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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

              อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตของประชากรไทยต่อจากโรคเรื้อรังทั่วไป โดยมี
ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานเป็นส่วนใหญ่ องค์การสหประชาชาติได้รวบรวมข้อมูลทั่ว
โลก พบว่าปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 1 ล้าน 3 แสนคน ขณะที่      สาธารณภัยอ่ืนๆ แม้จะมี
ความรุนแรง แต่เทียบไม่ได้กับอุบัติภัยทางถนน และอาจมีผู้เสียชีวิตสูงถึงปีละ 1.9 ถึง 2 ล้านคน หากไม่หา
ทางแก้ไขโดยเร่งด่วน ส าหรับในประเทศยังมีสถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บที่สูงอยู่ โดยเฉพาะการพิการ โดยแต่
ละปีมีผู้พิการถึงขั้นทุพพลภาพสูงถึง 5,000 คนต่อปี เมื่อเปรียบเทียบสถิติขององค์การอนามัยโลก สถิติของ
ประเทศไทยมีผู้สูญเสีย 19.6 คนต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งยังสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์ที่มีผู้
สูญเสีย 4.8 คน ต่อ 100,000 คน ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้สรุปสถิติอุบัติเหตุในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.
2540 – พ.ศ.2552) พบว่า อุบัติเหตุทางถนนท าให้มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 12,000 ราย และผู้บาดเจ็บเฉลี่ย 62,000 
ราย ส่งผลต่อความเสียหายทางทรัพย์สินจาก 1,500 ล้านบาทในปี พ.ศ.2540 เพิ่มขึ้นเป็น 12,000 ล้านบาทใน
ปี พ.ศ. 2552 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส าคัญ ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ และวันหยุดยาว เป็นต้น 

 ถนนพระรามที่ 2 นับว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีจุดเสี่ยงส าคัญในการเกิดอุบัติเหตุของพ้ืนที่ภาคกลาง   ซึ่งถนน
พระรามที่ 2 (Thanon Rama II) หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ)       มีความยาวรวม 
84 กิโลเมตร โดยแยกจากถนนสุขสวัสดิ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 303) ในพ้ืนที่เขตจอมทอง และตัดผ่าน
พ้ืนที่ เขตบางขุนเทียน (กรุงเทพมหานคร) จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม แล้วสิ้นสุดที่ถนนเพชร
เกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) บริเวณทางต่างระดับ     วังมะนาว อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เริ่ม
เปิดใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2516 ในช่วงระยะแรกเป็นทางหลวงแผ่นดินขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง 
ต่อมาเม่ือมีผู้สัญจรไปมาบนถนนสายนี้เป็นจ านวนมาก จนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งสภาพพ้ืนที่ที่เป็นบริเวณ
ดินอ่อนตลอดสายทาง ผ่านท้องทุ่งนาเกลือ สวนมะพร้าว จึงเป็นสาเหตุท าให้คันทางมีการทรุดตัว ดินอ่อนสูง มี
น้ าท่วมเป็นช่วง ๆ ผิวจราจรเกิดความเสียหาย ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนมาก จึงได้มีโครงการก่อสร้าง
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่     7 เมษายน พ.ศ.2530 โดยขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร แล้ว
เสร็จในปี พ.ศ. 253 

  ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ได้มีการขยายช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจรเป็น 8 ช่องจราจร ระหว่างทางแยก
ต่างระดับบางขุนเทียน - นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (กม.12+000-กม.34+000) ความยาวรวมประมาณ 22 
กิโลเมตร เพ่ือรองรับการจราจรที่เพ่ิมขึ้น จากการขยายการก่อสร้างถนนพระรามที่ 2 ช่วงดาวคะนอง และ
ถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก จากบางบัวทอง-บางขุนเทียน ตอน 1, 2 และ 3 ให้สอดคล้องต่อเนื่องกัน
ตลอดสาย โดยด าเนินการก่อสร้างส่วนที่ส าคัญเฉพาะทางคู่ขนานด้านขาเข้าและขาออกข้างละ 2 ช่องจราจร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
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เพ่ือประหยัดงบประมาณก่อสร้าง ปัจจุบันเพ่ือเป็นการรองรับปริมาณการจราจรที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งถนนพระราม
ที่ 2 เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักไปสู่ภาคใต้ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดเทศกาล กรมทาง
หลวงจึงท าการก่อสร้างโครงการส่วนต่อขยายจนถึงทางต่างระดับวังมะนาว (กม.34+000 -กม.84+041) โดย
ขยายช่องจราจรจากเดิม       4 ช่องจราจรเป็น 6 - 8 ช่องจราจร โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ก่อสร้าง
แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 

           จากการศึกษาของ ผศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เรื่อง “งานศึกษา
ค่าความเสียดทานของผิวทางท่ีมีผลต่อความปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษา ผลกระทบของน้ าเมือกปลาบนถนน
พระราม 2 จ.สมุทรสาคร” สนับสนุนโดย ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า ได้วิเคราะห์การ
เกิดอุบัติเหตุในเชิงลึก หลังพบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2544 – พ.ศ.2551        ถ.พระราม 2 ในพ้ืนที่ จ.สมุทรสาคร 
มีอุบัติเหตุอันตรายข้างทางหรืออุบัติเหตุรถตกข้างทางมากกว่าถนนพระราม 2 ที่ตัดผ่าน จ.สมุทรสงครามถึง 7 
เท่า อัตราการตายมีมากกว่าถึง 6 เท่า เพราะถนนพระราม 2 ที่ผ่านสมุทรสาคร มีรถบรรทุกขนส่งปลาและ
อาหารทะเลเป็นจ านวนมาก จึงสันนิษฐานว่า น้ าเมือกปลาที่ไหลลงมาบนถนนท าให้ถนนลื่น และเกิดอุบัติเหตุ
ได้ง่าย ผลการศึกษาชี้ว่า พื้นที่จ.สมุทรสาคร ในช่วงเวลาเช้ามีการขนส่งอาหารทะเลออกจากตลาด มีรถบรรทุก
ทั้ง 4 ล้อ และ 6 ล้อมีทั้งรถที่ปิดฝาภาชนะ และไม่ปิดฝาภาชนะ ซึ่งพบว่า ในจ านวนรถบรรทุกทั้งหมดที่วิ่ง
ออกมาจากตลาดทะเลไทย มีจ านวนรถที่มีน้ ารั่วไหลลงสู่ผิวถนนถึง 60% ท าให้ผิวถนนมีสภาพแฉะ ลื่นและส่ง
กลิ่นเหม็น ซึ่งจากการติดตามการจับกุมรถเหล่านี้ ท าได้ค่อนข้างยาก เพราะถ้ามีการตั้งด่าน รถบรรทุกจะไม่
เดินทางออกมา แม้ว่าสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จะมีจ านวนลดลง แต่ความเสียหายกลับมี
มูลค่าสูงขึ้น และยังคงมีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้พิการอย่างต่อเนื่อง นับว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังมี
ความส าคัญมาก โดยเฉพาะบริเวณถนนพระรามที่ 2 ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรส าคัญเพ่ือมุ่งหน้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และพ้ืนที่ภาคใต้ ดังนั้นจึงควรมีการ
ค้นหาแนวทางการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพ้ืนที่ภาคกลาง 
เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และใน
ระดับภาคต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 

          1.  เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด 
และระดับชุมชน 

          2.  เพ่ือแสวงหา และพัฒนาศักยภาพแกนน า Change Agent ในด้านการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดและระดับชุมชน 



  

3 

 

          3. เพ่ือหนุนเสริมให้เกิดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้ได้
อย่างน้อย 4 โครงการต่อป ี

          4.  เพื่อค้นหาแนวทางในการสร้างความปลอดภัยทางถนนระดับพ้ืนที่ระดับจังหวัด และระดับชุมชน 

         5.  เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ชุดความรู้จากการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นด้านการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยและขับเคลื่อนสู่การสร้างกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านความปลอดภัยทางถนน 

1.3 กลุ่มเป้าหมาย 

           1.คณะท างานศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ในพ้ืนที่ถนนพระราม 2 ซึ่งใน
ระยะแรกจะเน้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนหน่วยงานต่าง 
ๆ เข้ามาท างานร่วมกันและจะขยายผลไปยังพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ในระยะต่อไป
เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน 

           2.องค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียน และองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ถนนพระราม 2 เช่น อบต.บางโทรัด 
อบต. กาหลง อบต.นาโคก อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร อบต.แหลมใหญ่ อ.เมือง อบต.ยี่สาร อบต.แพรกหนาม
แดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  

          3.สถานประกอบการภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน ในพ้ืนที่ถนนพระราม 2  เช่น โรงงานอุตสาหกรรม 
บริษัทห้างร้าน สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากัด เป็นต้น 

          4.องค์กรสาธารณะ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ เช่น มูลนิธิสว่างเบญจธรรม
สมุทรสงคราม ศูนย์คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น 

          5.เครือข่ายนักวิชาการและพ่ีเลี้ยง สอจร.ในระดับพ้ืนที่ โดยกระบวนการท างานจะใช้การประสานงาน
แบบเป็นทางการและการประสานงานที่ไม่เป็นทางการเพื่อเชื่อมโยงกลไกการท างานให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกัน สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือยกระดับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน
ผ่านเวทีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวคิดงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ซึ่งจะมีการท างานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล
ร่วมกัน การวางแผนการท างานร่วมกัน การสรุปบทเรียนร่วมกันสุดท้ายจะเป็นการก าหนดทิศทางการ
แก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจากบทเรียนและประสบการณ์ในการเสริมพลังชุมชนในการท างานร่วมกัน 

1.4 กระบวนการท างาน 

           ระยะที่ 1 (ระยะเวลา 15 เดือน ระหว่าง1 พฤษภาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2555) 

           สร้างกลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ เอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้อง  ภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ทั้งใน
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ระดับพื้นที่ถนนพระราม 2 ระดับจังหวัดและระดับชุมชน โดยการเชื่อมโยงข้อมูล   และการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสวงหาและพัฒนาศักยภาพแกนน า Change Agent และพัฒนาให้เกิดโครงการวิจัยที่
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบในด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการผลักดัน
นโยบายระดับพื้นท่ีเพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน 

1.5 พื้นที่ด าเนินการ 

           พ้ืนที่ตามเส้นทางถนนพระราม 2 ทั้งในระดับจังหวัดและระดับชุมชน ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี 

1.6  วิธีการด าเนินโครงการ 

          1.ประสานและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายคน ข้อมูล ความรู้ ด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านการท าแผน
ที่ทางสังคม( Social Mapping) ในพ้ืนที่ถนนพระราม 2 ทั้งในระดับจังหวัดและระดับชุมชน  

         2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่ถนน
พระราม 2  

         3.จัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนน าระดับจังหวัดและระดับชุมชนเพ่ือสร้างแนวคิดงานวิจัยท้องถิ่น 

        4.พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อท้องถิ่นในประเด็นความปลอดภัยทางถนน  

         5.ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพ่ือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 

         6.การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นที่เชื่อมโยงประเด็นความปลอดภัยทางถนน เช่น 
การเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์จุดเสี่ยง  การถอดบทเรียน การศึกษาดูงานเรียนรู้ประสบการณ์การ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น 

        7.จัดเวทีเชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายภาคประชาสังคม  

        8.เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปบทเรียนการด าเนินงานความปลอดภัยทางถนน  

        9.จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการด าเนินงานเพ่ือก าหนดแนวทางในการสร้างความปลอดภัยทางถนน
ระดับพ้ืนที่ระดับจังหวัด และระดับชุมชน 

      10.สังเคราะห์ชุดความรู้และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

1.7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 ระยะที่ 1 เดือน พฤษภาคม  2554 – เดือน กรกฎาคม  2555  (15 เดือน) 
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1.8. กรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการ 



  

6 

 

1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะ 

ผลลัพธ์ 
ระยะ 1 ระยะ 2 

1.ประสานและเชื่อมโยงภาคี
เครือข่ายคน ข้อมูล ความรู้ ด้าน
ความปลอดภัยทางถนนผ่านการ
ท าแผนที่ทางสังคม( Social 
Mapping) ในพ้ืนที่ถนนพระราม 
2 ทั้งในระดับจังหวัดและระดับ
ชุมชน 

 

1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานและภาคีเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในด้าน
ความปลอดภัยทางถนน 

2.เพ่ือใช้แผนที่ทางสังคมในการ
เชื่อมคน ข้อมูล ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

3.เพ่ือสนับสนุนการจัดท า
ฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยทาง
ถนนในพ้ืนที่ถนนพระราม 2  

-ภาคีเครือข่ายหน่วยงาน 
องค์กรที่เก่ียวข้องด้าน
ความปลอดภัยทางถนน 

-คณะท างาน 

-หน่วยงานที่ร่วมท างาน 

    *  -ได้ข้อมูล ความรู้ ด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น จุดเสี่ยง
ในพ้ืนที่ถนนพระราม 2 สถิติอุบัติเหตุ มาตรการและวิธีการที่
ใช้แก้ไขปัญหา เป็นต้น ในระดับจังหวัดและระดับชุมชน 

- เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านข้อมูลในระหว่าง
เครือข่ายคนท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในถนนพระราม 
2 ในระดับจังหวัดและชุมชน 

- มีแผนที่แสดงจุดเสี่ยง แผนที่เครือข่ายคนท างาน กลไกการ
ท างานในระดับพื้นที่จังหวัดและระดับชุมชน  

 

2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้าน
ความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่
ถนนพระราม 2  

1.เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ขับเคลื่อนให้หน่วยงานและภาคี
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมใน
ด้านความปลอดภัยทางถนน 

2.สร้างความสัมพันธ์ร่วมกันใน

-ภาคีเครือข่ายหน่วยงาน 
องค์กรที่เก่ียวข้องด้าน
ความปลอดภัยทางถนน 

-คณะท างาน 

    *     * - เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านข้อมูลในระหว่าง
เครือข่ายคนท างานด้านความปลอดภัยทางถนนในถนน
พระราม 2 ในระดับจังหวัดและชุมชน 

- เกิดกลไกการท างานร่วมกันในระดับพ้ืนที่ถนนพระราม 2 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะ 

ผลลัพธ์ 
ระยะ 1 ระยะ 2 

 ภาคีเครือข่ายหน่วยงานด้าน
ความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่
ถนนพระราม 2 

-หน่วยงานที่ร่วมท างาน ระดับจังหวัดและระดับชุมชน 

- ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางการท างานร่วมกันระหว่างภาคี
เครือข่าย 

3.จัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนน า
ระดับจังหวัดและระดับชุมชนเพ่ือ
สร้างแนวคิดงานวิจัยท้องถิ่น 

 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนน า
ระดับจังหวัดและระดับชุมชนเพ่ือ
สร้างแนวคิดงานวิจัยท้องถิ่น 

-ภาคีเครือข่ายหน่วยงาน 
องค์กรที่เก่ียวข้องด้าน
ความปลอดภัยทางถนน-
แกนน าชุมชน-หน่วยงาน
ที่ร่วมท างาน 

    *     * - ภาคีเครือข่ายได้พัฒนาศักยภาพ ปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
ทักษะการท างานที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 

- แกนน าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

4.การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นในประเด็นความปลอดภัย
ทางถนน 

1.เพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยประเด็น
อุบัติเหตุทางถนนในชุมชนพ้ืนที่
ถนนพระราม 2 

2.เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
การด าเนินงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นใน
ชุมชนพ้ืนที่ถนนพระราม 2 

-เครือข่ายนักวิจัย 

-พ่ีเลี้ยงนักวิจัย  

-คณะท างาน 

-หน่วยงานที่ร่วมท างาน 

    *      -  เกิดโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือในการลดอุบัติเหตุ การ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของภาคีเครือข่าย 4
โครงการ 

- ชุมชน ปรับเปลี่ยนแนวคิดและทักษะการท างานที่เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วม 

- แกนน าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะ 

ผลลัพธ์ 
ระยะ 1 ระยะ 2 

5.ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย
เพ่ือท้องถิ่นเพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน 

1.ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย
เพ่ือท้องถิ่นเพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน 

-เครือข่ายนักวิจัย 

-พ่ีเลี้ยงนักวิจัย  

-คณะท างาน 

-หน่วยงานที่ร่วมท างาน 

    *     * 

 

-โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพ่ือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน 4 โครงการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 - เกิดชุดความรู้ รูปแบบในการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน 

