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บทสรุปผูบริหาร 
 

 การสังเคราะหการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน เปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยองคการบริหารสวนตําบล โดยโครงการเริ่มตนทํางานตั้งแต
เดือนมิถุนายน 2554 มีการคนหาผูนําดานความปลอดภัยทางถนน ตําบลละ 10 คน การเก็บขอมูล การจัดทํา
แผนท่ีจุดเสี่ยง การประสานโครงการเขาสูขอบัญญัติและเทศบัญญัติขององคการบริหารสวนทองถ่ิน โครงการ
ตําบลละ 1 โครงการ จากการดําเนินงานโครงการจึงไดทําการสังเคราะหองคความรูจากกระบวนการทํางาน 
ใน 5 ประเด็นดังนี้ 

 
กระบวนการเก็บขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน 
 ขอมูลสําคัญท่ีจะเก่ียวของกับการเก็บขอมูล  และมีการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีแบงเปนรายหมูบาน ๆ ละ 
50 ชุด รวมท้ังสิ้น  4,150 ชุด  โดยในกระบวนการเก็บขอมูลดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 : การพัฒนาระเด็นคําถาม โดยผูนําดานความปลอดภัยทางถนนรวมกับ
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ผูเชี่ยวชาญจากศูนยวิชาการเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนน   
  ข้ันตอนท่ี 2 : การยกรางแบบสํารวจขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน   
  ข้ันตอนท่ี 3 : การปรับแกแบบสํารวจขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน มีการจัดสงรางแบบ
สํารวจขอมูล ใหกับผูเชี่ยวชาญ เชน ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน และคณะทํางานโครงการฯ
เพ่ือใหขอเสนอแนะ ปรับแกประเด็นคําถาม  เพ่ือนําไปใชสําหรับการทดลองเก็บขอมูล  
  ข้ันตอนท่ี 4 :  การลงพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมพรอมใหกับผูนําดานความปลอดภัยทางถนนกอนการ
เก็บขอมูล  
  ข้ันตอนท่ี 5 : การเก็บขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน  จากการวางแผนการเก็บขอมูล
ดานความปลอดภัยทางถนน  โดยกําหนดใหมีการสํารวจขอมูลหมูบานละ 50 ชุด 
  ข้ันตอนท่ี 6 : การวิเคราะหขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน  วิเคราะหโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS วิเคราะหขอมูลเปนรอยละ เพ่ือใหเห็นภาพรวมของสถานการณ   

 
การมีสวนรวมของกลไกสามเหล่ียมเขย้ือนภูเขา  
 การพัฒนากลไกสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาเพ่ือดําเนินการสรางความปลอดภัยทางถนนในระดับตําบล  
โดยมีการคัดเลือกผูนําดานความปลอดภัยทางถนนตําบลละ 10 คน ท่ีประกอบดวยกลไกท่ีมาจากหลายภาค
สวน  ซ่ึงมีสัดสวนครบตามแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา  แตการทํางานจริงในชุมชนยังไมมีการแบงบทบาท
การทํางานอยางชัดเจนเฉพาะดาน  ท้ังในดานวิชาการ  ดานความเขมแข็ง และดานนโยบายยุทธศาสตร  
เนื่องจากความรูเรื่องความปลอดภัยทางถนนถือเปนเรื่องใหมของผูนําในระดับพ้ืนท่ี  การทํางานในพ้ืนท่ีสวน
ใหญเปนการรวมมือกันทํางานอยางบูรณาการรวมกันเปนกลุม  และผูนําตามกลไกยังไมสามารถผลักดัน
แผนงาน/โครงการเขาสูขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางเต็มท่ี  เนื่องจากยังเปนระดับ
ปฏิบัติการมากกวานโยบาย  จึงทําไดเฉพาะการติดตาม  ประสานงานในระดับพ้ืนท่ีเทานั้น 
 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู    



ข 
 

 การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  มีผูนําอยางนอยตําบลละ 
10 คน ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ  และนําความรู ทักษะท่ีไดไปใชในการพัฒนาดานความปลอดภัยทางถนน
ในตําบล  โดยแบงออกเปน 2 เรื่อง ดังนี้ 
 1) ดานการเก็บขอมูลและจัดทําแผนท่ีจุดเสี่ยงทางถนน  โดยเนนใหผูนําดานความปลอดภัยทาง
ถนนมีสวนรวมกําหนดประเด็นเพ่ือจัดทําแบบสอบถาม  เพ่ือใชในการเก็บขอมูลสถานการณในพ้ืนท่ี  และให
ผูนํามีสวนรวมเปนผูเก็บขอมูล  และสํารวจจุดเสี่ยงทางอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีตนเองโดยลงรายละเอียดในแผนท่ี
ตําบลและนําเสนอเปนภาพถายจุดสําคัญตางๆ  
 2) ดานการจัดทําแผน โครงการ  ดานความปลอดภัยทางถนน  โดยใหผูนําดานความปลอดภัย
ทางถนนนําขอมูลสถานการณในพ้ืนท่ีและแผนท่ีจุดเสี่ยง  มาวิเคราะหรวมกับบริบทของพ้ืนท่ี  ศักยภาพของ
ตําบลเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีแกไขปญหาดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี  โดยมีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูสนับสนุนงบประมาณ  คณะทํางานและ ศวปถ. สนับสนุนความรูทางดานวิชาการ 
 
การประยุกตใชแนวคิดสามเหล่ียมเขย้ือนภูเขากับรูปแบบการแกไขปญหาดานความปลอดภัยทางถนนท่ี
สอดคลองกับบริบทในพ้ืนท่ี   
 การประยุกตใชแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขากับรูปแบบการแกไขปญหาดานความปลอดภัยทางถนน
ในพ้ืนท่ี  โดยเปนการประยุกตจากกระบวนการการดําเนินโครงการท่ีสอดคลองกับสถานการณและบริบทของ
พ้ืนท่ี  ซ่ึงสรุปไดเปน 4 รูปแบบ  ไดแก  1) การจัดการความปลอดภัยทางถนนในเมืองทองเท่ียว  โดยเทศบาล
ตําบลเชียงคาน  อ.เชียงคาน  จ.เลย  2) การจัดการความปลอดภัยทางถนนรวมกับโรงเรียน  โดย ต.แคนเหนือ 
อ.บานไผ จ.ขอนแกน และ ต.หนองหญาปลอง อ.วังสะพุง จ.เลย  3) การจัดการความปลอดภัยทางถนน
รวมกับเครือขายผูนําในพ้ืนท่ี  โดย ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี  และ 4) 
การจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยตอยอดทุนเดิมของตําบล  โดย  ต.สวนหมอน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 
และ ต.ปาปอ อ.บานไผ จ.ขอนแกน   
 
การสังเคราะหความรูจากกระบวนการดําเนินงานโครงการ   
 ดานผูนํา พบวา  การระบุใหผูนําดานความปลอดภัยทางถนนแตละตําบลมีพ้ืนท่ีละ 10 คน  ทําให
การทํางานไมครอบคลุม  ผูนําดานความปลอดภัยทางถนนยังมีความไมเขาใจในบทบาทของตนเอง  เปนผูนําท่ี
สวมหมวกหลายใบและไมสามารถทํางานไดเทาท่ีควร  อีกท้ังกลไกท่ีพัฒนาข้ึนยังเปนกลไกภายในซ่ึงเม่ือเกิด
ผลกระทบทางนโยบายทําใหการทํางานหยุดชะงัก แนวทางการพัฒนาดานผูนําความปลอดภัยทางถนนคือการ
ดึงภาคีภายนอกเขามามีสวนรวมในโครงการ  เชน  การดึงผูท่ีมีทุนทางสังคม  เชน  พระสงฆ  ปราชญชาวบาน
ท่ีคนใหความนับถือ  ภาคีท่ีเปนเจาของทุนทางทรัพยากร  เชน  กองทุนสุขภาพ  สํานักงานขนสง  แขวงการ
ทาง  เปนตน  เพ่ือสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่อง   
 ดานการจัดกระบวนการเรียนรู   ทําใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงดังนี้  1) มีมาตรการสรางความ
ปลอดภัยทางในระดับหมูบาน   เกิดการแกไขจุดเสี่ยงดานอุบัติเหตในพ้ืนท่ีรวมกัน  2) ผูนําดานความปลอดภัย
ทางถนนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย 100%   3) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการ
นําขอมูลสถานการณดานความปลอดภัยทางถนนมาประกอบการจัดทําแผนเพ่ือแกไขปญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี   
 ดานการจัดทําโครงการและผลักดันเขาสูขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   การจัดทํา
โครงการของท้ัง 7 พ้ืนท่ีจะแบงออกเปน 2 ลักษณะ  ไดแก  โครงการท่ีเนนเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
และสรางวินัยใหกับคนในพ้ืนท่ีเรื่องความปลอดภัยทางถนน  และโครงการท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงสภาพ



ค 
 

พ้ืนท่ี  เชน  การปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน  การจัดสภาพจราจรใหเปนระเบียบ  โดยการประสานแผนงาน
ดังกลาวจึงถูกบรรจุลงในแผนได 4 ชองทาง  ไดแก  หมวดโครงสรางพ้ืนฐาน  กองทุนสุขภาพตําบล  ในหมวด
ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และหมวดพัฒนาดานสาธารณะของหมูบาน 
 ดานส่ือความปลอดภัยทางถนน  มีสื่อดานความปลอดภัยทางถนน 2 รูปแบบ  ไดแก  สื่อพ้ืนบาน 
เชน หมอลํารณรงคดานความปลอดภัยทางถนน  ซ่ึงมีตําบลแคนเหนือ และ ตําบลโนนสูง ดําเนินการ  และสื่อ
ปายรณรงคขับข่ีปลอดภัย ซ่ึงมีตําบลปาปอ  ตําบลหนองหญาปลอง  ตําบลสวนหมอน  โพนทอง และเทศบาล
ตําบลเชียงคานดําเนินการ  
 ดานการจัดการความรู   การจัดการขอมูลท่ีควรนํามาปรับใชในระบบปกติของงานทองถ่ินควรอยูใน 
3 ลักษณะดังนี้  1) การบันทึกแบบสถิติ  เพ่ือเปนความรูและเปนฐานขอมูลสําคัญใหโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล  เปนการทํางานเชิงรุกทําใหสามารถวางแผนเพ่ือปองกันเรื่องอุบัติเหตุใหคนในตําบลไดทัน
สถานการณ  2) เอกสารรายงาน  และระบบฐานขอมูล  โดยเพ่ิมเขาไปในแบบสํารวจของงาน จปฐ.  และนํา
ขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนและบรรจุเขาสูขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหา
ดานอุบัติเหตุใหกับคนในพ้ืนท่ี   และ 3) ปายแผนท่ีจุดเส่ียง เพ่ือใชเปนขอมูลสําคัญท่ีจะทําใหคนในพ้ืนท่ี
ทราบวาในหมูบานตนเองมีบริเวณใดท่ีควรระวังและควรตองรวมกันแกไข   
  
ชุดความรูท่ีจําเปนตอการพัฒนางานดานความปลอดภัยทางถนน 
 บทเรียนท่ีไดจากการดําเนินงาน  ไดแก  1) ดานการประสานงานกับผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   2) การคัดเลือกผูนําดานความปลอดภัยทางถนนท่ีมีผูบริหารเขามามีสวนรวมเปนกลไกการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน  3) การพัฒนาแบบสอบถามและการเก็บขอมูล  ท่ีพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ
แบบสอบถาม  คัดเฉพาะขอมูลท่ีสําคัญ  4) การวิเคราะหขอมูลโดยมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนพ่ีเลี้ยงใหดาน
การวิเคราะหขอมูลใหเจาหนาท่ี  5) การนําเสนอขอมูลในเวทีระดับตําบล และ  6) การประสานแผนโครงการ
เขาสูบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับระยะเวลาการประสานแผนในระบบปกติ   
 ชุดความรู ท่ีจําเปนตอการพัฒนางานดานความปลอดภัยทางถนนนรวมกับพ้ืนท่ี  ไดแก 1) การ
ประสานความรวมมือระหวางภาคีท่ีเก่ียวของ  2) ชองทางการเชื่อมโยงแผนเขาสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
3) ความรูทุนเดิมของพ้ืนท่ี   4) องคความรูท่ีเก่ียวของกับงานดานอุบัติเหตุ  เชน  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  การ
จัดการพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง  ในการลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการ  คนในพ้ืนท่ียังขาดความรูเรื่องสิทธิ ความเขาใจเรื่อง
กฎหมายจราจรและการจัดการพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง   
  
 สําหรับขอเสนอแนะท่ีสําคัญๆ มีดังนี้คือ 1) ในเชิงนโยบาย  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินควร
มีนโยบายสนับสนุน หรือจัดสัดสวนงบประมาณเรื่องความปลอดภัยทางถนนอยางนอยปละ 100,000 บาท 
และ สปสช. ควรรรวมมือกับทองถ่ินในการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสุขภาพระดับตําบลเพ่ือแกไขปญหา
อุบัติเหตุในพ้ืนท่ี  2) ในเชิงกระบวนการ  อปท. ควรนํารูปแบบของสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขามาขับเคลื่อนงาน
ดานความปลอดภัยทางถนนรวมกันในพ้ืนท่ี  รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เชน  ศวปถ.  สสส.  สปสช.  สอจร. 
สถานีตํารวจ  โรงพยาบาล อปพร. กูชีพ รวมมือกันทํางานอยางเปนเครือขาย  โดยสนับสนุนในดานวิชาการ  
ความรู  เทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับบริบท  มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังในระดับพ้ืนท่ีและระดับจังหวัด   
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญ 

องคการสหประชาชาติรวบรวมขอมูลท่ัวโลก พบวาปจจุบันผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 1 
ลาน 3 แสนคน อุบัติเหตุทางถนนเปนสาเหตุหลักในการเสียชีวิตของประชากรไทยตอจากโรคเรื้อรัง
ท่ัวไป ผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บเปนกลุมวัยรุนและวัยทํางานขณะท่ีสาธารณภัยอ่ืนๆ แมจะมีความ
รุนแรง แตเทียบไมไดกับอุบัติภัยทางถนน และอาจมีผูเสียชีวิตสูงถึงปละ 1.9 ถึง 2 ลานคน หากไมหา
ทางแกไขโดยเรงดวน 

 ประเทศมีสถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บสูง โดยเฉพาะการพิการถึงข้ันทุพพลภาพสูงถึง 5,000 
คนตอป เม่ือเปรียบเทียบสถิติขององคการอนามัยโลก ประเทศไทยมีสถิติผูสูญเสีย 19.6 คนตอ
ประชากร 100,000 คน ซ่ึงยังสูงมากเม่ือเทียบกับประเทศสิงคโปรท่ีมีผูสูญเสีย 4.8 คน ตอ 100,000 
คน สํานักงานตํารวจแหงชาติไดสรุปสถิติอุบัติเหตุ14 ปท่ีผานมา (พ.ศ.2540 – พ.ศ.2552) พบวา
อุบัติเหตุทางถนนมีผูเสียชีวิตเฉลี่ย 12,000 ราย และผูบาดเจ็บเฉลี่ย 62,000 ราย สงผลตอความ
เสียหายทางทรัพยสินเพ่ิมข้ึนระหวาง พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2552 จาก 1,500 ลานบาทเปน 12,000 
โดยเฉพาะชวงเทศกาลสําคัญ ไดแก วันข้ึนปใหม วันสงกรานต และวันหยุดยาว เปนตน ความสูญเสีย
จากอุบัติเหตุทางถนนเปนปญหาสําคัญของประเทศ เนื่องจากแนวโนมการเดินทางดวยรถสวนบุคคล 
ท้ังจักรยานยนต รถนั่งสวนบุคคล มีสัดสวนมากกวาการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ ปญหา
อุบัติเหตุทางถนนสรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศดาน
เศรษฐกิจ และโครงสรางทางประชากร ความรวมมือจากหนวยงานรัฐและทองถ่ิน จํากัดเฉพาะชวง
เทศกาลเปนหลัก ขาดการแกปญหาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ ดวยขอจํากัดของนโยบาย โครงสรางการ
ทํางาน งบประมาณ และกฎหมาย ขาดการ ทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบ ปจจุบันขอมูลกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 พบวาอุบัติเหตุสวนใหญเกิดบนถนนนอกเขตทางหลวงแผนดิน ซ่ึง
เปนถนนของ อบต. หมูบาน เทศบาล ถนนทางหลวงชนบท รอยละ 63.4   

ปจจุบันทองถ่ินมีแนวโนมในการพัฒนาและขยายตัวดานโครงสรางพ้ืนฐานมาก  โดยเฉพาะ

การพัฒนาเสน ทางคมนาคม การพัฒนาดานการทองเท่ียวทองถ่ิน หรือการพัฒนาดานอ่ืนๆ  แตก็

พบวาพฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เชน การดื่มแลวขับ การไมสวมหมวกนิรภัย เปนตน ก็

มีเพ่ิมมากข้ึนเชนกัน แตในขณะท่ีระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนของทองถ่ินยังมี

ประสิทธิภาพไมเพียงพอ และยังไมสอดคลองกับการขยายตัวทางดายโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังนี้องคกร

ปกครองทองถ่ินมีบทบาทรับผิดชอบตออุบัติเหตุท่ีเกิดในพ้ืนท่ีของตน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มีหนาท่ีตามกฎหมายท่ี

จะตองปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ินและจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนา และมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการในอนาคต  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง
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จํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  มีความคลองตัว  สอดคลองกับศักยภาพของ

ทองถ่ินสามารถตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ

หลักการระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 เสนอให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัด

ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เพ่ือใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาจัดให

มีศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรียกโดยวา “ศปถ. อปท.” โดยมี

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และใหมีคณะกรรมการ ศปถ. อปท. ประกอบดวย ผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เปนประธานกรรมการ โดยมีผูแทนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชา

สังคม และภาคเอกชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว เขารวมเปนกรรมการและมีอํานาจ

หนาท่ีเก่ียวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลองกับ

ระเบียบนี้ โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ ใหจัดทําแผนแมบท

ความปลอดภัยทางถนน  กําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินการเพ่ือการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนนใหมีประสิทธิภาพ ท้ังดานการ

กําหนดนโยบาย การวางแผน งบประมาณ การดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล สงเสริมและ

สนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัยทางดานโครงสราง สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ รวมไปถึง

มาตรฐานดานการดูแลชวยเหลือผูประสบภัย และสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมในการใชรถใชถนนอยาง

ปลอดภัย ซ่ึงแนวทางการดําเนินงานดังกลาวมีความสอดคลองกับมติในท่ีประชุมสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2552 ท่ีวางเปาหมายเพ่ือลดอัตราความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

ทางถนนใหเปนไปตามวาระแหงชาติและขอตกลงท่ีทําไวกับสหประชาชาติ โดยมติสําคัญท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ ใหสภาองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และภาคประชาสังคมรวมกับชุมชนชวยผลักดันการใชพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. 2550 ใหเกิดแผนชุมชนดานความปลอดภัย มาตรการทางสังคมและมาตรการทองถ่ิน เพ่ือการ

ขับข่ีอยางปลอดภัย และปฎิบัติไดจริง โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน   

จากภาระหนาท่ีขางตน รวมถึงความซับซอนของปญหาอุบัติเหตุทางถนน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ตองทํางานเรื่องความปลอดภัยทางถนน แตในขณะท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญมี

ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยทางถนนคอนขางนอย ดังนั้นการใหความรู การ

กระตุน และสรางความตระหนัก จึงเปนบทบาท ของหนวยงานภายนอก เชน ศวปถ. สถาบันวิชาการ 

และ สสส. ท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ  จําเปนตองเขามามีสวนรวมกับทองถ่ินแบบหุนสวนการพัฒนา 

Partnership ในการออกแบบแนวทางการทํางาน รูปแบบการจัดการกลไก บุคลากร และงบประมาณ 

เพ่ือมาทํางานเรื่องอุบัติเหตุทางถนนอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง และเปน change sponsor ท่ีมีกลไกและ

