกบัอานนท ์ นามประเสริฐ มีนอ้ย

คนนกัท่ีเป็นเหมือนท่าน แต่มองไปแลว้การดาํเนินงานของท่านก็ข้ึนอยูก่บับริบทในพื้นท่ีดว้ย เช่น ในพื้นท่ี

อาํเภอละงูเป็นท่ีรู้กนัดีในเร่ืองของผลประโยชน์ท่ีมีอยูม่หาศาล  ท่านเองสมมุติมาอยูท่ี่อาํเภอละงู เช่ือวา่ทาํ

ไม่ไดเ้หมืนอาํเภอเขาส่วนกวาง ทาํไดแ้ต่ใหเ้ป็นผลนอ้ยกวา่ในพื้นท่ีเขาสวนกวาง แต่ส่ิงท่ีทาํไดใ้นพื้นท่ีของ

ทีมวจิยัท่ีกาํลงัขบัเคล่ือนอยูข่ยบัจากทีมวจิยั ชุมชน เขา้สู่หน่วยงานเพื่อมารับผิดชอบนาํไปสู่แนวทางแกไ้ข

ปัญหา  “ ยรรจง  สง่า” กล่าววา่  แนวทางในการศึกษาดูงานในคร้ังน้ีท่ีจะกลบัมาปรับใชใ้นพื้นท่ีบา้นโกตา 

คือ รูปแบบของการประชุมท่ีตอ้งดึงคนในชุมชนเขา้มาร่วมโดยเร่ิมจากทีมวจิยั แกนนาํในชุมชน ผูใ้หญ่บา้น  

ผูช่้วยฯ อบต. แกนนาํศาสนา      

ต่อดว้ยพื้นท่ีเทศบาลตาํบลกาํแพง “ สักกาเรีย  แดงนุย้ ”  กล่าววา่  รู้สึกดีกบัการมาศึกษาดูงานในท่ี

ความรู้  รู้สึกดีกบัการตอ้นรับของแต่ละพื้นท่ีท่ีใหค้วามรู้ร่วมไปถึงไดแ้ลกเปล่ียนร่วมกนั  เป้าหมาย ท่ีมาดู

งานในคร้ังน้ี เพื่อศึกษารูปแบบการจดัการจดัเส่ียงและนาํมาปรับใชใ้นพื้นท่ีเทศบาลตาํบลกาํแพง  ส่ิงท่ีได้

เรียนรู้ คือความสามคัคีของคนในชุมชนท่ีมีความหลากหลายเขา้ร่วม ผูน้าํ คนชรา วยัรุ่น  เยาวชน ผูห้ญิงท่ีมี

บทเทียบเท่าผูช้าย  หน่วยงานท่ีเขา้ร่วม ในพื้นท่ีแพรกหนามแดง ไดเ้ห็นการจดัการถนนสายหลกัพระราม 2 

( มอเตอร์เวย)์ รถวิง่เร็ว  การเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง  ไดเ้ห็นการทาํงานร่วมกบัทีมจงัหวดั  ในพื้นท่ีจงัหวดั

มหาสารคาม บา้นดอนนา  บา้นมะกอก ไดเ้ห็นการผูน้าํใหเ้ห็นความสาํคญั  ใหค้วามร่วมมือ  มีการกาํหนด

กฎกติการ่วมกนั คิด ทาํ และไปสู่การปฏิบติั  การทาํป้ายจราจรตามจุดเส่ียง ในพื้ 

พื้นท่ีบา้นคลองนํ้าเคม็ “ยอูดั  โตะ๊ฝา ”  กล่าววา่ รู้สึกดีกบัการมาในคร้ังน้ีท่ีไดค้วามรู้และไดเ้ท่ียว

ชมเมืองในพื้นท่ีต่างๆ(เปิดหูเปิดตา)  เป้าหมายท่ีมาเพื่อเรียนรู้การจดัการจุดเส่ียง  รูปแบบการทาํ และนาํมา

ปรับใชใ้นพื้นท่ีบา้นคลองนํ้าเคม็  ไดเ้ห็นการดาํเนินงานในพื้นท่ีพรากหนามแดงเก่ียวกบัการลดความเร็ว

ของรถ  การประสานงานการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานในระดบัจงัหวดั เห็นความสามคัคีของทีมงานท่ี

มาร่วมใหข้อ้มูลและแลกเปล่ียนร่วมกนั  ในพื้นท่ีบา้นดอนนา บา้นมะกอก จ.มหาสารคาม ไดเ้ห็นรูปแบบ

การจดัการจุดเส่ียงโดยใชว้สัดุท่ีมีอยูใ่นชุมชน เช่น ไม ้  แผน่ซีดี ยางลอ้รถ  ท่ีเหลือใชต้ามจุดเส่ียง  เห็นถึง

ความความสามคัคีของคนในชุมชนท่ีใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของผูท่ี้สัญจรในชุมชนท่ีมีแกนนาํใน

ชุมชนเป็นตวัหลกัในการขบัเล่ือนงาน  ในพื้นท่ีอาํเภอเขาสวนกวาง  ประทบัใจผูก้าํกบัอานนทท่ี์มีหวัใจใน
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งานพฒันาเชิงระบบท่ีเห็นถึงความหลากหลายในพื้น แกนนาํศาสนา  กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น  อปพร. ผูห้ญิง ท่ี

สาํคญัคือสามารถนาํเด็กแวน้ ท่ีสร้างแต่ปัญหาใหก้บัคนในครอบครัวและชุมชน ปรับเปล่ียนมาเป็นเด็กดี

สามารถช่วยเหลือคนในชุมชนและคนในสังคมยอมรับ   

แนวทางท่ีสามารถนาํมาใชใ้นพื้นท่ีบา้นคลองนํ้าเคม็  การจดัการจุดในชุมชนเส่ียง จดัทาํ

เคร่ืองหมายตามแยก  ลูกระนาดเพื่อลดความเร็วของรถ  และการทาํความเขา้ใจกบัคนในชุมชน  การจดัทาํ

ขอ้มูลตามจุดเส่ียง  การสัญจร สภาพถนน คนขา้มถนน และดาํเนินงานตามแผนงาน 

อาจารยห์รน  หสัมา และอาจารยหุ์ดดีน  อุสมา  ท่ีปรึกษาโหนดนาํเสนอแนวคิด  ขอ้คิด(แบบเสริม

พลงั) ในการศึกษาดูงานในคร้ังน้ีพร้อมกบัส่ิงดีๆท่ีไดรั้บนาํมาปรับใชด้งัน้ี 

อาจารย์หรน หัสมา  กล่าววา่  ปัจจยัความสาํเร็จในการทาํงาน  คือ เช่ือวา่เราทาํได ้,  ศรัทธา 

ในส่ิงท่ีทาํ  ,ปฏิบติัตามส่ิงท่ีศรัทธา  โดยการรู้จกัตน ,  รู้จกัคนอ่ืน,รู้จกังาน  และการทาํงานเพื่อการ

เปล่ียนแปลง แต่อยา่ฝืน ถา้ทาํไม่ได ้

อาจารย์ฮุดดีน อุศมา  กล่าวถึง ประเด็น  Safety first วา่เป็นประเด็นระดบัสหประชาชาติ   และ 

กล่าวถึงการบูรณาการหน่วยงานในการทาํงาน  ของพื้นท่ีเขาสวนกวางวา่เป็นรูปแบบท่ีน่าเรียนรู้  และ

ยกระดบัในพื้นท่ี  และการมาศึกษาดูงานคร้ังน้ี ไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงของนกัวจิยัและทีมงานวจิยั  โดยวา่ 

ส่ิงท่ีเห็นชดัเจนคือ วธีิคิดและวฒันธรรมในการทาํงาน –  ทุกคนเติบโตมีเหตุผลมากข้ึน  แต่ส่ิงสาํคญัคือ

การปฎิรูปตนเอง  ส่วน Team   ตอ้งสามารถเปล่ียนแปลง งานท่ีทาํสู่ความสาํเร็จ  โดยการมองมุมกวา้ง  อนั

เป็นการเปล่ียนคนภายใตว้ฒันธรรมความเร็ว  ยกระดบัการวจิยัในการทาํงาน เพื่อสร้างวฒันธรรมใหม่ 

เก่ียวกบัใชร้ถอยา่งปลอดภยั 

ช่วงสุดทา้ยเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อการทาํงานในรอบ  1  ปี ของนกัวจิยัรายคน  ภายใต้

โจทยท่ี์วา่ “1ปีของการวิจยัความปลอดภยัทางถนนตนเองไดอ้ะไรบา้ง”   รายละเอียดการแลกเปล่ียน พอ

สรุปไดด้งัน้ี 

  -  เคยขบัเคล่ือนมาก่อน แต่ขบัเคล่ือนกบัหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินทาํใหไ้ม่ลึกซ้ึง ขาด

เป้าหมายท่ีชดัเจนแต่งานแบบน้ีส่วนตนเองแต่ทีมก็ยงัเป็นปัจจยัสาํคญัในการทาํงาน ตั้งใจใหก้ารขบัเคล่ือน

เป็นไป ในรอบปีชุมชนกบัความปลอดภยัเร่ิมสะเทือนจุดประกายการพึงตนเองของชุมชน แต่อยากเห็นการ

กระตุน้ ประสาน ไปยงัหน่วยงานรัฐในการทาํงาน 

-  เขา้มาโดยการชกัชวนของ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สาเลาะห์ แรกๆการทาํงานเร่ิมเขา้ร่วมตอนหลงัเพื่อน

ไม่วา่งก็เลยมามากข้ึน จากการร่วมงานทาํใหเ้ห็นชุมชนไม่ใชใ้จการเกิดอุบติัเหตุในหมู่บา้น พอไดศึ้กษาเห็น

ขอ้มูลและพฤติกรรมในชุมชนมากข้ึน เร่ิมมีการรณรงค ์  ขณะน้ีเห็นความเปล่ียนแปลงหวงัการรณรงค ์ เช่น 

การใชห้มวกนิรภยัมากข้ึน ใหห้น่วยงานสนบัสนุนต่อไป 

 -  คาดหวงัใหเ้พื่อนมาเตม็คนัรถ พอเชา้เหลือ 3 คนความคาดหวงัคลา้ยลม้สลายลง ท่ีผา่นเห็นการเขา้

มาของคนกลุ่มต่างไดศึ้กษารวมกลุ่มแสดงความคิดเห็น(ตอนน้ีเราทาํให้เหมือนกบัของเขาไม่ไดก่้อน แต่ตอ้ง

ทาํไปเร่ือยๆ) 
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-   งานวจิยัทาํใหใ้จเยน็ข้ึน ใจร้อนหายไป ส่งผลต่อครอบครัว เช่น ไม่โมโหเมีย และไดรู้้

เปล่ียนแปลงตนเองกบังานวิจยั เห็นและรู้วา่ในชีวติประจาํวนัมีส่ิงใดท่ีตอ้งงทาํ 

-   กลา้คิดกลา้พดูกบัคนอ่ืนมากข้ึน กระตือรือร้นในการทาํงานทาํใหง้านสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