- เกิดกลุ่มภาคีเครือข่าย ที่มีความเข้าใจ และเป็นวิทยากร
แกนน าในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 

-เกิดพ้ืนที่รูปธรรม 4โครงการถูกน าไปใช้ประโยชน์และขยาย
ผลสู่หน่วยงานต่างๆของภาคีเครือข่าย 

6.การพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นท่ี
เชื่อมโยงประเด็นความปลอดภัย
ทางถนน เช่น การเก็บข้อมูลแบบ
มีส่วนร่วม การวิเคราะห์จุดเสี่ยง  
การถอดบทเรียน การศึกษาดูงาน
เรียนรู้ประสบการณ์การสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนน

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นใน
ชุมชนพ้ืนที่ถนนพระราม 2 

2.เพือ่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
การด าเนินงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นใน
ชุมชนพ้ืนที่ถนนพระราม 2 

 

-เครือข่ายนักวิจัย 

-พ่ีเลี้ยงนักวิจัย  

-คณะท างาน 

-หน่วยงานที่ร่วมท างาน 

    *     * 

 

- ทีมนักวิจัย ภาคีเครือข่ายคนท างานสามารถน าความรู้และ
วิธีการไปปรับใช้ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทาง
ถนนได้ 

- เกิดเครือข่ายการเรียนรู้การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนนในพ้ืนที่ถนนพระราม 2 ในระดับจังหวัดและระดับ
ชุมชน 

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างานที่ปรับ
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะ 

ผลลัพธ์ 
ระยะ 1 ระยะ 2 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็น
ต้น 

วัฒนธรรมการท างานในระหว่างชุมชนและนักวิชาการ โดย
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

- ทีมนักวิจัยสามารถน าความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ในการ
ท างานวิจัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 

7.จัดเวทีเชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย
วิชาการและภาคประชาสังคม 

ด้านความปลอดภัยทางถนนใน
พ้ืนที่ถนนพระราม 2 

1.เพ่ือเชื่อมร้อยเครือข่ายวิชาการ
และหนุนเสริมการด าเนินงานของ
โครงการในชุมชนพ้ืนที่ถนน
พระราม 2 

2.เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
การด าเนินงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นใน
ชุมชนพ้ืนที่ถนนพระราม 2 

 

-เครือข่ายนักวิจัย 

-พ่ีเลี้ยงนักวิจัย  

-คณะท างาน 

-หน่วยงานที่ร่วมท างาน 

    *     * 

 

- เกิดการเชื่อมโยงความรู้จากนักวิชาการและชุมชนในการ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 

- ได้ชุดความรู้ ภาคีคนท างาน จุดเสี่ยง จุดให้ความช่วยเหลือ 
หน่วยงานที่ควรเข้ามาให้ความร่วมมือ 

- ได้ข้อเสนอแนะและความร่วมมือจากภาคี เครือข่าย 

- เกิดกลุ่มนักวิชาการและภาคประชาสังคมที่มีความเข้าใจ 
และเชื่อมโยงเป็นวิทยากรแกนน าในการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะ 

ผลลัพธ์ 
ระยะ 1 ระยะ 2 

8.เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และสรุปบทเรียนการด าเนินงาน
ความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่
ถนนพระราม 2  

 

1.เพื่อสรุปบทเรียนกระบวนการ
ด าเนินงานในระยะท่ีผ่านมา และ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ของโครงการในระยะต่อไป 

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

 

 

-เครอืข่ายนักวิจัย 

-พ่ีเลี้ยงนักวิจัย  

-คณะท างาน 

-หน่วยงานที่ร่วมท างาน 

    *     * 

 

-โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพ่ือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน 4 โครงการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 - เกิดชุดความรู้ รูปแบบในการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน 

- เกิดกลุ่มภาคีเครือข่าย ที่มีความเข้าใจ และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทาง
ถนน 

-เกิดพ้ืนที่รูปธรรม 4โครงการถูกน าไปใช้ประโยชน์และขยาย
ผลสู่หน่วยงานต่างๆของภาคีเครือข่าย 

9.จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลจากผล
การด าเนินงานเพ่ือก าหนด
แนวทางในการสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนระดับพ้ืนที่
ระดับจังหวัด และระดับชุมชน 

 

1.เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

2.เพื่อก าหนดแนวทางในการ
สร้างความปลอดภัยทางถนน
ระดับพ้ืนที่ระดับจังหวัด และ
ระดับชุมชน 

-เครือข่ายนักวิจัย 

-พ่ีเลี้ยงนักวิจัย  

-คณะท างาน 

-หน่วยงานที่ร่วมท างาน 

    *     * 

 

-ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ทุนทางสังคม  
สถานการณ์ปัญหา ความเคลื่อนไหวในพ้ืนที่ และได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือให้เกิดการพัฒนางาน                                               
-ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการท างาน   สามารถ
วิเคราะห์และก าหนดเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง                                        
- เชื่อมโยงทุนทางสังคม คน และทรัพยากรในพ้ืนที่เพ่ือช่วย
ให้การท างานประสบความส าเร็จ                                                                
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะ 

ผลลัพธ์ 
ระยะ 1 ระยะ 2 

10.สังเคราะห์ชุดความรู้และ
จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
น าเสนอสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.สังเคราะห์ชุดความรู้และจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

2.น าเสนอชุดความรู้และข้อเสนอ
เชิงนโยบายสู่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

-เครือข่ายนักวิจัย 

-พ่ีเลี้ยงนักวิจัย  

-คณะท างาน 

-หน่วยงานที่ร่วมท างาน 

    *     * 

 

- ได้ชุดความรู้และจ้อเสนอทางนโยบายในระดับพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและเชื่อมโยงไปสู่จังหวัด
ใกล้เคียง 

-ได้น าเสนอชุดความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบายสู่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 2 

ฐานคิดและกระบวนการท างาน 

2.1  ฐานคิดในการด าเนนิโครงการ 
การสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนนับเป็นหัวใจส าคัญของการท างานของโครงการนี้ซึ่งเป็น

การท างานในเชิงบูรณาการที่มีทั้งชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง
องค์กรพัฒนาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เชื่อมโยงกับถนนพระราม 2 ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ราชบุรีและเพชรบุรีต้องเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้  โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน เนื่องจากการแก้ปัญหาอุบัติเหตุและการสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรในหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านนี้  

จากบทเรียนและประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวกับมิติในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมในระดับ
พ้ืนทีแ่ละการสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกัน พบว่าจะตอ้งอาศัยแนวคิดและกระบวนการที่เป็นเครื่องมือที่
เน้นให้”คน” ในชุมชน ในหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมคิดทบทวนสถานการณ์ ตั้งค าถาม ค้นหา
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา ทดลองแก้ปัญหา สรุปผลการท างานและหาค าตอบเพ่ือ
ปรับปรุงงาน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเข้ามาในฐานะเครื่องมือที่จะเสริมพลังองค์กร เสริมพลังชุมชน
(Empower) เพ่ือให้ชุมชนและบุคลากรในองค์กรได้เข้ามาร่วมกันจัดการตนเอง ซึ่งต้องอาศัยวิธีการที่
หลากหลายที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนและสอดคล้องกับวิถีการท างานของบุคคลากรในหน่วยงาน 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงได้เลือกใช้แนวคิดและกระบวนการงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น(Community-Based 
Research : CBR) เป็นเป็นเครื่องมือหลักในการท างาน เนื่องจาก”งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น” เป็นงานวิจัยแนวใหม่
ที่เน้นการให้คนในชุมชน ในหน่วยงานได้เข้ามาร่วมในกระบวนการวิจัยตั้งแต่การเริมคิด การตั้งค าถาม การ
วางแผนและการค้นหาค าตอบอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอันจะท าให้ชุมชนได้
เรียนรู้และสามารถแก้ปัญหาของตนเองโดยมีกระบวนการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล  
             นอกจากนี้งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นยังมีความต่างจากงานวิจัยอ่ืน ๆ ตรงที่ไม่ได้เน้น”ผลงานวิจัย” เป็น
บทความวิชาการหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่ให้ความส าคัญกับการสร้างคนและกลุ่มคนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการวิจัยที่จะใช้ความรู้และเหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหาของชุมชนและองค์กรด้วยตนเอง ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จึงเป็นงานวิจัยอีกแบบหนึ่งที่ไม่ยึดติดกับระเบียบแบบ
แผนทางวิชาการมากนักแต่เป็นการสร้างความรู้ในตัวคนในชุมชนและในองค์กรโดยมุ่งแก้ไขปัญหาด้วยการ
ทดลองท าจริงและมีการบันทึกและวิเคราะห์การท างานอย่างเป็นระบบ 

  ดังนั้นการด าเนินงานในโครงการนี้จึงมุ่งสร้างให้เกิดพ้ืนที่รูปธรรมที่ผ่านกระบวนการท างานภายใต้
แนวคิด”งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”จ านวน  3 โครงการ ในระดับชุมชนและหน่วยงานองค์กรในระดับจังหวัด เข้ามา
มีบทบาทในการเป็นพันธมิตรร่วมเรียนรู้ท างานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนเพ่ือตอบค าถามหรือข้อสงสัย
บางอย่างจากปัญหาอุบัติเหตุและการสร้างความปลอดภัยทางถนน ดังนั้นสิ่งส าคัญคือประเด็นค าถามและข้อ
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สงสัยนั้นต้องคมชัด โดยมีการแยกแยะประเด็นว่าข้อสงสัยนั้นอยู่ตรงไหน มีการหาข้อมูลก่อนท า มีการ
วิเคราะห์ข้อมูล มีการวางแผนการท างานบนฐานข้อมูลที่มีอยู่และในระหว่างการลงมือท างานต้องมีการบันทึก 
มีการทบทวนการท างานอย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์ความส าเร็จและอุปสรรคอย่างสม่ าเสมอเพ่ือถอด
บทเรียนกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนออกมาให้ชัดเจน ตลอดจนน าบทเรียนไปใช้ปรับกระบวนการท างานต่อไป 
ซึ่งในกระบวนการทั้งหมดจะด าเนินการโดยคนในชุมชนและในองค์กรที่เกี่ยวข้องเอง โดยมีพ่ีเลี้ยงจากภายนอก
ซึ่งในโครงการนี้จะเป็นหน้าที่ของทีมศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามเข้ามาร่วมตลอด
กระบวนการท างาน  

2.2  กระบวนการท างาน 
                 เนื่องจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นองค์กรที่ด าเนินงานอยู่ใน
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรีและเพชรบุรี เป็นพ้ืนที่ในการท างานโดยใช้งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น
เป็นเครื่องมือในการท างานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งถือเป็นการจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ ดังนั้น
เมื่อมีความถนัดในการใช้งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นแล้ว แต่ยังขาดมิติในเรื่องความเข้าใจเรื่องอุบัติเหตุและความ
ปลอดภัยทางถนนจึงต้องมาศึกษาและท าความเข้าใจใน 2 ประเด็นเพ่ิมเติมคือ ประเด็นแรกการท าความเข้าใจ
เรื่องอุบัติเหตุเหตุและความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่ ประเด็นที่สองเป็นประเด็นเกี่ยวกับสภาพบริบทพ้ืนที่กับ
ปัญหาอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน เพ่ือจะได้รู้ว่าต้องมีทักษะความรู้และต้องสร้างการยอมรับจากส่วน
ต่าง ๆ เพียงใด รวมถึงการแสวงหาทีมงานและภาคีความร่วมมือที่จะเข้ามาท างานร่วมกัน   โดยเบื้องต้นทาง
ทีมประสานงานได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานไว้ดังนี้ 
 

1. การศึกษาข้อมูลบริบทพื้นที่เชื่อมโยงกับประเด็นอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะเป็น
ฐานในการตัดสินใจ ก าหนดเป้าหมายงานในระดับพ้ืนที่และเลือกวิธีการด าเนินงานที่สอดคล้อง
และเหมาะสม โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลมือ 2 การเข้าร่วมเวที การพบปะพูดคุย การขอข้อมูล
และค าแนะน าการท างานในเรื่องต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ของจังหวัด พ้ืนที่ ลักษณะเฉพาะของ
พ้ืนที่ที่เป็นเอกลักษณ์  ความหลากหลายของคน วิถีชีวิต วัฒนธรรมองค์กร  ลักษณะปัญหา 
สภาพของปัญหา ระดับความรุนแรงของปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาที่ผ่านมา  การให้การ
สนับสนุนกลไกการท างานระดับพ้ืนที่/จังหวัด เป็นต้น โดยกระบวนการที่ทีมจะใช้จะเน้นการ
สร้างความสัมพันธ์และท าความรู้จักกับหน่วยงานองค์กรและชุมชนในพ้ืนที่พร้อม ๆ กับ
การศึกษาข้อมูลเนื่องจากที่ผ่านมามีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นอุบัติเหตุและ
ความปลอดภัยทางถนนของแต่ละหน่วยงานองค์กรในพ้ืนที่แต่ข้อมูลเหล่านั้นมักใช้เฉพาะเพียง
หน่วยงานของตนเองเท่านั้น ดังนั้นกระบวนการในการศึกษาข้อมูลในการด าเนินงานครั้งนี้จึงมี
ความคาดหวังที่มากกว่าการได้เพียงข้อมูลแต่เป็นความคาดหวังที่จะต้องมีการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ข้อมูลร่วมกันผ่านกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากการเรียนรู้ข้อมูลร่วมกันจะ
ท าให้ภาคีต่าง ๆ  เห็นความส าคัญ เห็นปัญหา จนลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาร่วมกันด้วยตัวเอง
โดยมีวิธีการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและวิถีชีวิต บริบทตามความเป็นอยู่ของแต่ละ
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ชุมชนดังนั้นกระบวนการศึกษาข้อมูลจึงจ าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมผ่านเวทีพบปะพูดคุยอย่าง
ต่อเนื่องของภาคีที่เข้ามาร่วมงาน 

2. การประสานงานเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมในการท างาน ซึ่งจะใช้การประสานงาน
แบบเป็นทางการและการประสานงานที่ไม่เป็นทางการโดยใช้การประสานผ่านความสัมพันธ์
ส่วนตัวและการขอค าแนะน าจากคนคุ้นเคยและการประสานงานผ่านหนังสือ เช่น การส่งทีมงาน
เข้าไปพบและแนะน าตัว การส่งหนังสือขอข้อมูลจากหน่วยงาน การเชิญเข้าร่วมการประชุมกับ
กิจกรรมประชุมของหน่วยงานต่าง ๆที่เก่ียวกับความปลอดภัยทางถนน เป็นต้น 

3. การจัดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุย แนะน าโครงการและสร้างความเข้าใจการด าเนินโครงการทั้ง
ในรูปแบบของการจัดเวทีระดับต่างๆ เช่นเวทีชุมชน เวทีหน่วยงานและการจัดกิจกรรมแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือเชื่อมโยงชุมชน หน่วยงานองค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้องในการก าหนดเป้าหมายการท างาน
ร่วมกัน การร่วมกันค้นหาแนวทางการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน   ที่เน้นการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้แนวคิดงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการท างาน ตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ เริ่มจากการท าความเข้าใจโครงการ  การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล การ
สรุปบทเรียน ถอดบทเรียน  สังเคราะห์  ขยายผลและยกระดับงานสู่นโยบาย    

4. การร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยซึ่งถือเป็นงานขาขึ้น ซึ่งถือเป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพราะนอกจากจะเป็นการท าประเด็นค าถามหรือข้อสงสัยให้ชัดเจนร่วมกัน
แล้ว ยังมีเป้าหมายที่ส าคัญแฝงไว้คือ การทดสอบความอดทนและความอยากจะใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงของชุมชนและหน่วยงานองค์กรซึ่งจะ
เป็นการคัดคนที่จะเข้ามาร่วมเป็นทีมวิจัยในโครงการ รวมถึงเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นเพราะงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นมีความแตกต่างจากงานวิจัยแบบเดิมที่คุ้นเคยทั้ง
จุดเน้น เป้าหมายและกระบวนการวิจัย 

5. การจัดท าข้อ เสนอโครงการ ร่ วมกัน  เป็นกระบวนการท างานที่ เป็นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการพัฒนาโจทย์แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนส าคัญเพราะในกระบวนการท างานการได้ร่วมจัดท า
ข้อเสนอร่วมกันและท าให้เกิดความเข้าใจและเห็นทิศทางการท างานที่ชัดเจนร่วมกันทั้งในส่วน
ของงานเนื้อหา กระบวนการและการบริหารจัดการโครงการ 