งบประมาณรองรับในการจัดการความปลอดภัยทางถนนพ้ืนท่ีของตนเอง การออกแบบกลไก รูปแบบ
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การจัดการท่ีองคกรปกครองทองถ่ินสามารถใชทรัพยากรท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอยูมา

ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน หรือการจัดการความปลอดภัยทางถนนเปน

แนวทางสําคัญท่ีชวยหนุนเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเขามาจัดการความปลอดภัยทาง

ถนนในพ้ืนท่ีของตนเองไดงายข้ึน 

 จากการดําเนินงานโครงการ  คณะทํางานจึงเล็งเห็นความสําคัญของการสังเคราะหความรู
จากกระบวนการข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีเปาหมายรวม 7 
ตําบลซ่ึงประกอบดวยพ้ืนท่ีชนบท  ท่ีประกอบไปดวย  1) พ้ืนท่ีชนบท  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีดําเนินงานเพ่ือ
สรางความปลอดภัยทางถนนใหกับคนในตําบล  โดยสามารถแกปญหาเรื่องความปลอดภัยทางถนนได
ดวยตนเอง  รวมมือกับภาคีสําคัญในพ้ืนท่ีไดแก  โรงพยายาลสงเสริมสุขภาพตําบล  โรงเรียน  องคการ
บริหารสวนตําบล  พ้ืนท่ีดังกลาวไดแก  ตําบลแคนเหนือ  ตําบลปาปอ  อ.บานไผ  จ.ขอนแกน  ตําบล
หนองหญาปลอง  อ.วังสะพุง  จ.เลย  ตําบลสวนหมอน  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแกน   และ 2) พ้ืนท่ีก่ึง
เมืองก่ึงชนบท  เปนพ้ืนท่ีท่ีดําเนินงานเพ่ือสรางความปลอดภัยท้ังกับคนในพ้ืนท่ีและคนภายนอก  ซ่ึง
การเปนพ้ืนท่ีก่ึงเมืองทําใหปจจัยทางดานอุบัติเหตุมีมากกวาพ้ืนท่ีในชนบท  เนื่องจากคนในพ้ืนท่ีมีการ
ใชรถใชถนนเพ่ือเขาไปในตัวเมืองทุกวัน  อีกท้ังการจัดการดานความปลอดภัยทางตองอาศัยความ
รวมมือในระดับจังหวัด  ไดแก  แขวงการทาง  สถานีตํารวจ  ขนสงจังหวัด  องคการบริหารสวน
จังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และโรงพยาบาล  ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีดําเนินงานดังกลาวไดแก  ตําบลโนน
สูง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  ตําบลโพนทอง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  และตําบลเชียงคาน  อ.เชียงคาน  จ.เลย 
 การสังเคราะหความรูจากกระบวนการของโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเปาหมายเพ่ือสังเคราะหความรูท่ีไดจากการดําเนินงานของ
โครงการ และคนหาชุดความรูท่ีจะนํามาพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําไปพัฒนาและ
แกไขปญหาดานความปลอดภัยในพ้ืนท่ี  คณะผูสังเคราะหคาดหวังวาผลท่ีไดจากการสังเคราะห
กระบวนการดังกลาวจะเปนแนวทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ และหนวยงานตางๆ ท่ี
อยูระหวางการขับเคลื่อนงานดานความปลอดภัยทางถนนจะนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาความปลอดภัยทางถนนในทองถ่ินและสังคมตอไป 
 
2. โจทยและคําถามการสังเคราะหความรู 
 1. ภาพรวมสถานการณดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีตําบล 
 2. การมีสวนรวมของกลไก (ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  ชุมชน  องคการบริหารสวน
ตําบล  คณะทํางาน  และศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน) และบทบาทในการพัฒนาความ
ปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีเปนอยางไร 
 3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ไดแก  การจัดทําแผนท่ีจุดเสี่ยง  การออกแบบประเด็น
คําถาม  การจัดทํานโยบายโครงการเพ่ือแกไขปญหาอุบัติเหตุ  การสรุปบทเรียน  และการสังเคราะห
ความรู  ใหกับผูนําดานความปลอดภัยทางถนนเปนอยางไร และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร   
 4. การประยุกตใชแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขากับรูปแบบการแกไขปญหาดานความ
ปลอดภัยทางถนนท่ีสอดคลองกับบริบทในพ้ืนท่ี   
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 5. การสังเคราะหความรูจากกระบวนการดําเนินงานโครงการ  และชุดความรูท่ีจําเปนตอการ
พัฒนางานดานความปลอดภัยทางถนน 
 6. บทเรียนและความรูท่ีคณะทํางานไดจากการดําเนินงานโครงการ 
 
3. วัตถุประสงคการสังเคราะหความรู 
 1) เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางศักยภาพผูนําดานความปลอดภัยทางถนนใน
ตําบล 
 2) เพ่ือพัฒนาเปนชุดความรูในการแกไขปญหาดานความปลอดภัยทางถนนรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 3) เพ่ือเสนอแนวทางการสรางความปลอดภัยทางถนน  และขยายผลไปสูการพัฒนาแหลง
เรียนรูดานความปลอดภัยทางถนนในระดับตําบล 
 
 
 
 
4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผลท่ีไดจากการสังเคราะหกระบวนการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนในตําบลจะเปนแนวทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ และหนวยงานตางๆ ท่ีอยูระหวางการขับเคลื่อนงานดานความ
ปลอดภัยทางถนนในระดับทองถ่ิน นําไปประยุกตใหเกิดประโยชนตอการสรางความปลอดภัยใหกับ
ประชาชน  ทองถ่ินและสังคมตอไป 
 
5. นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 

1) ความปลอดภัยทางถนน  หมายถึง  การปองกัน ดูแล และพัฒนาเพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยในพ้ืนท่ี  โดยมีเปาหมายครอบคลุมถึงดานคน รถ ถนนและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ี
สงผลตออุบัติเหตุ   

2) พ้ืนท่ีตําบล  หมายถึง  พ้ืนท่ีท่ีเขารวมการดําเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงในโครงการประกอบไปดวย 7 พ้ืนท่ี  
ไดแก  ตําบลแคนเหนือ  ตําบลปาปอ  ตําบลสวนหมอน  ตําบลโนนสูง  ตําบลโพนทอง  ตําบลหนอง
หญาปลอง และเทศบาลตําบลเชียงคาน 

3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หมายถึง  หนวยงานในระดับพ้ืนท่ีท่ีเขารวมการดําเนินงาน
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน  ในท่ีนี้ประกอบไปดวย  อบต.แคนเหนือ  
อบต.ปาปอ  อบต.สวนหมอน  อบต.โนนสูง  อบต.โพนทอง  อบต.หนองหญาปลอง และ ทต.เชียงคาน 

4) แผนท่ีจุดเสี่ยง  หมายถึง  จุดหรือบริเวณท่ีสําคัญท่ีมีการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี  โดยระบุ
จุดสําคัญในแผนท่ีตําบล  ซ่ึงแบงระดับความรุนแรงออกเปน 3 ระดับ  ไดแก  จุดท่ีเคยมีผูเสียชีวิต  จุด
ท่ีเคยมีผูไดรับบาดเจ็บสาหัส  และผูท่ีไดรับบาดเจ็บเล็กนอย  เพ่ือใชในการตรวจสอบสถานการณของ
พ้ืนท่ีและวางแผนเพ่ือแกไขปญหาในเชิงกายภาพเพ่ือลดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี 
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5) รูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน  หมายถึง  รูปแบบท่ีไดจากการดําเนินงาน
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีสอดคลอง
กับสถานการณและสภาพบริบทของพ้ืนท่ีตําบล  โดยในการสังเคราะหความรูไดรูปแบบท้ังสิ้น 4 
รูปแบบ  ไดแก  รูปแบบการสรางความปลอดภัยทางถนนในเมืองทองเท่ียว  รูปแบบการสรางความ
ปลอดภัยทางถนนรวมกับโรงเรียน  รูปแบบการสรางความปลอดภัยรวมกับเครือขายผูนําในชุมชน  
และรูปแบบการสรางความปลอดภัยโดยตอยอดทุนเดิมในพ้ืนท่ี 

6) ผูมีสวนได สวนเสีย หมายถึง ปจเจกบุคคล กลุม องคกร หรือชุมชนท่ีเก่ียวของ ท่ีไดรับ
ผลกระทบท้ังทางบวกและลบจากการตัดสินใจกําหนดนโยบาย หรือดําเนินงานโครงการตางๆซ่ึง
พิจารณาจากความสัมพันธในเชิงพ้ืนท่ี หรือเชิงประเด็น  

7) ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน หมายถึง ผูนํา ท้ังทางการและไมเปนทางการ 
ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ประธานกลุมเครือขายตางๆ อาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน สมาชิกสภา 
ปลัดและเจาหนาท่ีอบต. หัวหนาและเจาหนาท่ีสถานีอนามัย ครู ปราชญหรือผูรูในตําบลท่ีไดรับการ
ยอมรับ ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูความสามารถตองานดานความปลอดภัยทางถนน  ซ่ึงมีจํานวนอยางนอย 
10 คนตอตําบล   
 
 
 



บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 

การสังเคราะหการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดย อปท. มีการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของประกอบไปดวย 5 แนวคิดดังนี้ 

1. นโยบายดานความปลอดภัยทางถนน 
2. แนวคิดการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
3. แนวคิดการการสรางการเรียนรูของชุมชน 
4. การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
5. แนวคิดการทบทวนหลังการปฏิบัติ 
6. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ (Model) 

 
1.  นโยบายดานความปลอดภัยทางถนน 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 เสนอใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดประสานกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น เพ่ือใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาจัดใหมีศูนยปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรียกโดยวา “ศปถ. อปท.” โดยมีผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหมี
คณะกรรมการ ศปถ. อปท. ประกอบดวย ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนประธานกรรมการ โดยมี
ผูแทนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดังกลาว เขารวมเปนกรรมการและมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลองกับระเบียบนี้ โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน คือ ใหจัดทําแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน  กําหนดเปาหมายและแนวทางการ
ดําเนินการเพ่ือการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยทาง
ถนนใหมีประสิทธิภาพ ท้ังดานการกําหนดนโยบาย การวางแผน งบประมาณ     การดําเนินงาน  และการ
ติดตามประเมินผล สงเสริมและสนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัยทางดานโครงสราง  สิ่งแวดลอม และ
ยานพาหนะ รวมไปถึงมาตรฐานดานการดูแลชวยเหลือผูประสบภัย  และสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมในการใชรถ
ใชถนนอยางปลอดภัย    ซ่ึงแนวทางการดําเนินงานดังกลาวมีความสอดคลองกับมติในท่ีประชุมสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2552 ท่ีวางเปาหมายเพ่ือลดอัตราความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
ใหเปนไปตามวาระแหงชาติและขอตกลงท่ีทําไวกับสหประชาชาติ โดยมติสําคัญท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ ใหสภาองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาสังคม
รวมกับชุมชนชวยผลักดันการใชพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ใหเกิดแผนชุมชน
ดานความปลอดภัย มาตรการทางสังคมและมาตรการทองถ่ิน เพ่ือการขับข่ีอยางปลอดภัย และปฎิบัติไดจริง  
 
2.  แนวคิดการจัดการความปลอดภัยทางถนน 

แนวคิดการจัดการความปลอดภัยทางถนนมีปจจัยเชื่อมโยงวิเคราะหเก่ียวของกับ คน ถนน และ 



8 

 

รถ ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับทองถ่ิน ปรับปรุงดานวิศวกรรม ลดอัตราความทุกขทรมาน พิการ และ
เสียชีวิต สนับสนุนงานดานประกันภัยรวมชวยเหลือดานการเงิน ซ่ึงงานการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
เรียกวา  5E ประกอบดวย 

E1- Engineering  เปนการเตรียมความพรอมทางดานกายภาพตาง ๆ บนทองถนนไดแกการแกไข
จุดอันตรายตาง ๆ (Black Spot) บนทองถนน เชน  ตรงบริเวณทางแยก สวนบริเวณทางลงสะพานท่ีลาดชัน
และทางโคงตาง ๆ แมวาจะมีสวนทําใหเกิดอุบัติเหตุสูงและมักจะเปนอุบัติเหตุท่ีรุนแรง  และเปนอันตรายถึง
แกชีวิต จึงตองจัดทําปายแนะนํา ปายเตือนภัยใหไดอยางครอบคลุมท่ัวถึงเรงปรับปรุงมาตรฐานของอุปกรณท่ี
ใชควบคุมการจราจร, ปรับปรุงมาตรฐานของอุปกรณท่ีใชควบคุมการจราจร,ปรับปรุงมาตรฐานของ
ยานพาหนะท่ีจะนํามาใชบนทองถนนใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

E2 – Education  เปนการใหความรูใหการอบรมประชาสัมพันธเผยแพรแกผูใชรถใชถนนไดแกการ
ปลูกฝงการใหความรูโดยเนนไปท่ีเด็กและเยาวชนเปนสําคัญใหการฝกอบรมเรื่องการเปนผูใชรถใชถนนท่ีดี 
อาทิการจัดแรลลี่จักรยานเสริมสรางวินัยจราจร, ผลิต และเผยแพรรณรงควินัยจราจรทางสื่อวิทยุ 

E 3 – Enforcement  ไดแกการนําขอกฎหมายมาบังคับใช ซ่ึงมาตรการดานกฎหมายนี้ก็เปนเรื่องท่ี
ตองทําควบคูไปกับการรณรงคสรางจิตสํานึก  เชน  การปรับปรุงและรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การจราจรนี้ความเปนเอกภาพชัดเจนและจับตองไดหรือมีลักษณะเปนรูปธรรมมากข้ึนตองปรับปรุงการบังคับ
ใชกฎหมายใหมีความเปนเอกภาพชัดเจนและจับตองไดหรือมีลักษณะเปนรูปธรรมมากข้ึน, ตองปรับปรุงการ
บังคับใชกฎหมายใหมีความเขมงวดจริงจัง และตอเนื่องมากข้ึนท่ีสําคัญตองไมเลือกปฏิบัติและตองเพ่ิมการ
ตรวจตราดานการจราจรและตองเพ่ิมมาตรการลงโทษผูฝาฝนผูกระทําผิดกฎจราจรใหหนักข้ึนเพ่ือใหเกิดความ
เคารพยําเกรงตอกฎหมาย  

E 4  Emergency Service  หรือการปรับปรุงการะบบระบบการชวยเหลือผูท่ีประสบอุบัติเหตุใหได
อยางทันตอเหตุการณไดแกการปรับปรุงระบบรับแจงเหตุตาง ๆ และการเรียกรถพยาบาลใหทํางานไดอยาง
รวดเร็วข้ึน,ตอปรับปรุงระบบรับแจงเหตุตาง ๆ และ การเรียกรถพยาบาลใหทํางานไดอยางรวดเร็วข้ึน, ตอง
ปรับปรุงดานการประสานงานของหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัย หรืออุบัติเหตุ
ครั้งใหญท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต และทรัพยสินอยางรายแรง,ตองใหการฝกอบรมทักษะแกเจาหนาท่ี
หนวยกูภัยเพ่ือใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและทํางานไปในทิศทางเดียวกันมากข้ึน 

E 5 – Evaluation and Information คือการประมวลผลตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาเปนตัวชี้วัดแลวทํา
การสรุปผลซ่ึงการจะประมวลผลตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาเปนตัวชี้วัดแลวทําการสรุปผลซ่ึงการจะประมวลผลตางๆ 
ไดอยางถูกตองแมนยําจาตองมีสวนประกอบดังนี้การตรวจสอบประเมินผลการแกไขปญหาจราจรในเขตพ้ืนท่ีท่ี
ไดดําเนินการไปแลวไดผลดีหรือไมถายังไมดีตองนําผลนั้นมาวิเคราะห และหามาตรการเสริมเพ่ือแกไขปญหา
จุดติดขัดตาง ๆ  

การจัดการความปลอดภัยทางถนนตองใชการจัดการความรูจากหนวยงานวิชาการ รวมกับองคกร 
ภาคี เครือขายทางสังคมในทองถ่ิน ขับเคลื่อนผลักดันชุดความรูจากการมีสวนรวมของทุกฝายสูขอบัญญัติ
ทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหสามารถแกปญหา
อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินไดอยางถาวรและยั่งยืน 

 
3.  แนวคิดการการสรางการเรียนรูของชุมชน 

การสรางการเรียนรูของชุมชน หมายถึง การทําใหเกิดการรับรู การเขาถึงและเขาใจ ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งและสิ่งท่ีไดรับรูและเขาใจนั้น เรียกวา “ความรู” การสรางการเรียนรูนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
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ดําเนินการโดยอาศัยหลักการสําคัญ ดังนี้ 1)เพ่ือใหเกิดการศึกษาเรียนรูและเปนกลไกในการแกไขปญหาตางๆ
ในชุมชน  2)การสรางการเรียนรูท่ีใหไดประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกสวนในชุมชน 3)
ชุมชนเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรู ท่ีสําคัญของชุมชน ดังนั้นจึงควรใชชุมชนเปนฐานในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู 4)การเรียนรูควรเปนการผสมผสานระหวางการเรียนรู การดํารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพในชุมชน  เพ่ือใหผูเรียนรูไดเขาถึงและเกิดการเรียนรูและสามารถนําความรูท่ีเกิดข้ึนนั้นมาใชเปนความรู
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิตตอไป การสรางการเรียนรูไมจําเปนตองมีพ้ืนท่ีในการสรางการเรียนรูท่ีชัดเจน ทุกพ้ืนท่ี
ท่ีสามารถสรางการเรียนรูใหแกชุมชนสามารถเรียกพ้ืนท่ีเหลานั้นวาเปน “แหลงเรียนรูชุมชน” ตัวอยางเชน 
ชุมชนใชพ้ืนท่ีปาชุมชนเพ่ือสรางการเรียนรูแกเยาชนในชุมชนในการเรียนรูเรื่องพืชสมุนไพร เปนตน 

การเรียนรู เกิดจากการปฏิบัติจริง การพยายามแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมวิเคราะหเพ่ือสรุปบทเรียนเพ่ือแสวงหาหนทางปฏิบัติท่ีดียิ่งข้ึนตอไป เปน
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆเพ่ือยกระดับสติปญญา กระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนสิ่งท่ีเราเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนกัน เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอชีวิตและสังคม ซ่ึงการเรียนรูตองเกิดข้ึนอยูตลอดชวงชีวิตของ
มนุษย โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 1) การเรียนรูเพ่ือรูท่ัวไปอยางกวางๆเพ่ือใหเกิดปญญา รูจักคิดและคนหาความ
จริง 2) การเรียนรูเพ่ือฝกอาชีพและความสามารถในการทํางาน 3) การเรียนรูเพ่ือมีอิสระเพ่ิมข้ึน ตัดสินใจได
ถูกตอง 4) การเรียนรูเพ่ืออยูรวมกัน เขาใจผูอ่ืน เขาใจขนบธรรมเนียมและประเพณี (รัตนา โตสกุล และ คณะ 
,2548) 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร (2549)  กลาววา การเรียนรูคือการปรับทัศนะคติ แนวคิด และพฤติกรรม อัน
เนื่องมาจากการไดรับประสบการณท่ีสมควร เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน ซ่ึงมีองคประกอบในการเรียนรูท่ีดีคือ 
1) การเรียนรูท่ีสัมพันธกับการดํารงชีวิต 2) การเรียนรูท่ีผูเรียนมีสวนรวมและรวมเรียนรูซ่ึงกันและกัน 3) การ
เรียนรูท่ีใหคุณคาแกภูมิปญญาทองถ่ิน 4) การเรียนรูตองคํานึงถึงลักษณะของกลุมเปาหมาย พ้ืนฐานการศึกษา
และประสบการณ 