-  งานวิจยัทาํใหแ้ลมากกวา่เดิมในการขบัรถ  คิดลึก เช่น หลบมากตน้ไมใ้หญ่กลายเป็นคนช่าง

สังเกตและส่ิงแวดลอ้มขา้งทางมากข้ึน 

- คนกวา่จะสมบูรณ์ตอ้งใชเ้วลานาน เก็บขอ้มูลยาวนานจึงสาํเร็จได ้ จะเป็นเคร่ืองมือตวัแทน

ชาวบา้นต่อไป 

- ไดรู้้เรืองการแบ่งเวลา เช่นการนดัหมาย งานส่วนตวั การประชุมทีมวจิยัและเร่ืองท่ีทาํไดบุ้ญ การ

ขบัรถกลบับา้น เวลาทะเลาะกบัเมีย ก็จะระมดัระวงัมากข้ึน 

- ไดรู้้ผูห้ลกัผูใ้หญ่ในสังคมเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- เป็นการมาคร้ังแรก ทราบวา่เร่ืองน้ีมีประโยชน์สาํหรับผูใ้ชร้ถใชถ้นนต่อไป จะหางานมารวมกนั 

- พอทาํก็ติดใจชอบ เราก็มีลูกหลานใชถ้นนขบัรถไปมา ก็เลยทาํและจะกลบัไปทาํในส่ิงท่ีเห็น 

- ในเวลา4-5วนัท่ีผา่นมางานวจิยัเร่ิมจากใครสุดทา้ยอยูท่ี่ตวัเราถึงทาํไม่สาํเร็จขอใหมี้ความหวงั 

- ตวัไม่ไดท้าํงานน้ีก็จะไม่มีโอกาสเจอกบัอาจารยเ์ก่งๆแบบน้ีงานวจิยัทาํใหง้านบญัชีกองทุน

หมู่บา้นมีความรอบคอบรู้จกัคิดเขียน ไดพ้ดูจากเดิมไม่กลา้ กลา้แสดงออกมากข้ึนใชใ้นชีวติได ้

- ไดรู้้จกัสมาชิกใหม่หลลายคนดีใจไดพ้ดูไดคิ้ดแลกเปล่ียน 

- ไดรู้้จกัทีมวิจยัต่างหมู่บา้น 

- ไดรู้จกัทีมวิจยัมีความสุข 

- ดีใจท่ีไดร่้วมงานกบัพงษเ์ป็นการมาดว้ยใจสมคัรใจ พยายามเปล่ียนแปลงตนเองเปล่ียนแปลง

ชุมชน /หมู่บา้น 

-ภูมิใจกบัการศึกษาดูงานคิดถึงการดูงานท่ีทรายขาว ท่ีเร่ิมเป็นร้านคา้ชุมชน คร้ังน้ีน่าจะกลบัไปทาํ 

ไดเ้หมือนการดูงานท่ีทนายขาว 

 

คุณพรธิภา  ธรรมรักษช์ยั ร่วมแลกเปล่ียนวา่  วนัน้ีตนเองไดค้วามสุขคลา้ยครอบครัวแห่งการสร้าง

ความปลอดภยัภยัทางถนน  ,การดูงานคือการจบัจุดดีไปปรับใชใ้นงานของตน  ให้เร่ิมตน้โดยชุมชน และให้

ความเช่ือกบัส่ิงท่ีทาํอยู ่ เช่ือวา่ตนเองจากทาํไดก้ารเปล่ียนแปลงตวัตน   ไม่มีใครทาํงานคนเดียวแลว้สาํเร็จ 

ไม่มีพื้นท่ีใดดีท่ีสุด..เด่นท่ีสุด 

คุณสมพงษ ์ หลีเคราะห์  ปิดเวทีถอดบทเรียนคร้ังน้ีวา่   “ความสาํเร็จอยูท่ี่คนในชุมชน” 
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ภาคผนวก 3 

รายงานการประชุมเครือข่ายนักวจัิย คร้ังที ่1 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ์ 2555  ณ  ชมรมชาวประมงพืน้บ้าน จ.สตูล 

   
การประชุมเครือข่ายนกัวิจยั 3 พื้นท่ี เพื่อทาํความเขา้ใจโครงการสร้างความปลอดภยัจราจรแบบมี

ส่วนร่วมในเขต อ.ละงู จ.สตูลและการขยบังาน ผูเ้ขา้ร่วม  ชุมชนบา้นคลองนํ้าเคม็  จาํนวน  1  คน,  ชุมชน

บา้นโกตา  จาํนวน    5  คน,  ชุมชนในเขตเทศบาล 3 คน, ปภ.สตูล 1 คน,  Node. สตูล 4 คน 

เร่ิมการประชุม “สมพงษ ์ หลีเคราะห์”  เปิดคลิป การเกิดอุบติัเหตุ ในต่างประเทศ และชวนถามในท่ี

ประชุมกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่งไร  รู้สึกอยา่งไร  ต่อดว้ยการกล่าวตอ้นรับทีมวจิยัท่ีเขา้ร่วม และ

เจา้หนา้ท่ี ปภ.สตูล พร้อมกบัช้ีแจงประเด็นการพูดคุย  การดาํเนินงานโครงการยอ่ย  แผนการเก็บขอ้มูล  การ

ประชุมโครงการยอ่ย   การประชุมแลกเปล่ียน   การอบรมเร่ืองการวเิคราะห์จุดเส่ียง  ความคืบหนา้ของ

โครงการท่ีมีการนาํโครงการในแต่ละพื้นท่ี  “สมพงษ ์  หลีเคราะห์” ยอ้นทวนโครงการ ๓ พื้นท่ี ท่ีมีการ

นาํไปเสนอโครงการฯ ในวนัท่ี ๙ ธนัวาคม ๒๕๕๕  ณ มูลนิธิสาถารณสุขแห่ง  และใหที้มวจิยัแต่ละพื้นท่ี

เล่าในส่ิงท่ีนาํเสนอ และขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ 

  เติมเตม็กระบวนงานขอ้มูล “ไพศาล  ขนุศรี เจา้หนา้ท่ี ปภ.สตูล” วา่ งานขอ้มูลเป็นหวัใจหลกั

ขบัเคล่ือนงานท่ีตอ้งอาศยักาํลงักายและท่ีสาํคญัคือ ใจท่ีตอ้งนาํ ซ่ึงหวงัผลวา่งานท่ีทีมวจิยัของแต่ละพื้นท่ี

ดงักล่าวสามารถเป็นตน้แบบใหก้บัคนในพื้นท่ีอ่ืนต่อไป  ในจุดเส่ียงควรมีรายละเอียดท่ีใหเ้ห็นชดัวา่ ทาํไม

ถึงตอ้งเป็นจุดเส่ียงเพื่อนาํไปสู่การหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

ทวนเป้าหมายโครงการ  “สมพงษ ์  หลีเคราะห์” วา่  เป้าหมายของงานวจิยั ตามท่ีทีมวจิยัเขา้ใจกนั 

คือ การสร้างงานวชิาการสร้างความปลอดภยัทางถนน  ต่อดว้ย “ไพศาล  ขนุศรี เจา้หนา้ท่ี ปภ.สตูล”  วา่ การ

ท่ีมีขอ้มูลในแต่ละจุดเส่ียงทีมวจิยัสามารถ เสนอขอ้มูลใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมแกไ้ขปัญหาตาม

บริบทของหน่วยงานนั้นๆ 

ข้อมูล  ความรู้ทีเ่กดิขึน้ “สากาเรีย  แดงนุย้” วา่ ในเวทีนาํเสนอโครงการกล่าวถึงมิติศาสนา ท่ี

เก่ียวกบัความปลอดภยัทางถนน  เพิ่มเติมขอ้มูล “สมพงษ ์ หลีเคราะห์” วา่ ปกติแลว้ในช่วงก่อนข้ึนรถ หรือ

ยานพาหนะทุกคร้ัง ยงัมีการขอ ดุอาห์(ขอพร) เพื่อท่ีใหมี้การตั้งสติ หรือสมาธิ แต่ไม่ใชเ้ฉพาะในช่วงก่อนข้ึน
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เท่านั้น ในช่วงท่ีกาํลงัอยูบ่นพาหนะก็ยงัตอ้งระลึกอยูเ่สมอ แมก้ระทั้งตอนลงก็ยงัตอ้งขอบคุณพระเจา้(ดุอาห์ 

ลงจากรถ)    

ต่อดว้ย  ความเป็นวถีิของคนในชุมชนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของถนน เช่น เม่ือก่อน คน

ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัระหวา่งถนนท่ีมีการไปมาหาสู่กนัได ้ แต่ปัจจุบนั คนท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัระหวา่งถนนไม่มี

การไปมาหาสู่กนัเพราะเหตุผล คือ กลวัรถชน และยิง่ตอนน้ี มีการขยายถนน ความเส่ียงก็ยิง่เพิ่มข้ึน ในท่ี

ประชุมต่างเขา้ใจมากยิง่ข้ึนวา่ งานวจิยัดงักล่าว มีผลท่ีจะนาํไปสู่การลดความเส่ียงอนัจะเกิดอุบติัเหตุในพื้น

พื้นท่ีของตนได ้

ผลสืบเน่ือง  “สมพงษ ์ หลีเคราะห์” ชวนทบทวน  แผนงานในตวัโครงการท่ีผา่นการอนุมติัแลว้  กบั

การขยบังานตามแผนงานในแต่ละโครงการ ต่อดว้ยการชวนออกแบบการยบังานในส่วนของพื้นท่ี ตาม

แผนงานกิจกรรมในช่วงแรกท่ีมีการ สาํรวจ สัมภาษณ์ ตามจุดเส่ียง และไดน้าํเสนอแนวทางการขยบังาน 

โดยมีวงประชุมในระดบัพื้นท่ีอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง “ดนอาหวาบ  มณีโชค” เสนอพื้นท่ีบา้นคลองนํ้าเคม็ 

กาํหนดใหทุ้กวนัศุกร์ เวลา 13.00 น. “วรัิช  โอมณี” เสนอ บา้นโกตา กาํหนดใหทุ้กวนัเสาร์ เวลา 20.00 น.