6. การด าเนินการวิจัยของทีมวิจัยซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่จะด าเนินการโดยนักวิจัยในโครงการตาม
แผนงานโครงการที่ได้ก าหนดไว้โดยมีทีมพ่ีเลี้ยงจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรสงครามเป็นพ่ีเลี้ยงในการให้ค าแนะน าและสนับสนุนการท างานตลอดโครงการ ตั่งแต่การ
เข้าร่วมวางแผน การเติมความรู้ การรวมถอดสรุปบทเรียน การให้ก าลังใจ เป็นต้น 

7. การผลักดันและการน าเสนอผลงานเพ่ือสร้างรูปธรรมในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุและการสร้าง
ความปลอดภัยทางถนนในระดับต่าง ๆ ร่วมกันของภาคชุมชน องค์กรหน่วยงานร่วมกัน 
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 จากขั้นตอนการด าเนินงานตามกระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นทีมศูนย์ประสานงานวิจั ยเพ่ือ
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามจะต้องให้ความส าคัญโดยมุ่งเน้นการด าเนินงานที่มีการจัดกระบวนการที่ต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามฐานงานด้านอุบัติเหตุและการสร้างความปลอดภัยทางถนนที่ผ่านมาในเชิงข้อมูลที่แต่ละองค์กรได้
ด าเนินการมาแล้วในเรื่องความปลอดภัยทางถนน  ก็ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาฐานข้อมูล
เรื่องความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน  รวมถึงจะเป็นการให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจที่จะ
เสริมศักยภาพการท างานของโครงการเพ่ิมขึ้นผ่านการร่วมเรียนรู้และเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการท างานและ
ร่วมผลักดันในเชิงนโยบายตลอดจนขยายผลจากพ้ืนที่น าร่อง 3 โครงการสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ ทั้งในต าบลใกล้เคียงและ
ในระดับจังหวัดต่อไป   

 
2.3 เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการด าเนินการ        
          ถึงแม้แนวคิดงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจะเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการวิจัยเพื่อเสริมพลังองค์กรหน่วยงานและเสริมพลังชุมชน แต่ภายใต้ข้ันตอนและกระบวนการท างาน
นั้นยังต้องอาศัย เครื่องมือ กระบวนการ เทคนิค วิธีการ อีกมากมายในการท างานที่ทีมงานวิจัยภายใต้โครงการ
นี้จะต้องศึกษา เรียนรู้และน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขของบริบทและสภาพปัญหาอุบัติเหตุและการ
สร้างความปลอดภัยทางถนนซึ่งในการท างานครั้งนี้ทีมประสานงานจะใช้เครื่องมือ เทคนิค กระบวนการที่ส่วน
ใหญ่เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับ “การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” (Participatory Learning Process 
:PLP)  ซึ่งในเบื้องต้นจะน าเครื่องมือ กระบวนการ เทคนิค วิธีการ มาใช้ดังนี้ 

1. การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือส าคัญที่ทางโครงการจะน าเข้ามาใช้เป็นหลักในการ
ท างานโดยจะมีการจัดเวทีอย่างมีส่วนร่วมในหลายระดับ เช่น การจัดประชุมกลุ่มย่อยของทีม
วิจัย การจัดเวทีร่วมกับชุมชน/หน่วยงาน การจัดเวทีเครือข่ายนักวิจัยและภาคีที่เก่ียวข้อง  

2. การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นการสร้างความร่วมมือกันในระดับต่าง ๆ ของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการทบทวนข้อมูล การศึกษาข้อมูล ซึ่งจะมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
หลากหลายในการท างานเช่น การใช้แผนที่จุดเสี่ยง การท าปฏิทินกิจกรรมในชุมชน การท า
แผนที่ชุมชน การท าแผนที่โครงข่ายถนน การท ากิจกรรม walk rally เพ่ือเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
เป็นต้น 

3. การวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง การน าเครื่องมือการวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องมาใช้ในโครงการนี้จะ
น ามาใช้ส าหรับการศึกษาเพ่ือให้ทราบว่ามีใครเกี่ยวข้องกับโครงการหรือพ้ืนที่นี้บ้าง มีบทบาท
และผลกระทบต่อโครงการหรือพ้ืนที่อย่างไร รวมไปถึงการเชื่อมโยงทรัพยากรบุคคลในการ
ท างานเพ่ือให้บรรลุแนวทางการแก้ปัญหาที่มีการมองอย่างครบมิติและรอบด้าน  

4. การจับประเด็นและการบันทึกสรุปเวที ทักษะการจับประเด็นการบันทึกสรุปเวทีเป็นสิ่งส าคัญ
ในการท างานเพราะกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมที่มีความหลากหลายคนและกลุ่มคนเข้า
มาท างานร่วมกันจะต้องมีการจับประเด็นและบันทึกการพูดคุยอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นข้อมูล
ที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานต่อไป  
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นช่วงที่มีความส าคัญในการด าเนินการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นเนื่องจากการ
ตัดสินใจที่เกิดขึ้นหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าไปสู่การตัดสินใจก าหนดทางเลือกในการ
แก้ปัญหาดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน บ่อยครั้งข้อมูลส าคัญ ๆ บางส่วนไม่
ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์หรือกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นในการแก้ปัญหาไม่มีข้อมูลมา
สนับสนุน ไม่เห็นที่มาท่ีไปว่าท าไมต้องท ากิจกรรมนั้น เช่น การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ซึ่งไม่มี
รายละเอียดว่าท าไมจึงต้องศึกษาดูงานและจะไปศึกษาดูงานเรื่องใด มีเป้าหมายของการศึกษา
ดูงานก่อนและหลังอย่างไร เป็นต้น 

6. การสรุปบทเรียน เป็นเครื่องมือส าคัญในโครงการนี้ซึ่งกระบวนการสรุปบทเรียนจะถูกน ามาใช้
ทั้งการสรุปบทเรียนภายหลังการด าเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งของการท าวิจัยและการสรุป
บทเรียนในระดับเครือข่ายเพ่ือน าไปสู่การผลักดันการแก้ปัญหาการท างาน  
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

3.1  ผลการด าเนินงาน 
 

โครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพ้ืนที่ถนน
พระราม 2 มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนในการที่จะลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนใน
พ้ืนที่ทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองหัวใจส าคัญของการท างานของโครงการนี้จึงเป็นการท างานในเชิงบูรณา
การที่มีทั้งชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรพัฒนาต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรีและเพชรบุรีเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้  
โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน เนื่องจากการแก้ปัญหาอุบัติเหตุและการ
สร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บุคลากรในหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้  
            โดยโครงการมุ่งสร้างกลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ เอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้อง  ภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน ทั้งในระดับพ้ืนที่ถนนพระราม 2 ระดับจังหวัดและระดับชุมชน โดยการเชื่อมโยงข้อมูล  และการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสวงหาและพัฒนาศักยภาพแกนน า Change Agent และพัฒนาให้เกิดโครงการวิจัยที่
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบในด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการผลักดัน
นโยบายระดับพื้นท่ีเพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน 

 การด าเนินโครงการทีมประสานงานได้ด าเนินงานโดยใช้ขั้นตอนทั้ง 7 ขั้นตอนร่วมกับเครื่องมือและ

เทคนิคในการด าเนินงานโดยมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม จนเกิดผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง

กระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพ้ืนที่ถนนพระราม 2 จากการด าเนินงาน

ในช่วงระยะเวลา 15 เดือน (พฤษภาคม 2554  – กรกฎาคม 2555) โดยการด าเนินงานมุ่งสร้างกลไกการ

เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาค

ประชาสังคมและองค์กรชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ทั้ งในระดับพ้ืนที่

ถนนพระราม 2 ระดับจังหวัดและระดับชุมชน โดยการเชื่อมโยงข้อมูล        และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แสวงหาแกนน า( Change Agent )และพัฒนาให้เกิดโครงการวิจัยที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นพ้ืนที่ต้นแบบ

ในด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจ านวน 3 โครงการ รวมถึงการผลักดันนโยบายระดับพ้ืนที่

เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน  

ภายในระยะเวลาดังกล่าวทีมประสานงานของศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

ได้ด าเนินการกิจกรรมโครงการดังนี้ 
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แผนภาพแสดงเส้นทางสัญจรบนถนนพระราม  2 และถนนสมุทรสงคราม-บางแพ 

 

 

 

 

                    1.การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับ

จังหวัดในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ถนนพระราม 2 และเชื่อมโยง

เครือข่ายระดับชุมชนในพ้ืนที่ต าบลในจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมืองและต าบล

แพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันระหว่างเครือข่ายคนท างานด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านกระบวนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง

แบบที่เป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการอย่างต่อเนื่องของในระดับชุมชน ระดับหน่วยงาน 

เ ริ่ ม  ก า ร จ ร า จ ร จ า ก

ดาวคะนอง ถึงย่าน วัด

เกตุมดี  จ .สมุทรสาคร 

เป็นช่วงเริ่มการเดินทาง 

การสัญจรไม่สู้เร็วนัก แต่

มีความหนาแน่น ท าให้

เกิดอุบัติ เหตุ  เล็กน้อย

ม า ก ม า ย  อ ยู่ เ ป็ น

เร็ว จาก สะพานสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้านภาลัย สู่วังมะนาว ใน

วันปกติไม่หนาแน่น มีความ

หนาแน่นในช่วงวันหยุด ถนนดี 

รถวิ่งเร็วมาก  ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 

รุนแรง 

เร่ง จากวัดเกตมุด-ีบริเวณลง

สะพานสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย รถไมห่นาแน่น มีอุบัติเหตุ

เกิดขึ้นไมม่าก แต่มคีวามรุนแรงสูง 
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                  2.เกิดแกนน าชุมชนและแกนน าหน่วยงานที่จะพัฒนาสู่การเป็น Change Agent ในด้านการ

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงแกนน า

ระดับชุมชนที่จะขับเคลื่อนกลไกในการท างานร่วมกัน ซึ่งกระบวนการได้มาของ Change Agent อาศัยการ

เชื่อมโยงจากการจัดเวทีเครือข่ายและการพูดคุยชักชวนแบบไม่เป็นทางการรวมถึงการพาแกนน าเข้าร่วม

กิจกรรมในการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความปลอดภัยทางถนนส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจในการ

ท างานด้านนี้ต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการจัดเวทีในแต่ละครั้งจะมีการแกนน าชุมชนและตัวแทนหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สมุทรสงคราม ส านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม สถานี

ต ารวจภูธรในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ต ารวจทางหลวง สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ มูลนิธิสว่างเบญจธรรม

สมุทรสงครามและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด เป็นต้น 

               3. การหนุนเสริมให้เกิดโครงการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

ในปัจจุบันได้เกิดการพัฒนาโจทย์วิจัยใน 2 กลุ่มเป้าหมาย  คือ  การพัฒนาโจทย์วิจัยในระดับหน่วยงานจ านวน 

1 โครงการ คือ โจทย์ในระดับหน่วยงานจังหวัดสมุทรสงคราม และ การพัฒนาโจทย์วิจัยในระดับชุมชนจ านวน 

2 โครงการ คือ ในพ้ืนที่ถนนสายหลัก(สายพระราม 2) พ้ืนที่ต าบลแพรกหนามแดง และในถนนสายรองใน

ชุมชน คือ ต าบลนางตะเคียน   

               4. การติดตามสนับสนุนการด าเนินการวิจัยในพ้ืนที่จ านวน 3 โครงการโดยทีมพ่ีเลี้ยงจากศูนย์

ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามได้ลงให้การสนับสนุนและติดตามโครงการวิจัยผ่านการร่วม

วางแผนก่อนการจัดเวที การเข้าร่วมเวทีกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การสรุปบทเรียนหลังจากการจัดเวที 

การจัดประชุมเครือข่ายนักวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานร่วมกัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการ

แลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสานการแก้ปัญหาร่วมกันทั้งในระดับ

จังหวัดและในระดับชุมชน 

3.2 บทเรียนจากการด าเนินกิจกรรม  (พฤษภาคม 2554 –  กรกฎาคม 2555) 
การด าเนินงานโครงการ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการกิจกรรมโครงการไว้ 10 กิจกรรมหลังจาก

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้สามารถด าเนินกิจกรรมได้ 9 กิจกรรมหลักตามที่ก าหนดไว้ในแผนงาน 
เนื่องด้วยปัจจัยและเงื่อนไข ต่างๆ ส่งผลต่อการบริหารจัดการโครงการ ฯ ตามแผนกิจกรรม สามารถน ามาสรุป
บทเรียนรายกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนดังนี้  
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1.ประสานและ
เชื่อมโยงภาคี
เครือข่ายคน ข้อมูล 
ความรู้ ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน
ผ่านการท าแผนที่
ทางสังคม( Social 
Mapping) ในพื้นที่
ถนนพระราม 2 ท้ัง
ในระดับจังหวัดและ
ระดับชุมชน 

1.เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้
หน่วยงานและ
ภาคีเกิด
กระบวนการมี
ส่วนร่วมในด้าน
ความปลอดภัย
ทางถนน 
2.เพ่ือใช้แผนที่
ทางสังคมในการ
เชื่อมคน ข้อมูล 
ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยทาง
ถนน 
3.เพ่ือสนับสนุน
การจัดท า
ฐานข้อมูลด้าน
ความปลอดภัย
ทางถนนในพ้ืนที่
ถนนพระราม 2  

ได้ข้อมูล ความรู้ ด้าน
ความปลอดภัยทาง
ถนน เช่น จุดเสี่ยงใน
พ้ืนที่ถนนพระราม 2 
สถิติอุบัติเหตุ 
มาตรการและวิธีการ
ที่ใช้แก้ไขปัญหา เป็น
ต้น ในระดับจังหวัด
และระดับชุมชน 
- เกิดการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีผ่าน
ข้อมูลในระหว่าง
เครือข่ายคนท างาน
เพ่ือแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุในถนน
พระราม 2 ในระดับ
จังหวัดและชุมชน 
- มีแผนที่แสดงจุด
เสี่ยง แผนที่เครือข่าย
คนท างาน กลไกการ
ท างานในระดับพื้นที่
จังหวัดและระดับ
ชุมชน 
- ผู้บริหารหน่วยงาน
ราชการและ
หน่วยงานท้องถิ่นให้
ความสนใจปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน
และมีการประสาน
การท างานร่วมกัน
เพ่ิมมากข้ึน 

- ได้ข้อมูล ความรู้ ด้าน
ความปลอดภัยทาง
ถนน เช่น จุดเสี่ยงใน
พ้ืนที่ถนนพระราม 2 
และถนนสายรอง สถิติ
อุบัติเหตุ และวิธีการที่
ใช้แก้ไขปัญหา เป็นต้น 
ในระดับจังหวัดและ
ระดับชุมชน 
-ได้พบปะ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับ
ตัวแทนหน่วยงาน 
องค์กรแต่ละองค์กรใน
พ้ืนที่ท างาน 
- ได้ข้อมูลแผนที่จุด
เสี่ยงเบื้องต้น 

- ท าให้ทีม
ประสานงานเข้าใจ
บทบาทภารกิจของ
งานความปลอดภัย
ทางถนนและการ
แก้ปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุของแต่ละ
หน่วยงานมากขึ้น 
- สามารถประสานให้
เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กลไกการ
ท างานร่วมกันได้ผ่าน
หน่วยงานและองค์กร 
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2.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน
ภาคีเครือข่ายด้าน
ความปลอดภัยทาง
ถนนในพื้ นที่ ถนน
พระราม 2 

1.เพ่ือแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู้ แ ล ะ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ใ ห้
หน่ ว ย ง านและ
ภ า คี เ กิ ด
ก ร ะบ วน กา ร มี
ส่วนร่วมในด้าน
ความปลอดภั ย
ทางถนน 
2 . ส ร้ า ง
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ร่ ว ม กั น ใ นภ า คี
เ ค รื อ ข่ า ย
หน่ ว ย ง านด้ า น
ความปลอดภั ย
ทางถนนในพ้ืนที่
ถนนพระราม 2 

- เกิดการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีผ่าน
ข้ อ มู ล ใ น ร ะ ห ว่ า ง
เครือข่ายคนท างาน
ด้านความปลอดภัย
ท า ง ถ น น ใ น ถ น น
พระราม 2 ในระดับ
จังหวัดและชุมชน 
- เ กิ ด ก ล ไ ก ก า ร
ท า ง า น ร่ ว ม กั น ใ น
ร ะ ดั บ พ้ื น ที่ ถ น น
พระราม  2  ระดั บ
จั งห วั ด แล ะร ะดั บ
ชุมชน 
- ได้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการท างาน
ร่วมกันระหว่างภาคี
เครือขา่ย 

-เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ผ่านข้อมูลในระหว่าง
เครือข่ ายคนท างาน
ด้ านความปลอดภั ย
ท า ง ถ น น ใ น ถ น น
พระราม 2 ในระดับ
จังหวัดและชุมชน 
-เ กิ ด ทิ ศ ท า ง ก า ร
ขับเคลื่ อนกลไกการ
ท างานร่วมกันในระดับ
พ้ืนที่ถนนพระราม 2 
ระดับจังหวัดและระดับ
ชุมชน 
 

-ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม เ ห็ น
ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ
เข้าใจโครงการ 
-ผู้ เข้าร่วมตระหนัก
ถึงความรุนแรงของ
ปัญหาอุบัติเหตุ 
- มีการพูดคุย ระดม
ความคิดเห็นอย่ าง
ต่อเนื่อง 
- ผู้เข้าร่วมเห็นภาพ
ความเชื่อมโยงของ
การท างานร่วมกัน 
 

3.จัดเวทีพัฒนา
ศักยภาพแกนน า
ระดับจังหวัดและ
ระดับชุมชนเพื่อ
สร้างแนวคิด
งานวิจัยเพื่อ 
ท้องถิ่น 
 

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพแกนน า
ระดับจังหวัดและ
ระดับชุมชนเพื่อ
สร้างแนวคิด
งานวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่น 

- ภาคีเครือข่ายได้
พัฒนาศักยภาพ 
ปรับเปลี่ยนแนวคิด
และทักษะการท างาน
ที่เน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วม 
- แกนน าชุมชน 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การท างานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

 

-แกนน าชุมชนและ
ตัวแทนหน่วยงาน 
องค์กรที่สนใจในการ
ท างานเพ่ือส่วนรวมเข้า
มาร่วมพัฒนาโจทย์
โครงการ. 
-ตัวแทนหน่วยงาน 
องค์กรและแกนน า
ชุมชนมีการประสาน
การท างานร่วมกัน 
 
 

-ตัวแทนหน่วยงาน 
องค์กรและแกนน า
ชุมชนมีการประสาน
การท างานร่วมกัน 
- มีการเชื่อมโยง
แผนงานกิจกรรมของ
แต่ละหน่วยงานใน
เชิงการบูรณาร่วมกัน
มากขึ้น 
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4.การพัฒนาโจทย์
วิจัยเพื่อท้องถิ่นใน
ประเด็นความ
ปลอดภัยทางถนน 

1.เพ่ือพัฒนา
โจทย์วิจัยประเด็น
อุบัติเหตุทางถนน
ในชุมชนพ้ืนที่
ถนนพระราม 2 
2.เพื่อส่งเสริม
กระบวนการ
เรียนรู้การ
ด าเนินงานวิจัย
เพ่ือท้องถิ่นใน
ชุมชนพ้ืนที่ถนน
พระราม 2 

-  เกิดโครงการ/
กิจกรรมความร่วมมือ
ในการลดอุบัติเหตุ 
การสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทาง
ถนนของภาคี
เครือข่าย 3 โครงการ 
- ชุมชน ปรับเปลี่ยน
แนวคิดและทักษะ
การท างานที่เน้น
กระบวนการมีส่วน
ร่วม 
- แกนน าชุมชน 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การท างานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

-ได้แกนน าชุมชนและ
ตัวแทนหน่วยงาน 
องค์กรที่สนใจในการ
ท างานเพ่ือส่วนรวมเข้า
มาร่วมเป็นทีมวิจัยใน
โครงการจ านวน
ประมาณ 30 คนจาก
พ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสงคราม. 
-ตัวแทนหน่วยงาน 
องค์กรและแกนน า
ชุมชนมีการประสาน
การท างานร่วมกัน 
 

-ตัวแทนหน่วยงาน 
องค์กรและแกนน า
ชุมชนมีการประสาน
การท างานร่วมกัน 
- มีการเชื่อมโยง
แผนงานกิจกรรมของ
แต่ละหน่วยงานใน
เชิงการบูรณาร่วมกัน
มากขึ้น 
 

5. ติดตามสนับสนุน
โครงการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน 

1.ติดตาม
สนับสนุน
โครงการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทาง
ถนน 

- เกิดชุดความรู้ 
รูปแบบในการ
ขับเคลื่อนการสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน 
- เกิดกลุ่มภาคี
เครือข่าย ที่มีความ
เข้าใจ และเป็น
วิทยากรแกนน าใน
การสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทาง
ถนน 

-โครงการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน 3 
โครงการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

-ตัวแทนหน่วยงาน 
องค์กรและแกนน า
ชุมชนมีการประสาน
การท างานร่วมกัน 
-เกิดพ้ืนที่รูปธรรม 3
โครงการถูกน าไปใช้
ประโยชน์และขยาย
ผลสู่หน่วยงานต่างๆ
ของภาคีเครือข่าย 
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6.การพัฒนา
ศักยภาพการ
ด าเนินงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นที่เชื่อมโยง
ประเด็นความ
ปลอดภัยทางถนน 
เช่น การเก็บข้อมูล
แบบมีส่วนร่วม การ
วิเคราะห์จุดเสี่ยง  
การถอดบทเรียน 
การศึกษาดูงาน
เรียนรู้ประสบการณ์
การสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทาง
ถนนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
เป็นต้น 

1.เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการ
ด าเนินงานวิจัย
เพ่ือท้องถิ่นใน
ชุมชนพ้ืนที่ถนน
พระราม 2 
2.เพื่อส่งเสริม
กระบวนการ
เรียนรู้การ
ด าเนินงานวิจัย
เพ่ือท้องถิ่นใน
ชุมชนพ้ืนที่ถนน
พระราม 2 
 

- ทีมนักวิจัย ภาคี
เครือข่ายคนท างาน
สามารถน าความรู้
และวิธีการไปปรับใช้
ในการสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนได้ 
- เกิดเครือข่ายการ
เรียนรู้การสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนใน
พ้ืนที่ถนนพระราม 2 
ในระดับจังหวัดและ
ระดับชุมชน 
 

- มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระบวนการ
ท างานที่ปรับ
วัฒนธรรมการท างาน
ในระหว่างชุมชนและ
นักวิชาการ โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย 
 

- ทีมนักวิจัยสามารถ
น าความรู้จากการ
อบรมไปปรับใช้ใน
การท างานวิจัยเพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน 

7. จัดเวทีเชื่อมร้อย
ภาคีเครือข่าย
วิชาการและภาค
ประชาสังคม 
ด้านความปลอดภัย
ทางถนนในพื้นที่
ถนนพระราม 2 

1.เพ่ือเชื่อมร้อย
เครือข่ายวิชาการ
และหนุนเสริม
การด าเนินงาน
ของโครงการใน
ชุมชนพื้นที่ถนน
พระราม 2 
2.เพื่อส่งเสริม
กระบวนการ
เรียนรู้การ
ด าเนินงานวิจัย
เพ่ือท้องถิ่นใน
ชุมชนพ้ืนที่ถนน
พระราม 2 

- ได้ชุดความรู้ ภาคี
คนท างาน จุดเสี่ยง 
จุดให้ความช่วยเหลือ 
หน่วยงานที่ควรเข้า
มาให้ความร่วมมือ 
- ได้ข้อเสนอแนะและ
ความร่วมมือจากภาคี 
เครือข่าย 
 

- เกิดการเชื่อมโยง
ความรู้จากนักวิชาการ
และชุมชนในการสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน 
 
 
 
 
 

-ตัวแทนหน่วยงาน 
องค์กรและแกนน า
ชุมชนมีการประสาน
การท างานร่วมกัน 
- เกิดกลุ่มนักวิชาการ
และภาคประชาสังคม
ที่มีความเข้าใจ และ
เชื่อมโยงเป็นวิทยากร
แกนน าในการสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์  ผลการด าเนินกิจกรรม 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

8.เวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ
สรุปบทเรียนการ
ด าเนินงานความ
ปลอดภัยทางถนนใน
พื้นที่ถนนพระราม 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.เวทีวิเคราะห์
ข้อมูลจากผลการ
ด าเนินงานเพื่อ
ก าหนดแนวทางใน
การสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน
ระดับพื้นที่ระดับ
จังหวัด และระดับ
ชุมชน 
 

1.เพื่อสรุป
บทเรียน
กระบวนการ
ด าเนินงานใน
ระยะที่ผ่านมา 
และก าหนดแนว
ทางการ
ด าเนินงานของ
โครงการในระยะ
ต่อไป 
2.เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ด าเนินงาน
งานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น 
1.เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลจากผลการ
ด าเนินงาน
ร่วมกัน 
2.เพื่อก าหนด
แนวทางในการ
สร้างความ
ปลอดภัยทาง
ถนนระดับพ้ืนที่
ระดับจังหวัด 
และระดับชุมชน 

- เกิดชุดความรู้ 
รูปแบบในการ
ขับเคลื่อนการสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน 
- เกิดกลุ่มภาคี
เครือข่าย ที่มีความ
เข้าใจ และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทาง
ถนน 
 
 
 
- เกิดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน 
- เกิดกลุ่มภาคี
เครือข่าย ที่มีความ
เข้าใจ และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทาง
ถนนในระดับต่าง ๆ  
 

-โครงการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน 3 
โครงการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ได้แนวทางในการ
สร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน
น าไปสู่การเชื่อมโยง
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

-ตัวแทนหน่วยงาน 
องค์กรและแกนน า
ชุมชนมีการประสาน
การท างานร่วมกัน 
-เกิดพ้ืนที่รูปธรรม 3
โครงการถูกน าไปใช้
ประโยชน์และขยาย
ผลสู่หน่วยงานต่างๆ
ของภาคีเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
-ตัวแทนหน่วยงาน 
องค์กรและแกนน า
ชุมชนมีการประสาน
การท างานร่วมกัน 
-เกิดกิจกรรมและ
เชื่อมโยงการท างาน
กับโครงการที่
เกี่ยวข้องกับด้าน
ความปลอดภัยทาง
ถนนและขยายผลสู่
หน่วยงานต่างๆของ
ภาคีเครือข่าย 
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3.3 การวิเคราะห์กระบวนการด าเนินการ/กระบวนการท างานของทีม (แกนน าในโครงการ) 
ในกระบวนการการด าเนินงานโครงการ ฯ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม1ได้

ใช้ทุนเดิมในการท างานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น เป็นฐานเริ่มต้น และเห็นว่าองค์กรยังขาดมิติในเรื่องความเข้าใจเรื่อง
อุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนนจึงได้วางแผนกระบวนการท างานออกเป็น  

หนึ่ง  การศึกษาและท าความเข้าใจเรื่องอุบัติเหตุเหตุและความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่  
สอง   การศึกษาสภาพบริบทพื้นที่กับปัญหาอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน เพ่ือจะได้รู้ว่าต้องมี

ทักษะความรู้และต้องสร้างการยอมรับจากส่วนต่าง ๆ เพียงใด รวมถึงการแสวงหาทีมงานและภาคีความ
ร่วมมือที่จะเข้ามาท างานร่วมกัน  

สรุปผลกระบวนการด าเนินงานของโครงการ ฯ ในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังนี้  
1. ขั้นตอนในการค้นหาชักชวน แกนน าโครงการ ฯ  

Node  พระราม  2  หรือกลุ่มพ่ีเลี้ยง เป็นชุดท างานขับเคลื่อนการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ของภาคกลาง
ตะวันตก ไม่น้อยกว่า 10 ปี ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นลูกหลาน ของคนท้องถิ่น ท ากิจกรรม
ระหว่างเรียนหนังสือ และคลุกคลีกับงานวิจัยและงานพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง มีทั้งทักษะและความ
เชื่อมั่นในกระบวนการ ใช้และขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นกับกลุ่มเป้าหมาย ระดับพ้ืนที่ที่หลากหลาย จาก
ประสบการณ์ผลงานสนับสนุนการวิจัยของชุดนี้ ถือได้ว่าเป็นชุดท างานที่มีทั้งฝีมือ(ทักษะ) และฝีใจ (ความ
มุ่งม่ัน)สูงชุดหนึ่ง 

เมื่อกลุ่มรับรู้และสนใจสถานการณ์และปัญหาการจราจรย่านถนนพระรามสอง ซึ่งเป็นเส้นทางส าคัญ 

ผ่านสู่ภาคใต้ทุกจังหวัด และผ่านพ้ืนที่ปฏิบัติงานของกลุ่มด้วย  จึงเห็นความเกี่ยวโยงกับปัญหา ในระดับที่กว้าง

และไกลกว่าแค่ชุมชน ใดชุมชนหนึ่ง จึงสนใจใช้กลไกและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการจราจรบนถนนสายนี้  

โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม  ซึ่งถ้าท าได้ก็จะเกี่ยวข้องกับความเป็นไปของการจราจรได้ทั้ง

สาย และมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่าระดับชุมชนพ้ืนที่วิจัย แต่กลุ่มงานสนับสนุน นอกจากไม่ใช่ผู้รู้เรื่องปัญหาจราจร 

แล้วยังไม่มีเครือข่ายของการจราจรในย่านนี้อีกด้วย  จึงเริ่มต้นจากการแสวงหาคนใหม่ ในเครือข่ายงานที่

เกี่ยวข้องผ่านเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ มสช. โดยการเชื่อมประสานพ่ีเลี้ยงแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  ( สอจร. ) ระดับจังหวัด เพ่ือท าความรู้จักและแนะน าตนเอง รวมทั้ง การค้นหา

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆผ่านหน่วยงานในพ้ืนที่ อาทิ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

และจังหวัดสมุทรสาคร  มูลนิธิสว่างเบญจธรรม สมุทรสงคราม  บริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถ  ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานอื่นๆ โดยตั้งต้นที่ จังหวัดสมุทรสงครามผ่านการใช้เทคนิคการ

เกาะติด ไปไหนขอไปร่วมประชุมด้วย เพ่ือแนะน าโครงการฯ  ผ่านวงคุยแบบไม่เป็นทางการ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ 

                                                             
1
 เป็นองค์กรท่ีด าเนินงานอยู่ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรสงคราม สมทุรสาคร ราชบรีุและเพชรบรีุ เป็นพืน้ท่ีในการท างานโดยใช้งานวิจยัเพื่อ
ท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือในการท างานเพือ่เสริมสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 
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ค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับงานบนท้องถนนเส้นทางพระราม 2  และบนถนนสายรอง ใช้เครือข่ายเดิมที่ประสานความ

ร่วมมือ ผ่านแกนน าประเด็นงานการคุ้มครองผู้บริโภค และงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น  

2.กระบวนการหรือเทคนิควิธีการในการพัฒนาแกนน า  
Node พระราม 2  ใช้งานเดิมในการเป็นฝ่ายน าการเรียนรู้จากชุดหลักการและการท างานวิจัยเพ่ือ

ท้องถิ่นเป็นตัวก ากับในการเคลื่อนงานกับบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการค้นหาเพ่ือชักชวนเข้าร่วมและ
จัดเป็นกลุ่มปฏิบัติการครั้งนี้ ทุกครั้งของการติดต่อทั้งอย่างไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการ  Node พระราม 2  
ถือเสมือนว่าจะต้องให้เกิดการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเสมอ การพัฒนาไม่ได้หวังเป็นผลครบเหมือนกับ
การจัดฝึกอบรม  หลังจากที่ได้กลุ่มเป็นกลุ่มคณะท างานตามโครงการ ฯ การพัฒนาที่จ าเป็นอย่างยิ่ งใน
โครงการ ฯ นี้ คือให้บุคคล หรือกลุ่มเป้าหมาย เริ่มเกิดความตระหนัก หรือสงสัย สนใจ (เอ๊ะ) และพัฒนาไปสู่ 
เข้าร่วมเป็น คณะท างาน (เอาด้วย) และเพ่ิมทักษะยกระดับจนถึงการคิดและเขียนเป็นโครงการวิจัยตาม
ทิศทางของโครงการ กระบวนการที่ Node พระราม 2  ด าเนินการส าคัญดังนี้  

 ประสานบุคคลหรือกลุ่มขออนุญาตเข้าไปแนะน าตนเอง หรือกลุ่มท างานของ Node พระราม 
2   

 สื่อสารอย่างไม่เป็นทางการกับคนท่ีมีบทบาทและเกี่ยวข้องกับภาคีอ่ืนๆ ในเรื่องการจราจร 