ศูนยการเรียนรูเปนแหลงสรางการเรียนรู ถายทอดองคความรู ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูในชุมชน ซ่ึง
อาจมีประเภทศูนยการเรียนรูท่ีมุงเนนเนื้อหาสาระการเรียนรูท่ีแตกตางกันไป เชน ศูนยการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
อาชีพ ศูนยการเรียนรูเพ่ือสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี ศูนยการเรียนรูเพ่ือสงเสริมดานสุขภาพ 
ศูนยเรียนรูสงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ ซ่ึงการจัดกระบวนการเรียนรูนั้นเกิดโดยชุมชนและขยาย
ผลการเรียนรูสูชุมชนเอง เนนการสรางกระบวนการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนประสบการณ สรางองคความรู
ใหมและพัฒนาภูมิปญญาท่ีมีในทองถ่ิน เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน และเปนการสรางความยั่งยืน
ของการจัดการเรียนรูระดับชุมชนทองถ่ิน มีการสรางปราชญชาวบานและแกนนําเยาวชนเพ่ือดําเนินการเกิด
การถายทอดและขยายผลไปสูสมาชิกในชุมชน เยาวชนรุนใหม ขณะเดียวกัน ศูนยการเรียนรูท่ีเกิดจากการ
ดําเนินการริเริ่ม ปฏิบัติการโดยชุมชนเองสามารถสรางองคความรูและหลักสูตรท่ีเหมาะสม สอดคลองกับวิถี
ของชุมชน  ความตองการและการแกปญหาของชุมชนได ศูนยการเรียนรูชุมชนนี้มีองคประกอบหลักๆท่ี
กอใหเกิดการเรียนรูอันไดแก แหลงท่ีมาความรู องคความรูเนื้อหาความรู วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู 
อุปกรณสําหรับการเรียนรู สื่อการเรียนรู สถานท่ี การประเมินผลการเรียนรู ผูจัดกระบวนการเรียนรู และ
ผูเรียนรู   (www.seubsan.net) 

การจัดการความปลอดภัยทางถนน นับวาเปนเรื่องใหมสําหรับทองถ่ิน การสรางกระบวนการเรียนรูจึง
เปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําให ทองถ่ินตระหนักถึงความสําคัญของปญหา และนําไปปฏิบัติการในทองถ่ินภายใต
ทรัพยากรท่ีมีอยู กระบวนการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผูนําในการจัดการความปลอดภัยทางถนน จึงเนน
กระบวน 1.การสรางการรับรู การตระหนัก และการคนพบการแกไขปญหารวมกัน เรื่องความปลอดภัยทาง
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ถนน  2.การบูรณาการความรู คือ ใหผูนํานําความรูจากภายนอกท่ีเปนความรูใหม นํามาผสมผสานกับความรู/
ประสบการณเดิมของพ้ืนท่ี เพ่ือ เตรียมไปวางแผนในการปฏิบัติการจริงในพ้ืนท่ี  และ3. การประยุกตใชในการ
ปฏิบัติการ คือ การนําความรูท่ีบูรณาการระหวางความรูใหมและความรูเดิม มาปฏิบัติการจริงในพ้ืนท่ี มีการ
สรุปบทเรียนระหวางและหลังการทํางานของคณะทํางานสมํ่าเสมอ 

 
4.  แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

หัวใจสําคัญของนโยบายสาธารณะไมไดอยูท่ีคําประกาศหรือขอเขียนท่ีออกมาเปนลายลักษณอักษร
หรือเปนทางการแตอยูท่ี “กระบวนการ” ของการดําเนินการใหไดมาซ่ึงนโยบายสาธารณะมากกวา โดย
กระบวนการสรางนโยบายสาธารณะท่ีดีตองเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีเก่ียวของในสังคมเขามาทํางาน
รวมกัน (อําพล จินดาวัฒนะ, 2546)  

ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม และการเมือง ใน
อดีตเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนมักหมายถึงการมีสวนรวมในทางการเมือง โดยใหความสําคัญกับการไป
ใชสิทธิเลือกตั้ง หากแตในปจจุบันสังคมใหความสําคัญกับประชาธิปไตยทางตรงและประชาธิปไตยท่ีประชาชน
ปกครองตนเอง สงผลใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนมีขอบเขตกวางข้ึน               (อรทัย กก
ผล,  2552)   ดังปรากฏอยูใน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ไดเขียนถึง เรื่องการมีสวนรวม
ของประชาชน มาตรา 87  โดยสรุปวา รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ใน
การกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การตัดสินใจทางการเมือง การจัดทําบริการ
สาธารณะ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ทุกระดับ และยังไดเขียนถึงการมีสวนรวมของประชาชนอีกหลายๆ
มาตรา  
   หากพิจารณาความหมาย เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนของประชาชน บัณฑร  ออนดํา (2544) 
กลาวถึง การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  การระดมชาวชนบทใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดปญหา   
ลําดับความสําคัญของปญหา  การแกไขปญหา และข้ันตอนในการแกไขปญหาของตน  แนวความคิดของการมี
สวนรวมของประชาชนนี้มีสมมติฐานวา  ถาหากประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ แลว  
ประชาชนยอมยินดีในความรวมมือหรือมีพันธะกรณี (Commitment)   

ในเวลาเดียวกัน ท้ังนี้ปาริชาติ วลัยเสถียร (2546) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวามี 2 
ลักษณะคือ1) การมีสวนรวมในลักษณะท่ีเปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนา ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา การวางแผน การตัดสินใจ 
การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในทองถ่ิน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลการรับผลประโยชนท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการโดยโครงการพัฒนาจะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 2)  การมี
สวนรวมนัยทางการเมือง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ (1)การสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดย
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ เพ่ือรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการ
ใชและการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะกอใหเกิดกระบวนการและโครงสรางท่ีประชาชนสามารถ
แสดงออก ซ่ึงความสามารถของตนและไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา     (2) การเปลี่ยนแปลงกลไกการ
พัฒนาโดยรัฐ มาเปนการพัฒนาท่ีประชาชนมีบทบาทหลัก โดยการกระจายอํานาจในการวางแผนจาก
สวนกลางมาเปนสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ดังนั้นการมีสวนรวมจึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมรับรู และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไต
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 
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   หากกลาวถึงลักษณะ ขอบเขต หรือข้ันตอนการมีสวนรวมของประชาชน  ปาริชาติ วลัยเสถียร  (อาง
แลว) ไดกลาววา ลักษณะของการมีสวนรวม  1)การสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ 
แรงงาน หรือ การชวยทํากิจกรรม คือการเขารวมในการวางแผน การประชุมแสดงความคิดเห็น การ
ดําเนินการ การติดตามประเมินผล 2) บทบาทหนาท่ีของผูเขารวม คือ เปนผูทํา เปนกรรมการ เปนสมาชิก ซ่ึง
ลักษณะการมีสวนรวมนี้ แสดงถึงระดับอํานาจของผูเขารวม จึงมีการโตแยงวาการมีสวนรวมโดยใชวิธีการ
พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนเปนเพียงการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมเพียงบางสวน เพราะหลาย
กรณีประชาชนไม มีโอกาสเขารวมในการตัดสินใจ ทางออกท่ีควรเปนคือการเสริมสรางพลังอาจ 
(Empowerment)  
 การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ นํามาใชในการกําหนดทิศทางในการ
ทํางาน โดย การรวมมือกัน ระหวาง นักวิชาการ ศวปถ.และ นักวิจัยโครงการฯ ในการเสริมสรางพลังอํานาจ 
(Empowerment)  ให องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกลุมองคกร ภาคีในทองถ่ิน มีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายสาธารณะทองถ่ินของตนเอง ซ่ึงมีกระบวนการหลัก  ไดแก การคนหาปญหา การวิเคราะหปญหา การ
พัฒนาผูนํา การจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานและโครงการ และผลักดันเขาสูแผนงาน/ขอบัญญัติ
ทองถ่ิน การนําแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติการในพ้ืนท่ี  การแลกเปลี่ยนเรียนรู การM&E ติดตามประเมินผล 
สรุปบทเรียนการดําเนินการ และ การเผยแพรบทเรียน (สื่อสารสาธารณะ) จนเกิดกลไกการทํางานในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความเขมแข็ง และเกิดนโยบายสาธารณะ แผนงาน และโครงการ ดานการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน 
  
5.  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ (Model) 
 รูปแบบมี  2  ลักษณะ  คือ  รูปแบบท่ีเปนแบบจําลองของสิ่งท่ีเปนรูปธรรมและรูปแบบท่ีเปน
แบบจําลองของสิ่งท่ีเปนนามธรรม  หรือสภาพการณอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงอาจจะมีรูปแบบอยางงาย ๆ ไป
จนกระท่ังถึงรูปแบบท่ีมีความสลับซับซอนมาก ๆ และ     มีท้ังรูปแบบเชิงกายภาพ  (Physical Model)  ท่ี
เปนแบบจําลองของวัตถุ  เชน  แบบจําลองหอสมุดแหงชาติ  แบบจําลองเครื่องบินขับไล  เอฟ 16  เปนตน  
และรูปแบบเชิงคุณลักษณะ  (Qualitative Model)  ท่ีใชอธิบายปรากฏการณดวยภาษาหรือสัญลักษณ  เชน  
รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ  (A System & Contingency Model)   
 โดยสรุป  รูปแบบหมายถึง  แบบจําลองท่ีสรางหรือพัฒนาข้ึน  หรือยอสวนของจริงจากปรากฏการณ
ตาง ๆ  แตองคประกอบท่ีสําคัญพ้ืนฐานยังคงอยูเพ่ือแสดงหรืออธิบายถึงปรากฏการณใหเกิดความเขาใจท่ีเปน
รูปธรรมไดงายข้ึน  หรืออาจจะใชประโยชนในการทํานายปรากฏการณท่ีจะเกิดข้ึน  ตลอดจนอาจใชเปน
แนวทางในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งไดตอไป  อาจเปนแผนภูมิโครงสรางท่ีแสดงถึงรายละเอียดหรือ
อธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  และนําเสนอใหมีความเปนรูปธรรมในรูปของ
โครงสรางท่ีมีระบบ  ระเบียบ  และเปนแนวคิดใหเขาใจข้ึนหรืองายตอการรับรูของบุคคลอ่ืน 
 การกําหนดรูปแบบวาจะประกอบดวยอะไรบาง  จํานวนเทาใด  มีโครงสรางและความสัมพันธกัน
อยางไรบางนั้นไมมีการกําหนดไวตายตัว  ข้ึนอยูกับปรากฏการณท่ีเรากําลังศึกษาหรือจะออกแบบแนวคิด  
ทฤษฎีและหลักการพ้ืนฐานในการกําหนดรูปแบบนั้น ๆ เปนหลักสําคัญ 
 การสรางรูปแบบตามแนวคิดของ  Meson, Albert and Khedour, 1985  (อางอิงจากเกียรติกําจร  
กุศล, 2544)  ไดเสนอข้ันตอนการสรางรูปแบบไว  5  ข้ันตอน  คือ 
 1)ข้ันรวบรวมปญหา  (Problem Formulation)  เพ่ือใหรูวาอะไรคือสภาพปญหาท่ี
แทจริง 
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 2)ข้ันพัฒนารูปแบบ  (Model Construction)  จะดําเนินการภายหลังจากท่ีไดรวบรวม
ปญหาตาง ๆ ไดแลว  ในการสรางรูปแบบผูสรางจะตองพิจารณาวัตถุประสงคเบื้องตนของการสรางรูปแบบ  
ตองรูถึงคุณลักษณะเฉพาะท่ีตองการของผลผลิต  ตองรูขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนในการสรางรูปแบบ  ควร
คํานึงถึงตนทุน  คาใชจายในการสรางและเปนท่ีนาสนใจของผูใชดวยการสุมตัวอยางควรทําตามหลักวิชาอยาง
เครงครัด  ควรมีการประเมินคาความแปรปรวนและควรพิจารณาอยางระมัดระวังวาสมควรนําตัวแปรใดบาง
มาไวในรูปแบบท่ีจะสราง  เม่ือสรางเสร็จแลวก็ตองพิจารณาวาครอบคลุมตัวแปรหรือไม  มีความบกพรองในตัว
แปรใดบาง 
 3)การทดสอบรูปแบบ  (Testing the Model)  เม่ือสรางรูปแบบแลวควรมีการทดสอบ
โดยจะตองพิจารณาถึง 
 3.1)มีความตรงตามสถานการณจริง  (Valid)  รูปแบบท่ีสรางข้ึนมาหาก 
มีความใกลเคียงกับความจริงจะดีมาก  เพราะจะชวยใหการตัดสินใจดีข้ึน  ไมยุงยากตอการนําไปใช  และควร
พิจารณาถึงระดับของความสําเร็จจากการแกปญหาดวย 
 3.2)มีการนําไปทดลองใชเพ่ือเปรียบเทียบวาผลการนํารูปแบบไปใชทําใหมีการ
ปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานอยางไร  ในการทดลองใชมี  2  แบบ  คือ  ทําการทดลองยอนหลัง  โดยใช
กับขอมูลในอดีตกับการทดลองใชปฏิบัติในปจจุบัน 
 3.3)การนําไปใช  (Implementation)  เม่ือผานการทดสอบแลวก็ควรสามารถ
นําไปใชใหเกิดความสําเร็จ  เพราะไมมีรูปแบบใดท่ีจะสําเร็จอยางสมบูรณไดจนกวาจะไดรับการยอมรับ  ไดรับ
ความสนใจ  และมีการนําไปใช 
 3.4)การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบใหทันสมัย  (Model Updating)  แมวารูปแบบท่ี
นําไปใชประสบความสําเร็จแลวก็ตาม  ควรจะไดมีการพัฒนา  ปรับปรุง  ประยุกตใหเหมาะกับเปาหมายของ
องคการ  สถานการณท่ีมากระทบท้ังจากสิ่งแวดลอมภายในและสิ่งแวดลอมภายนอก 
 
6.  แนวคิดการทบทวนหลังการปฏิบัติ  

เนาวรัตน พลายนอย (2547) กลาววา AAR หรือ After Action Review หรือชื่อภาษาไทยวา เรียนรู
ระหวางทํางาน เปนข้ันตอนหนึ่งในวงจรการทํางาน เปนการทบทวนวิธีการทํางานสรุปประสบการณท้ังดาน
ความสําเร็จและปญหาท่ีผานมาในแงมุมตางๆ  เพ่ือใหเห็นถึงรายละเอียดอันชัดเจนและความรูในเหตุ
ปจจัยอยางเชื่อมโยงท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงทําใหเกิดผลอยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมวาผลนั้นจะเปนผล
ดานบวกหรือดานลบ   

 กระบวนทําและ วิธีการทํา AAR     โดยตอบคําถามหลัก 4 ขอนี้และทํา 7 ข้ันตอน คือ 
 (1)  สิ่งท่ีคาดวาจะไดรับจากการทํางานคืออะไร 
 (2)  สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงคืออะไร 
 (3)  ทําไมจึงแตกตางกัน มีสิ่งดีๆเกิดข้ึนหรือไม ทําไม 
 (4)  เราจะทําอะไรตอไปใหดีข้ึน ขอเสนอแนะท่ีนําไปปฏิบัติได 

  เจ็ดข้ันตอนในการทํา AAR 
   (1)  ควรทํา AAR ทันทีทันใดหรืออยางเร็วท่ีสุดหลังจากจบงานนั้น     
  (2) ไมมีการกลาวโทษ ซํ้าเติม ตอกย้ําซ่ึงกันและกัน ไมมีความเปนเจานายหรือลูกนอง   มี   
แตบรรยากาศท่ีเปนกันเอง 
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  (3) มี “คุณอํานวย” คอยอํานวยความสะดวก กระตุน ตั้งคําถามใหทุกคนได แสดงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะของตน 

        (4)  ถามวาสิ่งท่ีควรไดรับคืออะไร 
       (5)  หันกลับมาดูวาสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงคืออะไร 
         (6)  ความแตกตางคืออะไร ทําไมจึงตางกัน 
  (7)  จดบันทึกเพ่ือเตือนความจํา วาวิธีการใดบางท่ีไดเคยนํามาแกปญหาแลว 

            อยางไรก็ตามตองเขาใจวาคําตอบหรือวิธีแกปญหาท่ีไดจากการทํา AAR คงไมใชคําตอบ
สุดทายสําหรับงาน เพราะเม่ือเวลาเปลี่ยนไป บริบทเปลี่ยนไป ยอมทําใหเกิดปญหาใหมไดตลอดเวลา ซ่ึงวิธีการ
แกปญหายอมเปลี่ยนแปลงได 
 กลาวโดยสรุป แนวคิด เทคนิคการถอดบทเรียน ท่ีกลาวถึงขางตน เพ่ือสรางใหเกิดความเขาใจ 
ตระหนักถึงความสําคัญ สามารถพัฒนาออกแบบในการถอดบทเรียน และจัดการความรูในการวางแผนดาน
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสัมพันธกับการถอดบทเรียนโครงการฯ และเปนการพัฒนาศักยภาพการทํางานของ
คณะทํางานในทีม  ท้ังนี้คณะทํางานไดมีการทบทวนโครงการฯ กรอบแนวทางในการถอดบทเรียน จัดเตรียม
ขอมูล กําหนดประเด็นในการถอดบทเรียน วางแผน แบงบทบาทหนาท่ี ประสานงาน เพ่ือใหเกิดการถอด
บทเรียนท่ีสามารถสกัดความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนในโครงการฯ อยางมีสติ ในอันท่ีจะรวบรวม สังเคราะห และ
เผยแพรสะทอนกลับกลุมเปาหมาย และผูเก่ียวของ เปนบทเรียนท่ีนํามาใชใหเกิดประโยชนไดอยางมีคุณภาพ 
และสรางสรรคพลังตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบคิดในการสังเคราะห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. นโยบายดานความปลอดภัย
ทางถนน 
2. การจัดการความปลอดภัยทาง
ถนน 

- ดานคน 
- ดานรถ 
- ดานถนน 
- ดานสิ่งแวดลอม 

 
 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู 

1. ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล
สถานการณความปลอดภัยทาง
ถนน 
2. การจัดทําแผนท่ีจุดเสี่ยง 
3. การจัดทําแผน/โครงการดาน
ความปลอดภัยทางถนน 
4. การจัดทําสื่อสาธารณะ 

รูปแบบการจัดการความปลอดภัย
ทางถนน 

- การจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนในเมืองทองเท่ียว 
- การจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนรวมกับโรงเรียน 
- การจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนรวมกับเครือขายผูนําทองถ่ิน 
- การจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนโดยตอยอดทุนเดิมในพ้ืนท่ี 

การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน 

ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน
ระดับตําบล  

การมีสวนรวม 

-  รวมใหขอมูล 
- รวมปรึกษาหารือ 

- รวมมีบทบาท 

- รวมสรางความรวมมือ 

- รวมสรุปบทเรียนและสังเคราะห
ความรู 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบคิดในการสังเคราะหความรู 



 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการสังเคราะหความรู 

 
 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ดําเนินงานภายใตฐานคิดเรื่องการ  ไดแก 1) การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผูนํา 2) การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 3) การจัดการความปลอดภัย
ทางถนน 4) กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะความปลอดภัยทางถนน 5) การพัฒนาเครือขาย 
และ 6) การจัดการความรู  โดยนํามาประยุกตเปนกระบวนการสังเคราะหความรูกับพ้ืนท่ี  7 ตําบล ซ่ึง
บทบาทของภาคสวนตางๆ ภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนไดแบง
ออกเปน  3 ภาคสวน  ไดแก  1) ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 2) คณะทํางาน
ระดับภาค  3) ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  โดยมีการทํางานรวมกันดังนี้ 
 ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)  และ AIT  มีบทบาท ใหคําปรึกษา 
สนับสนุนองคความรูทางวิชาการ เทคนิคเฉพาะดานความปลอดภัยทางถนน และรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูตามความจําเปน/ความตองการของพ้ืนท่ี รวมถึงสนับสนุนการดําเนินงานของคณะทํางานระดับ
ภาคเพ่ือใหเกิดองคความรูทางวิชาการในดานความปลอดภัยทางถนน 
 คณะทํางานระดับภาค  มีบทบาทในการออกแบบและพัฒนากระบวนการ  พัฒนากลไกการ
จัดการความปลอดภัยทางถนนโดยใชทรัพยากรบุคคลและโครงสรางท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอยู  
โดยพัฒนาระบบการใชขอมูลเพ่ือวางแผนแกไขปญหา  บทบาทการประเมินความรูขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ประสานงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพกลไกใหเกิดความรู  และเชื่อมประสานหนวยงานทาง
วิชาการเพ่ือแกไขปญหาดานความปลอดภัยทางถนนท่ีสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ีตําบล   
 ผูนําดานความปลอดภัยทางถนนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีบทบาทในการมีสวนรวม
เปนเจาของในทุกกระบวนการ  แลกเปลี่ยนความรูในพ้ืนท่ี  สรุปบทเรียน  เผยแพรขยายผลสูพ้ืนท่ี  
รวมถึงสนับสนุนงบประมาณดําเนินกิจกรรมดานความปลอดภัยทางถนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที 2 บทบาทของคณะทํางานพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
 