“สักกาเรีย  แดงนุย้”เสนอในเขตเทศบาลตาํบลกาํแพง กาํหนดใหทุ้กวนัศุกร์ เวลา 20.00 น. โดยรูปแบบ

ของการประชุมท่ีมีการออกแบบงาน  สรุปงาน  ต่อดว้ยการประชุมในระดบัเครือข่าย  3 ชุมชน เดือนละคร้ัง 

ทุกวนัอาทิตยท่ี์ 3 ของเดือนเสนอใหมี้เวทีแลกเปล่ียน   

 

ปัญหาอุปสรรค และบทเรียน 

 กระบวนการท่ีใชใ้นการประชุมแบ่งออกเป็น3 ช่วง ก่อน  ระหวา่ง  หลงั  ในช่วงก่อนประชุมทาง

ทีมพี่เล้ียงไดป้ระสานงานทางโทรศพัท ์ และลงพื้นท่ีพูดคุย  ต่อดว้ยการประสานมีการวางแผนการ

ดาํเนินงานประชุม  กาํหนดการ  ในช่วงก่อนประชุมเครือข่ายฯไดมี้การแจง้การประชุมในระดบัพื้นท่ี แจง้

กาํหนดการ  ทีมเขา้ร่วม  ส่ือท่ีนาํเสนอในช่วงวนัดงักล่าวทางทีมวจิยัไม่ไดเ้ห็นส่ือท่ีทางพี่เล้ียงเตรียมไว ้    

ในช่วงของการแลกเปล่ียนระหวา่งพื้นหรือแสดงความคิดเห็นมีเฉพาะแกนนาํ(หวัหนา้ทีมวจิยั) ท่ีมีการ

แลกเปล่ียน/ แสดงความ โดยการประสานงานก่อนประชุม “จกัรกริช” ไดใ้ชว้ธีิการพดูคุยทางโทรศพัท ์ 
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ภาคผนวก 4 

รายงานการประชุมเครือข่ายนักวจัิย คร้ังที ่2 

วนัอาทติย์ ที ่11 มีนาคม  2555  ณ ชมรมชาวประมงพืน้บ้าน จ.สตูล  เวลา  13.03-14.45  น. 

 

ประชุมเครือข่ายนกัวจิยั 3 พื้นท่ี ผู้เข้าร่วม  นกัวิจยั 3 พื้นท่ี  หวัหนา้ขนส่ง  ทีมพี่เล้ียง เพื่อนาํเสนอ

การดาํเนินงานของแต่ละพื้นท่ี แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัและการกาํหนดแผนงานตามโครงการแต่ละพื้นท่ี 

“สมพงษ ์  หลีเคราะห์” กล่าวตอ้นรับทีมวิจยั 3 พื้นท่ี และหวัหนา้ขนส่งละงู(ไพรํา  จุย้ชุม) และให้

แนะตวัเอง ช่ือ ท่ีอยู ่ บทบาทหนา้ท่ีในทีมวจิยั  ต่อดว้ยการเล่าความเป็นมาของโครงการสร้างความปลอดภยั

ทางถนนในพื้นท่ี อ.ละงู จ.สตูล  ความสาํคญั  เป้าหมาย  การดาํเนินงานวิจยัวธีิการ การดาํเนินงานใน 3พื้นท่ี 

และการขยบังานในแต่ละพื้นท่ีโดยมีนาํเสนอการดาํเนินงานในพื้นท่ีของตวัแทนทีมวจิยัโดยใช ้ PowerPoint 

และมีเอกสารการนาํเสนอประกอบ  กาํหนดการประชุมลงในกระดาษชาร์ท พร้อมกนันั้นไดมี้การ

แลกเปล่ียน ซกัถาม  จากกิจกรรมท่ีดาํเนินงานมา  แผนงานในลาํดบัขั้นต่อไป  

ในการระหวา่งการประชุมในแต่ละประเด็นไดมี้การสรุปพร้อมกบัลงรายละเอียด หลงัจากท่ีมีการ

ประชุมเครือข่าย  ทางทีมวิจยั(ตวัแทน)ไดแ้จง้การประชุมในระดบัเครือข่ายให้แก่สมาชิกวจิยัทราบพร้อมกบั

การแลกเปล่ียน   

ในช่วงการนาํเสนอขอ้มูลการดาํเนินงานในแต่ละพื้นท่ีมีการซกัถาม แลกเปล่ียนร่วมกนั  จากขอ้มูล

ท่ีนาํเสนอ(การทดลองนบัรถผูส้ัญจรในแต่ละพื้นท่ี)ในแต่ละพื้นท่ีเขตเทศบาลตาํบลกาํแพง นาํเสนอโดย 

“มนูญ ราเยน็และ ภูเมศ  ไฉนวงษ ์”  ใน วนัพุธ ท่ี 7 มีนาคม 2555  ตั้งแต่ เวลา   07.30- 10.30 น.   ไดข้อ้มูลผู ้

สัญจรรถสาย สตูล-ตลาดละงู (เขา้-ออก) รวม 3,667 คนั   ระหวา่ง ตลาดละงู-สตูล-ตรัง (เขา้-ออก) รวม 

2,216 คนั รวมผูส้ัญจรใชเ้วลา 3 ชัว่โมง  5,883  คนั  มีการเกิดเหตุ 1 คร้ัง ระหวา่งรถจกัรยานยนต ์ กบั

รถจกัรยานยนต ์ สาเหตุท่ีเกิด คือการไม่ใหส้ัญญาณไฟ ในจุดเกิดเหตุดงักล่าวเป็นส่ีแยกมีระบบไฟแดง  แต่

ในวนัดงักล่าวสัญญาณไฟกระพริบทาํใหผู้ส้ัญจรต่างตอ้งใชค้วามระมดัรวงักนัเอง   

พฤติกรรมของผูส้ัญจรในช่วงเวลา07.30-08.00 น. ประมาณ 5%  ท่ีไม่สวมหมวก  และผูซ้อ้นทา้ย 

98% ท่ีไม่สวมหมวก,   ในช่วงเล้ียวรถ 10% ท่ีไม่ใหไ้ฟสญัญาณ (รถจกัรยานยนต ์ รถ 4 ลอ้)  ไม่สวมเขม็ขดั

นิรภยั  80% (รถยนต)์, รถจกัรยานยนต ์ไม่ข้ึนขาตั้ง 5 คนั  คุยโทรศพัทใ์นขณะขบัข่ีรถ 10% และมีพฤติกรรม

ต่อเน่ือง คือ ไม่เปิดไฟเล้ียว ไม่สัญญาณไฟเล้ียวในขณะเล้ียวรถ  รถบรรทุก 100%  ท่ีใหส้ัญญาณไฟ   กรณี

รถเก๋ง ท่ีไปทางตรง จาก ตรัง-ตลาดละงู เปิดไฟฉุกเฉิน   

สภาพรถ  รถจกัรยานยนต ์ ไม่มีไฟเล้ียว  ไม่มีกระจก   ปรับแต่งสภาพรถ ท่อ(เสียงดงั)  ไฟสัญญาณ

เปล่ียนสี   ลอ้ขนาดเล็ก  

พื้นท่ีบา้นโกตานาํเสนอการทดลองนบัรถ “” เล่าวา่  ในวนัเสาร์ท่ี 3มีนาคม 2555 ณ สามแยกทางเขา้

บา้นโกตา ไดมี้การนบัรถผูท่ี้สัญจร ผูส้ัญจร(เขา้) ระหวา่ง สตูล-เขาขาว-ตลาด  3,593 คนั ผูส้ัญจร(ออก) 

ระหวา่ง ตลาด-สตูล-เขาขาว  2,828 คนั  รวมผูส้ัญจร       6,421  คนัรถกระบะ เก๋ง จกัรยานยนต ์     60%  
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ไม่ใหส้ัญญาณไฟรถมาจากตลาดเล้ียวเขา้เขาขาว  60%  ไม่ใหส้ัญญาณไฟ รถมาจากสตูลเล้ียวเขา้เขาขาว  

100%  ใหส้ัญญาณไฟ รถจากเขาขาว-ตลาด        50%  ไม่ใหส้ัญญาณไฟ/ถึงจุดเล้ียวใหส้ัญญาณไฟ  

รถจากเขาขาว-สตูล ตีไฟตอข้ึนทางเล้ียว  รถจากเขาขาว-สตูล-ตลาด จอดซอ้น ทาํไห้บดบงัการมองเห็น  รถ

กระบะ  รถ10 ลอ้   ขบัเร็ว  รถแซงช่วง3 แยก  จอดรถผดิเลน  มาจากสตูล จอดทางขวา(สวนเลน ) การสวม

หมวกนิรภยั  มาจากเขาขาว สตูล ไปยงัตลาด ไมส่วมหมวกนิรภยั(หมวกอยูใ่นตะกร้ารถ)การขบัข่ีเด็กไม่เกิน 

18 ปี ไม่สวมหมวกนิรภยั ซอ้น 3 คนสวย  คนหล่อ ไม่สวมหมวกนิรภยั   

พื้นท่ีชุมชนบา้นคลองนํ้าเคม็  นาํเสนอโดย  “ดนอาหวาบ  มณีโชค” วา่ ทีมวจิยัไดร่้วมกนันบัรถผูท่ี้

สัญจรรวม 2คร้ัง/ 24 ชัว่โมง  คร้ังท่ี  1 วนัจนัทร์ท่ี  27 ก.พ. 2555ผูส้ัญจร ระหวา่ง สตูล-ละงู   4,857  คนั  ผู ้

สัญจร ระหวา่ง ละงู- สตูล  4,535  คนั รวมผูส้ัญจรผา่นชุมชน          9,392  คนั  ชัว่โมงเร่งด่วน  ในช่วงเชา้ 

เวลา  06.00-07.30 น. ชัว่โมงเร่งด่วน  ในช่วงบ่าย เวลา14.20-19.30 น. และคร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี4 มีนาคม 2555  

ผูส้ัญจร ระหวา่ง สตูล-ละงู  4,723 คนั  ผูส้ัญจร ระหวา่ง ละงู- สตูล  4,035 คนั รวมผูส้ัญจรผา่นชุมชน  8,758  

คนั พฤติกรรมการใชร้ถ ไม่สวมหมวกนิรภยั  85%  แซงไม่เปิดไฟสัญญาณ 90% ขบัรถเร็ว 85% 

รถบรรทุกการใหไ้ฟสัญญาณ   97% รถบรรทุกส่วนบุคคล  ขนดิน  ทราย  หิน  หล่นบนถนน  ชัว่โมง

เร่งด่วน  ในช่วงเชา้ เวลา  06.00-08.00 น.  ชัว่โมงเร่งด่วน  ในช่วงบ่าย เวลา  15.00-17.00 น 

จากการนาํเสนอขอ้มูล “สมพงษ ์  หลีเคราะห์” ชวยคุย จากขอ้มูลพื้นท่ีไดท้ดลองนบั ทาํใหเ้ห็นถึง

การสัญจรท่ีต่างกนั เช่น  จาํนวนรถ  สถาพถนน  พฤติกรรมของผูข้บัข่ี  ในเขตชุมชนเมืองพื้นท่ีในเขต

เทศบาลมีการสัญจรของรถท่ีมีจาํนวนมากเน่ืองจากเป็นเขตของการคา้ขาย  กบัพฤติกรรมของผูข้บัข่ี(สวม

หมวกนิรภยั 100%) ในชุมชนก่ึงเมืองบา้นโกตามีจาํนวนการสัญจรของรถท่ีนอ้ยลง   แต่มีการสัญจรของรถ