 จัดประชุมกับกลุ่มเป้าหมาย 

 ติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ หรือขอเข้าร่วมไปฟังการปรึกษาหารือและการประชุมของ
กลุ่ม  

 
3. กระบวนการหรือเครื่องมือ ที่ใช้ในการพัฒนาแกนน า  

ในกระบวนการ หรือข้ันตอนท างานพัฒนาแกนน า ที่ Node พระราม 2  ใช้อยู่บนหลักการและวิธีการ
ของการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นซึ่งให้ความส าคัญ ในการจัดการความรู้ภายใต้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกคนต่างเป็น
ครูซึ่งกันและกัน ทั้งในการพูดคุย การประชุม อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ แต่ละครั้งจะใช้ การ
สื่อสารทั้งทางเดียว (one way)   และสองทาง (two ways communication ) ภายใต้เครื่องมือของการ
สื่อสารเพ่ือการพัฒนาโดย ใช้การสื่อสาร การพูดคุย  เอกสารบันทึกการประชุม  การน าเสนอให้เห็นภาพรวม
สถานการณ์ปัญหา (Presentation  ผ่าน Power Point ) การน าสื่อวีดีทัศน์ตัวอย่างกรณีศึกษางานวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่น  และการใช้บุคคลซึ่งเคยท างานวิจัยท้องถิ่นมาแล้วน าเสนอบทเรียนในการแก้ปัญหาชุมชน เป็น
กรณีศึกษา  

ในการสื่อสารต่างๆ ดังกล่าวนี้ ใช้หลายรูปแบบ นับตั้งแต่การให้ข้อมูลถ่ายทอด ปัญหาระดับสากล 
ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น แลกเปลี่ยนซักถามสถานการณ์ปัญหา ตัวอย่างปรากฏการณ์ที่ท าอยู่ในพ้ืนที่หรือ
กลุ่ม   
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4.กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน 
โครงการ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนระดับพ้ืนที่ถนนพระราม 2 

ท างานได้วางแผนการท างานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่  
1.คณะท างานศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ในพ้ืนที่ถนนพระราม 2 ซึ่งใน

ระยะแรกจะเน้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนหน่วยงานต่าง 
ๆ เข้ามาท างานร่วมกันและจะขยายผลไปยังพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ในระยะต่อไป
เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน 
           2.องค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียน และองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ถนนพระราม 2 เช่น อบต.บางโทรัด 
อบต. กาหลง อบต.นาโคก อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร อบต.นางตะเคียน อบต.แหลมใหญ่ อ.เมือง อบต.ยี่สาร 
อบต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  
          3.สถานประกอบการภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน ในพ้ืนที่ถนนพระราม 2  เช่น โรงงานอุตสาหกรรม 
บริษัทห้างร้าน สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากัด หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น 
          4.องค์กรสาธารณะ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ เช่น มูลนิธิสว่างเบญจธรรม
สมุทรสงคราม ศูนย์พิทักษส์ิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม ประชาคมคนรักแม่กลอง เป็นต้น 
          5.เครือข่ายนักวิชาการและพ่ีเลี้ยงภายใต้แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ จราจรภาคกลาง    
(สอจร.) ภาคกลาง โดยกระบวนการท างานจะใช้การประสานงานแบบเป็นทางการและการประสานงานที่ไม่
เป็นทางการเพื่อเชื่อมโยงกลไกการท างานให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกัน สร้าง
การเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือยกระดับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานผ่านเวทีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  โดยอาศัย
แนวคิดงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ซึ่งจะมีการท างานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลร่วมกัน การวางแผนการท างานร่วมกัน 
การสรุปบทเรียนร่วมกันสุดท้ายจะเป็นการก าหนดทิศทางการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจากบทเรียนและ
ประสบการณ์ในการเสริมพลังชุมชนในการท างานร่วมกัน 

ทั้งนี้ ฐานความคิดเดิมของ Node พระราม 2 เห็นความส าคัญของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

ทางถนนพระราม 2 ทั้งสาย จึงก าหนดกลไกโดยคาดว่าต้องใช้ภาคีและกลุ่มงานจังหวัดทั้งสอง คือสมุทรสาคร 

และสมุทรสงคราม เข้ามาด าเนินโครงการจังหวัดละ หนึ่งโครงการ รวมทั้งชุมชนจากจังหวัดสมุทรสงครามอีก

สองชุมชน คือต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมือง และ ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา แต่สถานการณ์น้ า

ท่วมเดือนตุลาคม ท าให้กลุ่มจังหวัดสมุทรสาคร ไม่สามารถขยับงานต่อได้ จึงเหลือในส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 

เท่านั้น และจากการท างานตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงเดือนกรกฎาคม 2555   Node พระราม 2  ได้ท างาน

ร่วมกับ บุคคล กลุ่ม องค์กร และภาคีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมอย่างเป็นทางการ 

และมีบันทึกการประชุมอย่างต่อเนื่อง มีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น เฉลี่ย ครั้งละ 20 คน มีบุคคลที่รับผิดชอบหรือมี

ส่วนในกิจกรรมนี้ที่ ส าคัญ ได้แก่ ผู้น าชุมชน สมาชิก อบต.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองผู้อ านายการ

วิทยาลัยสารพัดช่าง รองผู้อ านายการส านักงานบ ารุงทาง  ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาลสมุทรสงคราม รอง
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สารวัตรจราจรสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม หัวหน้าหน่วยกู้ภัย ส านักงาน

ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม เครือข่ายงดเหล้า ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม นายกสมาคมคนตาบอดสมุทรสงคราม บริษัทกลางคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ เป็นต้น  

5.บทเรียนที่พบในการท างานที่ผ่านมาน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างาน  
ในการด าเนินงานโครงการ ฯ ท าให้ทราบข้อจ ากัด เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ที่จะน าไปสู่การปรับปรุง

กระบวนการท างานของโครงการ ฯ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติการคือ   เป็นประเด็นงานที่ต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับภาครัฐหลายหน่วยงาน  จะต้องมีการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน สร้างการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน โดยการใช้เทคนิคการสื่อสาร เช่น การน าเสนอผ่านสื่อที่เร็วกระชับ/ได้ใจความ  การใช้ Power point, 
การน าเสนอผ่านเวทีการประชุม, การโทรศัพท์รายงานความเคลื่อนไหวให้เห็นการขับเคลื่อนงาน ต้องกระตุ้น
เพ่ือสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง  และการสร้างสมดุลระหว่างคนท างาน/ภาคีเครือข่าย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งส าคัญ โดยในการด าเนินงานพบบทเรียนส าคัญจากการด าเนินงาน ในประเด็น
ต่างๆ คือ 

 โครงการฯ มีฐานทุนเดิมของการท างานในระดับพ้ืนที่และการได้รับการยอมรับจากภาคีหน่วยงาน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปัจจัยส าคัญในการประสานงานเพ่ือค้นหาภาคี 
เครือข่ายรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ผ่านการแนะน าหรือการบอกต่อจะช่วยให้การขับเคลื่อน
งานเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหากมีการประสานและชี้แจงผ่านกลไกภายในของ
หน่วยงานราชการร่วมกันเองบางส่วนจะท าให้การพบปะพูดคุยมีความเป็นกันเองเพ่ิมมากข้ึน เช่น 
ถ้ามีเจ้าหน้าที่ซึ่งเห็นความส าคัญและเข้าใจประเด็นการท างานเรื่องอุบัติเหตุจะมีการเชื่อมงานได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 ข้อมูลและรายงานการท างานของส่วนราชการยังมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการน ามาใช้ประโยชน์กับ
โครงการเพราะการน าเอาข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการร่วมกัน 

 การรับฟังและเข้าใจเงื่อนไข ข้อจ ากัดของการท างานของหน่วยงานองค์กรจะท าให้ประเด็นในการ
พูดคุยมุมมองที่กว้างขวางมากขึ้น 

 การจัดเวทีที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่เข้าร่วมเวทีมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
พูดคุยและเน้นการท าความรู้จักและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการท างานจะท าให้ผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนได้และสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการอยากเข้าร่วมการท างานซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จาก
การจัดเวทีในแต่ละครั้งก าหนดจัดเวทีเพียงครึ่งวันแต่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
จนถึง 15.00 น.และพบว่าช่วงที่คุยแบบไม่เป็นทางการสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนในการท างาน
ได้เป็นอย่างดี 
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 การสร้างความสัมพันธ์และจัดเวทีพูดคุยแบบไม่เป็นทางการและการสร้างการเรียนรู้ด้วย รูปแบบ
การประชุมที่ผ่อนคลายท าให้ทุกคนมีความพร้อมที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ทีมนักวิจัยสามารถกล้าคิดกล้าแสดงออกมาก
ขึ้น 

 การให้ข้อมูลภาพรวมของสถานการณ์ปัญหาจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นสถานการณ์ที่
เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัญหาในพ้ืนที่ 

 การพัฒนาโจทย์วิจัย ควรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนได้เสียเข้ามาประชุมร่วมกัน จะ
ได้ข้อมูลและมุมมองที่หลากหลาย 

 การจัดท าข้อเสนอโครงการเป็นกระบวนการที่สามารถสร้างความเข้าใจและท าให้ทีมนักวิจัยเห็น
คุณค่าของการท ากิจกรรมเป็นการเรียนรู้และเห็นความเป็นระบบและความเป็นขั้นตอนของการ
ท างานที่จะส่งผลถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและเข้าใจเหตุผลของการต้องร่วมกัน
เขียนข้อเสนอโครงการ 

 
6.การพัฒนาให้กับทีมแกนน า เพื่อพัฒนาโจทย์โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

เมื่อบุคคล และกลุ่มเป้าหมาย เกิด เอ๊ะ ขึ้นแล้ว    Node พระราม สอง ยังคงติดตามอยู่เป็นระยะ 
ประเมินสถานการณ์ และได้รับการแสดงความสนใจว่า มีกลุ่ม ผู้ เอาด้วย แน่ทั้งสามกลุ่ม จึงท าการประสาน
และเชิญจัดเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย ซึ่ง node ได้มีการเตรียมการและการจัดการประชุมหรือการจัดการองค์
ความรู้และมีประสบการณ์จากงานวิจัยท้องถิ่น แบบมืออาชีพ เช่นการแลกเปลี่ยนจากผู้รู้ จากคนเข้าร่วม จาก
สถานการณ์ ของพ้ืนที่ปฏิบัติการ  การคาดหวังเรื่องความปลอดภัย การลดอุบัติเหตุอย่างไร เรื่องอะไร 
ตลอดจนเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพัฒนาโจทย์ โครงการ แล้ว น าข้อมูลจากการประชุมมาร่วมกันร่างเป็น
ข้อเสนอโครงการ ช่วยกันเติมต่อเนื้อหา และข้อมูลรายละเอียดในขั้นตอนต่างๆของกิจกรรมโครงการ ฯ ให้
กลุ่มพิจารณาบุคคลเพ่ือรับมอบหมายน าไปปรับ เพ่ือน ามาพิจารณาเติมเต็มจนเป็นที่พอใจ ท า ให้เกิด
โครงการวิจัย และคณะผู้วิจัยในแต่ละโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แกนน าระดับหัวไว ใจสู้ มีอยู่ในทุกโครงการ  

 
7.การติดตามและสนับสนุนโครงการ 

จากผลการด าเนินงานในโครงการ ฯ ในระยะที่ 1 มุ่งสร้างให้เกิดโจทย์วิจัยที่ผ่านกระบวนการท างาน
ภายใต้แนวคิด”งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”ในระดับชุมชนและหน่วยงานองค์กรในระดับจังหวัด เข้ามามีบทบาทใน
การเป็นพันธมิตรร่วมเรียนรู้ท างานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนเพ่ือตอบค าถามหรือข้อสงสัยบางอย่างจาก
ปัญหาอุบัติเหตุและการสร้างความปลอดภัยทางถนน พระราม 2  และถนนในเครือข่าย หัวใจส าคัญของการ
ท างานโครงการ ฯ เพ่ือสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน  โดยเน้นการท างานในเชิงบูรณาการที่มีทั้ง
ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรพัฒนาต่าง ๆ ในพ้ืนที่
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เชื่อมโยงบนเส้นทางถนนพระราม 2   ในการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ โดยทาง node พระราม 2 ได้สร้าง
กลไกการติดตามหนุนเสริมการด าเนินโครงการย่อย 3 โครงการซึ่งจะสามารถสรุปผลงานได้ดังนี้ 

1.โครงการแนวทางการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความปลอดภัยทางถนนพระรามที ่
2 และถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพและถนนเอกชัยโดยการมีส่วนร่วมของภาคีองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งศึกษาหากลไกความร่วมมือขององค์กรภาคีหน่วยงานในการ
สร้างความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามเพ่ือลดอุบัติเหตุบนถนนพระราม 2 และถนน
สมุทรสงคราม-บางแพและถนนเอกชัยในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 10% จากสถิติปี 2553 โดยจะศึกษา
ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อ าเภอได้แก่ อ.อัมพวา อ.บางคนที และ อ.เมืองสมุทรสงคราม  มีถนนสายหลัก จ านวน 2 
สาย ได้แก่ ถนนพระราม 2 กม.ที่ 54 ถึง กม.ที่ 81 และถนนสมุทรสงคราม – บางแพ ช่วง กม.ที่ 28 ถึง กม. ที่ 
42 นอกจากนี้ยังมีถนนสายรองที่ส าคัญได้แก่ ถนนเอกชัย ถนนแม่กลอง -ปากท่อ(สายเก่า) เป็นต้น ด้วย
ลักษณะเฉพาะของถนนพระราม 2 ซึ่งเป็นทางหลวงพิเศษ หมายเลข  35 และเป็นถนนสายหลักในการเดินทาง
ลงสู่ภาคใต้ของประเทศไทยจึงท าให้มีปริมาณรถหนาแน่น(ปริมาณรถประมาณ 200,000 คันต่อวัน) จาก
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นอุบัติเหตุในพ้ืนที่ถนนพระรามที่ 2  มีสถิติไม่เพ่ิมขึ้นแต่กลับเป็นอุบัติเหตุขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ ในส่วนของพ้ืนที่ถนนสายรอง จะเป็นอุบัติเหตุขนาดเล็กมีการบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่มีสถิติจ านวนมาก (ปี 2554 มีจ านวน 667 รายซึ่งสูงกว่า ทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งมีเพียง 326 รายในปี
เดียวกัน)  และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรสงครามมีการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวท าให้ถนนสายรอง
มีสถิติอุบัติเหตุสูงขึ้น  โดยมีสาเหตุหลัก มาจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนในพ้ืนที่  เช่น การขับรถย้อน
ศร ขับรถด้วยความเร็ว  จากสถิติของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามพบว่า สาเหตุและพฤติกรรมที่
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ 2 ล าดับแรกตั้งแต่ปี 2552-2554 คือการไม่สวมหมวกนิรภัย และดื่ม
สุรา ซึ่ง ในปี 2553 เพียงสาเหตุส าคัญสองประการนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สูงถึง 1,366 ราย   
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากสภาพถนนที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น จุดกลับรถที่ไม่
สอดคล้องกับชุมชน ฯลฯ  

จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวทาง node พระราม 2 ได้ท าหน้าที่กระตุ้นและเป็นกลไกเชื่อมประสาน
การท างานร่วมกันระหว่างภาคีหน่วยงานทั้งส่วนราชการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา ให้มีการจัดเวทีปรึกษาหารือทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือสร้างการเรียนรู้
ร่วมกันเรื่องข้อมูลอุบัติเหตุ สาเหตุของปัญหาและบทเรียนการท างานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องรวมถึงยังประสานงานกับแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร(สอจร.)ภาคกลาง ในการ
ท างานร่วมกัน แต่เงื่อนไขส าคัญคือ หน่วยงานและภาคีในระดับจังหวัดมีภารกิจด้านต่าง ๆ มากจึงท าให้การ
ท างานเกิดความล่าช้าและอุปสรรคจากการเปลี่ยนหัวหน้าหน่วยงานในพ้ืนที่จึงท าให้การเคลื่อนงานไม่ต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ทาง node พระราม 2 ยังหนุนเสริมให้ทีมวิจัยหลักมีการวางแผนก่อนท างานและมีการสรุปบทเรียน
หลังท างานอย่างต่อเนื่องด้วย 