 
 

 

บทบาทการมีสวน

รวมของภาคี 

 

ศวปถ. และ AIT 
- สนับสนุนองคความรูทาง
วิชาการ เทคนิคเฉพาะดาน  
-รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
พ้ืนท่ี 
 

Node อปท. 
- ออกแบบและพัฒนา
กระบวนการพัฒนากลไก 
-  สนับสนุนดานเทคนิค 
กระบวนการ และความรูเชิงเทคนิค 
แกพ้ืนท่ี 
- ประสานนักวิชาการเฉพาะดาน 
 ิ  ื้ ี่ 
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1. ขอบเขตการศึกษา 
  แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) การศึกษาเชิงปริมาณ และ 2) การศึกษาเชิงคุณภาพ  

การศึกษาเชิงปริมาณ มีการสํารวจสถานการณดานความปลอดภัยทางถนนใน 7 พ้ืนท่ีภายใต
แนวคิดความปลอดภัยท่ีครอบคลุมท้ัง คน รถ ถนน และสิ่งแวดลอม  โดยวิเคราะหในระดับครัวเรือน
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จากจํานวนแบบสอบถาม 4,150 ชุด  โดยผลการศึกษาครั้งนี้จะนําเสนอเปนขอมูลรวม 7 พ้ืนท่ีตําบล
และแสดงผลขอมูลเปนรอยละ 
 การศึกษาเชิงคุณภาพ  โดยใชการสนทนากลุมกับกลุมผูนําดานความปลอดภัยทางถนนท้ัง 
7 พ้ืนท่ีตําบล  ในเวทีสรุปบทเรียนรายพ้ืนท่ีเพ่ือสรุปผลจากการดําเนินงานโครงการ  การเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน  และเวทีสังเคราะหความรูรวมกับตัวแทนผูนําความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี ๆ ละ 2 คน  
รวมกับศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  คณะทํางานฝายประเมินผล  และสภาวิศวะกรรม
จราจร  โดยใชวิธีแบงกลุมยอยและสนทนากลุมกับตัวแทนผูนําของแตละพ้ืนท่ี  ในประเด็น 1) การ
พัฒนาผูนํา  2) บทบาทผูนําดานความปลอดภัยทางถนนในการพัฒนา  3) กิจกรรม นวัตกรรมและสื่อ
ความปลอดภัยทางถนน  4) การจัดการความรูในโครงการ  5) การพัฒนารูปแบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนจากการดําเนินโครงการ และ 6) การขยายผลและพัฒนาศูนยเรียนรูดานความ
ปลอดภัยทางถนนในแตละพ้ืนท่ี 
 
2. หนวยในการวิเคราะหขอมูล  
  หนวยในการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้  1) หนวยการวิเคราะหระดับ
ครัวเรือน และ 2) หนวยการวิเคราะหระดับตําบล รายละเอียดมีดังนี้ 
  
3. พ้ืนท่ีดําเนินการสังเคราะหความรู 

การสังเคราะหความรูจากกระบวนการดําเนินงานโครงการ  ไดรวบรวมขอมูลจากพ้ืนท่ี 7 
ตําบล  ดังตารางดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 แสดงพ้ืนท่ีเปาหมาย รวม 6 ตําบล ภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน 
 

จังหวัด พ้ืนท่ี 

เลย 1. เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 
2. องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาปลอง อําเภอวังสะพุง 

ชัยภูมิ 3. องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเมือง 

อุดรธานี 4. องคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง 
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ขอนแกน 

 

5. องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี 
6. องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ  
7. องคการบริหารสวนตําบลปาปอ อําเภอบานไผ  

 
4. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร คือ อบต. กลุม/องคกรชุมชน และชาวบานในพ้ืนท่ี 7 พ้ืนท่ีตําบล  

กลุมตัวอยางในการสังเคราะหความรูเชิงปริมาณ คือ  บุคคลหรือครัวเรือน หมูบานละ 50 
ครัวเรือน  6 ตําบล รวมท้ังสิ้น  4,150 ครัวเรือน 

กลุมตัวอยางในการสังเคราะหความรูเชิงคุณภาพ คือ ผูนําดานความปลอดภัยทางถนนใน 7 
พ้ืนท่ีตําบล  รวมท้ังสิ้น  70 คน   

 
5. เครื่องมือ และวิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.1 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 สวน ไดแก เครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลเชิงปริมาณ และเครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ รายละเอียดมีดังนี้  
  1)  เครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ คือ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ี
พัฒนาจากประเด็นคําถามท่ีผูนําดานความปลอดภัยทางถนนมีสวนรวมออกแบบรวมกับคณะทํางาน
ระดับภาคและศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 
   2)  เครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ คือ แนวคําถามตามกรอบแนวคิด และ
ทฤษฎีท่ีมีความสอดคลองกับโจทย/คําถามของการสังเคราะหความรู   
 
 
 
 5.2  วิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   วิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) การรวบรวมเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 2) การสัมภาษณ 3) การสนทนากลุม และ 4) การสังเกต รายละเอียดมีดังนี้ 

1) การรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยคัดเลือกจากเอกสารและ
งานวิจัยของนักวิชาการท่ีไดทําวิจัยดานความปลอดภัยทางถนน  และเอกสารท่ีเก่ียวของกับงานดาน
ความปลอดภัยทางถนน  เชน  แผนแมบทดานความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555  และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 

2) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) คือ กระบวนการแลกเปลี่ยน
ขอมูลความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของตั้งแต 6-12 คน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความ
ปลอดภัยทางถนน  ซ่ึงการสังเคราะหความรูในครั้งนี้ มีกลุมเปาหมาย คือ ผูนําดานความปลอดภัยทาง
ถนนในระดับตําบลท้ัง 7 พ้ืนท่ีตําบล 

3) การสั ง เกต  คณะทํางานใช การสั ง เกต ท้ั งแบบมีส วนร วม (Participant 
Observation) และไมมีสวนรวม (Non- participant Observation)และเพ่ือใหการสังเกตท้ังสอง
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แบบมีระบบและเปนประโยชนในการตรวจสอบท่ีครอบคลุมประเด็นเนื้อหา  โดยใชการสังเกตทุกจาก
กระบวนการทํางานในทุกข้ันตอน  และสรุปบทเรียนหลังการดําเนินงานรวมกัน 
 
6. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 1) ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลใน
เชิงปริมาณ และ 2) ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงคุณภาพ รายละเอียดมีดังนี้ 

6.1 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงปริมาณ  การเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงปริมาณ 
ประกอบไปดวย  ข้ันตอนดังนี้ 

 1) การพัฒนาประเด็นคําถามดานความปลอดภัยทางถนน  โดยการจัดเวที
พัฒนาศักภาพผูนําดานความปลอดภัยทางถนนในดานการเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดการจุดเสี่ยง  
ซ่ึงใหผูนําดานความปลอดภัยทางถนนท้ัง 7 พ้ืนท่ีตําบลมีสวนรวมกําหนดประเด็นคําถามเพ่ือพัฒนา
เปนแบบสอบถามรายครัวเรือนเรื่องสถานการณความปลอดภัยทางถนนท่ีครอบคลุมท้ังดานคน รถ 
ถนน และสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับบริบทของแตละพ้ืนท่ี 

 2) การพัฒนาแบบสํารวจรายครัวเรือนรวมกับนักวิชาการ  และศูนยวิชาการเพ่ือ
ความปลอดภัยทางถนน  คณะทํางานระดับภาครวบรวมประเด็นคําถามจากความเห็นของผูนําดาน
ความปลอดภัยทางถนนท้ัง 7 พ้ืนท่ี พัฒนาเปนแบบสอบถามรายครัวเรือนดานความปลอดภัยทางถนน  
โดยใหนักวิชาการดานวิศวะกรรมจราจร  และศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนปรับปรุงและให
ขอเสนอแนะ 

 3) การลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําความเขาใจ ช้ีแจงการเก็บขอมูล  หลังจากการพัฒนา
แบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลสถานการณดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี  คณะทํางานลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
จัดเวทีระดับตําบลเพ่ือชี้แจงความสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูล  วิธีการเก็บ  โดยใหผูนําฝกการ
สัมภาษณ  ออกแบบกระบวนการเก็บขอมูลดวยตนเอง  รวมถึงวางแผนการเก็บขอมูลกับคณะทํางาน
เพ่ือใหเปนไปตามระยะเวลาของโครงการท่ีกําหนด 

 4) ผูนําดานความปลอดภัยทางถนนลงเก็บขอมูลรายพ้ืนท่ี  การเก็บขอมูลราย 
คณะทํางานโครงการไดกําหนดใหเก็บขอมูลรายพ้ืนท่ี  หมูบานละ 50 ครัวเรือน  รวมท้ังสิ้น 4,150 ชุด  
ในพ้ืนท่ี 7 ตําบล  โดยใหผูนําดานความปลอดภัยทางถนนออกแบบกระบวนการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี  ซ่ึง
บางพ้ืนท่ีผูนําจะแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบและทําการเก็บขอมูลดวยตนเอง  บางพ้ืนท่ีมอบหมายให อสม. 
และผูใหญบานเปนผูเก็บขอมูล  ในการจัดทําแผนท่ีจุดเสี่ยงผูนําดานความปลอดภัยทางถนนท้ัง 7 
พ้ืนท่ีจะลงทําการเก็บรายละเอียดจุดเสี่ยงท่ีสําคัญของตําบล  โดยระบุลงในแผนท่ีตําบลและถายภาพ
ประกอบจุดเสี่ยงใหชัดเจน 

 5) วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS  หลังจากใหผูนําดานความปลอดภัยทาง
ถนนลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลรายครัวเรือน  และขอมูลจุดเสี่ยงในพ้ืนท่ีแลว  ผูนําดานความ
ปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีตําบลรวบรวมแบบสอบถามและสงใหกับคณะทํางานเพ่ือนํามาประมวลผล
และวิเคราะหขอมูลเปนภาพรวมรายตําบล  เพ่ือใหเห็นสถานการณดานความปลอดภัยทางถนนใน
พ้ืนท่ี  โดยนํามาวิเคราะหลงในโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูป SPSS  แสดงผลขอมูลออกมาเปน
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รอยละ  ท้ังนี้เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในเวทีพัฒนาศักยภาพดานการวางแผนเพ่ือแกไขปญหาความ
ปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีตําบล 
 6.2  ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงคุณภาพ  
   1) จัดทําเคารางโจทย/คําถามการสังเคราะหจากกระบวนการของโครงการ  โดย
นําเอาขอเสนอจากศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  นักวิชาการ  และคณะทํางานมา
พิจารณารวมดวย 
  2) ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการเก็บขอมูล 
   3)  ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลโดยการสนทนากลุมรวมกับผูนําดานความปลอดภัยทางถนน
รายพ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีละ 10 คน  รวม 70 คน 
   4)  สังเคราะหขอมูลจากเอกสารรายงาน  รายงานสรุปบทเรียนรายพ้ืนท่ี  
  5)  จัดเวทีประชุมสังเคราะหความรูผูนําดานความปลอดภัยทางถนนท้ัง 7 พ้ืนท่ี  
โดยคัดเลือกตัวแทนรายตําบล  ตําบลละ 2 ทานท่ีสามารถแลกเปลี่ยนความรูและไดมีสวนรวมกับ
กระบวนการทุกข้ันตอน  รวมกับศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนและนักวิชาการดานวิศวะ
กรรมจราจรเพ่ือเสนอผลการศึกษา จัดทําบทสังเคราะห บทสรุป และขอเสนอแนะในรายงาน
สังเคราะหความรู 

6) เขียนรายงานสังเคราะหความรูฉบับสมบูรณ และนําเสนอผลการสังเคราะห
งานวิจัยสูสาธารณะ 
 
7. การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ รายละเอียดมีดังนี้  
 7.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  
  วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS for Windows)  โดยวิเคราะหตัวแปรเดียว 
(Univariate) ใชสถิติพรรณนา ซ่ึงเปนสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาความถ่ี  คาเฉลี่ย  เพ่ือแสดงให
เห็นภาพรวมของทุกตําบลในประเด็นสถานการณการใชรถใชถนน  พฤติกรรมของคนในพ้ืนท่ี  และ
ความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎจราจร 

7.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  
 ทําโดยบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณในแตละครั้งในบันทึกสนาม (Field Note) 

หลังจากนั้นจึงวิเคราะหขอมูลโดยวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยการตรวจสอบ
ขอมูล ทําท้ังในระหวางเก็บขอมูลและภายหลังสิ้นสุดการเก็บขอมูล เพ่ือตรวจความถูกตอง ครบถวน 
และสมบูรณของขอมูล และการจัดเวทีประชุมคณะทํางานโครงการเพ่ือรวมกันวิเคราะหขอมูล  
 
8. การสังเคราะหขอมูล 
  การดําเนินงานของโครงการไดดําเนินงานภายใตแนวคิดของโครงการ ซ่ึงไดแก  1) การ
เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนํา 2) การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด
นโยบายสาธารณะ 3) การจัดการความปลอดภัยทางถนน 4) กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
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ความปลอดภัยทางถนน 5) การพัฒนาเครือขาย และ 6) การจัดการความรู  โดยสังเคราะหจาก
กระบวนการเรียนรู  เวทีสรุปบทเรียนรายพ้ืนท่ี  และเวทีประชุมสังเคราะหความรูรวมกับผูนําดาน
ความปลอดภัยทางถนนท้ัง 7 พ้ืนท่ีตําบล 
 



บทท่ี 4  
ผลการศึกษา 

 
 รายงานสังเคราะหรูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
ความรวมมือระหวางผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  นักวิชาการ  และองคการบริหารสวนตําบลใน 7 พ้ืนท่ี 
ภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีผล
การศึกษาใน 5 ประเด็นหลักดังนี้ 
 1. ภาพรวมสถานการณดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีตําบล 
 2. การมีสวนรวมของกลไก (ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  ชุมชน  องคการบริหารสวนตําบล  
คณะทํางาน  และศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน) และบทบาทในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน
ในพ้ืนท่ีเปนอยางไร 
 3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ไดแก  การจัดทําแผนท่ีจุดเสี่ยง  การออกแบบประเด็นคําถาม  การ
จัดทํานโยบายโครงการเพ่ือแกไขปญหาอุบัติเหตุ  การสรุปบทเรียน  และการสังเคราะหความรู  ใหกับผูนํา
ดานความปลอดภัยทางถนนเปนอยางไร และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร   
 4. การประยุกตใชแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขากับรูปแบบการแกไขปญหาดานความปลอดภัยทาง
ถนนท่ีสอดคลองกับบริบทในพ้ืนท่ี   
 5. การสังเคราะหความรูจากกระบวนการดําเนินงานโครงการ  และชุดความรูท่ีจําเปนตอการพัฒนา
งานดานความปลอดภัยทางถนน 
 6. บทเรียนและความรูท่ีคณะทํางานไดจากการดําเนินงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ภาพรวมสถานการณดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีตําบล 

 ผลการศึกษาประกอบดวย 1) กระบวนการเก็บขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน  2) ผลการวิเคราะห
ขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน  ประกอบดวย  ขอมูลสถานการณรถ  พฤติกรรมการใชรถของคน  และ
ขอมูลจุดเสี่ยง รวม 7  พ้ืนท่ี  รายละเอียดมีดังนี้  
 1.1 กระบวนการเก็บขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน   
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  การสํารวจขอมูล  และการบันทึกขอมูลเรื่องอุบัติเหตุในหลายพ้ืนท่ี  ไมมีการเก็บขอมูลท่ีเปน
ปจจุบัน  คนในพ้ืนท่ีไมไดมีสวนรวมในการเปนผูใหขอมูลและสํารวจ  ขอมูลท่ีมีเปนลักษณะของการเก็บสถิติผู
ประสบอุบัติเหตุ  ผูเขารับการรักษา  ซ่ึงขอมูลดังกลาวไมไดถูกนํามาใชในการวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี  ดวยเหตุนี้ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดใหมีการศักยภาพใหกับผูนําดานความปลอดภัยทางถนนเก่ียวกับเรื่องการเก็บ
ขอมูล  การวิเคราะหและการจัดการจุดเสี่ยง  จากนั้นใหผูนําดานความปลอดภัยทางถนนไดมีสวนรวมคิด
ประเด็นคําถาม  ขอมูลสําคัญท่ีจะเก่ียวของกับการเก็บขอมูล  และมีการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีแบงเปนรายหมูบาน 
ๆ ละ 50 ชุด รวมท้ังสิ้น  4,150 ชุด  โดยในกระบวนการเก็บขอมูลดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 : การพัฒนาระเด็นคําถาม ขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับเรื่องความปลอดภัยทาง
ถนน โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเวทีพัฒนาศักยภาพเรื่องการเก็บขอมูล และการวิเคราะหจุดเสี่ยงใน
พ้ืนท่ี  รวมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ผูเชี่ยวชาญจากศูนยวิชาการ
เพ่ือความปลอดภัยทางถนน  รวมกับคณะทํางานโครงการฯ เพ่ือรวบรวมจัดทําเปนขอสรุปและพัฒนาเปนแบบ
สํารวจเพ่ือใชในการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี  รวมกับใบงานจัดการจุดเสี่ยง  โดยประเด็นคําถามท่ีพัฒนารวมกันมี
รายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี  2  ประเด็นคําถามเพ่ือพัฒนาแบบสอบถามของพ้ืนท่ี 
กรอบประเด็น ประเด็นคําถาม 

ดานรถ 1.  ความครบถวนของอุปกรณของรถแตละชนิด 
2. สภาพรถสมบูรณหรือไม 

ดานคน 
 

1.  ลักษณะการขับข่ี  ความเร็วเทาไหร  
2. ชวงอายุของคนท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
3. คนในครอบครัวเคยประสบอุบัติเหตุหรือไม 
4. ตอนขับข่ีรถมีความคึกคะนองหรือไม 
5.  ลักษณะความรุนแรงเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 
6. ใครเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดูแลผูประสบอุบัติเหตุ 

ดานถนนและสิ่งแวดลอม 
 

1. บริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุมีก่ีจุด บริเวณไหนบาง ปจจัยท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุ   
2. ภูมิทัศน  เชน  กําแพงบาน  ตนไม บังทรรศนะในการมองหรือไม 

ดานการทํางานกับหนวยงานใน
พ้ืนท่ี 

1. การปฏิบัติตองดูในพ้ืนท่ี  และปรึกษาคนในชุมชน  รวมท้ังหนวยงานท่ี
เก่ียวของวาจะมีขอเสนอแนะอยางไร 
2. หนวยงานและชุมชนใหความสําคัญกับปญหามากนอยเพียงใด  ควรเพ่ิม
การปรึกษาพูดคุยกับผูรวมงานหรือไม 
3. บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของมีอะไรบาง 