ขนาดใหญ่ข้ึนอนัเน่ืองจากพื้นท่ีบา้นโกตา  มีโรงงานนํ้าแขง็  และยงัเป็นเส้นทางท่ีเขา้ไปสู่เขตอาํเภอมะนงั

กบัการท่องเท่ียว (ล่องเก่ง)  ไปท่าเรือปากบาราซ่ึงผา่นไปยงัตลาดละงู และไปยงั จ.ตรัง  พฤติกรรมก็ต่างกนั 

เช่น  การสวมหมวกนิรภยัประมาณ 50%  กบัพฤติกรรมผูส้ัญจรการใหไ้ฟสัญญาณ การความเขา้ใจของผู ้

สัญจรกบัถนนในทางแยก  ทางตรง   พื้นท่ีชานเมืองบา้นคลองนํ้าเคม็กบัจาํนวนผูส้ัญจนท่ีนอ้ยกวา่พื้นท่ี

เมือง ก้ึงชานเมือง  พฤติกรรมผูส้วมหมวกนิรภยั (เกือบ 100% ท่ีไม่สวมหมวก)  พฤติกรรมผูส้ัญจรท่ีใช้

ความเร็วสูง เน่ืองจากสภาพถนนเป็นทางตรงก่ึงทางโคง้ กบัความเส่ียงของคนในชุมชน  เด็กนกัเรียน 

เติมขอ้มูล “ไพรํา  จุย้ชุม  หวัหนา้ขนส่งละงู”  พฤติกรรมของผูส้ัญญจร  การไม่สวมหมวกนิรภยั  

การไม่ใหส้ัญญาณ  การจอดรถในท่ีหา้มจอด  และพฤติกรรมของเด็กท่ีไม่มีใบขบัข่ี  จากพฤตกรรมดงักล่าว 

เป็นปัญหาท่ีแกไ้ดย้ากเพราะเก่ียวกบัพฤติกรรมของคน  เป็นเร่ืองยากท่ีจะปรับพฤติกรรม  ในส่วนของขนส่ง

ละงู  ท่ีมีการสอบใบขบัข่ีจะเคร่งครัดเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูข้บัข่ี  ความเขา้ใจกบัเคร่ืองหมาย/สัญลกัษณ์  

หลงัจากน้ีในทีมเครือข่ายทีมวจิยัใหท้างขนส่งละงช่วยเหลือในเร่ืองของขอ้มูล  หรือการเติมติมขอ้มูลใน

พื้นท่ีขอใหมี้การประสารมา ทางขนส่งละงูจะใหค้วามร่วมมือ ท่ีจะขบัเคล่ือนไปดว้ยกนัเพื่อความปลอดภยั

ของผูชี้รถใชถ้นน  เป็นการดีท่ีมีทีมวจิยัท่ีเป็นแกรนาํในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเร่ิมจากตนเอง  คนใน

ครอบครัว  คนในชุมชน และผูใ้ชร้ถใชถ้นน     
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ผลสืบเน่ือง จากการนาํเสนอขอ้มูลทีมวจิยัในแต่ละพื้นท่ี “สมพงษ ์  หลีเคราะห์” ชวนคุยการ

ดาํเนินงานต่อ  ในแต่ละทีมไดน้าํเสนอแผนงานท่ีจะขยบัต่อไป ในพื้นท่ีบา้นคลองนํ้าเคม็จะมีการสาํรวจจุด

เส่ียง  การสาํภาษณ์ผูท่ี้ประสบเหตุ  ญาติ  ผูเ้ห็นเหตุการณ์ และจดัทาํการสาํรวจขอ้มูลผูใ้ชร้ถในชุมชน  พื้นท่ี

บา้นโกตาจะทาํการนบัรถผูท่ี้สัญจร( 24ชัว่โมง)  การสาํรวจจุดเส่ียง 7 จุดส่ียง   เก็บขอ้มูลผูใ้ชร้ถในชุมชน 

พื้นท่ีในเขตเทศบาลทาํการนบัรถผูท่ี้สัญจรในเขตเทศบาล (24 ชัว่โมง)   

 “สมพงษ ์ หลีเคราะห์” แจง้เวทีฝึกอบรมการวเิคราะห์จุดเส่ียง ในวนัท่ี 24-25 มีนาคม 2555 ณ บารา

รีสอร์ท ต.ปากนํ้า  อ.ละงู จ.สตูล   รูปในการเวที ในช่วงแรกจะมีการนาํทีมวทิยากรลงในแต่ละพื้นท่ีของทีม

วจิยัเพื่อดูสภาพไวเ้ป็นขอ้มูลประกอบในช่วงเวทีฝึกอบรมวเิคราะห์จุดเส่ียง  พร้อมกนันั้นควรมีขอ้มูลในแต่

ละจุดเส่ียง เช่น สภาพถนนเป็นอยา่งไร  พฤติกรรมผูส้ัญจรเป็นอยา่งไร      

ปัญหาอุปสรรค และบทเรียน กระบวนการท่ีใชใ้นการประชุมแบ่งออกเป็น3 ช่วง ก่อน  ระหวา่ง  

หลงั  ในช่วงก่อนประชุมทางทีมพี่เล้ียงได ้ประสานงานกาํหนดวนัประชุม  เวลา  สถานท่ี  ประเด็น  มีการ

วางแผนการดาํเนินงานประชุม  กาํหนดการ  จดัทาํส่ือ(PowerPoint)ในแต่ละพื้นท่ี  ในช่วงก่อนประชุม

เครือข่ายฯไดมี้การแจง้การประชุมในระดบัพื้นท่ี แจง้กาํหนดการ  ทีมเขา้ร่วม  ส่ือท่ีนาํเสนอในช่วงวนั

ดงักล่าวทางทีมวจิยัไม่ไดเ้ห็นส่ือท่ีทางพี่เล้ียงเตรียมไว ้  ไดม้าดูก่อนประชุมประมาณ 15 นาทีก่อนท่ีมีการ

ประชุม ช่วงระหวา่งการประชุม ผลจากการนาํเสนอไม่สอคลอ้งกนั ระหวา่งคนนาํเสนอ กบัส่ือ แต่ในทีม

วจิยัมีการเติมการเติมขอ้มูลในส่ิงท่ีนาํเสนอ  

  ในช่วงของการแลกเปล่ียนระหวา่งพื้นหรือแสดงความคิดเห็นมีเฉพาะแกนนาํ(หวัหนา้ทีมวจิยั) ท่ีมี

การแลกเปล่ียน/ แสดงความคิดเห็น   และในส่วนของเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วม(พี่ไพรํา  จุย้ชุม  หวัหนา้ขนส่งละงู) 

โดยการประสานงานก่อนประชุม “จกัรกริช” ไดใ้ชว้ิธีการพดูคุยและเชิญเขา้ร่วมแต่ไม่มีส่ือ เอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งประกอบการประสานงาน (มีเฉพาะนามบตัร) ในช่วงของการนาํเสนอขอ้มูลในแต่ละพื้นท่ีจึงไม่ได้

แสดงความคิดเห็น  ในการระหวา่งการประชุมในแต่ละประเด็นไดมี้การสรุปพร้อมกบัลงรายละเอียด 
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ภาคผนวก 5 

รายงานการอบรมวเิคราะห์จุดเส่ียง 

ระหว่างวนัที ่24- 25 มีนาคม 2555  ณ ณ บารารีสอร์ท ต.ปากนํา้ อ.ละงู จ.สตูล 

  

การดาํเนินการโครงการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนในพื้นท่ี อ.ละงู จ.สตูล โดยผา่น

กระบวนการวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน มีพื้นท่ีดาํเนินการ บา้นโกตา บา้นนคลองนํ้าเคม็ และในเขตเทศบาลตาํบล

กาํแพง อ.ละงู จ.สตูล ภายใตก้ารสนบัสนุนของศูนยว์ชิาการความปลอดภยัทางถนน(ศวปถ.) มูลนิธิ

สาธารณะโดสุขแห่งชาติ (มสช.) ชุมชนวจิยัดงักล่าวไดเ้ร่ิมดาํเนินสาํรวจจุดเส่ียงในชุมชน เพื่อนาํมา

วเิคราะห์ ทางศูนยป์ระสานงานในฐานะองคก์รพี่เล้ียงสนบัสนุนกระบวนการจึงจดัฝึกอบรม “การวเิคราะห์

จุดเส่ียง” ใหก้บันกัวจิยัในชุมชน ในวนัท่ี 24 - 25 มีนาคม 2555  ณ บารารีสอร์ท ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล   

ผูเ้ขา้ร่วมทีมวจิยัในพื้นท่ีบา้นคลองนํ้าเคม็  คน  บา้นโกตา  คน  เทศบาลกาํแพง  คน  ทีมวทิยากร

ประกอบไปดว้ย ผศ.ดร.วชุิดา เสถียรนาม จากคณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัมหาสารคามและผศ.ดร.

ธเนศ เสถียรนาม  คณะวศิวกรรมศาสตร์ จากมหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีเป็นวทิยากรหลกัในการใหค้วามรู้

เก่ียวกบัเทคนิคและการวเิคราะห์ การแกปั้ญหาจุดเส่ียง นอกจากน้ียงัมี อาจารยส์มบติั  คุณพรธิภา  ธรรม

รักษช์ยั ผูป้ระสานงานส่วนกลาง คุณไพศาล  ขนุศรี เจา้หนา้ท่ีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสตูล 

(ปภ.) คุณสมพงษ ์ หลีเคราะห์ คุณจกัรกริช ติงหวงั ทีมโหนดพี่เล้ียง จ.สตูล ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจ เสริมแนวคิด 

ช่วยขยายความ  

เชา้ของวนัเสาร์ท่ี 24 มีนาคม 2555  กระบวนการการอบรมเร่ิมข้ึนโดยการพาทีมวทิยากรลงพื้นท่ี

วจิยั เพื่อศึกษาสถานการณ์สภาพแวดลอ้มพื้นท่ี โดยสาํรวจ เก็บขอ้มูล (จุดเส่ียง พฤติกรรมเส่ียง) พอสังเขป 

พื้นท่ีในเขตเทศบาลตาํบลกาํแพง พื้นท่ีจุดท่ี 1 บริเวณหนา้ตลาดสดละงู บริเวณตลาดอยูด่า้นขวามือ

ตามถนนไปทาง จ.ตรัง ซ่ึงตรงกบัตลาดนดั  สภาพถนนเป็นส่ีเลนมีเกาะกลาง เป็นท่ีกลบัรถบริเวณ 2 จุด คือ

บริเวณตรงกบัทางเขา้ในตลาดสด  และทางออกของตลาด ในวนัดงักล่าวทางดา้นตลาดจะมีร้านคา้ รถจกั

ยานยนต ์ วางเรียงราย ปิดทางช่องจราจร ทาํใหก้ารสัญจรติดขดั  จุดท่ี 2 บริเวณ 4 แยกปากปิง สายรองถนน