                 2.โครงการแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพ้ืนที่ต าบลแพรกหนาม
แดง    อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นโครงการที่แกนน าชุมชนต้องการศึกษาสถานการณ์และแนว
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ทางการป้องกันอุบัติเหตุทั้งในถนนสายพระราม 2 และถนนสายรองในพ้ืนที่เป็นประเด็นที่ส าคัญของปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ต าบลแพรกหนามแดงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินคนแพรกหนามแดง โดย
ต้องอาศัยการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เนื่องจากต าบลแพรกหนามแดง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองสมุทรสงครามประมาณ 20 กิโลเมตร โดยมีถนนพระราม 2 เป็น
ถนนหลักของต าบลและมีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน มีถนนสายรองประมาณ 15 สาย และมีล าคลอง
ประมาณ 36 สาย มีประชากรประมาณ 3,600 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เลี้ยงกุ้งธรรมชาติ เลี้ยง
ปลาสลิด ปลูกข้าวปลอดสาร ท าสวนผักและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบถนนพระราม 2 เป็นทาง
หลวงพิเศษสายแรก เป็นเส้นทางหลักมุ่งสู่ภาคใต้ มีผู้สัญจรไปมาบนถนนสายนี้เป็นจ านวนมาก เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้งนอกจากในพ้ืนที่ถนนพระรามท่ี 2 แล้ว บริเวณถนนสายรองขนาดเล็กในต าบลแพรกหนามแดงก็มีการ
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากในพ้ืนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น พนักงานจะใช้รถจักรยานยนต์เป็น
หลักในการเดินทาง ทั้งกลางวันและกลางคืน สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นดินอ่อน จึงเกิดหลุม 
เกิดบ่อ ในบริเวณถนนในต าบลแพรกหนามแดงและประกอบกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้เปลี่ยนจากการ
พ่ึงพาการสัญจรทางเรือมาใช้ถนนเป็นหลักส่งผลให้ต้องข้ามไปมาระหว่างสองข้างถนนพระราม 2 กับถนนสาน
รองในพ้ืนที่จึงเป็นสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น โรงเรียนในชุมชนกับจุดกลับรถที่ไม่สอดคล้องกันท า
ให้ประชาชนและนักเรียนต้องขับรถย้อนศร เพราะไม่สามารถข้ามถนนเพื่อไปกลับรถยังจุดกลับรถได้ 

  เนื่องจากชุมชนแพรกหนามแดงเป็นชุมชนที่ผ่านประสบการณ์การท างานวิจัยท้องถิ่นประเด็นอ่ืนมา
อย่างต่อเนื่อง ทาง node พระราม 2 วางบทบาทเป็นเพียงคอยกระตุ้นและเป็นกลไกเชื่อมประสานการท างาน
ร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ให้เข้ามาท างานร่วมกันเพ่ือสร้าง
การเรียนรู้ร่วมกันเรื่องข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยงในพ้ืนที่ สาเหตุของปัญหาและการสร้างแกนน ารุ่นใหม่ที่สนใจ
ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุจราจร ทั้งนี้ทาง node พระราม 2 ยังหนุนเสริมให้ทีมวิจัยหลักมีการวางแผนก่อนท างาน
และมีการสรุปบทเรียนหลังท างานอย่างต่อเนื่องด้วย 
               3.โครงการแนวทางเพ่ือสร้างความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่ต าบลนางตะเคียน อ.เมือง จ.
สมุทรสงครามเป็นโครงการที่ต้องการจะค้นหาแนวทางในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในพ้ืนที่ต าบลนาง
ตะเคียนผ่านการลดจุดเสี่ยงต่างๆ ในชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดอุบัติเหตุและหาสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในชุมชนต าบลนางตะเคียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  โดย
ชุมชนต าบลนางตะเคียน ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัด
สมุทรสงคราม ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 14.34 ตารางกิโลเมตร           ( 10,437 ไร่) อาณาเขตทิศเหนือ 
จดต าบลโรงเข้ อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ทิศใต้ จดต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม ทิศตะวันออก จดต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ทิศตะวันตก จดต าบลท่า
คา   อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และต าบลดอนมะโนรา อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  จาก
ข้อมูลสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในเขตชุมชนต าบลนางตะเคียน ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุขนาดเล็ก มี
การบาดเจ็บเล็กน้อย เนื่องจากถนนขนาดเล็ก มีสะพานมาก ท าให้เกิดอุบัติ เหตุยังไม่รุนแรง เนื่องจากรถไม่
สามารถท าความเร็วสูงได้ ผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็น วัยรุ่นและวัยกลางคน  ซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ต าบลนาง
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ตะเคียนและต าบลลาดใหญ่เป็นหลักจุดเสี่ยงส าคัญในพ้ืนที่ต าบลนางตะเคียนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ จะเกิด
บริเวณทางโค้งและทางแยก  จึงท าให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียนได้พยายามหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การติดป้ายบอก ประชาสัมพันธ์ใส่หมวกกันน็อก ตักเตือนผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎจราจร การจัดท าตัวหนอน แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง  การจัดท าลูกระนาดเพ่ือลด
ความเร็วของรถยนต์และมอเตอร์ไซด์  เป็นต้น แต่ภายใต้มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวยังไม่สามารถลดการเกิด
อุบัติเหตุในพื้นที่ลงได้ 

ชุมชนต าบลนางตะเคียนเป็นชุมชนที่ผู้น าท้องถิ่นให้ความสนใจเรื่องอุบัติเหตุและมีความตื่นตัวในการ
ท างาน แต่ยังขาดความเข้าใจเรื่องแนวคิดการแก้ปัญหาชุมชนผ่านการท างานวิจัยท้องถิ่น ทาง node พระราม 
2 จึงวางกลไกผ่านการหนุนเสริมสร้างการเรียนรู้แนวคิดและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยท้องถิ่นให้กับ
แกนน าชุมชนผ่านการพาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเครือข่ายนักวิจัยเพ่ือท้องถิ่นและการออกแบบให้นักวิจัย
ในโครงการและแกนน าชุมชนได้ลงมือปฏิบัติการผ่านการจัดเวทีสร้างความเข้าใจ การเก็บข้อมูลจุดเสี่ยง การ
ทดลองแก้ปัญหาในพ้ืนที่ การประสานการท างานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาและเติม
ความรู้ให้ชุมชน ทั้งนี้ทาง node พระราม 2 ยังหนุนเสริมให้ทีมวิจัยหลักมีการวางแผนก่อนท างานและมีการ
สรุปบทเรียนหลังท างานอย่างต่อเนื่องด้วย 

 
8.ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ในการด าเนินงาน 
 ในการด าเนินงานโครงการฯ พบปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการปฏิบัติการตามแผนงานที่เกิดขึ้น 
คือ  
     ด้านการบริหารจัดการโครงการ 

1. แผนการท างานล่าช้า เนื่องจากแต่ละกิจกรรมไม่สามารถจัดได้เนื่องจากหน่วยงานและแกนน า
ชุมชนมีภารกิจในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ 

2. มีปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาครจึงไม่สามารถนัดจัดเวทีได้ต่อเนื่อง 
3. ทีมประสานงานมีการปรับเปลี่ยนทีมงานท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 

    ด้านการปฏิบัติการ  
1. ผู้บริหารหน่วยงานติดภารกิจหลายด้าน ยังไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องบางครั้ง

อ านาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหาร การเข้าพบ การประสานงานต้องใช้เวลามาก 
2. การพัฒนาโจทย์วิจัยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจึงต้องใช้เวลาและการพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย

หลายครั้งทั้งการหาทีมงานที่เข้าร่วมและการสร้างความเข้าใจ  
3. การพัฒนาโครงการกับหน่วยงานราชการไม่สามารถนัดเวทีให้บ่อยครั้งได้เนื่องจากมีภารกิจหลาย

หน้าที่ 
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9.แนวทางการแก้ไขปัญหา  
1.  ปรับแผนการด าเนินงานจากระยะที่ 1 มาด าเนินการอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกิจกรรมแผนงาน

ของโครงการวิจัยเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพไปพร้อมกับการด าเนินโครงการ 
2.    ทีมประสานงานมีการประสานกับเครือข่ายนักวิจัยเพ่ือท้องถิ่นในพื้นที่ในการบูรณาการการ 
   ท างานร่วมกัน 
3.    ด าเนินการวางแผนร่วมกันระหว่างทีมประสานงานและนักวิจัยในการในโครงการในการท างาน

ร่วมกันเพิ่มขึ้น 
 
10.ข้อค้นพบจากผลการด าเนินงาน 

ในช่วงระหว่างการด าเนินงานโครงการ ฯ Node พระราม 2  ได้พบข้อสรุปที่ส าคัญคือ  
 1.การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการด าเนินงานมีผลต่อการพูดคุยในแต่ละเวที เพราะจะมีทั้งผู้ที่

สนใจและไม่สนใจในตัวโครงการ ฯ ในระดับและความคาดหวังที่แตกต่างกัน  
   2.การค้นหาจุดเชื่อมประสานของแต่ละพ้ืนที่มีความส าคัญต่อการได้แกนน ามา 
   3.การเชิญผู้เข้าร่วมประชุมโดยส่งหนังสื่อเชิญเพียงอย่างเดียวไม่พอต้องมีการพูดคุยเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในตัวโครงการต่อผู้ที่ถูกเชิญก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย เพราะจะส่งผลให้การประชุมเข้าใจง่ายขึ้น  
   4.  การพัฒนาโครงการต้องอาศัยเวลาที่ต่อเนื่อง 
   5. แกนน ามีรูปแบบการท างานตามโครงสร้างของแต่ละองค์กร ท าให้การพูดคุยเป็นเรื่องยากต่อการ
สร้างความเข้าใจ 
    6.การน านักวิจัยท้องถิ่นเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกตัวอย่างการท างานประกอบการพูดคุย 
สามารถสื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจแนวทางการท างานร่วมกัน 
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บทที่ 4 
บทเรียนและข้อค้นพบในการด าเนินงาน 

4.1.การเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่  : จุดเด่นในการด าเนินงานโครงการ ฯ   
เมื่อพิจารณาภาพรวมของโครงการฯ นี้ทั้งหมดจะพบว่ามีผู้ เกี่ยวข้องส าคัญสามกลุ่ม คือ ศูนย์วิชาการ

เพ่ือความปลอดภัยทางถนน  Node พระราม 2  และกลุ่มงานปฏิบัติการในพ้ืนที่ ทั้งจังหวัดและชุมชน
เป้าหมาย  สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบด้านจราจรของถนนพระรามสอง จะส่งผลโดยตรงกับผู้เกี่ยวข้อง 
กลุ่มงานของความปลอดภัยในจังหวัดและชุมชน ต้องถือว่าเป็นตัวชี้ขาดในความส าเร็จของความปลอดภัยทาง
ถนน ซึ่งถือว่าเป็นพระเอก นางเอกตัวจริงในงานพัฒนา เรียกว่า “คนใน” ส่วนNode พระราม 2  และศูนย์
วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนถือเป็น “คนนอก”  ซึ่งเห็นปัญหาต้องการให้งานเปลี่ยนแปลงดีขึ้น  
(Outsiders can help, Insiders must do the job) ซึ่งฝ่ายสนับสนุน จาก node  พระราม 2  มีความ
ชัดเจน ในชุดประสบการณ์เป็นวัฒนธรรมส าคัญของการพัฒนา  3 ส่วนคือ 
 

 

1.1  การเชื่อมประสานในระดับต่างๆ  

Node พระราม  2  เป็นกลุ่มที่ชอบคิดนอกตัวตน นอกกรอบปรกติ และชอบเรื่องท้าทาย 

เป็นธรรมชาติของผู้ประสานงาน และสมาชิก เมื่อได้รับการสื่อสารเรื่องการสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยบนทางถนน  สถานการณ์ของการอยู่และท างานในพ้ืนที่ของกลุ่มมาโดยตลอดตั้งแต่เกิด เห็น

ปัญหา จึง คิดท าเรื่องถนนพระราม สอง ซึ่งเป็นแม่ข่ายหลักของถนนในย่านนี้ ได้แสวงหาข้อมูล และ
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เชื่อมกับคนอ่ืน จนมีข้อมูล ปัญหา บุคคล และกลุ่ม ที่ก าลังท างานนี้ แบบต่างคนต่างท ากัน และได้ใช้

วิธีการเข้าหาประชิดตัว กลุ่ม สื่อสาร ขอเข้าร่วม และชักชวน โดยมีกลุ่ม องค์กร เข้าร่วม ดังนี้  

กลุ่มที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 
 

กลุ่มที่เกี่ยวข้องระดับชุมชน ต าบลนางตะเคียน 

 
 

ภาคี

หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง  

มูลนิธสิวา่ง 

เบญจธรรม  

สถานตี ารวจภธูร

อ าเภอเมอืง

สมุทรสงคราม 

เทศบาลเมอืง

สมุทรสงคราม  

ส านกังานทาง

หลางจงัหวดั 

สมุทรสงคราม  

บริษัทกลาง

คุ้มครอง

ผู้ประสบภยั

จากรถ จ ากัด  

ส านกังาน

สาธารณสขุ

จังหวดั  

ผู้เกี่ยวข้อง  

วัด 

ส านักงานทาง

หลวงชนบท 

อพปร 

หอกระจาย

ข่าวหมู่บ้าน

นางตะเดียน  
โรงเรียน 

คลองบางกด 

วัดลาดเป็ง 

วัดปังปืน 

สภ ลาด

ใหญ๋  

โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ 

บ้านบังปืน 

 

อบต 

นางตะเคียน 

บุคคลและ

หน่วยงาน

อ่ืนๆ  
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กลุ่มที่เกี่ยวข้องระดับชุมชน ต าบลแพรกหนามแดง 

 

 

1.2  วิธีการในการเชื่อมประสาน  
ด้วยศักยภาพ ฝีมือ ( Skills )  ฝีใจ  ( Consciousness) ของสมาชิก node พระราม 2  

ท าให้มีการผสมผสานวิธีการท างาน พัฒนา 10  วิธี ในท้องตลาดการซื้อขาย กิจกรรมการพัฒนากล่าวคือ เงิน
หลาย นายสั่ง ดั่งผีบอก ลอกเขา เฝ้าล่ารางวัล ขยันแต่ไม่รู้จริง วิ่งสู้ฟัด ถนัดเฉพาะเรื่อง เปรื่องวิชา เตรียมมา
เป็นแบบแผนใช้ สามารถผสมกลมกลืนและปรับเปลี่ยนเข้ากันได้ดี ทั้งตอนคิด เตรียมตัวประสาน และพัวพัน
กับบุคคล กลุ่ม องค์กร ที่เกี่ยวข้อง หลากระดับ ด้วยศาสตร์ และศิลป์ ของการท างานอย่างเข้มข้น มองมนุษย์
อย่างเข้าใจ เป็นจริง (สัตว์ให้ต้อน คนให้น า) ท าให้สามารถใช้ ลูกอึด แม้จะแรงในงานค้นหาและชักชวนคน 
ตลอดจนการใช้กระบวนการท างาน  

1.3  กลไกการท างานด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ node พระรามสอง  

      ภายใต้การท างานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร จะ
มีกลไกหลักเดิมที่ด าเนินงานอยู่ในพ้ืนที่ผ่านกลไกระบบราชการที่ท างานตามภารกิจชองแต่ละหน่วยงานขาด
การประสานและบูรณาการท างานอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่เน้นการจัดกิจกรรมซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินงานอยู่
มักท าตามเทศกาลหรือด าเนินงานตามกรอบนโยบายของหน่วยงานที่ถูกก าหนดมาจากส่วนกลางขาดการ
สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่รวมถึงยังการการท างานในเชิงกระบวนการที่จะเชื่อมไปสู่
การด าเนินการที่เป็นขบวนการอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นบางพ้ืนที่ที่เริ่มมีการน าแนวคิดสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ 
น าเข้ามาประยุกต์เพ่ิมเติมในบางครั้ง แต่หลังจากที่ node พระราม 2 ได้เข้ามาสร้างกลไกพ ิ่มเติมโดยการ

ผู้เกีย่วขอ้ง 

ต ารวจ 

สภ เมือง 

สภ ยี่สาร  

ส านักบ ารงุ

ทางและทาง

หลวงชนบท 

บริษัท 

โรงงาน 

สถาบนัการ

ศึกษา 

องค์การท้องถิน่ 

อบตแหลมใหญ่ 

อบตบางแกว้ 

อบตแพรกหนามแดง 

ทม สมุทรสงคราม  



  