 
  ข้ันตอนท่ี 2 : การยกรางแบบสํารวจขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน  โดยการใชแนวคิด
เก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนมาเปนกรอบในการยกรางแบบสํารวจ  ซ่ึงแบบสํารวจจะประกอบดวย  1) 
ขอมูลดานรถ  คือ ขอมูลทางสถิติเพ่ือสํารวจจํานวน  2) ขอมูลรถในพ้ืนท่ี  ขอมูลดานคน  ซ่ึงไดแก ขอมูล
เก่ียวกับพฤติกรรมการขับข่ีรถของคนในพ้ืนท่ี  การสวมหมวกนิรภัย  การคาดเข็มขัด  พฤติกรรมเมาแลวขับ
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ขอมูลความรุนแรงท่ีเกิดอุบัติเหตุ  และขอมูลความรูความเขาใจเรื่องกฎจราจร  ท้ังนี้ไดมีการนําแผนท่ีจุดเสี่ยง
มาใชในการวิเคราะหเก่ียวกับเรื่องถนนและสิ่งแวดลอมท่ีเปนปจจัยตอการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี1 
  ข้ันตอนท่ี 3 : การปรับแกแบบสํารวจขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน มีการจัดสงรางแบบ
สํารวจขอมูล ใหกับผูเชี่ยวชาญ เชน ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน และคณะทํางานโครงการฯ
เพ่ือใหขอเสนอแนะ ปรับแกประเด็นคําถาม  เพ่ือนําไปใชสําหรับการทดลองเก็บขอมูล  

  ข้ันตอนท่ี 4 :  การเตรียมพรอมใหกับผูนําดานความปลอดภัยทางถนนกอนการเก็บขอมูล 
โดยคณะทํางานลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําความเขาใจใหกับผูนําดานความปลอดภัยทางถนนใหไดเห็นถึงความสําคัญของ
ขอมูล  คณะทํางานไดอธิบายคําถาม  และทดลองฝกการสอบถามขอมูล  การฝกทําแผนท่ีจุดเสี่ยงตามใบงาน 
อีกท้ังรวมกําหนดแผนการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี   
  ข้ันตอนท่ี 5 : การเก็บขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน  จากการวางแผนการเก็บขอมูล
ดานความปลอดภัยทางถนน  คณะทํางานไดกําหนดใหมีการสํารวจขอมูลหมูบานละ 50 ชุด โดยใชวิธีการสุม
ไปตามบาน และสํารวจขอมูลเปนรายครัวเรือน  โดยใหผูนํา 10 คนในพ้ืนท่ีออกแบบกระบวนการ  พัฒนาทีม
เก็บขอมูลพ้ืนท่ี  โดยให  ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน  อสม.  ส.อบต.  และเจาหนาท่ี อบต. ไดเขามามีสวน
รวมในการเก็บขอมูลไปพรอมกับการเดินสํารวจจุดเสี่ยงในหมูบานเพ่ือจัดทําแผนท่ีจุดเสี่ยง  เนื่องจากกลุมคน
เหลาเปนผู ท่ีเกาะติดในพ้ืนท่ี  รูขอมูลเก่ียวกับหมูบานตนเองเปนอยางดี  ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลท่ีตรงกับ
สถานการณจริงและมีความเปนปจจุบัน 
  ข้ันตอนท่ี 6 : การวิเคราะหขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน  เนื่องดวยขอจํากัดดาน
ระยะเวลาการเก็บขอมูล และตองมีการนําขอมูลท่ีวิเคราะหไปใชในการวางแผนดานความปลอดภัยทางถนน  
การใหผูนําวิเคราะหขอมูลเองจึงไมทันตอการดําเนินงาน  ดังนั้นทางคณะทํางานโครงการฯ จึงไดเปนผูรวบรวม
ขอมูลจากทุกพ้ืนท่ีมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS วิเคราะหขอมูลเปนรอยละ เพ่ือใหเห็นภาพรวม
ของสถานการณดังกลาว  จากนั้นคณะทํางานโครงการฯ นําขอมูลจากการวิเคราะหไปจัดเวทีคืนขอมูลในระดับ
พ้ืนท่ีอีกครั้ง  เพ่ือใหผูนําดานความปลอดภัยทางถนน และตัวแทนกลุมเครือขายในพ้ืนท่ีไดเพ่ิมเติมและ
แลกเปลี่ยนขอมูลกอนนําไปสูเวทีการพัฒนาศักยภาพดานการจัดทําแผนและยุทธศาสตรเก่ียวกับความ
ปลอดภัยทางถนน 
  ในข้ันตอนดังกลาว ท้ังคณะทํางานโครงการฯ นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ ผูนําดานความ
ปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี  และภาคีท่ีเก่ียวของ  ไดมีสวนรวมในการพัฒนาเครื่องมือรวมกัน  โดยมีบทบาทท่ี
แตกตางกันดังนี้  1) คณะทํางานโครงการฯ จะเปนผูรวบรวมขอมูล  ประเด็นคําถามสําคัญ  เพ่ือนํามาพัฒนา
เปนแบบสํารวจขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน   2) นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ และศูนยวิชาการดานความ
ปลอดภัยทางถนน  มีบทบาทในการใหขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาแบบสํารวจขอมูลใหมีความครอบคลุมใน
ประเด็นดานความปลอดภัยทางถนน 3) ผูนําดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี  มีสวนรวมในการพัฒนาแบบ
สํารวจขอมูล  โดยเสนอประเด็นขอมูลท่ีสําคัญจากพ้ืนท่ีท่ีเห็นวาเก่ียวของกับความปลอดภัยทางถนน  รวมถึง
เปนผูสํารวจขอมูล  และจัดทําแผนท่ีจุดเสี่ยงของพ้ืนท่ีตนเอง  4) กลุมผูนําในพ้ืนท่ี  มีสวนรวมในการสํารวจ
ขอมูลรวมกับผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  จากขอมูลดังกลาวสรุปเปนแผนภาพกระบวนการเก็บขอมูลได
ดังนี้ 
 

                                                           
1
 ภาคผนวก ก เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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แผนภาพท่ี 3  ข้ันตอนและกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 
 

 
 
 

 1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน  ประกอบดวย  ขอมูลสถานการณรถ  
พฤติกรรมการใชรถของคน  และขอมูลจุดเส่ียง รวม 7  พ้ืนท่ี 
  รวม 7 ตําบล ไดแก 1) ต.แคนเหนือ อ.บานไผ จ.ขอนแกน 2) ต.ปาปอ อ.บานไผ จ.ขอนแกน 
3) ต.สวนหมอน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน  4) ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  5) ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี    
6) ต.หนองหญาปลอง อ.วังสะพุง จ.เลย  และ 7) ทต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย    
  การสํารวจขอมูล สุมสํารวจรายหมูบาน ๆ ละ 50 ชุด จากประชากร รวม 7 ตําบล โดยกลุม
ตัวอยาง จํานวน 4,150 คน  วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซ่ึงสรุปขอมูลภาพรวมไดดังนี้ 
  1) ขอมูลดานรถ   
   ในการสํารวจขอมูลจํานวนสถานการณ  และความครบถวนของอุปกรณรถในพ้ืนท่ี  
คณะทํางานไดแบงการสํารวจขอมูลรถออกเปน 4 ประเภท  ไดแก  รถจักรยาน  รถจักรยานยนต  รถยนต 4 
ลอ และรถชนิดอ่ืนๆ  ในพ้ืนท่ี 7 ตําบล  จากจํานวนแบบสํารวจ 4,150 ชุด  พบวา 
   ขอมูลรถจักรยาน ท้ัง 7 ตําบล  มีจํานวนท้ังสิ้น  3,687 คัน เม่ือเปรียบเทียบกับ
สัดสวนของกลุมตัวอยาง  เฉลี่ยแลวเทากับ 1 ครัวเรือน : 1 คัน  ยกเวนกรณีตําบลแคนเหนือท่ีมีสัดสวนการใช
รถจักรยานท่ีนอยกวาตําบลอ่ืนคือ 2 ครัวเรือน : 1 คัน  ท้ังนี้ในเรื่องความครบถวนของอุปกรณควบ พบวา  
เฉลี่ยรอยละ 48.6 ของจํานวนรถจักรยาน  มีอุปกรณควบไมครบ  โดยเฉพาะการขาดกระจากมองขาง และ
เสียงแตร  ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีคาเฉลี่ยของอุปกรณควบไมครบมากท่ีสุดคือ  ตําบลสวนหมอน   
   ขอมูลรถจักรยานยนต (มอเตอรไซต) มีจํานวนท้ังสิ้น  5,374 คัน เม่ือเปรียบเทียบ
กับสัดสวนของกลุมตัวอยาง คาเฉลี่ยระหวางจํานวนครัวเรือนและจํานวนรถเทากับ 1 ครัวเรือน : 1 คัน  

ขั้นตอนการเก็บขอมลูดาน 

ความปลอดภัยทางถนน 

นักวิชาการ 

ศวปถ. 
คณะทํางานโครงการฯ 

นักวิชาการ 

ศวปถ. 
คณะทํางานโครงการฯ 

ผูนําความปลอดภัยในพ้ืนท่ี, คณะทํางานโครงการฯ 

ผูนําความปลอดภัย 

ผูนําในพ้ืนท่ี 

คณะทํางานโครงการฯ 

ผูนําความปลอดภัยในพ้ืนท่ี, คณะทํางานโครงการฯ 
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ยกเวนกรณีของตําบลโพนทองท่ีมีสัดสวนการใชรถจักรยานยนตคอนขางมากกวาตําบลอ่ืนๆ คือ 1 ครัวเรือน : 
2 คัน ท้ังนี้เนื่องจากพ้ืนท่ีตําบลอยูใกลกับตัวเมืองชัยภูมิ  คนในพ้ืนท่ีสวนใหญตองเดินทางไปประกอบอาชีพใน
ตัวเมืองทําใหจํานวนรถจักรยานยนตมีมาก  ดานความครบถวนของอุปกรณควบ พบวา เฉลี่ยรอยละ 11.9 
อุปกรณควบไมครบ  โดยยังขาดในเรื่องของ กระจกมองขาง และ ไฟเลี้ยว เนื่องจากรถจักรยานยนตในปจจุบัน
คอนขางเปนรถใหม  และมีการตรวจสภาพรถ และทํา พรบ. ทุกป  จึงยังปญหาเรื่องอุปกรณควบนอย   
   ขอมูลรถยนต 4 ลอ มีจํานวนท้ังสิ้น  1,992 คัน เม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวนของกลุม
ตัวอยาง  คาเฉลี่ยระหวางจํานวนครัวเรือนและจํานวนรถเทากับ 2 ครัวเรือน : 1 คัน  ยกเวนกรณีเทศบาล
ตําบลเชียงคานท่ีมีสัดสวนการใชรถยนตคอนขางมากกวาตําบลอ่ืนๆ คือ 1 ครัวเรือน : 1 คัน ท้ังนี้เนื่องจาก
พ้ืนท่ีดังกลาวเปนเมืองทองเท่ียว สงผลตอทําใหเศรษฐกิจของคนในพ้ืนท่ีคอนขางดี  ในดานความครบถวนของ
อุปกรณควบของรถยนต พบวา เฉลี่ยแลวรอยละ 2.7 เทานั้นท่ีมีอุปกรณควบไมครบ โดยยังขาดในเรื่องของ  
กระจกมองขาง  ไฟฟา  ไฟเลี้ยว  และเสียงแตร ท้ังนี้ในปจจุบันรถยนตในพ้ืนท่ีคอนขางเปนรถใหม  และมีการ
ตรวจสภาพรถ และทํา พรบ. ทุกป  จึงยังปญหาเรื่องอุปกรณควบนอย   
   ขอมูลรถชนิดอ่ืนๆ ในโครงการฯ ไดกําหนดใหรถชนิดอ่ืนๆ ไดแก รถไถเดินตาม  รถ
อีแตน  รถมอเตอรไซตพวงขาง  รถบรรทุก 6 ลอ และรถสามลอเครื่อง  ซ่ึงจากการสํารวจพบวามีจํานวนท้ังสิ้น  
1,872 คัน คาเฉลี่ยระหวางจํานวนครัวเรือนและจํานวนรถเทากับ 2 ครัวเรือน : 1 คัน  พ้ืนท่ีท่ีมีรถชนิด
ดังกลาวมากท่ีสุดคือ ตําบลปาปอ โดยมีสัดสวนท่ี 1 ครัวเรือน : 1 คัน  ในดานความครบถวนของอุปกรณควบ
รถชนิดนี้  พบวา  เฉลี่ยแลวรอยละ  43.8 ท่ีอุปกรณควบไมครบ  โดยเฉพาะยังขาดเรื่องของ กระจกมองขาง 
เสียงแตร และไฟหนา 
   จากขอมูลสถานการณการใชรถ  และสถานการณของอุปกรณควบ ในพ้ืนท่ี 7 พ้ืนท่ี 
สรุปเปนแผนภาพดังนี้ 
 
แผนภาพท่ี 4  แสดงขอมูลเปรียบจํานวนรถชนิดตางๆ ในพ้ืนท่ี 
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แผนภาพท่ี 5  แสดงขอมูลคาเฉล่ียเปรียบเทียบอุปกรณควบของรถชนิดตางๆ ในพ้ืนท่ี 
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  2) ขอมูลดานพฤติกรรม  ความรู  และทัศนคติตอการขับข่ีรถ 
   ในการสํารวจขอมูลสถานการณดานพฤติกรรม  ความรูเรื่องกฎจราจร  และทัศนคติ
ตอการขับข่ีรถของคนในตําบลท้ัง 7 ตําบล  จากขอมูลแบบสอบถามจํานวน 4,150 ชุด  พบวา   
   ดานพฤติกรรมการปองกัน  การสวมหมวกนิรภัยของคนในพ้ืนท่ี  เฉลี่ยเพียงรอยละ  
36.2  ท่ีมีการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งท่ีตองออกนอกบาน  รองลงมาจะสวมเพียงบางครั้ง  หากตองเดินทาง
ออกนอกชุมชน  เดินทางเขาอําเภอ  และสถานท่ีราชการ  ดานพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัย  เฉลี่ยรอยละ  
74.5  มีการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง  และพฤติกรรมเสี่ยงเก่ียวกับการเมาแลวขับในรอบ 1 เดือนของคนท้ัง 7 
พ้ืนท่ี  เฉลี่ยรอยละ  85.7 ไมมีพฤติกรรมเมาแลวขับ 
   ดานความรูเก่ียวกับกฎจราจรของคนในพ้ืนท่ี 7 ตําบลเก่ียวกับการขับข่ีรถ  โดยมี
คําถามเรื่อง ลักษณะของบุคคลท่ีสามารถขับข่ีรถมอเตอรไซต  บุคคลท่ีไดรับการยกเวนไมตองสวมหมวกนิรภัย  
การตออายุ พรบ.  ความเร็วในการใชรถในเขตชุมชน  และการใชแตรรถ  โดยภาพรวมพบวา  เฉลี่ยรอยละ  
91.5 ของคนท้ัง 7 พ้ืนท่ีสามารถตอบคําถามไดถูกตอง  และเม่ือทดสอบเรื่องทัศนคติตอเหมาะสมในการใชรถ
ของเด็กและเยาวชนอายุต่ํากวา 15 ป  พบวา  ภาพรวมเฉลี่ยรอยละ  75.1 ไมเห็นดวยท่ีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
จะขับข่ีรถจักรยานยนต  จากขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวาแมคนในชุมชนจะมีความรูความเขาใจตอกฎ
จราจร  และมีทัศนคติของคนในชุมชนตอการขับข่ีรถของเด็กท่ีไมเห็นดวย  แตจากขอมูลการประสบอุบัติเหตุ
ในพ้ืนท่ียังพบวา  สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุกับคนในชุมชนคือ พฤติกรรมความประมาท  เชน  เมาแลว
ขับ  ขับรถยอนศร  ขับรถตัดหนาไมเปดสัญญาณไฟ  ในสวนเรื่องทัศนคติตอการขับข่ีรถของเด็กอายุต่ํากวา 15 
ป  แมจะทราบวาเปนพฤติกรรมท่ีเสี่ยงอันตรายตอบุตรหลานแตดวยขอจํากัดของการทํางาน  ตองออกไป
ทํางานตางพ้ืนท่ีจึงตองปลอยใหเด็กขับรถเอง  ดังนั้นบทเรียนจากการเก็บขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน
คณะทํางานจึงตองสรุปบทเรียนรวมกันถึงกระบวนการเก็บขอมูล  การแบงชนิดของขอมูลและวิธีการเก็บ
เพ่ือใหไดขอมูลสะทอนสถานการณจากพ้ืนท่ีจริง  ยกตัวอยางเชน  ขอมูลสถานการณจํานวนรถ  ใชการสํารวจ
จากแบบสอบถาม  ขอมูลเก่ียวกับรถท่ีมี พรบ. ใชขอมูลจากขนสงจังหวัด  ขอมูลพฤติกรรม  ใชการสังเกตใน
ชุมชน  ท้ังนี้เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนปจจุบันและสอดคลองกับสถานการณของพ้ืนท่ี   
  3) ขอมูลดานความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
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   การสํารวจขอมูลดานความรุนแรงของอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี 7 ตําบล รวมท้ังสิ้น 4,150 
ชุด  พบวา  ภาพรวมการเกิดอุบัติในพ้ืนท่ีเฉลี่ยรอยละ  26.6 ของครัวเรือนเคยเกิดอุบัติเหตุ  เฉลี่ยรอยละ  85 
เปนการบาดเจ็บเล็กนอย  ท้ังนี้ในการสํารวจขอมูลการเสียชีวิต  เฉลี่ยรอยละ 2.3 ของครัวเรือนท่ีเคยประสบ
อุบัติเหตุท้ังหมด  มีคนในครอบครัวเสียชีวิต  
  4) ขอมูลดานถนนและส่ิงแวดลอม 
  การสํารวจจุดเสี่ยงโดยใหผูนําชุมชนมีสวนรวมในการสํารวจจุดเสี่ยงตางๆ ในพ้ืนท่ี  
เปนกระบวนการท่ีทําใหคนในชุมชนไดสํารวจสถานการณของพ้ืนท่ีตนเอง  และมีแนวทางการแกไขปญหาเพ่ือ
ลดอุบัติเหตุ  จากการสํารวจพ้ืนท่ีท้ัง 7 ตําบล  จํานวน 84 หมูบาน  พบวา  มีจุดเสี่ยงท้ังหมด  374  จุด  
เฉลี่ยแลวแตละหมูบานจะมีจุดเสี่ยงเปนอยางนอย 4 จุด  โดยจุดเสี่ยงท่ีเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดคือ  ทางแยก  
เฉลี่ยรอยละ  67.2 ของจุดเสี่ยงท้ังหมด  สาเหตุท่ีเกิดสวนใหญมาจากสภาพถนนและสิ่งแวดลอม  และ
พฤติกรรมการขับข่ีของคน  ท้ังนี้จากการเปรียบเทียบขอมูลความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุกับสภาพถนน
และสิ่งแวดลอม  พบวา  พ้ืนท่ีท่ีคาบเก่ียวกับถนนเสนหลักเขาสูตัวจังหวัด  เชน  ตําบลโนนสูง  และตําบลโพน
ทอง จะมีจํานวนผูไดรับอุบัติเหตุมากกวาตําบลอ่ืนๆ คือ  รอยละ 38.4 และ 31.3 จึงสะทอนไดวาแมถนนจะมี
สภาพดี แตก็อาจเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหคนมีพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได  ดังรายละเอียดของตาราง
จุดเสี่ยงดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนจุดเส่ียงท้ัง 7 พ้ืนท่ีตําบล 
 

ตําบล จุดเส่ียง / ลักษณะ 
จํานวน ลักษณะ คนท่ีเกิดอุบัติเหตุ วัยท่ีเกิด ความรุนแรง ชวงเวลา สาเหตุ 

1)  ตํ า บ ล แ ค น
เหนือ 

45 จุด - ทางแยก (22 จุด) 
- ทางโคง (13 จุด) 
- ทางโคงและแยก (5 จุด) 
- ทางตรง (3 จุด) 
- จุดเสี่ยงสังคม (2 จุด) 
รวม 45  จุด 