แคบและมีสิบลอ้วิง่เขา้ออกการจอดรถท่ีบดบงัทางเขา้ออก    

เดินทางต่อไปพื้นท่ีบา้นโกตาบริเวณถนนสายหลกั 416 ท่ีมีทางแยกอยู ่ 2 ช่วง ไปยงั อ.มะนงั อ.ทุ่ง

หวา้  ตวัตลาดละงู และออกไปยงัตวัเมืองสตูล  สภาพถนนกาํลงัก่อสร้างเป็น 4 เลน มีเกาะกลาง ความเส่ียงท่ี

พบคือ รถท่ีวิง่มาจากถนนสายรองเพื่อรอขา้มแยก มีการจอดรถซอ้นกนั  ความเขา้ใจของผูส้ัญจรกบัถนนไม่

สอดคลอ้งกนั  

สภาพถนนเป็นถนนสายหลกัท่ีมีทางแยกไปยงับา้นโกตา  แยกต่อกนัถนนสายหลกัเป็นท่างแยกเขา้

เขตเทศบาล  บริเวณก่อนถึงทางแยกบา้นโกตา (ขาออก) ไปยงัตลาดตลาดละงูท่ีมีการจ่อปิดสองช่องทาง

จราจร  รถท่ีจ่อถ่าย(ชิดซา้ย)เพื่อท่ีจะออกไปยงัสตูลตอ้งรอทาํใหร้ถติด ยิง่ในช่วงเวลาเร่งด่วนมีรถยาวจนถึง
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ทางโคง้ ซ่ึงทางโคง้ดงักล่าวเป็นทางแยกซ่ึงมีความเส่ียงอยูแ่ลว้  หรือกรณีการจอดรถสวนเลนของรถท่ีมา

จากสตูลแลว้ใหส้ัญญาณไฟเพื่อตีขวา แลว้จอด   เป็นตน้ 

 

พื้นท่ีบา้นคลองนํ้าเคม็สภาพถนนเป็นทางตรงเป็นเนินก่ึงทางโคง้สองขา้งถนนเป็นชุมชนกบั

โรงเรียน เดิมถนนเป็นสองเลน ปัจจุบนักาํลงัก่อสร้างเป็น 4 ช่องจราจร ส่ิงท่ีพบเห็นผูส้ัญจรขบัรถเร็ว จุด

เส่ียงอยูต่รงทางแยกท่ีเช่ือมต่อกบัถนนสายหลกั และบริเวณทางเขา้ออกของโรงเรียนท่ีอยูใ่กลก้บัทางเนิน

โคง้ 

หลงัจากท่ีไดล้งศึกษาพื้นท่ีแลว้ก็กลบัมายงัหอ้งประชุมเพื่อเร่ิมกระบวนการขั้นต่อไป ซ่ึงเร่ิมให้

ชุมชนวจิยัวจิยัไดเ้ล่าถึงกระบวนการดาํเนินงานในช่วงท่ีผา่นมาวา่ไดท้าํอะไร อยา่งไร โดยสรุป ทั้ง 3 พื้นท่ี

วจิยัไดผ้า่นการสาํรวจจุดเส่ียง อบรมการเก็บและบนัทึกขอ้มูล ใชว้ธีิการนบัรถ ดูพฤติกรรมการใชร้ถ ใช้

ถนน การสัญจรไปมาในแต่ละจุด และเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมทุกคนไดซ้กัถามแลกเปล่ียน มีการเติมเตม็กนั

ในแต่ละพื้นท่ี 

 อาจารยว์ชุิดาไดน้าํเสนอสไลดเ์ก่ียวกบังานวจิยัของโครงการศึกษาและพัฒนาคู่มือการสาํรวจและ

วิเคราะห์จุดเส่ียงเพ่ือความปลอดภัยทางถนน อย่างมีส่วนร่วม จังหวัดมหาสารคาม ท่ีไดผ้า่นการการ

ดาํเนินงานแลว้ ในระหวา่งการนาํเสนอไดมี้การแลกเปล่ียนวธีิการวเิคราะห์จุดเส่ียง โดยผูป้ระสานงาน และ

ทีมวจิยั สรุปโดยรวม คือสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุมาจาก 3 ประการ คือ ถนน คน และรถ 

 จากนั้นอาจารย ์ไดแ้บ่งกลุ่มยอ่ย ใหโ้จทยใ์หแ้ต่ละพื้นท่ี ยกตวัอยา่งพื้นท่ีเส่ียง 1 จุด แลว้ใหว้เิคราะห์

วา่ จุดเส่ียงน้ีมี 3 ปัจจยัหลกั เป็นอยา่งไรบา้ง เช่น คน ท่ีมาใชร้ถ ใชถ้นนมีพฤติกรรมอยา่งไร สภาพแวดลอ้ม

ของถนนมีอะไรและเป็นอยา่งไร และรถท่ีใชอ้ยูน่ั้นสภาพเป็นอยา่งไรกนับา้ง 

 เชา้วนัอาทิตยเ์ร่ิมโดยการฉายสไลดเ์ร่ือง “กบ” ปีนเสาไฟฟ้า ซ่ึงก็ไดแ้นวคิดและเป็นเป็นการ

เสริมแรง เสริมพลงัเพื่อใหก้า้วเดินต่อไปอยา่งมัน่ใจวา่ส่ิงท่ีทาํมานั้นถูกตอ้งแลว้แมว้า่มนัจะเป็นคนส่วนนอ้ย

ท่ีลุกข้ึนมาทาํถา้เทียบกบัคนหมู่มากท่ีเขาอยูแ่บบสบายๆไม่รู้หนาวรู้ร้อนสักเท่าไหร่  

แลว้ก็ไดใ้ห ้ 3 พื้นท่ีนาํเสนอผลงานจากโจทยเ์ม่ือวาน และก็มีการเติมเตม็จากอาจารยแ์ละคณะพี่

เล้ียงพอสมควร 

 

บ้านคลองนํา้เค็ม 

จากบริบทของแต่ละชุมชนท่ีแตกต่างกนั ชุมชนบา้นคลองนํ้าเคม็เป็นพื้นท่ีชานเมืองท่ีมีสภาพถนน

เป็นทางตรง  ขอ้มูลท่ีทดลองนบัรถ (24 ชม.) หรือพฤติกรรมผูส้ัญจร ระหวา่ง สตูล-ละงู 4,857 คนั  ระหวา่ง 

ละงู-สตูล 4,535 คนั รวมผูส้ัญจรผา่นชุมชน 9,392 คนั  จากขอ้มูลของผูส้ัญจรปัญหาหลกัคือ พฤติกรรมการ

ขบัรถท่ีใชค้วามเร็วสูงพร้อมกนันั้นกบัปัจจุบนัท่ีมีการขยายของถนนจาก 2 เลน มาเป็น 4 เลน มีเกาะกลางสี 

(กระเทย)  
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ในเวทีไดเ้สนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาโจทยห์ลกัคือ ความเส่ียงของเกาะกลางสี (กระเทย) ท่ี

คาดวา่จะก่อใหเ้กิดความเส่ียงกบัผูส้ัญจร คนในชุมชน หรือเด็กนกัเรียนท่ีตอ้งขา้มถนนทุกวนั ขอ้มูลดงักล่าว

มีเพียงพอแลว้หรือไม่! ถา้มีการขอใหป้รับเปล่ียนเกาะกลางท่ีเป็นวสัดุ หรือตอ้งมีขอ้มูลอยา่งอ่ืนมาประกอบ 

เช่น จาํนวนนกัเรียนท่ีขา้มแต่ละวนั หรือความคิดเห็นคนในชุมชน  แต่ในส่วนของการประสานงานในระดบั

หน่วยงาน โดยมี พี่ไพศาล (จนท. ปภ.สตูล)ช่วยประสาน 

 

บ้านโกตา 

พื้นท่ีชุมชนบา้นโกตาท่ีมีขอ้มูลของผูส้ัญจร (ทดลองนบั ใชเ้วลา 5ชม.) หรือพฤติกรรมผูส้ัญจร (ขา

เขา้) ระหวา่ง สตูล-เขาขาว-ตลาดละงู 3,593 คนั ระหวา่ง (ขาออก) ตลาดละงู-เขาขาว-สตูล 2,828 คนั รวมผู ้

สัญจรผา่นชุมชน 6,421 คนั ปัญหาคือทศันคติของผูส้ัญจรกบัการใชถ้นนในทางแยก หรือพฤติกรรมของการ

ใหส้ัญญาณไฟ   

จากขอ้มูลการสัญจรและพฤติกรรมของผูใ้ชร้ถกบัถนน ขอ้มูลดงักล่าวสามารถนาํมาวเิคราะห์และ

ออกแบบการปรับเปล่ียนทศันคติ/พฤติกรรมไดอ้ยา่งไร  หรือการออกแบบของถนนท่ีเก่ียวกบัการจดัการ

วางแผนพงัเมืองท่ีมีผลกบักบัผูใ้ชถ้นน หรือนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาเร่ืองภยัทางธรรมชาติไดด้ว้ย (นํ้าทว้ม)  

  

เขตเทศบาลตําบลกาํแพง 

พื้นท่ีในเขตเทศบาลตาํบลกาํแพงเป็นชุมชนเมืองและเป็นท่ีเมืองของการคา้ขาย ของคนใน อ.ละงู 

และอาํเภอใกลเ้คียง มีขอ้มูลพฤติกรรม การผูส้ัญจรบริเวณ 4 แยกมหาจนัทร์ (ตั้งแต่เวลา 07.30-10.30 น.) 