37 

 

ประสานให้เกิดการแลกเปลี่ยนพุดคุยและขยับการท างานที่เน้นการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมของภาคี
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาควิชาการและองค์กร เอกชนในพ้ืนที่เข้ามาเป็นเจ้าภาพ 
ร่วมกันและรับผิดชอบภารกิจร่วมกันมากขึ้น ไม่ใช่ต่างคนต่างท า เหมือนที่ผ่านมา เน้นการสร้างสรรคืกิจกรรม
ที่เน้นการท างานเป็นกระบวนการที่เกิดกิจกรรมต่อเนื่องและมีการสรุปบทเรียนร่วมกันเป็นระยะ ๆ จึงท าให้
การเปลี่ยนแปลงด้านบวกเพ่ิมข้ึน  

ในขณะที่ในระดับชุมชนก็เช่นเดียวกันได้ใช้กระบวนการท างานที่เป็นกระบวนการและเน้นการสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนให้มาร่วมกันรับรู้สถานการณ์ปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุและมา
ก าหนดแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันจึงท าให้เกิดการสร้างแกนน าและกลุ่มคนที่ให้ความสนใจที่จะเข้ามาร่วมกัน
แก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งนี้การด าเนินการต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วนอกจากจะได้สร้างการมีส่วน
ร่วมของคนในระดับชุมชนยังสามารถเชื่อมโยงกับคนนอกชุมชนมากขึ้น ยังเป็นการเตรียมการ ถ่ายทอด และ
สร้างผู้สืบทอดการท างานที่มีคุณภาพหลายๆด้าน ให้แก่ท้องถิ่น นับจากเด็กๆของโรงเรียน และภาคีอ่ืนๆใน
ชุมชน 
          ทั้งนี้ถ้าทั้งสามโครงการนี้ ได้รับการด าเนินการโดยมีพ่ีเลี้ยงและมีการติดตามหนุนเสริมอย่างต่อเนื่องให้
มีการด าเนินการเรื่องท านองนี้หรือการรวมกลุ่มเรื่องอ่ืนๆ ต่อไปอีก สองถึงสามปี การสร้างให้เกิดวัฒนธรรม
ของการมีส่วนร่วมและความสุขก็จะดีขึ้น ดังกรณีตัวอย่างประสบการณ์ของงานวิจัยต าบลแพรกหนามแดง ใน
ระยะเริ่มต้น  
 

4.2. ข้อจ ากัดในการด าเนินงานโครงการ ฯ 

2.1  ภาคีที่เข้าร่วมในโครงการฯ นี้ ทั้งระดับจังหวัด และชุมชน ยังไม่คุ้นเคย กับปฏิบัติการซึ่งใช้ทั้ง

ศาสตร์และศิลป์ แบบนี้ จึงถือเสมือนเป็นเขย และสะใภ้ ใหม่ ต้องประคับ ประคองให้ดีๆ 

           2.2  กลุ่ม องค์กร หรือสถาบัน ที่มีภารกิจในเรื่องนี้ มักเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยม มีงานปรกติมาก ผู้น าไม่

มีเวลา และตอบสนองเรื่องนโยบายมากกว่า ความเป็นจริง จึงต้องระมัดระวังการท างาน แต่ไม่ควรถอดใจที่จะ

ค้นหาศักยภาพของพวก หัวไวใจสู้ของผู้ใส่ใจงานในพ้ืนที่ของ  node พระราม 2 ต่อไป  

          2.3 ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จะต้องเพ่ิมทักษะ

องค์ความรู้และศิลปในการจัดการความรู้กับงานที่มีผู้เข้าร่วมหลากหลาย ให้พรั่งพร้อมมากยิ่งขึ้น  

 

4.3.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจากด าเนินโครงการ ฯ   
จากวัตถุประสงค์ของโครงการ 5 ประการ การด าเนินงานจนถึงปัจจุบันสามารถบรรลุได้แล้ว 4 ข้อ 

ส่วนข้อ 5 ต้องคอยเวลาเมื่อสิ้นสุดโครงการย่อยเพ่ือน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้  ในกระบวนการวิจัยท้องถิ่นถือ
ได้ว่า กลุ่มเป้าหมายทั้งสามโครงการ ได้ผ่านระดับ  เอ๊ะ มาถึง เอาด้วย คือเสนอโครงการเป็นโจทย์วิจัย และ
ก าลังด าเนินการต่อ อย่างไรก็ตาม เท่าที่ผ่านมาทั้งสามกลุ่ม ก็ได้ปรับเปลี่ยน ออกจากขนบเดิมของชีวิตปรกติ 
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คือ ท าในสิ่งที่ไม่เคยท ามาก่อน ในภาษาของการวิจัยท้องถิ่นเรียกว่า มีดอกไม้บานในสวน เบิกบานขึ้น ก่อนที่ 
ทั้งสวนจะบานสะพรั่งและร่วงโรย ผลที่เกิดขึ้นมีดังนี้ 

 การมีส่วนของคนท างานในพ้ืนที่ เริ่มเป็นจริงและมีมากขึ้น 

 การแก้ปัญหาทางกายภาพ โครงสร้างเริ่มปรากฏเห็นเพ่ิมขึ้น เริ่มมีการพูดว่าควรแก้อะไร 

ตรงไหน อย่างไร  

 ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือการสัญจรที่ปลอดภัย ได้ปรากฏขึ้นในกลุ่มแกนน าใน

ระดับโครงการและเริมขยายผลไปยังคนในครอบครัวเพ่ิมข้ึน  

 

4.4.ปัจจัยเงื่อนไข ความส าเร็จ และไม่ส าเร็จ ในการด าเนินงานโครงการฯ  

 

 
ประสบการณ์ของการท างานชุดนี้พิสูจน์ ให้เห็นคติโบราณไทย ที่สอนว่า   “ โบราณว่า  เมื่อเหลือ

ก าลังลาก  ให้ออกปาก บอกแขกช่วยแบกหาม ”  ปัญหาวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ของพ้ืนที่ถนน
พระรามสอง และย่านใกล้เคียง นอกจากไม่มีหนทางลัดแล้ว ยังไม่สามารถท าได้แต่เพียงล าพัง ต้องไม่ปฏิเสธว่า  
ประเด็นรูปแบบ และการพัฒนาทักษะของแกนน า ในการขับเคลื่อนงานของแต่ละโครงการ จะต้องใช้หลักการ
ที่กล่าวมาในตอนต้นว่า คนในชุมชน พ้ืนที่ ต้องเป็นพระเอก หรือผู้ลงมือท าเอง แต่ฝ่ายสนับสนุน ก็มี
ความส าคัญเข้มข้น เช่นกัน ในการพัฒนา กูรูบอกว่า ทั้งฝ่ายสนับสนุน และผู้ด าเนินการต่างก็เป็นหุ้นส่วน 
(Developmental  Partner ) ในชั้นต้นนี้ ต้องถือว่าฝ่ายสนับสนุนเป็นแม่ทัพ หากแต่เป็นแม่ทัพทางสังคม 
ต้องแสดงภาวะความเป็นผู้น า มากกว่าความเป็นผู้จัดการให้งานเสร็จทันเวลาอย่างเดียว จะใช้รูปแบบ
อย่างไร ต้องสอบถาม หรือเลียบเคียงจากแต่ละกลุ่ม  เพื่อตัดรองเท้าให้เหมาะกับเท้าผู้ใส่  

ความส าเร็จ ความไม่ส าเร็จ 

มีความส าเร็จที่ส าคัญเกิดขึ้นสองประการคือ 
สามารถด าเนินงานขับเคลื่อนเรื่องที่ไม่ถนัดมา
ก่อนได้ในระดับหนึ่ง เท่ากับเป็นการต่อยอดของ
งานชุมชนจากแพรกหนามแดง ไปสู่เรื่องอ่ืนทั้งใน
ตั วชุมชนเอง  ตลอดจนเป็นบทเรี ยน และ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ กลุ่ ม  ชุ ม ช น อ่ื น ได้  แ ล ะมี
ความส า เร็จ ในอีกบางประการคือ จั งหวัด
สมุทรสงคราม มีงานสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยบนท้องถนน เส้นทางพระราม 2  และ
ในพ้ืนที่สองชุมชน มีคณะท างานเกิดขึ้นที่แน่นอน 
เพ่ือขับเคลื่อนงานเรื่องนี้  

ผู้ประสานงาน node ยังไม่สามารถ สร้าง
ศักยภาพของชุดท างานใน node  ให้เพียบพร้อม 
เท่ากับปริมาณ และความซับซ้อนของงานที่ต้อง
ท าร่วมกับความหลากหลาย ทั้งที่จับต้องได้ และ
ไม่ได้ นอกจากนี้ ทีมงานของ node พระราม 2 
ยังมีประสบการณ์ไม่เข้มข้นเพียงพอ ในการใช้
ง า น วิ จั ย ท้ อ ง ถิ่ น เ พ่ื อ ขั บ เ ค ลื่ อ นกั บ คว า ม
หลากหลายของสถานการณ์ผู้คน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลไกในระบบราชการและ
การบูรณาการท างานกับหลายฝ่าย 
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4.5.พลวัตและทิศทางการเคลื่อนงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 
 

 

                                           
          จากผลการด าเนินงานที่เริ่มจากการใช้กระบวนการวิจัยท้องถิ่นเป็นแนวทางในการท างานเพ่ือสร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครท าให้ node 

พระราม 2 มีข้อค้นพบจากการท างานโดยเริ่มจาก คน  เป็นเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผู้ปฏิบัติการ และรับผล

การด าเนินโครงการ   node พระราม สอง มีปรัชญา ปณิธาน และปฏิบัติการ อย่างมืออาชีพ จากการด าเนิน

งานวิจัยท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และเห็นดีในความร่วมมือกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ในความเชื่อที่ใกล้เคียง

กัน กล่าวได้ว่ามี แบบแผน  คือหลักการ วิธีการ และรายละเอียดที่หลากหลาย เป็นตัวก ากับงานแก้ ปัญหา 

อุบัติเหตุจากการจราจรของถนนพระราม 2  และเส้นทางสัญจร กลาง เล็ก ละแวกใกล้เคียง เป็นปัญหาและ

ความท้าทายของประเทศ และสังคมย่านที่เกี่ยวข้องโดยตรง กระตุ้นให้กระบวนการ  คิด สร้างงาน โดยความ

ร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ทั้งที่เก่ียวข้องโดยตรงและกลุ่มผู้เห็นด้วย ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม    คิด  เอ๊ะ   เอา

ด้วย ท าให้เกิดความก้าวหน้า ขนาดต่างๆ หลายระดับ จนขยายพัฒนาไปสู่ โจทย์โครงการฯ  ตามโจทย์ ของ

สามกลุ่มงาน วิจัยและปฏิบัติการ  โดยในระยะเวลาต่อไป จนส าเร็จ จะเกิดความก้าวหน้า  ขนาดต่างๆ ใน

หลายระดับ จนขยายพัฒนาไปสู่โจทย์ โครงการ   ตามโจทย์ของสามกลุ่มงานวิจัย และปฏิบัติการ โดยใน

ระยะๆ เวลาต่อไปจนส าเร็จจะเกิด ผลิตภัณฑ์   งานวิจัยปฏิบัติการจากพ้ืนที่ ซึ่งมีแบบแผนเฉพาะถิ่นน าไปใช้

คิดและท างานในที่อ่ืนๆได้ สู่คน โดยคน เพื่อคน ต่อไป  

คน 

people 

ปัญหา 

Problem 

กระบวนการ 

Process 

โครงการ 

Project 

การมสีว่นรว่ม 

Participation 

ความกา้วหนา้ 

Process  

ผลิตภณัฑ ์

Product 

แบบแผน  

Pattern 

พลัง
เสริมสร้าง

หมุนเวียน 
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กระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่ถนนพระราม 2 และถนนสายรองในพ้ืนที่
จากการด าเนินงานผ่านงานวิจัยท้องถิ่นร่วมกันโดยในการท างานครั้งนี้ได้มุ่งไปที่ รูปแบบของกิจกรรมที่เน้น
ความเป็นกระบวนการที่คน กลุ่มคนในพ้ืนที่และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างขึ้นเป็น
โครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ท าให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความส าคัญโดยเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านข้อมูล 
สถานการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน การหาทางออกจากปัญหาที่สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของ
คนในชุมชน ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในชุมชนผลิตสร้างขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่
ในชุมชนของตนดังนั้นแนวโน้มในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ไม่ว่าในทางยอมรับหรือต่อต้าน 
ย่อมขึ้นอยู่กับรากฐานของวัฒนธรรมเดิมในสังคมนั้น ตัวอย่างเช่น การสวมหมวกกันน็อค ซึ่งถือเป็นสิ่งใหม่ที่
ไม่ได้ถูกสร้างหรือปลูกฝังให้มีการประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาในยุคก่อน ดังนั้นหากมุ่งหวังให้การสวมหมวก
กันน็อคเกิดขึ้นในวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในชุมชนหนึ่งชุมชนใดก็ต้องท าให้เกิดแรงผลักดันชักจูงทั้ง
สองทาง คือการกระตุ้นให้ยอมรับสิ่งใหม่ และการลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงกับความคุ้นชินเดิมนั้น ดังนั้น
ในการท างานจึงต้องค้นหาการกระตุ้นให้เกิดการยอมรับและในขณะเดียวกันก็ต้องหาทางลดการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงกับความคุ้นชินเดิมด้วย 

         จากการด าเนินงานโครงการมีข้อค้นพบจากการปฏิบัติการร่วมกันในระดับต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับการ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนพบว่ามีพ้ืนฐานร่วมกันสิ่ง
หนึ่งคือการที่ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและสาเหตุแห่งปัญหาร่วมกัน
ส่งผลให้เกิดการยอมรับว่าการบาดเจ็บและการตายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนสามารถป้องกันและแก้ไข
ได้ แนวคิดดังกล่าวน าไปสู่การแสวงหาทางออกร่วมกันในพ้ืนที่เพ่ือหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายในการลดการตายและการบาดเจ็บบนท้องถนน  และมุ่งสู่
ความพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนโดยไม่จ ากัด
เฉพาะการแก้ปัญหาที่คน หรือ ถนน หรือ ยานพาหนะ แต่เป็นการท างานกันไปอย่างพร้อมเพียงในภาพรวมใน
ขณะเดียวกันก็พบว่าการสร้างการยอมรับในเรื่องดังกล่าวในบางช่วงก็มีแรงต้านภายในที่ตกอยู่ในร่อง
ความคุ้นเคยเดิมดังนั้นในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจึงต้องท างานเป็นกระบวนการการและ
เน้นการท างานอย่างต่อเนื่องและผูกติดกับเงื่อนไขระดับบุคคลและโยงไปสู่กลไกทางสั งคมที่กว้างขวางมากขึ้น
โดยอาศัยแรงผลักดันในระดับบุคลและระดับสังคมที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้
ร่วมกันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งระดับบุคคลและสังคม 
        แนวคิดงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (Community-Based Research) มุ่งเน้นให้ "คน" ในชุมชนเข้ามาร่วม
กระบวนการคิด ตั้งค าถาม วางแผนและท าวิจัย เพ่ือหาค าตอบอย่างเป็นระบบได้เรียนรู้จากการท างานวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่น ผ่านการปฏิบัติการจริงอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพ่ือแก้ปัญหาของตัวเอง 
เป็นกระบวนการท างานอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ผลที่คาดหวังจากการวิจัย ไม่
เน้นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ หากแต่เน้นสร้าง "กระบวนการวิจัย" ให้เป็น"เครื่องมือ" เพ่ิมพลัง (Empower) 
หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ"คน" และ "ชุมชน" ให้สามารถสร้างกลไกในการแก้ปัญหาของชุมชน ทั้งใน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


  

41 

 

ปัจจุบันและพร้อมรับมือปัญหาที่เกิดข้ึนในอนาคต สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของชุมชนได้และชี้น าการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ส าหรับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจึงมุ่งเพ่ือ
สร้างการเปลี่ยนแปลงความคุ้นเคยเดิมของคน กลุ่มคน ชุมชน หน่วยงาน ต่อเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยทางถนน ดังนั้นกระบวนการท างานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจึงมีส่วนส าคัญในการเข้าถึงค าตอบและน าไปสู่ 
การมีส่วนร่วมและการจัดการตนเอง โดยพลังของท้องถิ่น และประชาชนคนเล็ก คนน้อย ร่วมเป็นพลัง
ขับเคลื่อนในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอันเป็นความหวังที่ทรงคุณค่าของสังคมทุกภาคส่วน 