- คนในตําบล (13 คน) 
- คนนอกตําบล (5 คน) 
- ทั้งคนในและนอก(8 คน) 
รวม  26 คน 

- เด็ก (4 คน) 
- วัยรุน (3 คน) 
- ผูใหญ (2 คน) 
รวม  9 คน 

- คาดวาจะเสียชีวิต (1 คน) 
- บาดเจ็บสาหัส (13 คน) 
- บาดเจ็บเล็กนอย (17 คน) 
รวม  31 คน 

- กลางวัน (16 คร้ัง) 
- เย็น พลบคํ่า หรือเชาตรู 
(9 คร้ัง) 
- กลางวันและกลางคืน (6 
คร้ัง) 
- กลางคืน (2 คร้ัง) 
รวม  33  คร้ัง 

- ถนนและสิ่งแวดลอม 
(20 คร้ัง) 
- พ ฤ ติ ก ร ร ม ค น  ( 15 
คร้ัง) 
- สภาพรถ (1 คร้ัง) 
รวม  36  คร้ัง 

2) ตําบลปาปอ 67 จุด - ทางแยก (42 จุด) 
- ทางโคง (20 จุด) 
- ทางตรง (5 จุด) 
รวม 47  จุด 

- คนในตําบล (13 คน) 
- คนนอกตําบล (2 คน) 
- ทั้งคนในและนอก (6 คน) 
รวม  21 คน 

- เด็ก (6 คน) 
- วัยรุน (8 คน) 
- ผูใหญ (6 คน) 
- ผูสูงอายุ (2 คน) 
รวม  22 คน 

- คาดวาจะเสียชีวิต    
(7 คน) 
- บาดเจ็บสาหัส  (7 คน) 
- บาดเจ็บเล็กนอย  
(26 คน) 
- คาดวาจะเกิด (23 คน) 
รวม  31 คน 

- กลางวัน (23 คร้ัง) 
- เย็น พลบคํ่า หรือเชาตรู 
(12 คร้ัง) 
- ชวงฝนตก (2 คร้ัง) 
- กลางคืน (2 คร้ัง) 
รวม  39  คร้ัง 

- ถนนและสิ่งแวดลอม 
(16 คร้ัง) 
- คนและถนน (16 คร้ัง) 
- พ ฤ ติ ก ร ร ม ค น  ( 14 
คร้ัง) 
- สภาพรถ (3 คร้ัง) 
- สภาพรถและถนน (2 
คร้ัง) 
รวม  51  คร้ัง 
 
 

3) ตําบลโนนสูง 58 - ทางแยก (46 จุด) 
- ทางโคง (10 จุด) 
- ทางตรง (2 จุด) 

- คนในตําบล (18 คน) 
- คนนอกตําบล (4 คน) 
- ทั้ ง ค น ใ น แ ล ะ น อ ก       

- เด็ก (2 คน) 
- วัยรุน (4 คน) 
- ผูใหญ (7 คน) 

- คาดวาจะเสียชีวิต    
(5 จุด) 
- บาดเจ็บสาหัส (13 จุด) 

- กลางวัน (4 คร้ัง) 
- เย็น พลบคํ่า หรือเชาตรู 
(12 คร้ัง) 

- ถนนและสิ่งแวดลอม 
(20 คร้ัง) 
- ค น แ ล ะ ถ น น
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ตําบล จุดเส่ียง / ลักษณะ 
จํานวน ลักษณะ คนท่ีเกิดอุบัติเหตุ วัยท่ีเกิด ความรุนแรง ชวงเวลา สาเหตุ 

รวม 58  จุด (15 คน) 
รวม  37 คน 

รวม  11 คน - บาดเจ็บเล็กนอย  
(39 จุด) 
- คาดวาจะเกิด (16 จุด) 
รวม  73 คน 

- ทั้งกลางวันและกลางคืน 
(3 คร้ัง) 
- กลางคืน (5 คร้ัง) 
รวม  24  คร้ัง 

สิ่งแวดลอม (17 คร้ัง) 
- พ ฤ ติ ก ร ร ม ค น  ( 15 
คร้ัง) 
- รวม  52  คร้ัง 

4)  ตํ า บ ล โ พ น
ทอง 

18 - ทางแยก (12 จุด) 
- ทางโคง (4 จุด) 
- ทางตรง (2 จุด) 
รวม 18  จุด 

- คนในตําบล (8 คน) 
- คนนอกตําบล (1 คน) 
- ทั้งคนในและนอก  (6 คน) 
รวม  15 คน 

- วัยรุน (4 คน) 
- ผูใหญ (4 คน) 
รวม  8 คน 

- คาดวาเกิดและจะเสียชีวิต   
(3 จุด) 
- บาดเจ็บสาหัส (5 จุด) 
- บาดเจ็บเล็กนอย  
(7 จุด) 
- คาดวาจะเกิด (16 จุด) 
รวม  15 คน 

- กลางวัน (2 คร้ัง) 
- เย็น พลบคํ่า หรือเชาตรู 
(7 คร้ัง) 
- กลางคืน (3 คร้ัง) 
รวม  12  คร้ัง 

- ถนนและสิ่งแวดลอม 
(5 คร้ัง) 
- คน  รถและถนน   
(5 คร้ัง) 
- คนและถนน (3 คร้ัง) 
- พฤติกรรมคน (2 คร้ัง) 
- รวม  52  คร้ัง 

5)  ตํ า บ ล ส ว น
หมอน 

82 - ทางแยก (62 จุด) 
- ทางโคง (11 จุด) 
- ทางตรง (5 จุด) 
- ทางโคงและแยก (4 จุด) 
รวม 82  จุด 

- คนในตําบล (40 คน) 
- คนนอกตําบล (12 คน) 
- ทั้ ง ค น ใ น แ ล ะ น อ ก       
(11 คน) 
รวม  63 คน 

- วัยรุน (18 คน) 
- ผูใหญ (9 คน) 
- เด็ก (8 คน) 
- ผูสูงอายุ (3 คน) 
รวม  38 คน 

- เสียชีวิต   (14 จุด) 
- บาดเจ็บสาหัส (15 จุด) 
- บาดเจ็บเล็กนอย  
(7 จุด) 
- คาดวาจะเกิด (17 จุด) 
รวม  53 คน 

- กลางวัน (19 คร้ัง) 
- เย็น พลบคํ่า หรือเชาตรู 
(22 คร้ัง) 
- กลางคืน (11 คร้ัง) 
รวม  52  คร้ัง 

- ถนนและสิ่งแวดลอม 
(25 คร้ัง) 
- คนและถนน (20 คร้ัง) 
- พ ฤ ติ ก ร ร ม ค น  ( 23 
คร้ัง) 
- รวม  63  คร้ัง 

6)  ตํ าบลหนอง
หญาปลอง 

68 จุด - ทางแยก (56 จุด) 
- ทางโคง (9 จุด) 
- ทางโคงและมีแยก (2 
จุด) 
- ทางตรง (1 จุด) 
รวม  68 จุด 

- คนในตําบล (15 คน) 
- คนนอกตําบล (6 คน) 
- ทั้งคนในและนอกตําบล (2 
คน) 
รวม  23  จุด 
 

ตอบนอย - คาดวาจะเกิด (39 จุด) 
- บาดเจ็บเล็กนอย (16 จุด) 
- บาดเจ็บสาหัส (7 จุด) 
- เสียชีวิต (5 จุด) 
รวม 67 จุด 

- เย็น พลบคํ่า (15 คร้ัง) 
- กลางวัน (7 คร้ัง) 
รวม  22  คร้ัง 

- ถนนและสิ่งแวดลอม 
(64 คร้ัง) 
- ค น แ ล ะ ถ น น
สิ่งแวดลอม (3 คร้ัง) 
- พฤติกรรมคน (1 คร้ัง) 
รวม  67  คร้ัง 
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ตําบล จุดเส่ียง / ลักษณะ 
จํานวน ลักษณะ คนท่ีเกิดอุบัติเหตุ วัยท่ีเกิด ความรุนแรง ชวงเวลา สาเหตุ 

7) เทศบาลตําบล
เชียงคาน 

36 จุด - ทางแยก (18 จุด) 
- ทางตรง (8 จุด) 
- ทางโคง (6 จุด) 
- ทางโคงและมีแยก (4 
จุด) 

- คนในตําบล (11 คน) 
- ทั้งคนในและคนนอกตําบล 
(6 คน) 
- คนนอกตําบล (4 คน) 
รวม  21 คน 

ตอบนอย - บาดเจ็บเล็กนอย (13 จุด) 
- คาดวาจะเกิด (11 จุด) 
- บาดเจ็บสาหัส (7 จุด) 
- เสียชีวิต (5 จุด) 

- กลางคืน (7 คร้ัง) 
- ชวงฝนตก (3 คร้ัง) 
- กลางวัน (2 คร้ัง) 
- พลบคํ่า (2 คร้ัง) 
รวม  11  คร้ัง 

- ถนนและสิ่งแวดลอม 
(18 คร้ัง) 
- ค น แ ล ะ ถ น น
สิ่งแวดลอม (4 คร้ัง) 
- คนและสภาพรถ (3 
คร้ัง) 
- พฤติกรรมคน (3 คร้ัง) 
- คน สภาพรถ และถนน
สิ่งแวดลอม (2 คร้ัง) 
รวม  30 คร้ัง 
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2. การมีสวนรวมของกลไก (ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  ชุมชน  องคการบริหารสวนตําบล  
คณะทํางาน  และศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน) และบทบาทในการพัฒนาความปลอดภัยทาง
ถนนในพ้ืนท่ี 
 การดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ซ่ึงมีพ้ืนท่ีการดําเนินงานท้ังหมาย  7  พ้ืนท่ีดวยกัน  ทางคณะทํางานสวนกลางไดออกแบบแนวทางการ
ดําเนินงานรวมกับพ้ืนท่ีเปาหมาย ลักษณะการทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จากบริบทและความ
พรอมขององคกรปกครองทองถ่ินท่ีมีความแตกตางกัน จึงแบงลักษณะการทํางานรวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก 
  1. การทํางานรวมแบบพ้ืนท่ีรวมเรียนรูและสนับสนุนกระบวนการจัดการการจราจรในเมือง
เชียงคานโดยมีประเด็นเฉพาะเรื่อง ไดแก เมืองจักรยาน และการจัดการความปลอดภัยทางถนนในเมือง
ทองเท่ียว มีการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเชียงคาน 
  2. การทํางานรวมแบบพ้ืนท่ีรวมเรียนรูและสนับสนุนชุดความรูวิชาการในแผนเก่ียวกับความ
ปลอดภัยทางถนนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีอยู 
  3. การทํางานรวมพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนรวมกัน เขารวมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร พัฒนากลไก การทําแผน ยุทธศาสตร การทํางานดานความปลอดภัยทางถนน 

จากการดําเนินโครงการฯ โดยใชแนวทางการทํางานท้ัง  3  รูปแบบดังกลาวทําใหเกิดการพัฒนา
บทบาทการทํางานและการมีสวนรวมในดานตางๆในการบริหารจัดการของผูมีสวนเก่ียวของ อันประกอบไป
ดวย  แกนนําดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี   ชุมชน  องคกรปกครองทองถ่ิน   คณะทํางานสวนกลาง
และศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน โดยอธิบายไดดังนี้ 
  1. การมีสวนรวมของแกนนําดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี    
   การคนหาแกนนําดานความปลอดภัยทางถนน  โดยไดมีการคัดเลือกผูนําดานความ
ปลอดภัยทางถนนจากเวทีชี้แจงโครงการฯ ในระดับพ้ืนท่ี  ดวยวิธีการประชาคมระดับตําบล  ใหประชาชน  
เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินและแกนนําในตําบลไดมีสวนรวมเสนอตัวแทนท่ีจะดําเนินงานดานความ
ปลอดภัยทางถนน  กําหนดคุณสมบัติใหมีครอบคลุมกับผูมีสวนไดสวนเสีย  สามารถเขารวมกิจกรรมกับ
โครงการได  เปนบุคคลผูเสียสละ มีจิตสาธารณะ และชาวบานใหความเชื่อถือ  เชน เจาหนาท่ี รพสต., อปพร.
,อสม., รวมไปถึงบุคลากร อปท. และ องคกรชุมชน  ซ่ึงทีมคณะทํางานสวนกลางโดยมหาวิทยาลัยขอนแกนจะ
มีบทบาทเปนพ่ีเลี้ยงในกระบวนการ  โดยทําความเขาใจใหคนในพ้ืนท่ีเห็นความสําคัญของงานดานอุบัติเหตุ  
ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  และสรางกระบวนการมีสวนรวมใหคนในพ้ืนท่ีรวมวิเคราะหปญหา  และ
วางแผนการดําเนินงานรวมกับคณะทํางาน   

  ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการฯ  ทําใหไดผูนําดานความปลอดภัยทางถนน
ในพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น  70 คน  ประกอบดวยหลายภาคสวนสําคัญ  ไดแก  ส.อบต.  เจาหนาท่ี อปท.  อปพร.  อส
ม. รพสต. โรงเรียน  ตัวแทนเยาวชน  ผูนําหมูบาน  หนวยกูชีพตําบล    โดยวางบทบาทการทํางานของผูนํา
ดานความปลอดภัยทางถนน  ใหเปนผูนําดานการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ี  การทํางานจึงทําใหสอดคลองกับงาน
หรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายในระบบปกติ  และใหงานดานอุบัติเหตุเสริมการทํางานเพ่ิมเติม  ภายใต
โครงการฯ ผูนําดานความปลอดภัยทางถนนประกอบไปดวยหลายภาคสวนท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี  ซ่ึงทําใหบทบาท
ในการเสริมสรางงานดานอุบัติเหตุของแตละสวนแตกตางกันดังนี้ 
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 - เจาหนา ท่ี อบต. /เทศบาล มีบทบาทในการเปนผูประสานงานระหวาง
คณะทํางานโครงการฯ  ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และผูนําดานความปลอดภัยในพ้ืนท่ี  การ
สนับสนุนขอมูลของตําบลท่ีมีความสําคัญหรือมีความเชื่อมโยงกับงานดานความปลอดภัยทางถนน คนหา  
เชื่อมโยงกับภาคีเครือขายตางๆ ใหมีการสนับสนุนงานดานความปลอดภัยทางถนนของพ้ืนท่ี   อีกท้ัง
เอ้ืออํานวยใหเกิดการพูดคุย  สนับสนุนดานวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตองาน 
   - สมาชิก อบต. /เทศบาล  จะมีบทบาทในการผลักดันโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ี  
โดยเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมดานความปลอดภัยทางถนน   การรวมลงพ้ืนท่ีทําความเขาใจกับชุมชนให
ชุมชนเล็งเห็นความสําคัญของความปลอดภัยทางถนน  และการผลักดันการประชุมประชาคมหมูบานในการ
รวมกันวิเคราะหจุดสี่ยงในพ้ืนท่ีของตนเอง  ความคาดหวังตอกลไกดังกลาวคือเปนตัวแทนของหนวยงาน
ทองถ่ิน  ดูแลใหการสนับสนุนงานดานอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี  รวมถึงเสนอปญหา  ผลักดันใหเกิดโครงการตางๆ ท่ี
เปนประโยชนตอการพัฒนาดานอุบัติเหตุ 
   - อปพร.  เครือขายดาน อปพร. มีบทบาทในการดูแลความปลอดภัยและรักษา
ความสงบในพ้ืนท่ีชุมชนตนเอง  รวมถึงบทบาทในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการชวงเทศกาลสําคัญซ่ึงประกอบไป
ดวยชวงเทศกาลวันปใหมและชวงเทศกาลสงกรานตเพราะท้ังสองชวงเทศกาลจะเปนชวงท่ีประชาชนท่ีทํางาน
ตางถ่ินเดินทางกลับมาเยี่ยมบาน สงผลใหเกิดการใชรถใชถนนอยางมากมาย  การจราจรท่ีคับค่ัง นอกจากนี้ยัง
มีการด่ืมสุราจนมึนเมาและขับรถเดินทางไปเท่ียวสถานท่ีตางๆ  ทําใหมีการเกิดอุบัติเหตุไดงายมากข้ึน  
โดยท่ัวไปการทํางานของหนวย อปพร. เปนลักษณะการรักษาความเรียบรอยในงานชองชุมชน  การเฝาดาน
ในชวงเทศกาล  ดังนั้นในการดําเนินงานกับโครงการฯ จึงคาดหวังตอกลไกดังกลาวคือเปนผูปฏิบัติการในระดับ
พ้ืนท่ี  จะทําใหการดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนมีความครอบคลุมทุกหมูบาน   
   - อสม.  มีบทบาทในดานการพัฒนาสุขภาพใหกับประชาชน ครอบคลุมในดานการ
เฝาระวัง  ปองกัน  และสรางเสริมใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  ซ่ึงในการทํางานปกติจะเนนไปท่ีการเฝาระวังโรค
ไมติดตอ  เชน  การคัดกรองเบาหวาน  ความดัน  การตรวจลูกน้ํา ยุงลาย  บทบาทในดานงานอุบัติเหตุยังมี
นอย  โดยในบางพ้ืนท่ีไดมีการให อสม. มีสวนรวมในการจัดเก็บขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน เพราะถือวา
เปนหนวยงานท่ีใกลชิดกับชุมชนและความปลอดภัยทางถนนถือเปนเรื่องสุขภาพอีกดานหนึ่งเพราะหลายครั้งท่ี
การเกิดอุบัติเหตุทางทองถนนสงผลใหเกิดการพิการหรือเสียชีวิต  ควรมีการปองกันและเสริมสรางให
ประชาชนเห็นความสําคัญของปญหาดานความปลอดภัยทางถนน การให อสม. เขามามีสวนรวมมาเปนผูนํา
ดานความปลอดภัยทางถนนจึงเปนการพัฒนาบทบาทใหเปนผูเฝาระวังมากกวาการตั้งรับดานสุขภาพ  ใหมอง
ความสําคัญเรื่องของงานอุบัติเหตุโดยทํางานเชื่อมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเม่ือเกิดเหตุตางๆ      
   - ผูนําหมูบาน  เชน  ผูใหญบาน  กรรมการหมูบาน  หรือแกนนํากลุมตางๆภายใน
ชุมชน เขารวมในการเปนแกนนําดานความปลอกภัยทางถนนในพ้ืนท่ี   รวมในการดําเนินโครงการฯ และการ
นําพาชาวบานรวมกันวิเคราะห  จุดเสี่ยง/จุดอันตรายในชุมชนโดยใชเวทีประชาคมในหมูบาน และการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆของโครงการฯ  รวมถึงการรวมรณรงคดานความปลอดภัยทางถนน  เชน การนํา
สื่อหมอลําขับข่ีปลอดภัยเปดประชาสัมพันธเสียงตามสายในหมูบาน  เปนตน   การดําเนินงานของโครงการ
โดยผานผูนําดานความปลอดภัยทางถนนในระดับตําบล  อาจยังไมครอบคลุมกับทุกหมูบาน  ดังนั้นการดึงเอา
กลุมของผูนําชุมชนเขามามีสวนรวมจึงเปนเรื่องสําคัญ  เพราะกลุมคนเหลานี้จะมีบทบาทสําคัญในทุกพ้ืนท่ี  ท้ัง
ในระดับการสื่อสาร  ความเชื่อม่ัน  และการตัดสินใจ  การทํางานผานผูนําทุกหมูบานจึงเปนการทําใหงานเรื่อง
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อุบัติเหตุเขาถึง  ผูนําหมูบานถูกคาดหวังใหมีบทบาทของการประสานงาน  การประชาสัมพันธเรื่องงาน
อุบัติเหตุใหกับลูกบานใหมีระบบปองกันคนในชุมชนตนเองใหระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ   
   - หนวยกูชีพฉุกเฉิน (EMS)  การใหหนวยกูชีพฉุกเฉินเขามารวมเปนสวนหนึ่งของ
ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  เนื่องจากกลุมดังกลาวเปนหนวยงานในการใหการดูแลปองกันอุบัติเหตุ  เหตุ
ดวน-เหตุราย  การปฐมพยาบาลชวยเหลือเบื้องตนใหกับผูประสบอุบัติเหตุ  ไดรับการอบรมใหมีความรูในการ
ใหความชวยเหลือเบื้องตนกับผูประสบเหตุ  มีการทํางานแบบลักษณะเครือขาย  ดังนั้นกลุมคนเหลานี้จะเปนผู
ท่ีรูขอมูลสําคัญเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุของพ้ืนท่ี  สาเหตุสําคัญท่ีเกิด  และนํากลุมคนเหลานี้มาแลกเปลี่ยน
ขอมูล พัฒนาระบบขอมูลใหเปนปจจุบัน  และการทํางานโดยอาศัยเครือขายในการทํางานอยางเปนระบบ  จะ
นํามาสูการวางแผนเพ่ือพัฒนาความปลอดภัยทางถนนอยางเปนระบบและตรงกับสถานการณปญหาของพ้ืนท่ี 
   - เครือขายเยาวชน  เห็นไดวาบางพ้ืนท่ี กลุมเสี่ยงตอเรื่องอุบัติเหตุคือกลุมเด็ก
เยาวชน  พ้ืนท่ีเปาหมายโครงการฯท่ีเลงเห็นความสําคัญในการสรางการเรียนรูจากเยาวชนจึงไดมีการ รวมคิด
และเสนอโครงการดานการเสริมสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยทางถนนใหกับเยาวชน  รวมท้ังการพัฒนา
ศักยภาพใหเยาวชนเปนผูนําดานความปลอดภัยทางถนน   การใชเครือขายเยาวชนมารวมในผูนําดานความ
ปลอดภัยทางถนน  มีเปาหมายเพ่ือใหเครือขายดังกลาวนําไปสูผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชน  ไดมีสวนรวมใน
การพัฒนาหมูบานตนเอง  มีพ้ืนท่ีใหไดแสดงความคิดเห็น โดยใชพลังของคนรุนใหมทํางานและปองกัน
อุบัติเหตุของคนในพ้ืนท่ี  ซ่ึงเม่ือเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสูในทางท่ีดีจะสงผลใหผูปกครอง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานความปลอดภัยทางถนนใหดีข้ึน  
   - โรงเรียน ครู อาจารย  ผูบริหารโรงเรียน  จากการดําเนินโครงการฯท่ีมีขอเสนอ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมดานสรางเสริมศักยภาพและพัฒนาใหเยาวชนมีความรูความเขาใจ และเปนผูนํา
ดานความปลอดภัยทางถนน   นอกจากนี้ยังมีการผลักดันใหเกิดหลักสูตรดานความปลอดภัยทางถนน  ใหเปน
หลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติในชั่วโมงเรียน  จึงจําเปนตองใหโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการ
ทํางาน เพราะเด็กเยาวชนจะใชชีวิตในโรงเรียนมากกวาท่ีบาน  และเด็กจะเชื่อฟงครู อาจารย มากกวาพอแม  
ดังนั้นการจะใหเด็กมีพฤติกรรมดานความปลอดภัยทางถนนท่ีดีตองอาศัยบทบาทของโรงเรียนเปนแหลงในการ
ใหความรู และจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือสรางความรู ความเขาใจตอเรื่องงานอุบัติเหตุใหดีข้ึน 
  การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการฯ ของแกนนําดานความปลอดภัยทางถนน  เริ่มตั้งแต
การเขารวมโครงการฯ   โดยมีการสรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ องคกรปกครองทองถ่ินในการ
จัดการความปลอดภัยทางถนน เนื้อหาครอบคลุม การคัดเลือกพ้ืนท่ีเขารวมโครงการโดยเนนองคกรปกครอง
ทองถ่ิน  ท่ีพรอมรวมโครงการ มีคุณสมบัติดาน ทรัพยากรบุคคล และวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ  
รวมถึงมีงบประมาณตอการดําเนินงานงานอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี   การคนหาแกนนํา ครอบคลุมผูมีสวนได
สวนเสีย(Stake holder) เรื่องความปลอดภัยทางถนน เชน เจาหนาท่ี รพสต., อปพร.,อสม., รวมไปถึง
บุคลากร องคกรปกครองทองถ่ิน และ องคกรชุมชน โดยวิธีการสอบถามจากผูรู หรือ ผูมีบทบาทสําคัญใน
ชุมชนเพ่ือหาแกนนําและทําการประชาคมในเวทีการชี้แจงโครงการใหผูเขารวมทุกคนมีสิทธเสนอชื่อและ
คัดเลือกแกนนําดานความปลอดภัยทางถนน  การจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ประกอบดวย 
การเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การจัดทําแผน ดําเนินงานตามแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู  สรุปบทเรียน   
ผลักดันสูแผนขอบัญญัติของ องคกรปกครองทองถ่ิน และการผลิตและใชสื่อ ซ่ึงทีมหาวิทยาลัยขอนแกนจะมี
บทบาทเปนพ่ีเลี้ยงในกระบวนการ  โดยทําความเขาใจใหคนในพ้ืนท่ีเห็นความสําคัญของงานดานอุบัติเหตุ  
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ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  และสรางกระบวนการมีสวนรวมใหคนในพ้ืนท่ีรวมวิเคราะหปญหา  และ
วางแผนการดําเนินงานรวมกับคณะทํางาน   
  แกนนําดานความปลอดภัยทางถนนจะนําความรู ความเขาใจ และแนวทางท่ีไดรับจากเวที
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูสถานการณดานความปลอดภัยทางถนน
ในตําบล และจัดเก็บขอมูลจุดเสี่ยง  โดยการเขารวมในเวทีประชาคมระดับหมูบานใหประชาชนไดเรียนรูขอมูล
จุดเสี่ยงในพ้ืนท่ี สรางความตระหนัก  เล็งเห็นความสําคัญของปญหาตางๆทางถนน   และการจัดเก็บขอมูล
ดานความปลอดภัยทางถนนในตําบล  โดยการจัดทําแบบสอบถามขอมูลตางๆดานคน  รถ  ถนน  สิ่งแวดลอม
ในตําบล  แลวนําเอาขอมูลตางๆมาวิเคราะหและนําไปสูการจัดทํา โครงการ  กิจกรรม  แผนงานดานความ
ปลอดภัยทางถนน  โดยสวนใหญไดมีการจัดทําแผนงานท่ีสามารถทําไดทันทีและไมเสียคาใชจายเชน  แผนงาน
การปรับภูมิทัศนในตําบล  ใหมีสภาพแวดลอมท่ีไมทําใหเกิดอุบัติเหตุ  การติดตั้งปายเตือน  การจัดเวทีอบรม
ใหความรูดานความปลอดภัยทางถนนใหกับเยาวชนในพ้ืนท่ี เปนตน    และโครงการดานความปลอดภัย
บางสวนท่ีตองอาศัยทรัพยากรในดานตางๆจํานวนมาก  แกนนําดานความปลอดภัยทางถนน จะผลักดันใหเขา
สูขอบัญญัติขององคกรปกครองทองถ่ินตอไป   รวมถึงการจัดทําสื่อดานความปลอดภัยทางถนนเพ่ือรณรงคให
คนในชุมชนเห็นความสําคัญและรวมหาแนวทางแกไขปญหาและพัฒนาตอไป  นอกจากนี้แกนนําดานความ
ปลอดภัยทางถนนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวางนักวิชาการดานความความปลอดภัยทางถนน 
กับ แกนนําในทองถ่ินเรื่องรูปแบบกิจกรรมการจัดการความปลอดภัยทางถนน 7 พ้ืนท่ี และมีภาคีเครือขายท่ี
ทํางานและมีความรูดานความปลอดภัยทางถนนมาเขารวม เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแผนท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี  