เขา้-ออก ระหวา่ง สตูล-ตลาดละงู-ตรัง จาํนวน 3,667 คนั  และการสัญจรระหวา่ง ตลาดละงู-ตรัง-สตูล 

จาํนวน 2,216 คนั รวมผูส้ัญจร 5,883  คนั  ตวัสัญญาณไฟแดงกระพริบตลอด  พฤติกรรมส่วนใหญ่ไม่ให้

สัญญาณไฟ  (ช่วงเวลาดงักล่าวเกิดอุบติัเหตุ 1 คร้ัง ระหวา่งรถจกัรยานยนตด์ว้ยกนั เหตุ เพราะไม่ให้

สัญญาณไฟเล้ียว) ขบัข่ีเร็ว  อีกทั้งมีรถบรรทุกสิบลอ้วิง่ผา่น ทาํใหก้ารสัญจรติดขดัและมีความเส่ียงท่ี

ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

จากกรณีปัญหาในเขตเทศบาลควรมีขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ เช่น ขอ้มูลของผูส้ัญจร  พฤติกรรมการ

สัญจร  ท่ีสามารถนาํไปการการแกไ้ขปัญหา การปรับเปล่ียนการสัญจรของรถบรรทุก  การจดัระเบียบการตั้ง

ร้านของพอ่คา้แม่คา้ในช่วงวนัตลาดนดัเป็นตน้ 

ในการอบรมคร้ังน้ีซ่ึงก็ไดส้ร้างความตระหนกัจากคาํพดูของหลายๆท่านท่ีไดใ้หข้อ้คิด  การสร้าง

พลงัของชุมชนท่ีเม่ือรวมตวักนัเพื่อทาํอะไรสักอยา่งหน่ึงมนัมีคุณค่ามากนกั อยา่งเช่น เร่ืองของของการสร้าง

ความปลอดภยับนทอ้งถนนท่ีเป็นโจทยข์องชุมชน ซ่ึงไม่ตอ้งรอใหม้นัเกิดก่อนเพราะมนัจะตอ้งสูญเสีย ซ่ึง

มนัไม่ใช่ส่ิงท่ีตอ้งรอ ส่ิงท่ีเราทาํคือเป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ มนัจึงเป็นความยาก เม่ือคนอ่ืนท่ีจะเห็น

ชาวบา้นมาทาํแลว้เกิดคาํถามจะทาํไดห้รือ และบางเร่ืองท่ีผา่นมาถา้นายสั่งคงดีไปหมดแลว้ และอีกอยา่ง

คนเราเม่ือทาํแลว้อาจจะอยากเห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดเป็นรูปธรรมท่ีเห็นเร็วๆ บางคร้ังมนัตอ้งการเวลา 



รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการ “สร้างความปลอดภยัจราจรแบบมีสว่นร่วมในพืน้ที่อําเภอละง ูจงัหวดัสตลู”                   หนา้ 82 
 

และตอ้งรอการพิสูจน์ เพียงแต่เราจะเดินหรือจะหยดุ บางทีปริมาณของคนก็ไม่ไดบ้อกวา่งานจะสาํเร็จลงได ้ 

คนท่ีทาํงานลกัษณะน้ีอาจจะยงัไม่ชินกบัการทาํงานท่ีแปลกใหม่ เราในฐานะคนทาํก็ตอ้งใหโ้อกาสตวัเอง 

บางคร้ังเราก็ตอ้งทาํเป็นคนหูหนวก ตาบอด เพราะเราเป็นคนท่ีน่ี อยา่ใหส้นใจกบัคนขา้งนอกมาก

เกินไป ส่ิงสาํคญัก็คือคนในชุมชน ทาํอยา่งไรใหค้นในชุมชนเขม้แขง็ เหมือนเป็นรูปธรรมแต่มนัก็จะเปล่ียน

ใหเ้ป็นรูปธรรมได ้ เราจะเห็นไดว้า่ถา้คนอ่ืนมาทาํสักวนัเขาก็จะไป ปัญหามนัก็ไม่ไดถู้กแกส้ักที แมแ้ก้

แลว้แต่ก็ยงัไม่ตรงจุด  

ความรู้ใหม่ใหก้บันกัวจิยัพอสมควร เช่น ปัจจยัหลกัท่ีทาํใหเ้กิดอุบติับนทอ้งถนนท่ีมาจาก คน 

สภาพแวดลอ้มของถนน และรถ,การทาํป้ายสัญลกัษณ์แบบง่ายๆท่ีสามารถทาํไดเ้องและทาํไดเ้ลยโดยไม่

ตอ้งรอ,ราวทางโคง้ท่ีเม่ือใส่ผดิดา้นจะทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุอยา่งมาก,เสาท่ีชนแลว้ก็นาํมาใชใ้หม่ ได ้แต่บา้นเรา

ชนแลว้พงัทั้งรถทั้งคน ,เป็นภาพถนนทุกท่ีทุกแห่ง ไม่มีกฎระเบียบ การท่ีมีเจา้หนา้ท่ีสํารวจ ไม่ใช่แค่วา่ตอ้ง

เป็นถนนใหญ่ ท่ีตอ้งควบคุมดูแล แค่เพียงทาํอยา่งไรใหถ้นนไม่ใหพ้งั บา้นไม่ให้พงั แต่ตอ้งมองท่ีวา่มี

กฎหมายควบคุมการสร้างถนน สมมุตวา่มีการสร้างถนนบุกเบิก ตอ้งดูแลวา่จะมีอนัตรายไหม ในส่วนของ

การดาํเนินงานต่อไปมีขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น ดงัน้ี  

1. อยากเห็นขอ้มูลเชิงปริมาณของการวจิยัคร้ังเพื่อไปนาํเสนอกบัทางส่วนบนไดว้า่ สภาพของมนั

เป็นอยา่งไร อะไรคือปัญหาท่ีแทจ้ริง ถา้จะแกไ้ขควรจะเป็นเช่นไร หากเรามีขอ้มูลพร้อมคิดวา่การ

ประสานงานคงเป็นไปไดม้าก และตอ้งไม่ชา้ดว้ย เวลาวเิคราะห์ตอ้งใหเ้ห็นคน รถ ถนน 

2. พื้นท่ีโกตาการมีส่วนร่วมในการออกแบบ ตอ้งโชวเ์พื่อใหมี้การส่วนร่วม นาํไปสู่การเป็นผงั

ชุมชน เพราะเรามีประสบการณ์จากการทาํงานของหน่วยงานภาครัฐ การท่ีเรามีผงัชุมชน คนขา้งนอกก็จะได้

รู้วา่เราตอ้งการอะไร ท่ีผา่นมาเราเรียกร้องอยากเอาถนน แต่ลืมความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน  

3. การวเิคราะห์ลงลึกจากปรากฏการณ์ท่ีเห็น ราคายางพาราดีข้ึน ทาํใหร้ถเพิ่มข้ึนหรือเปล่า พอรถ

มากข้ึน ถนนไดข้ยายตวั ถา้ราคายางลดรถลงไหม อยากชวนคิด ปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอง ถา้รายได้

มาก เช่น มีเงิน เขา้หา้งสรรพสินคา้ (บ๊ิกซี โลตสั) ถา้ไม่มีเงินก็จะอยูบ่า้น รูปแบบการเดินทางเป็นอยา่งไร 

รายไดไ้ม่ดี ไม่ค่อยเดินทาง รายไดดี้ เดินทางบ่อยข้ึน  ไกลข้ึน ก็จะเช่ือมโยงกบัการวเิคราะห์จุดเส่ียง รูปแบบ

การเดินทางท่ีสอดคลอ้งในชุมชน เด็กตอ้งเดินทางไปโรงเรียน 6 วนั 5 วนัมีผูใ้หญ่ไปดว้ย แต่วนัท่ี 6 ไม่มี

ผูใ้หญ่ไปดว้ย อนัตรายมากกวา่ อาจจะเป็นตวัสะทอ้นให้กบัความคิดเราก็ได ้ ในชุมชนเราวนัเสาร์น้ีเกิดอุบติั

มากหรือเปล่า การควบคุมไม่ได ้ คือการออกแบบถนน ถา้ออกแบบดี เราก็เดินทางสะดวก ถา้ออกแบบถนน

ไม่ดี ก็เดินทางไม่สะดวก เช่น ออกแบบยเูทินไกลไปแลว้คนไม่ใช ้ ก็ไม่มีประโยชน์ ตอ้งมาดูวา่มนั

สอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน์หรือเปล่า  

4. เร่ืองท่ีสาํคญัพอถนนมนัใหญ่ข้ึน โกตา คลองนํ้าเคม็ เมืองจะขยายมาทางเส้นน้ีไหม หา้ง ร้านคา้ 

หมู่บา้นจดัสรร สตูลเป็นเมืองท่องเท่ียว เศรษฐกิจดีข้ึน เพราะฉะนั้นเราตอ้งมานัง่คิดถา้ถนนเสร็จแลว้จะทาํ

อยา่งไร ท่ีสาํคญั การทาํผงัชุมชนและรูปแบบการเดินทางของคนในชุมชน พื้นท่ีเม่ือวาน เป็นถนนขนาดเล็ก
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ท่ีสวนกนัไม่ได ้พอถนนใหญ่รถสองคนัสวนกนัได ้แลว้ก็กระโดดเป็น 416 เลย ผงัชุมชนของเราตอ้งดูท่ี 416 

เลยหรือเปล่า ตอ้งมานัง่ดูกนัถึงพฤติกรรมวา่การขบัข่ีรถเป็นอยา่งไร 

5. การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ เมาแลว้ขบัมาจากนกัท่องเท่ียวหรือมาจากในชุมชน ถา้เกิดจาก

นกัท่องเท่ียวตอ้งพึ่งตาํรวจ ตั้งด่านจบั แต่ถา้เกิดในชุมน ตอ้งมานัง่คุยกนั สุดทา้ยเราคุมไม่ไดถ้นน ท่ีมนักาํลงั

จะถูกขยายมากข้ึน เรารู้จกัถนนดีแลว้หรือยงั ขนาด 2 เลน ควรใชค้วามเร็ว เรียนรู้การป้องกนัตวัเอง 4 เลน 

ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัแค่ไหน ในการทาํงานวจิยัตอ้งใชจุ้ดน้ีใหช้ดัเจน  

การใหก้าํใจจากคุณทิพ เช่ือมัน่วา่ขอ้มูลคือขอ้เท็จจริง อยากจะเห็นชุมชนทั้ง 3 พื้นท่ี สร้างความสุข

ดว้ยชุมชนเอง ความสาํเร็จของท่ีน่ีจะเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัคนท่ีอ่ืนไดอ้ยา่งไร 
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ภาคผนวก 6 

สรุปเวทนํีาเสนอโครงการสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชน 

วนัท่ี  ๒๒ กนัยายน  ๒๕๕๔ณ หอ้งประชุมธรรมาภิบาลตาํบลกาํแพง  อาํเภอละงู  จงัหวดัสตูล 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ๗๑ คน 

1.  สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ.สตูล (ปภ.)    

2.  แขวงการทางท่าแพ       

3.  ตาํรวจภูธร อ.ละงู  จ.สตูล      

4.  โรงพยาบาลอาํเภอละงู                   

5.  เทศบาลตาํบลกาํแพง 

6. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลละงู     

7. บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถจาํกดั 

8. ศูนยว์ชิาการความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.)    

9.โรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น 

10. ทีมประเมินผล (สสส.)   