ปรากฏการณ์เหล่านี้ จะพัฒนา ด ารงคุณค่าและขยายผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

ทั้งในส่วนของโครงการเองและประเทศ  พันธมิตรและภาคีจะต้องร่วมกันขบคิดต่อไป และที่ส าคัญยิ่ง ปริญญา

ชน ลูกหลานจากท้องถิ่น ผู้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาและเป็นอยู่จะต้องเป็นทั้งกองหน้า

และก าลังส่วนอ่ืนๆ ในการส่งเสริมและเข้าร่วมงานประเภทนี้ โดยเฉพาะให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นไม่เป็น

เพียงความทรงจ าส่วนบุคคล เป็นวาทะกรรมหรือนวัตกรรมเท่ๆ แห่งยุคสมัย เหล่านี้ล้วนต้องการค าตอบ จาก

ภาคส่วนต่างๆ  
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บทที่ 5 
บทสรุป/ข้อเสนอแนะ 

 
5.1.ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จและข้อจ ากัด 
 จากการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนระดับพ้ืนที่

ถนนพระราม 2 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและเงื่อนไขที่ท าให้โครงการไมส่ าเร็จ คือ 

 ปัจจัยความส าเร็จ ได้แก่ การได้คนท างานที่มีใจ ทั้งในส่วนของแกนน าคนท างาน หรือ Change 
Agent ในพ้ืนที่ ความต้องการของชุมชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน 
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายคนท างาน การต่อยอดงานเดิมของชุมชน การใช้ฐานข้อมูลจังหวัดในเวที สอจร. 
ตลอดจน การมีพ่ีเลี้ยงคอยเปิดโอกาสให้แกนน าได้พัฒนาศักยภาพ ได้เรียนรู้ และก าหนดเวลาการท างาน
รว่มกัน ตลอดจนความสามารถผลักดันให้เกิดโครงการย่อยในพื้นที่ โดยคนในพ้ืนที่ เป็นเจ้าของร่วมกัน 
 เงื่อนไข  ข้อจ ากัดในการท างานคือ เรื่องช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันของพ้ืนที่ อีกท้ัง บางชุมชนยังมองว่า 
“ความปลอดภัยทางถนนเป็นเรื่องไกลตัว” จึงยังไม่ตระหนักและให้ความส าคัญเท่าท่ีควร ขณะเดียวกัน ทีม
นักวิจัยโครงการเองก็มีประสบการณ์ในการท างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นไม่เข้มข้นพอ อีกท้ังแกนน าในส่วนของภาค
ราชการก็มีภาระงานมาก ท าให้การรับลูกส่งลูกในการท างานท าได้ค่อนข้างล าบาก ขาดความต่อเนื่อง 
           ทั้งนีจ้ากการสรุปบทเรียนการท างานของโครงการพบเงื่อนไขปัจจัยส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1) ทีมประสานงานต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีผลต่อความส าเร็จ
ของงาน ทั้งนี้การได้รับการยอมรับจากผู้บริหารจะท าให้ระดับปฏิบัติการเข้ามาร่วมในการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) พ่ีเลี้ยง Node ต้องคอยท าหน้าที่หนุนเสริมการด าเนินงานในพ้ืนที่ โดยท าหน้าที่ประสาน
ติดตาม สนับสนุนการด าเนินงานในพ้ืนที่ทั้งระยะต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า (การท างานต้อง
เชื่อมประสานงานกันระหว่างโครงการ หน่วยงานกับคนหลายกลุ่ม เป็นระยะๆ มักมีปัญหา 
โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับนโยบายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ)     

3)   มีเวทีให้ภาคีเครือข่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือติดตาม 
      สถานการณ์ ข้อมูล และสร้างความคุ้นเคย/ความสัมพันธ์ของทีมท างานอย่างต่อเนื่อง   
4) มีการพัฒนาศักยภาพคนท างาน ทั้งเรื่องของความรู้ ทักษะ และการได้เข้าไปร่วมในการ

ปฏิบัติการ เช่น การสรุปบทเรียน หรือทักษะความรู้ด้านงานป้องกันอุบัติเหตุมิติต่างๆ หรือการ
สื่อสาร(การจัดรายการวิทยุ) เพ่ือเป็นการเติมเต็มให้กับคนท างาน เป็นระยะๆ  

5)    มีสื่อบุคคลและวีดีทัศน์ช่วยสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจในเรื่องอุบัติเหตุ ความปลอดภัย ใน
การสร้างความสัมพันธ์และการสร้างการเรียนรู้ เพ่ือให้ทีมคณะท างาน ชุมชน องค์กรต่างๆ
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน  
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6)   ในการเชื่อมประสานการท างานร่วมกัน ต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้คนที่หลากหลาย 
(การประสานตามระบบอาจล่าช้าหรือไม่เกิดผล)  
 

5.2.สรุปผลลัพธ์จากการด าเนินการในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา 
             ผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนน

ระดับพ้ืนที่ถนนพระราม 2 ได้ด าเนินการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา (พฤษภาคม 2554 – กรกฎาคม พ.ศ.

2555)โดยมุ่งสร้างกลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ เอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้อง  ภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ทั้งใน

ระดับพ้ืนที่ถนนพระราม 2 ระดับจังหวัดและระดับชุมชน โดยการเชื่อมโยงข้อมูล  และการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ แสวงหาแกนน า( Change Agent )และพัฒนาให้เกิดโครงการวิจัยที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นพ้ืนที่

ต้นแบบในด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจ านวน 3 โครงการ รวมถึงการผลักดันนโยบาย

ระดับพ้ืนที่เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 

           1.การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดใน

พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ถนนพระราม 2 และเชื่อมโยงเครือข่ายระดับ

ชุมชนในพ้ืนที่ต าบลในจังหวัดสมุทรสงครามได้ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมืองและต าบลแพรกหนามแดง 

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านกระบวนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งแบบที่เป็นทางการและแบบ

ไม่เป็นทางการอย่างต่อเนื่อง 

          2.เกิดแกนน าชุมชนและแกนน าหน่วยงานที่จะพัฒนาสู่การเป็น Change Agent ในด้านการสร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามรวมถึงแกนน าระดับชุมชนที่จะขับเคลื่อนกลไก

ในการท างานร่วมกัน ซึ่งกระบวนการได้มาของ Change Agent อาศัยการเชื่อมโยงจากการจัดเวทีเครือข่าย

และการพูดคุยชักชวนแบบไม่เป็นทางการรวมถึงการพาแกนน าเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นความปลอดภัยทางถนนส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจในการท างานด้านนี้ต่อเนื่อง 

         3. การหนุนเสริมและติดตามโครงการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

ในปัจจุบันได้เกิดการพัฒนาโจทย์วิจัยใน 2 กลุ่มเป้าหมาย  คือ  การพัฒนาโจทย์วิจัยในระดับหน่วยงานจ านวน 

1 โครงการ คือ โจทย์ในระดับหน่วยงานจังหวัดสมุทรสงคราม และ การพัฒนาโจทย์วิจัยในระดับชุมชนจ านวน 

2 โครงการ คือ ในพ้ืนที่ถนนสายหลัก(สายพระราม 2) พ้ืนที่ต าบลแพรกหนามแดง และในถนนสายรองใน

ชุมชน คือต าบลนางตะเคียน 
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         4. ได้แนวทางในการสร้างความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ระดับจังหวัด และระดับชุมชนและเกิดชุด
ความรู้จากการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและขับเคลื่อนสู่การ
สร้างกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านความปลอดภัยทางถนน 

5.3.ข้อเสนอแนะต่อการเคลื่อนงานเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 

โครงการ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนระดับพ้ืนที่ถนนพระราม 2 มี
ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ดังนี้  

1.การท างานในช่วงต่อไปต้องท างานร่วมกับคณะท างานศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับ
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาท างานร่วมกันและควรขยายผลไปยัง
พ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ในระยะต่อไปเพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกันรวมทั้งมีการ
ประสานกลไกการท างานกับแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร(สอจร.ภาคกลาง) .ในการหนุนเสริม
การท างานร่วมกัน 
           2.ต้องมีท างานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียน และองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ จังหวัด
สมุทรสงคราม เช่น อบต.ยี่สาร อบต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา อบต.นางตะเคียน จ.สมุทรสงคราม  
          3.ต้องท างานร่วมกับสถานประกอบการภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน ในพ้ืนที่ถนนพระราม 2  เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้าน สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากัด เป็นต้น 
          4.ประสานงานกับองค์กรสาธารณะ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ เช่น มูลนิธิ
สว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น 
          5.ทีมประสานงานท างานร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการและพ่ีเลี้ยง ภายใต้แผนงานสนับสนุนการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร (สอจร.ภาคกลาง) ในระดับพ้ืนที่ โดยกระบวนการท างานจะใช้การประสานงานแบบเป็น
ทางการและการประสานงานที่ไม่เป็นทางการเพ่ือเชื่อมโยงกลไกการท างานให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายการท างานร่วมกัน สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือยกระดับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานผ่าน
เวทีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวคิดงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ซึ่งจะมีการท างานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล
ร่วมกัน การวางแผนการท างานร่วมกัน การสรุปบทเรียนร่วมกันสุดท้ายจะเป็นการก าหนดทิศทางการ
แก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจากบทเรียนและประสบการณ์ในการเสริมพลังชุมชนในการท างานร่วมกัน 

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่อยากเห็นคือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของถนนพระรามสองและถนนสายรอง

ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งต้องใช้ภาคีและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามา

ท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

5.4.ข้อเสนอต่อการติดตามสนับสนุนโครงการในพื้นที่และพัฒนาศักยภาพแกนน า(Change agent) 

       1.การติดตามสนับสนุนในระดับโครงการ (ในบทบาทของการเป็นพ่ีเลี้ยงติดตามรายกิจกรรมของ

โครงการวิจัย 3 โครงการ) 
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        2.การติดตามสนับสนุนผ่านเวทีเครือข่าย (ใช้เครือข่ายช่วยติดตามผ่านเวทีฯ) 

        3.การติดตามสนับสนุนผ่านทีมกลาง(ศวปถ.) โดยการลงมาช่วยเติมความรู้ ช่วยกระตุ้น และช่วยให้

ก าลังใจโครงการวิจัยเป็นระยะๆ  

         ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพแกนน า (Change agent) จะมุ่งเน้นใน 2 เรื่อง คือ หนุนเสริมในเรื่อง

กระบวนการงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น และความรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน โดยใช้วิธีการพัฒนาศักยภาพ

ผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติการจริงจากการท างานวิจัย และฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมการวิจัยแบบ Learning 

by doing ค่อยๆ เรียนรู้ไป โดยมีพ่ีเลี้ยงคอยหนุนเสริม เป็นที่ปรึกษา หรือสรรหาวิทยากรจากภายนอกมาเติม

เต็มความรู้ให้แก่แกนน าในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนสัญจรระหว่าง

โครงการวิจัยในพ้ืนที่ หรือการเรียนรู้ศึกษาดูงานข้ามภาค และเรียนรู้ในเวทีความรู้ต่างๆ ที่เ กี่ยวข้องตาม

ระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งเวทีเครือข่ายระดับพ้ืนที่ หรือเวทีเรียนรู้ที่หน่วยงานองค์กรที่มีบทบาทรับผิดชอบใน

เรื่องความปลอดภัยทางถนนจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ  

 

5.5.ข้อเสนอการเกี่ยวร้อยผู้เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนน  

              1.เชื่อมประสานภาคีที่เกี่ยวข้องโดยการใช้เวทีครือข่ายเพื่อรับรู้สถานการณ์ความเคลื่อนไหว

ของการด าเนินงานโครงการวิจัยในพื้นที่ และเป็นโอกาสในการประสานหาทิศทางการท างานร่วมกันในอนาคต 

              2.การเชื่อมประสานโดยการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับภาคีหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เป็น

ทางการ และการประสานหน่วยงาน องค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการวิจัยในพ้ืนที่  

             3. การประสานการด าเนินงานร่วมกับแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร(สอจร.ภาค

กลาง) ในการท างานร่วมกันและขยายผลเชื่อมโยงความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

           

5.6.ข้อเสนอต่อการใช้ประโยชน์จากการวิจัย และการผลักดันไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย  

             1.จัดเวทีน าเสนอผลการด าเนินโครงการวิจัยในระดับพื้นที่โดยมีข้อเสนอต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือผลักดันเป็นวาระ/นโยบายการสร้างวัฒนธรรมบนท้องถนน 

             2.จัดท าข้อมูลสรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยน าเสนอในเวทีคณะท างานระดับจังหวัดของ

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนและน าเสนอต่อพ่ีเลี้ยงแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร

(สอจร.ภาคกลาง)เป็นระยะ 
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             3.สนับสนุนให้ทีมวิจัยน าเสนอบทเรียนการท างานและสร้างแหล่งเรียนรู้ผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนิน

โครงการวิจัยเพื่อสร้างรูปธรรมในการท างาน 

             4.เชื่อมโยงบูรณาการการท างานระหว่างโครงการวิจัยและเครือข่ายพ่ีเลี้ยง สอจร.ภาคกลาง เพ่ือ

ขยายผลการท าโครงการวิจัยท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคกลาง 

 

5.7.ข้อเสนอต่อการสังเคราะห์งานและการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ  

             1.สังเคราะห์บทเรียนจากการด าเนินงานวิจัยเป็นชุดความรู้ในประเด็นเรื่องการสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยบนท้องถนนในพ้ืนที่ระดับจังหวัดและเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ในระดับต าบล  และก าหนดแนวทางในการ

ขยายผลไปสู่ต าบลใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียง 

             2.เผยแพร่ข้อมูลจากการด าเนินโครงการวิจัยในพ้ืนที่ผ่านเครือข่ายพ่ีเลี้ยง สอจร.ภาคกลางและ

ช่องทางการสื่อสารสู่สาธารณะ เช่น เว็บไซด์  Facebook  หนังสือพิมพ์ เรื่องเล่า บทความ หนังสือ วิดีทัศน์ 

เป็นต้น   
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ประวตัหิัวหน้าโครงการ 
 

ช่ือ – สกลุ นายชิษนุวฒัน์  มณีศรีข า 
วนั เดือน ปี เกิด 21 มิถุนายน  2509 
สถานภาพสมรส โสด 
ท่ีอยู ่  29 หมู่ 7 ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม  75110 
โทรศพัท ์ 081-8372993 
e-mail  tanate09@hotmail.com 
 
ประวตักิารศึกษา 
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต (พฒันาการเกษตร)  
                               สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 
ก าลงัศึกษาต่อปริญญาโท วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การจดัการเกษตรอินทรีย)์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 
ประสบการณ์การท างาน 

         ปี 2530 -2535    ขา้ราชการส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
         ปี 2535 – 2541   ผูจ้ดัการสมาคมศิษยเ์ก่าสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
         ปี 2542 - 2544    คณะท างานกองทุนเพื่อสงัคม(SIF) 
         ปี 2545 - 2549    นกัวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ินโครงการศึกษาคุณสมบติัและการใชป้ระโยชนจ์ากข้ีแดดนาเกลือ  
                                     ต.บางแกว้ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม                   
          ปี 2546 –ปัจจุบนั ผูป้ระสานงานศูนยป์ระสานงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ินจงัหวดัสมุทรสงคราม สกว. 
 
บทบาททางสังคม 

1. คณะกรรมการบริหารจงัหวดัแบบบูรณาการ(กบจ.) จ.สมุทรสงคราม 
2. คณะกรรมการลุ่มน ้ าแม่กลอง 
3. ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี ดา้นสงัคม 
4. อนุกรรมการ ภาคกลางตอนบนและตะวนัตก สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(พอช.) 
5. คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์สงัคมจงัหวดัสมุทรสงคราม 
6. คณะกรรมการรางวลัลูกโลกสีเขียว  
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รูปภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 

  
เวทีสรา้งความเขา้ใจโครงการฯ กบัหน่วยงานดา้นความปลอดภยัทางทอ้งถนนระดบัจงัหวดั จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 
 

  
เวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรูพ้ื้นทีต่  ำบลนำงตะเคยีน 

 
 

  
เวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรูพ้ื้นทีต่  ำบลแพรกหนำมแดง 

 
 

เวทีสรา้งความเขา้ใจ และพฒันาโครงการระดบัพื้นท่ีต าบล 
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