 จากการวิเคราะหกลไกการทํางานดานความปลอดภัยทางถนนจากการดําเนินงาน 1 ป พบวา  
กลไกดังกลาวเปนกลไกท่ีคนในพ้ืนท่ีเห็นวามีสวนสําคัญตองานอุบัติเหตุ  เพราะมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง  แต
การทํางานท่ีเกิดข้ึนในบางพ้ืนท่ีมีการปรับเปลี่ยนกลไกเนื่องจากภารกิจของงานและระยะเวลาท่ีไมตรงกัน  การ
ใชกลไกผลักดันนโยบายไปสู อปท. คอนขางมีอุปสรรคเนื่องจากไดรับผลกระทบจากนโยบายรัฐ  จึงทําใหกลไก
ดังกลาวไมสามารถตอรอง  ผลักดันโครงการได  จึงสรุปไดวากลไกท่ีพัฒนาข้ึนยังเปนกลไกภายในซ่ึงเม่ือเกิด
ผลกระทบทางนโยบายทําใหการทํางานหยุดชะงัก แนวทางการพัฒนาดานผูนําความปลอดภัยทางถนนคือการ
ดึงภาคีภายนอกเขามามีสวนรวมในโครงการ  เชน  การดึงผูท่ีมีทุนทางสังคม  เชน  พระสงฆ  ปราชญชาวบาน
ท่ีคนใหความนับถือ  ภาคีท่ีเปนเจาของทุนทางทรัพยากร  เชน  กองทุนสุขภาพ  สํานักงานขนสง  แขวงการ
ทาง  เปนตน  เพ่ือสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่อง   
  จากการดําเนินงานของโครงการและการสรุปบทเรียนเรื่องการพัฒนาศักยภาพผูนําดานความ
ปลอดภัยทางถนน พบวา  ขอคนพบท่ีเกิดจากการทํางาน ผูนําดานความปลอดภัยทางถนนไดนําความรูท่ีได
จากการอบรมไปใชในพ้ืนท่ี  เชน  นําไปใชในการจัดการจุดเสี่ยงในพ้ืนท่ี  การเก็บสถิติขอมูลของผูประสบ
อุบัติเหตุ  แตเม่ืออบรมและคิดโครงการแลว  ไมสามารถนําเขาสูขอบัญญัติ  หรือประสานแหลงทุนอ่ืนเพ่ือนํา
งบมาทํากิจกรรมไมได  ดังนั้น ควรจัดอบรมในระดับพ้ืนท่ีใหเพ่ิมข้ึน เชน  จัดอบรมเรื่องจุดเสี่ยง  เพราะมี
ความสําคัญตอคนในพ้ืนท่ี ท่ีจะเขาใจสถานการณ  สภาพพ้ืนท่ีและความเสี่ยง  อีกท้ังควรจัดอบรมเรื่องการ
ประสานแผนเขาสูขอบัญญัติของ อปท.  หรือ  การประสานโครงการไปยังแหลงทุนท่ีสามารถสนับสนุนได  

1. การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
ปจจุบันทองถ่ินมีแนวโนมในการพัฒนาและขยายตัวดานโครงสรางพ้ืนฐานมาก  โดยเฉพาะการพัฒนา

เสนทางคมนาคม ซ่ึงไดมีโครงการในการสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคมเพ่ือใหเกิดความสะดวกจาการ

สัญจรของคนในตําบล   พรอมท้ังมีมาตรการในการปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาลท่ีมีการจราจรคับค่ังใน
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เทศกาลวันข้ึนปใหมและเทศกาลสงกรานต  โดยจัดฝกอบรมใหกับ อปพร. และหนวยกูชีพ กูภัยในตําบลใหมี

ความพรอมในการรับมือปองกันการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน   แตก็พบวาพฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนน เชน การดื่มแลวขับ การไมสวมหมวกนิรภัย  รถท่ีใชงานไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน   สภาพแวดลอมท่ี

บดบังการสัญจร  การฝาฝนกฏจราจร เปนตน ก็มีเพ่ิมมากข้ึนเชนกัน แตในขณะท่ีระบบการจัดการความ

ปลอดภัยทางถนนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ ระบบการดูแลดานความ

ปลอดภัยทางถนนเนนไปท่ีการปองกัน แกไข ยังขาดการเฝาระวัง สรางความตระหนักใหคนในชุมชนเกิดความ

สนใจในดานความปลอดภัยในชีวิต  ท่ีอาจเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน  ท้ังนี้องคกรปกครองทองถ่ินมี

บทบาทรับผิดชอบตออุบัติเหตุท่ีเกิดในพ้ืนท่ีของตน การดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความ

ปลอดภัยทางถนนโดย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงคาดหวังใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมเปน

เจาของในทุกกระบวนการ    รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณดําเนินกิจกรรมและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในพ้ืนท่ี 

การสรุปบทเรียน เผยแพรและขยายผลสูพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

การดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พบวา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการใหความรวมมือในสนับสนุนขอมูล
พ้ืนฐานในตําบลและขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน  และการสนับสนุนใหเจาหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีสวนเก่ียวของกับงานดานอุบัติเหตุ  งานดานความปลอดภัยทางถนนใหเขารวมกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพในโครงการฯ   การรวมรณรงคดานความปลอดภัยทางถนนโดยใหเริ่มตนจากเจาหนาท่ีและพนักงาน
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินให คาดเข็มขัดนิรภัย  สวมหมวกนิรภัย  เปนตน   สนับสนุนใหเกิดการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรื่องปญหาอุบัติเหตุกับพ้ืนท่ี  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหมูบานเพ่ือปรับสภาพแวดลอม
ในชุมชนไมใหบดบังการขับข่ี   หรือการจัดทําปายเตือนโดยการนําเอาปายโครงการเกามาปรับปรุงใชงาน  การ
นําแผนโครงการ  กิจกรรม ดานความปลอดภัยเขาสูขอบัญญัติ อปท. หรือการบูรณาการรวมกับโครงการอ่ืนๆ 
เชน  โครงการยาเสพติด  โครงการพัฒนาหมูบาน  เปนตน    

อยางไรก็ตาม แมวาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละพ้ืนท่ี  จะเขามามีสวนรวมในการรวม

พัฒนาศักยภาพแกนนําดานความปลอดภัยทางถนน การสนับสนุนใหนําแผนโครงการหรือกิจกรรมดานความ

ปลอดภัยทางถนนเขาสูขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ  แตยังมีขอจํากัดหลายประการเนื่องจาก เรื่องความ

ปลอดภัยทางถนนยังไมเขาขายในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ทําใหไมมีความ

ชัดเจนในการนําเขาสูแผน 

2. การมีสวนรวมของชุมชน 
 การเกิดปญหาดานความปลอดภัยทางถนนหรือการเกิดอุบัติเหตุ  มีจากหลายองคประกอบดวยกัน  
สวนหนึ่งซ่ึงถือวาเปนสวนท่ีสําคัญมากคือสาเหตุท่ีเกิดจากคน  การประมาท เชน  ไมคาดเข็มขัดนิรภัย   ไม
สวมหมวกนิรภัย  การดื่มสุราแลวขับข่ีรถ  การฝาฝนกฎจราจร เปนตน  ลวนสงผลใหเกิดอุบัติเหตุทางทอง
ถนนท้ังสิ้น  นอกจากนี้การขาดความตระหนัก  และไมเห็นความสําคัญของปญหาดานความปลอดภัยทางถนน  
เรามีทัศนคติวาเปนเรื่องของเวรกรรมในชาติท่ีแลว  ไมสามารถแกไขได  การไมไดเขาถึงขอมูลดานความ
ปลอดภัยทางถนนไมทราบวาจุดใดในชุมชนเปนจุดเสี่ยง  หรือหากทราบแลวไมไดดําเนินการแกไข ดังนั้นทาง
โครงการฯ  จึงมีเปาหมายใหคนในชุมชนไดมีความตระหนักถึงความสําคัญในปญหา  พรอมท้ังมีสวนรวมในการ
ทําขอมูลจุดเสี่ยงและการแกไขปญหาตอไป 
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 การดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พบวา  ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการประชุมประชาคมในหมูบานเพ่ือจัดทําขอมูลจุดเสี่ยงในชุมชน  โดยให
เสนอวาจุดใดเปนจุดเสี่ยง  ลักษณะของจุดนั้นเปนอยางไร   มีความเสี่ยงอยางไร  และใหเสนอวิธีการท่ีจะแกไข
ปญหาจุดเสี่ยงดังกลาว  การมีสวนรวมในการปรับภูมิทัศนในพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงโดยใชเทศกาลสําคัญในชุมชน  และ
การไดรับการรณรงคประชาสัมพันธจากผูนําชุมชน  เรื่องความปลอดภัยทางถนนจากเสียงตามสายในชุมชน
และผานเวทีประชุมประจําหมูบาน 
 3. การมีสวนรวมของคณะทํางานโครงการฯ และศวปถ. 
 คณะทํางานสวนกลางโครงการฯหรือทีมมหาวิทยาลัยขอนแกนจะมีการบริหารงานโครงการโดย
หัวหนาโครงการฯและผูประสานงาน มีบทบาทในการจัดกระบวนการเรียนรูและการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
เรื่อง การเก็บขอมูลจุเสี่ยง ,การจัดทําแผนท่ีความปลอดภัยในการใชรถใชถนนในตําบล ,การวิเคราะหขอมูล
และจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือนําแผนเขาสูแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ,การติดตาม สรุป
บทเรียน , การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทองถ่ินท่ีดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน และการสังเคราะห
ความรูรูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีเหมาะสมขององคกรปกครองทองถ่ินในระดับตําบล    
ติดตาม ควบคุม กํากับและรวมใหขอเสนอแนะแกผูนําในพ้ืนท่ี บริหารจัดการการเงิน บัญชี ธุรการ การติดตอ
ประสานงานและอ่ืนๆซ่ึงบทบาทการมีสวนรวมท่ีโครงการฯ คาดหวังมีดังนี้ 
  1)  ออกแบบและพัฒนากระบวนการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนน  โดยใช
ทรัพยากรบุคคลและโครงสรางท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอยู ซ่ึงกลไกดังกลาวควรประกอบดวยกลไกอยาง
นอยดังตอไปนี้ 
   1.1) การพัฒนาและการใชระบบขอมูล เพ่ือเปนฐานในการวิเคราะหปญหาความ
ปลอดภัยทางถนนพ้ืนท่ีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดูแล อาจเปนการทํางานรวมกับตํารวจ โรงพยาบาล 
สถานีอนามัย หรือฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ หนวยกูชีพกูภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   1.2) การวิเคราะหปญหาเพ่ือนําไปสูการแกไขภายใตโครงสราง/กลไกขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีการพัฒนาบุคลากร โครงสราง กลไกเดิม/กลไกใหม ในองคกรปกครองทองถ่ิน หากมอง
ถึงผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับเริ่มตน การเกิดกลไก โครงสรางหนาท่ีท่ีไดรับการ
รับรองโดยขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะนําไปสูการทํางานตอเนื่องและยั่งยืน 
   1.3) เกิดการบังคับใชกลไกในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสามารถเชื่อมประสาน
การทํางานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการทํางานความปลอดภัยทางถนนได 
  2) มีบทบาทชวยประเมินความรูขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในสวนท่ียังตองการเพ่ิมหรือ
สวนท่ียังขาด ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนน และการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินประสานกับนักวิชาการโครงการฯ ศวปถ. และ AIT เพ่ือพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ หรือจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดังกลาวโดย Node อปท.  
  3) มีบทบาทในการเชื่อมประสานกับนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ในการสนับสนุน
กระบวนการทํางาน และใชชุดความรูเปนเครื่องมือในการจัดการความปลอดภัยทางถนนใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   การบริหารจัดการโครงการใหบรรลุผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

จากการดําเนินโครงการฯ การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน บทบาทของคณะทํางานสวนกลางจะประกอบไปดวย 5 ข้ันตอนหลักๆ 
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  1) สรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพผูนําในการจัดการความปลอดภัยทางถนน
การจัดทําเวทีชี้แจงโครงการในพ้ืนท่ี  มีการทําความเขาใจกระบวนการทํางานกับกลุมเปาหมาย  เพ่ือใหได
คนหาผูนําดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีเปนกลไกในการทํางาน   จากนั้นมีการพัฒนาศักยภาพผูนําและ
นําความรูท่ีไดมาปฏิบัติการจริง ในเรื่อง การเก็บขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน   จัดทําแผนท่ีความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนนในตําบล ประมวลผล และวิเคราะหขอมูล การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือนําเขาสู
แผนงานโครงการ  กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การผลิตและใชสื่อเพ่ือรณรงคดานความปลอดภัย
ทางถนนและสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการความปลอดภัยทางถนน  โดยคระทํางานโครงการฯมี
หนาท่ีในการเตรียมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการท้ังดาน  วิธีการ  กระบวนการ  องคความรูดานความปลอดภัย
ทางถนน  การประสานงานพ้ืนท่ีและนักวิชาการดานความปลอดภัยทางถนน  หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของ  มีความ
เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  รวมถึงการสนับสนุนใหพ้ืนท่ีจัดทําสื่อเพ่ือ
การรณรงคดานความปลอดภัยทางถนน 
 