11. ชุมชนบา้นคลองนํ้าเคม็ ม.๑๖ ต.ละงู  

12. ชุมชนบา้นโกตา ม.๗ ต.กาํแพง 

13. ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลกาํแพง 

14. ศูนยป์ระสานงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน จ.สตูล       

เร่ิมเวลา  ๑๓.๓๐ น. ดาํเนินรายการโดย คุณพิเชรฐ ์ เบญจมาศ  กล่าวความเป็นมาของโครงการสร้าง

ความปลอดภยัทางถนน   1ปัญหาอุบติัเหตุทางจราจรในประเทศไทยเป็นจาํนวนสูง 1ในช่วงปี ๒๕๕๔-

๒๕๖๓ สหประชาชาติไดป้ระกาศใหเ้ป็นปีทศวรรษแห่งการลงมือปฏิบติัเพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุทางถนน   

ต่อดว้ย แจง้กาํหนดการ ดงัน้ี   

ลาํดับที ่๑ ชมวดีิทศัน์ อุบุติเหตุมิใช่เวรกรรม 

ลาํดับที ่๒ ช้ีแจงวตัถุประสงค ์ นาํเสนอกระบวนการทาํงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูลกบัการสร้างความ

ปลอดภยัทางถนน โดย คุณสมพงษ ์ หลีเคราะห์ (ผูป้ระสานงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล  สกว. ) 

ลาํดับที ่๓  สถานการณ์อุบติัเหตุจราจรและความปลอดภยัทางถนนในเมืองไทย                                        

โดย นพ.ธนะพงศ ์ จินวงษ ์ ( ผูจ้ดัการศูนยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน   ศวปถ. )        

 ลาํดับที ่๔ นาํเสนอโครงการสร้างความปลอดภยัทางถนน ๓ ชุมชน ( ม.๑๖ บา้นคลองนํ้าเคม็, ม. ๗ บา้นโก

ตา,  และชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลกาํแพง)  โดย แกนนาํในชุมชน                                                          
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ลาํดับที ่๕ ร่วมแลกเปล่ียนประเด็น มุมมองความปลอดภยัทางถนน ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง/ ร่วมวางแผน  

กาํหนดทิศทางการขบัเคล่ือนเพื่อสร้างความปลอดภยัทางถนน 

ประเด็นการพูดคุย  

• คุณสมพงษ ์ หลีเคราะห์   วา่ “ การสนบัสนุนพื้นท่ีในการทาํงานวจิยัความปลอดภยัทางถนน ใน

ฐานะเป็นผูจ้ดักระบวนการทาํงานวจิยัของพื้นท่ี มีความเช่ือวา่คนในพื้นท่ี  ท่ีอยูก่บัปัญหา  น่าจะ

เป็นผูท่ี้แกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุดและกระบวนการรวมไปถึงความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมี

บทบาทหนา้ท่ีตามภาระกิจอยูแ่ลว้  การแกไ้ขปัญหาจึงเป็นเร่ืองของทุกฝ่าย" 

     
 

•  นพ.ธนะพงศ ์ จินวงษ ์   ส่ิงท่ีตอ้งทาํคือ การมีส่วนร่วมระหวา่งภาคนโยบาย(รัฐ)กบัชุมชน “ความ

ทุกขข์องคนหน่ึงคน จะกลายเป็นความทุกขข์องคนในสังคม”  ส่ิงสาํคญัของอุบติัเหตุคือ เร่ือง

อุบติัเหตุเป็นปัญหาเชิงระบบมนัคืออะไร!   โจทยข์องชุมชน คือ รากของปัญหาของเร่ืองน้ีหากพบ

รากของปัญหา ก็สามารถแกไ้ขปัญหานั้นได ้  

          “การเก็บขอ้มูล เวลาการเกิดอุบติัเหตุ  ตอ้งมองมิติอุบติัเหตุ ๒ ระยะ คือ ๑. ช่วงเกิดเหตุ  ๒.

เกิดเหตุแลว้  อะไรท่ีทาํใหเ้ขาตายและบางคร้ังอุบติัเหตุเกิดจากคน(Human Error) ส่วนจะรอดหรือ

ตายข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน เช่น ถนน หรือรถ   “การทาํงาน ๕ ส. สาระสนเทศ ส่วนร่วม สหสาขา สุด

เส่ียง สุดคุม้” 

         “บางคร้ังการเกิดอุบติัเหตุก็ข้ึนอยูก่บัวธีิคิด เช่น เวลาเด็กเล่นปืน เรามกัหา้มวา่นั้นอนัตราย แต่

พอเด็กขบัมอเตอร์ไซค ์เรามองวา่แน่...มองวา่เก่ง  ซ่ึงผลจากงานวจิยั  แรงพุง่ของมอเตอร์ไซคแ์รง

กวา่กระสุนปืนร้อยนดั  เวลาชน” 

 

• นาํเสนอ/ โครงการสร้างความปลอดภยัทางถนนโดยชุมชน เทศบาลตาํบลกาํแพง  โดย คุณฮาเสส  

หนูวงศ ์ กบัคุณสากาเรีย  แดงนุย้    
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ออกแบบงานวิจัย

6 กรกฏาคม 54

13 กรกฏาคม 54

20 กรกฏาคม 54

27 กรกฏาคม 54

• สํารวจจดุเสี่ยง

• สัมภาษณ์ สอบถาม

ข้อมูล (ชาวบ้านและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

• จัดประชุมระดมข้อมูล

• ศึกษาดูงาน

• ประชุมวางแผนหา

แนวทาง

• ประชุมทําแผนปฏิบัติ

การ

• ปฏิบัติตามแผนงาน

• สรุป/ถอดบทเรียน

• ประชุมสรุปงานทีมวิจัย

• นําเสนอผลงานวิจัย  
 

             จุดท่ี 9                      จุดที่ 8

                   จุดท่ี 6

                 จุดท่ี 10

   จุดท่ี 7    

   
   

   
   

   
   

 ล
ะงู

 –
ป

าก
บ

าร
า 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ล
ะง

ู –
ทุ่

งห
ว้า

ส่ีแยกไฟแดง

ส่ีแยกปากปิง

จุดที ่4

จุด

ที่ 2

ถนนละงู - ฉลุง

จุด

ที่ 1

N

จุด

ที่ 3

                        

ผลทีเกิดขึนระหว่างทาง

ซอย 5 (จุดที่ 6) ซอย 7 (จุดที่ 7)

ในซอย  
                 

๑. คุณฮาเสส  หนูวงศ ์ (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลกาํแพง)  กล่าวถึง บริบทของเทศบาล

ตาํบลกาํแพงวา่ “เทศบาลตาํบลกาํแพงเป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีประชากรประมาณ ๕,๐๐๐ คน มี

ประชากรแฝง ๕,๐๐๐ คน เช่นเดียวกนั เน่ืองจากบริบทพื้นท่ีเป็นยา่นการคา้และเป็นเมืองท่องเท่ียว

ตามแหล่งเกาะต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียง เช่น เกาะตะรุเตา  เกาะอาดงั  เกาะหลีเป๊ะ เป็นตน้ การสัญจรทาง

ถนนจึงหนาแน่นยิง่ตามเทศกาลต่างๆ เช่น ฮารีรายอ  ปีใหม่  สงกรานต ์ เป็นช่วงเกิดอุบติัเหตุมาก

ท่ีสุดและเป็นลาํดบัตน้ๆ ในจงัหวดัสตูล  

 คุณสากาเรีย  แดงนุย้  กล่าวถึง  โครงการวจิยัสร้างความปลอดภยัทางถนนของเทศบาล

ตาํบลกาํแพง  เร่ิมจากทีมงานมานั้งพดูคุยกนัเร่ืองการเกิดเหตุโดยมีคณะทาํงาน สกว.สตูล ช่วยเติม

เตม็ขอ้มูล/กระบวนการ จนทาํใหเ้กิดแนวคิดท่ีจะร่วมกนัหาแนวทางลดอุบติัเหตุ  มีการกาํหนดจุด

เส่ียงในเขตเทศบาลรวม ๑๐ จุด 

 คุณสากาเรีย  แดงนุย้  เล่าต่อวา่หลงัจากท่ีร่วมกนัหารือกนัแลว้ ไดมี้การนาํแนวทางไปปรับ

ใชก้บัพื้นท่ี เช่น ทางเขา้ซอย ๕ ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีแคบและเป็นเส้นทางไปโรงเรียนสอนศาสนา

ปรากฏการณ์ การสัญจรจึงติดขดัมาก  จึงไดห้าทางทีมในพื้นท่ี 

 นพ.ธนะพงศ ์ จินวงษ ์ แลกเปล่ียนกบัชุมชนเทศบาลตาํบลกาํแพงวา่ “การกาํหนดจุดเส่ียง

ทั้ง ๑๐ จุดเกิดจากอะไร.. ถา้เราหาสาเหตุตรงน้ีไดเ้ราก็สามารถแกปั้ญหาได ้ เทศบาลมีเวทีคุยกนั

หรือเปล่า..เทศบาลลองหาแนวทางร่วมกบัชุมชน เป็นการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาเชิงโครงสร้าง 

และนอกเหนือจากการแกไ้ขปัญหาจุดเส่ียงแลว้  เราจะทาํใหช้าวบา้นหรือคนในพื้นท่ี ต่ืนตวักบัเร่ือง

น้ีไดอ้ยา่งไร” 
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 บงัดล (ชาวบา้นในชุมชนเทศบาลตาํบลกาํแพง) เล่าวา่ “ตนกบัทีมไดท้าํป้ายปักไวห้นา้ปาก

ซอยทางเขา้โรงเรียนสอนศาสนา  ซ่ึงในวนัเปิดเรียนช่วงเชา้  ปริมาณรถหนาแน่นมาก  ทาํใหเ้กิด

อุบติัเหตุเป็นประจาํ และในช่วงบ่ายการจราจรก็หนาแน่นมาก  ตนจึงไดน้าํแผน่ฟิวเจอร์บอร์ด มา

เขียนป้ายแลว้ติดเอาไวต้ามหนา้ปากซอยทั้งขาเขา-ออก และสามแยกในซอยเพื่อบอกโดยมีขอ้ความ

คือ  ในช่วงเวลาเร่งด่วน ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐น.และ ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐น.  มีขอ้ความ ซอย๕ เดินรถทาง

เดียว และหนา้ซอย๗ หา้มผา่น ” จากส่ิงท่ีทาํมา เห็นไดช้ดัเลยวา่การสัญจรของรถ คล่องตวัมากข้ึน

การเกิดอุบติัเหตุก็ลดลง 

 นพ.ธนะพงศ ์ จินวงศ ์ แลกเปล่ียน “การดาํเนินงานดกัล่าวเป็นการสร้างความเคยชินใหก้บั

ผูส้ัญจรไปมา” 

 

• นาํเสนอ/ โครงการสร้างความปลอดภยัทางถนนโดยชุมชนบา้นคลองนํ้าเคม็ ม.๑๖ ต.ละงู โดย 

 คุณดลอาหวาบ  มณีโชค  

                       

กําหนดจุดเสี�ยง 

    

       

การดาํเนินงานที�ผา่นมา

๑. ประชุมปรึกษาหารือประเดน็ความปลอดภยัทางถนน ๔ ครั �ง

ช่วงที� ๑ ทาํความเขา้ใจ/ตระหนกัความปลอดภยัทางถนน

ช่วงที� ๒ แนะนําการดําเนินโครงการโดยใชก้ระบวนการวจิยั ๕

ขั �นตอน และออกแบบโครงการดว้ยกระบวนการวจิยั

ศึกษา

ข้อมลู

สรปุและ
วิเคราะห์

หา
แนวทาง 

วางแผน

ทดลอง
ทาํ

สรปุผล

                   

ช่วงที� ๓ ออกแบบโครงการตามกระบวนการวิจัย ช่วงศึกษาข้อมลู 

โดยการกําหนดจุดเสี�ยงขึ�นจํานวน ๑๐ จุด และวางแผนกิจกรรมพร้อม

ลงรายละเอียดของการดําเนินงาน

 
 

เล่าถึงโครงการวจิยัการสร้างความปลอดภยัทาถนนของชาวบา้นคลองนํ้าเคม็ ไดมี้การพดูคุยแลกเปล่ียน

เพื่อสร้างตระหนกั ไดมี้การกาํหนดจุดเส่ียงรวม ๑๐ จุด มีการตั้งโจทย ์มีการวางแผนการดาํเนินงานจึงเกิด

การพฒันาโจทยง์านวิจยัสร้างความปลอดภยัทางถนนในรูปแบบของโครงการเพื่อหาแนวทางการในการ

แกไ้ขปัญหา ในช่วงแรกของโครงการเป็นการศึกษาขอ้มูล ในจุดเส่ียง กลุ่มเป้าหมาย คือ คนในชุมชน ผู ้

สัญจรรถทัว่ไป รวมไปถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ต่อดว้ยการเล่าถึง ตนเองกบัทีมงานตวัแทนพื้นท่ีดาํเนินงานสร้างความปลอดภยัทางถนน ไดเ้ขาออบรม

เชิงปฏิบติัการ ณ กรุงเทพฯ ท่ีตนเองไดอ้งคค์วามรู้มากข้ึน รวมไปถึงวธีิการเพื่อนาํมาปรับใชก้บัคนในพื้นท่ี  

เล่าต่อวา่ ตอนแรกตกใจมาก เพราะผูท่ี้เขา้ร่วมส่วนใหญ่มาในนามตวัแทนของหน่วยงานอยูใ่นระดบัหวัหนา้
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หรือไม่ก็เป็น อาจารยร์ะดบั ดร. ทาํใหต้นเองรู้สึกกลวั  แต่ดว้ยกระบวนท่ีทีมวทิยากรดาํเนินการ ทาํให้

ตนเองมีความมัน่ใจมากข้ึน  เพราะส่วนหน่ึง ตนเองไดด้าํเนินงานอยูใ่นพื้นท่ีเองทาํให้บางมุม ของการพดูคุย 

ทาํใหต้นเองรู้สึกวา่พดู(จากสภาพพื้นท่ีปัญหา)ไดม้ากกวา่ เป็นตน้  

  

• นาํเสนอ/ โครงการสร้างความปลอดภยัทางถนนโดยชุมชนบา้นโกตา ม.๗ ตาํบลกาํแพง  โดย 

 คุณ วรัิช  โอมณี     

         

๒. ในตัวของหมู่บ้านมีถนนที�สลับซับซ่อนมาก ทัศนียภาพสองข้างถนนบด

บัง สภาพถนนที�ขรุขระและการใช้รถด้วยความเร็ว

 
 

การดาํเนินงานที�ผา่นมา
๑. ประชมุปรึกษาหารือประเด็นความปลอดภัยทางถนน จาํนวน ๓ ครั�ง

ครั�งที� ๑ นาํเสนอทาํความเข้าใจโครงการ

ครั�งที� ๒ แนะนาํการดาํเนินโครงการโดยใช้กระบวนการวิจัย ๕ขั�นตอน 

และออกแบบโครงการด้วยกระบวนการวิจัย

ศึกษา
ข้อมลู

สรปุและ
วิเคราะห์

หา
แนวทาง 
วางแผน

ทดลอง
ทาํ

สรปุผล

          

ครั�งที� ๓ ออกแบบโครงการตามกระบวนการวิจัย ช่วงศึกษาข้อมูล โดย

การกําหนดจุดเสี�ยงขึ�นจํานวน ๖ จุด และวางแผนกิจกรรมพร้อมลง

รายละเอียดของการดําเนินงาน

 
 

เล่าถึงโครงการวจิยัการสร้างความปลอดภยัทาถนนของชาวบา้นโกตา ไดมี้การพดูคุยแลกเปล่ียนเพื่อ

สร้างตระหนกั ไดมี้การกาํหนดจุดเส่ียงรวม ๖ จุด มีการตั้งโจทย ์มีการวางแผนการดาํเนินงานจึงเกิดการ

พฒันาโจทยง์านวจิยัสร้างความปลอดภยัทางถนนในรูปแบบของโครงการเพื่อหาแนวทางการในการแกไ้ข

ปัญหา ในช่วงแรกของโครงการเป็นการศึกษาขอ้มูล ในจุดเส่ียง กลุ่มเป้าหมาย คือ คนในชุมชน ผูส้ัญจรรถ

ทัว่ไป รวมไปถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  คุณ วิรัช  โอมณี    กล่าวเพิ่มวา่ “ปัจจุบนัการเกิดเหตุ มิใชเ้กิดจากคน

เพียงอยา่งเดียว ยงัมีในเร่ือง สภาพแวดลอ้ม หรือสภาพของถนน ท่ีคนสร้างถนนกบัผูใ้ชถ้นนไม่สอดคลอ้ง

กนั แต่ปัญหาดงักล่าวไม่ไดย้ิบยกมาเป็นประเด็นสาํคญั” 

• ช่วงแลกเปล่ียนระหวา่งหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมกบัชุมชนทั้ง ๓ ชุมชน 
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- ปภ.สตูล (คุณไพศาล) วา่ “เร่ืองความปลอดภยัทางถนนน้ีสาํคญัและตอ้งทาํ  อยากใหเ้กิดข้ึน

เป็นรูปธรรม ในส่วนของ ปภ.สตูล จะใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีเพียงใหมี้การประสานงานมา

ในนามขององคก์รหรือ ในนามส่วนตวัก็ได ้และยนิดีเป็นอยา่งยิง่” 

- โรงพยาบาลละงู(พยาบาลวชิาชีพ) วา่ “แนะใหใ้ชแ้นวทางแผนท่ีผลลพัธ์ Outcomes mapping 

ในการวเิคราะห์และกาํหนดแนวทางการแกปั้ญหาอุบติัเหตุร่วมกนั” 

- บริษทักลางคุม้ครองภยัจากรถ วา่ “ ประเด็นสหสาขา  น่าจะสอดคลอ้งกนัดว้ย” 

- นพ.ธนะพงศ ์ จินวงษ ์

                                                              
ส่วนของทอ้งถ่ิน วา่ “การประสานงานร่วมกนัระหวา่งชุมชนกบัเทศบาล โดยการกาํหนด

สาํหรับขอ้มูลสาระสนเทศ การสร้างความปลอดภยัทางถนนใหส้อดรับกบั สหสาขา  โดยถา้กล่าว
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ในเชิงรูปธรรมคือการจดัเวทีส่ือสารร่วมกนัทุกเดือน ซ่ึงหน่ึงในแหล่งขอ้มูลสารสนเทศท่ีน่าสนใจ 

คือ เครือขายวทิยมุดแดง” 

- สถานีตาํรวจภูธรละงู (สารวตั บุญเลิศ) วา่ “ การทาํงานโดยไม่ใชอ้าํนาจหนา้ท่ี ลงไปทาํ แต่ใช้

วธีิการหาความร่วมมือระหวา่งกนัน่าจะเป็นผลดีต่อทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง” 

- คุณสมพงษ ์ หลีเคราะห์ (ผูป้ระสานงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน จ.สตูล) วา่ “ตาํรวจไม่ไดใ้ชปื้นท่ีมีอยู่

มาใชใ้นการทาํงาน แต่ทาํงานโดยไม่ใชปื้นมาทาํงาน” 

- อบต.ละงู ( คุณอุดม) วา่ “การประสานระหวา่งผลลพัธ์กบัสหสาขา ชุมชนหน่วยงาน เป็นส่ิง

สาํคญั” 

- คุณ สมพงษ ์ วา่ “ในส่วนของวงหารือระหวา่งหน่วยงานกบัชุมชน กาํหนดใหมี้การพดูคุย

ร่วมกนั/ ดูขอ้มูล  กาํหนด ๒ เดือนคร้ัง เพื่อเป็นการหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาความปลอดภยั

ทางถนนร่วมกนั” 

 จบเวทีเวลา  ๑๖.๓๐ น.  

  ช่วง   AAR หลงัเลิกเวที 

         
 

- เจา้หนา้ท่ี ศวปถ.  วา่ “ คุณหมอ ธนะพงศ ์  คาดหวงัการทาํงานอยู ่๒ ประเด็น คือ การนาํชุมชน

มาดนัปัญหา  และช่วยกนัคิดทาํใหเ้กิดการแกปั้ญหาในทอ้งท่ีและทาํใหเ้กิดการคิดต่อวา่ 

นอกจากชุมชนทาํกนัเองแลว้จะมีองคก์ร(ภาครัฐ) เขา้มาร่วมขบัเคล่ือนร่วมกนัตั้งแต่ตน้ คือ การ

เอาสหสาขามาร่วมวเิคราะห์สาเหตุปัญหาร่วมกนั” 

- คุณสมพงษ ์ วา่ “ โครงการยงัไม่เสร็จ  เหมือนเห็นร่วมแต่ไม่เห็นรูป แต่ประเด็นของงานวจิยัใน

คร้ังน้ี มี ๒ ประเด็น คือ การแกไ้ขปัญหาความปลอดภยัทางถนน และการสร้างคน(แกนนาํแห่ง

ความเปล่ียนแปลง)” 

- ดร.สมบติั  วา่ “ การดาํเนินงานต่อ คือ 
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๑. ใชข้อ้มูลท่ีมีอยูแ่กปั้ญหา 

๒. ควรมีพื้นท่ีกลาง เพื่อให้เกิดการพดูคุยร่วมกนั อยา่งสมํ่าเสมอ 

๓. ตอ้งสร้างคน  ท่ีจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง ( Change Agent)  

นอกจากน้ี ตอ้งนาํวฒันธรรมในพื้นท่ี มาร่วมกนัวิเคราะห์ เป็นการนาํวฒันธรรมกบัวถีิชุมชนวา่

ดว้ยเร่ืองของความปลอดภยัทางถนน เพื่อวิเคราะห์ พฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นนของคนท่ีน้ี  และเร่ืองท่ี

น่าสนใจคือ เราไม่ใช่แกปั้ญหาแค่จุดเส่ียง แต่ตอ้งสร้าง วธีิคิด หรือ ทศันะคติ ต่อการใชร้ถใชถ้นน ซ่ึง

นั้นเป็น พฤติกรรม แบบไม่มีตวัเลข” 

 

“ คิดใหญ่  ทาํเลก็  เคลือ่นใหญ่ ”  มุมคิดจากเวที 
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ภาคผนวก 7 

รายช่ือคณะทาํงาน 

 

1. นายสมพงษ ์หลีเคราะห์  หวัหนา้โครงการ ผูป้ระสานงานศูนยป์ระสานงานวิจยัเพื่อ

ทอ้งถ่ิน จ.สตูล 

2. นายจกัรกริช ติงหวงั  เจา้หนา้ท่ีโครงการ 
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