 2. พัฒนารูปแบบทางเลือกการจัดการความปลอดภัยทางถนน  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
รวมกันระหวางนักวิชาการดานความความปลอดภัยทางถนน กับ แกนนําในทองถ่ินเรื่องรูปแบบกิจกรรมการ
จัดการความปลอดภัยทางถนน 7 พ้ืนท่ี เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแผนท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี  โดยทางคณะทํางาน
จะรวมทําการเนนการปรับปรุงและพัฒนาแผนดานความปลอดภัยทางถนน  ท่ีไดจากการระดมความคิดในเวที
อบรมเชิงปฏิบัติการ ตอมามีเวทีจัดทํา MOU หรือ ประชุมรวมกับผูบริหารอบต.และผูนําชุมชนในการประสาน
แผนเขาสูขอบัญญัติอบต. และดําเนินงานตามแผนท่ีแตละพ้ืนท่ีไดวางแผนไว โดยองคกรปกครองทองถ่ิน และ
องคกรภาคีสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน  เพ่ือใหไดรูปแบบกิจกรรมและแผนปฏิบัติการสมบูรณ และ
ถูกบรรจุเขาสูขอบัญญัติงบประมาณของอปท.และทุกพ้ืนท่ีไดดําเนินการตามแผนท่ีวางไว  ซ่ึงบางทียังพบ
ขอจํากัดในการนําแผนดานความปลอดภัยทางนั้นเขาสูขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ 

 3.จัดการความรูเพ่ือการจัดการความปลอดภัยทางถนน  การติดตาม สรุปบทเรียนการทํางาน
ภายในพ้ืนท่ีตําบล  สังเคราะหความรูเพ่ือพัฒนาการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยมีการ คณะทํางาน
สวนกลางทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานโครงการฯ 7 พ้ืนท่ี    จัดเวทีสรุปบทเรียนการดําเนินงาน
และนวัตกรรมท้ังในพ้ืนท่ีและรวมทุกพ้ืนท่ี   จัดเวทีนําเสนอรายงานสังเคราะหความรูฉบับราง โดยมีตัวแทน
จากพ้ืนท่ี 7 ตําบลๆละ 2 คน รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
สรางเครือขายการทํางาน เกิดเครือขายความรวมมือในการทํางานดานการจัดการความปลอดภัยทางถนน ได
ความรูเพ่ือนําไปประยุกตใชในพ้ืนท่ีตําบล 

 4.ติดตามงานพ้ืนท่ี และการบริหารจัดการ  การลงพ้ืนท่ีพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
รวมท้ังเขารวมกิจกรรม ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการแกปญหาอยางทันทวงที ระหวางดําเนิน
โครงการฯ กับผูนําในพ้ืนท่ีเพ่ือใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จเกิดประโยชนแกพ้ืนท่ี รวมถึงมีการบริหาร
จัดการ งาน เงิน คน เทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ อยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการทํางานในพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมบรรลุตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการฯ  

โดยในกระบวนการทํางานดังกลาวในทุกกระบวนการ  จะมีทีม ศวปถ. ซ่ึงมีบทบาท ใหคําปรึกษา 
สนับสนุนองคความรูทางวิชาการ เทคนิคเฉพาะดานความปลอดภัยทางถนน และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม
ความจําเปน/ความตองการของพ้ืนท่ี  
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3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ไดแก  การจัดทําแผนท่ีจุดเส่ียง  การออกแบบประเด็นคําถาม  การ
จัดทํานโยบายโครงการเพ่ือแกไขปญหาอุบัติเหตุ  การสรุปบทเรียน  และการสังเคราะหความรู  ใหกับผูนํา
ดานความปลอดภัยทางถนน  
 การจัดการความปลอดภัยทางถนน นับวาเปนเรื่องใหมและทาทายสําหรับทองถ่ิน การสราง
กระบวนการเรียนรูจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหทองถ่ินตระหนักถึงความสําคัญของปญหา และนําไปปฏิบัติการ
ในทองถ่ินภายใตทรัพยากรท่ีมีอยู กระบวนการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผูนําในการจัดการความปลอดภัย
ทางถนน จึงเนนกระบวน 1.การสรางการรับรู การตระหนัก และการคนพบการแกไขปญหารวมกัน เรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน  2.การบูรณาการความรู คือ ใหผูนํานําความรูจากภายนอกท่ีเปนความรูใหม นํามา
ผสมผสานกับความรู/ประสบการณเดิมของพ้ืนท่ี เพ่ือ เตรียมไปวางแผนในการปฏิบัติการจริงในพ้ืนท่ี  และ3. 
การประยุกตใชในการปฏิบัติการ คือ การนําความรู ท่ีบูรณาการระหวางความรูใหมและความรูเดิม มา
ปฏิบัติการจริงในพ้ืนท่ี มีการสรุปบทเรียนระหวางและหลังการทํางานของคณะทํางานสมํ่าเสมอ 
 ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการคัดเลือกพ้ืนท่ีเขารวมโครงการโดยเนน อปท. ท่ีพรอมรวมโครงการ มี
คุณสมบัติดาน ทรัพยากรบุคคล และวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ  รวมถึงมีงบประมาณตอการ
ดําเนินงานงานอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี  การจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ประกอบดวย 1) การ
จัดเวทีชี้แจงรายละเอียดโครงการ 2) การคนหาผูนํา  3) การพัฒนาศักยภาพผูนําและนําความรูท่ีไดมา
ปฏิบัติการจริง ในเรื่อง การเก็บขอมูล จัดทําแผนท่ีความปลอดภัยในการใชรถใชถนนในตําบล   4) การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ  5) การผลิตและใชสื่อ 6) พัฒนารูปแบบและพัฒนาโครงการ 7) ผลักดันสูแผนขอบัญญัติของ 
อปท. 8) ปฏิบัติการตามแผน และ9) ติดตาม สรุปบทเรียน  โดยสามารถอธิบายไดดังนี้ 
 1) การจัดเวทีช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 
  ทีมมหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการจัดประชุมเพ่ือนําเสนอรายละเอียดโครงการอาทิ ความ
เปนมา วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน พ้ืนท่ีละ 1 ครั้ง โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ผูบริหาร อปท.,จนท.
อปท.ท่ีเก่ียวของ, รพ.สต.,อปพร. ,อสม., สถาบันการศึกษา, และผูนําองคกรชุมชน ซ่ึงจะไดกลุมเปาหมายใน
พ้ืนท่ีท่ีมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายโครงการฯ กระบวนการ และข้ันตอนการทํางานรวมกัน   
 2) การคนหาผูนํา 
  โดยคัดเลือกจากผูนําจากเวทีชี้แจงโครงการในระดับพ้ืนท่ี ดวยวิธีการประชาคมระดับตําบล 
ใหประชาชนมีสวนรวมเสนอตัวแทนท่ีจะดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน กําหนดคุณสมบัติจากความ
สมัครใจ และมีบทบาทหนาเก่ียวของกับประเด็นความปลอดภัยทางถนน สามารถเขารวมกิจกรรมกับโครงการ
ได เปนบุคคลผูเสียสละ และชาวบานใหความเชื่อถือ เชน เจาหนาท่ี รพสต.,อปพร.,อสม., รวมไปถึงบุคลากร 
อปท.,สถาบันศึกษา และ องคกรชุมชน 
  ซ่ึงทีมมหาวิทยาลัยขอนแกนจะมีบทบาทเปนพ่ีเลี้ยงในกระบวนการ โดยทําความเขาใจใหคน
ในพ้ืนท่ีเห็นความสําคัญของงานดานอุบัติเหตุ ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน และสรางกระบวนการมีสวน
รวมใหคนในพ้ืนท่ีรวมวิเคราะหปญหา และวางแผนการดําเนินงานรวมกับคณะทํางาน 
  ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนทําใหไดผูนําดานความปลอดภัยทางถนนจํานวน 10 คน ตอ 1 ตําบล รวม
ท้ังสิ้น 70 คน ประกอบดวยหลายภาคสวนสําคัญ ไดแก สอบต. เจาหนาท่ี อปท. อสม. รพสต. โรงเรียน 
ตัวแทนเยาวชน ผูนําหมูบาน หนวยกูชีพตําบล 



42 

 

  ขอคนพบจากการทํางาน การคัดเลือกผูนําความปลอดภัยทางถนน บางครั้งการคัดเลือก
จะตองชี้แจงใหผูบริหารทองถ่ินทราบและเชิญเขามาพิจารณาการคัดเลือกดวย โดยเฉพาะบุคลากรใน อปท. ให
ผูบริหารทราบ 
  3) การพัฒนาศักยภาพผูนําและนําความรูท่ีไดมาปฏิบัติการจริง ในเรื่อง การเก็บขอมูล จัดทําแผน
ท่ีความปลอดภัยในการใชรถใชถนนในตําบล 
  โดยทีมมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล, 
แหลงท่ีมาของขอมูล,การจัดทําแผนท่ีเดินดิน ใหกับผูนําดานความปลอดภัยทางถนน 10 คน ซ่ึงทําใหผูนํามี
ความรู ความเขาใจ ทักษะในการเก็บขอมูล และจัดทําแผนท่ีความปลอดภัยในการใชรถใชถนนในตําบลได ซ่ึง
ผูนําพ้ืนท่ีไดนําความรูจากการอบรมมาปฎิบัติจริงในพ้ืนท่ี ท้ังเปนผูนําเก็บขอมูล และจัดทําแผนท่ีความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนนในตําบล 
  ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนทําใหพ้ืนท่ีมีขอมูลสถานการณ ไดแก ขอมูลจํานวนรถในพ้ืนท่ี ขอมูล
พฤติกรรมการใชรถ ขอมูลความรูเรื่องกฎจราจร ขอมูลผูประสบอุบัติเหตุ (เปนใคร เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ) 
ขอมูลจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและแผนท่ีความปลอดภัยในการใชรถใชถนนในตําบล 
  อยางไรก็ตาม ผูนําความปลอดภัยทางถนนยังขาดทักษะในการประมวลผล และวิเคราะห
ขอมูลโดยระบบ SPSS ซ่ึงทางทีมมหาวิทยาลัยไดนําแบบสอบถามท่ีผูนําไดเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีมาประมวลผล 
และวิเคราะหขอมูลให จากนั้นทีมผูประมวลผล และวิเคราะหขอมูลไดคืนขอมูลยอนกลับไปยังพ้ืนท่ี 
 4) การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
  โดยทีมมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนใหกับพ้ืนท่ี ซ่ึงมีวิทยากรดานกระบวนการจัดทําแผนเปนผูใหความรู จากนั้นใหผูนําแตละ
พ้ืนท่ีไดมีการระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทํานโยบายและโครงการดานความปลอดภัยทางถนนในตําบลและ
นําเสนอแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน  
  ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนทําใหผูนําไดความรูในดานกระบวนการจัดทําแผน และไดรวมวิเคราะหและ
จัดทําแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน และพ้ืนท่ีไดรางแผนการจัดการความปลอดภัยทางถนนของ
ทองถ่ิน 
 5) การผลิดและใชส่ือ 
  ผูนําผลิตและใชสื่อในการเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหชาวบานตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน โดยโครงการใหผูนําไดมีการคิดผลิตสื่อท่ีสรางสรรคเองในพ้ืนท่ี   
  ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนทําใหมีสื่อ พ้ืนท่ีละ 1 ชิ้น และใชในการเผยแพรประชาสัมพันธและสรางการ
มีสวนรวมของชุมชนในการจัดการความปลอดภัยทางถนน  
 6) พัฒนารูปแบบและพัฒนาโครงการ 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน และ นักวิชาการ ศวปถ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันกับผูนําดาน
ความปลอดภัยทางถนนในทองถ่ิน   เพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมและพัฒนาแผนความปลอดภัยทางถนนท่ี
สอดคลองกับพ้ืนท่ี   
  ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนทําใหพ้ืนท่ีไดรูปแบบกิจกรรมและแผนปฏิบัติการสมบูรณพรอมผลักดันเขาสู
ขอบัญญัติงบประมาณของ อปท. 
 7) ผลักดันแผนเขาสูขอบัญญัติ 
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   มหาวิยาลัยขอนแกน ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และทองถ่ิน ทํา 
MOU หรือ ประชุมรวมกับผูบริหารอบต.และผูนําชุมชนในการประสานแผนเขาสูขอบัญญัติอบต. 
  ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนทําใหแผนถูกบรรจุเขาสูขอบัญญัติงบประมาณของ อบต. และทองถ่ินมี
แผนการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนนท่ีสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี 
  ขอคนพบจากการทํางาน ผูนําดานความปลอดภัยทางถนนไดนําความรูท่ีไดจากการอบรมไป
ใชในพ้ืนท่ี  เชน  นําไปใชในการจัดการจุดเสี่ยงในพ้ืนท่ี  การเก็บสถิติขอมูลของผูประสบอุบัติเหตุ  แตเม่ือ
อบรมและคิดโครงการแลว  ไมสามารถนําเขาสูขอบัญญัติ  หรือประสานแหลงทุนอ่ืนเพ่ือนํางบมาทํากิจกรรม
ไมได  การนําโครงการดานความปลอดภัยทางถนนเขาสูขอบัญญัติของ อปท. เนื่องจากโครงการพัฒนาของ
ทองถ่ินบรรจุการดําเนินงานไว 5 เรื่อง ไดแก ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนา
คนและสังคม ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานแกไขปญหาความยากจน ดังนั้นเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนนจึงไมอยูในหมวดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางชัดเจน 
และบางพ้ืนท่ีมีงบประมาณทองถ่ินท่ีจํากัด และยังกลัวการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ ซ่ึงทําใหบาง
พ้ืนท่ีไมกลาตัดสินใจเนื่องจากเรื่องงบประมาณและกลัวการตรวจสอบ อีกท้ังการนําโครงการตางๆ เขาสู
ขอบัญญัติตองมาจากการประชาคมในระดับพ้ืนท่ี การผลักดันเพ่ือใหเขาสูขอบัญญัติตองผานเวทีสภาฯ ซ่ึงตอง
อาศัยความสัมพันธเชิงราบกับ สอบต. ใหผลักดันกิจกรรมดังกลาว ซ่ึงบทเรียนจากการดําเนินงานโครงการทํา
ใหการผลักดันแผนเขาสูขอบัญญัติทําไดลาชาและบางพ้ืนท่ีไมสามารถนําเขาขอบัญญัติได การแกไขปญหาดัง
กลาวคือบรรจุแผนดังกลาวใหอยูภายใตระบบหมวดบริหารงานของ อปท. คือ หมวดววัสดุ อุปกรณสํานักงาน 
และการใชงบประมาณจากกองทุนสุขภาพในลักษษระของกิจกรรมการอบรมตางๆ กลาวโดยสรุปชองทางการ
ผลักดันโครงการเขาสูขอบัญญัติของ อปท. ไดเขาสูชองทางดังนี้คือ 1) กองทุนสุขภาพ 2) หมวดคาใชจายวัสดุ 
อุปกรณสํานักงาน อปท. 3) เขาขอบัญญัติของ อปท. ในหมวดโครงสรางพ้ืนฐาน 4) อบต. และชุมชนรวมกัน
ทําเองโดยไมใชงบประมาณ เชน การปรับปรุงภูมิทัศนในวันสําคัญตางๆ 
 8) การปฏิบัติตามแผน 
  หลังจากทางทองถ่ินไดนําแผนความปลอดภัยทางถนนเขาสูขอบัญญัติแลว ก็นําแผนดังกลาว
ท่ีมาจากการวิเคราะหปญหา สาเหตุและการวางแผนการดําเนินงานรวมกันของผูนําความปลอดภัยทางถนน
และชุมชนไปสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
  ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนทําให พ้ืนท่ีมีดําเนินการตามแผนความปลอดภัยทางถนนท่ีวางไว 
 9) ติดตาม และสรุปบทเรียน 
  ทีมมหาวิยาลัยขอนแกน ไดลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินงาน และสรุปบทเรียนการดําเนินงาน
ของแตละพ้ืนท่ีรวมกับผูนําความปลอดภัยทางถนน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานท่ีผานมา
ตั้งแตเริ่มโครงการ ซ่ึงทําใหมหาวิทยาลัยขอนแกนไดทราบถึงสถานการณการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค
การดําเนินงาน และขอเสนอแนะจากผูนําความปลอดภัยทางถนนและชุมชน 
  ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน พ้ืนท่ีและมหาวิยาลัยขอนแกนไดบทเรียนและสามารถกําหนดแนวทางการ
ทํางานรวมกันในอนาคต 
  ขอคนพบจากการทํางาน  จากการไดลงติดตาม และสรุปบทเรียนการทํางาน ซ่ึงได
ขอเสนอแนะในแตละพ้ืนท่ี ตัวอยางเชน เรื่องผูนํา ซ่ึงบางพ้ืนท่ีตองการใหมีผูนําความปลอดภัยทางถนน
มากกวา 10 คน เพราะจะไดดูแลไดครอบคลุมทุกตําบล  และเรื่องการเก็บขอมูล ควรมีการสํารวจขอมูลทุก
ครัวเรือน โดยมอบหมายให อสม. เปนผูรับผิดชอบ และควรมีขอมูลดานสิทธิ กฎหมาย ท่ีประชาชนจะไดรับ
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รวมท้ังขอมูลดานอุบัติเขาไปใชในการวางแผนระบบปกติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ขอมูลจุดเสี่ยง
เพ่ือนําไปสูการวางแผนดานโครงสรางพ้ืนฐานของ อปท. และการนําเสนอขอมูลใหคนในพ้ืนท่ีรับรู ผานสื่อ
ประชาสัมพันธ เชน หอกระจายขาว และผูใหญบาน  
  

4. การประยุกตใชแนวคิดสามเหล่ียมเขย้ือนภูเขากับรูปแบบการแกไขปญหาดานความปลอดภัยทางถนนท่ี
สอดคลองกับบริบทในพ้ืนท่ี   
 การดําเนินงานของโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเนนการทํางานรวมกันภายใตกลไกสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาซ่ึงประกอบไปดวย  ภาควิชาการ  ไดแก  
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทาง
ถนน  ภาคราชการ  ไดแก  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  โรงเรียน  ขนสง
จังหวัด  แขวงการทางจังหวัด  และภาคประชาชน  ไดแก  ผูนําดานความปลอดภัยทางถนนในแตละพ้ืนท่ี  
เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานใหตําบลลดอุบัติเหตุและมีความปลอดภัยในชุมชน  ท้ังนี้ในการดําเนินงานของ
โครงการไดนําเอากลไกจากสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาเขามามีสวนรวมในการทําโครงการดานความปลอดภัยทาง
ถนนในพ้ืนท่ี  ภายใตบริบทของแตละพ้ืนท่ี  ซ่ึงสรุปรูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนจากการดําเนิน
โครงการเปน 4 รูปแบบตามรายละเอียดดังนี้ 
 4.1) รูปแบบความปลอดภัยทางถนนในเมืองทองเท่ียว 
  รูปแบบการจัดการความปลอดภัยในเมืองทองเท่ียว  เปนบทเรียนท่ีไดจากการดําเนินงาน
โครงการในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเชียงคาน  อ.เชียงคาน  จ.เลย  สภาพบริบทของพ้ืนท่ีดวยความเปนเปนเมือง
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  ประกอบกับเปนเสนทางผานไปยังแหลงทองเท่ียวของอําเภอเชียงคานได  ทําใหมี
ผูคนหลากหลายมาทองเท่ียวยังเมืองดังกลาว  ปจจุบันการทองเท่ียวในเชิงวัฒนธรรมเปนกระแสท่ีคนกําลัง
นิยมเปนอยางมาก  เชียงคานเปนอีกอําเภอท่ีกําลังเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียว  ดวยวิถีชีวิตของคนท่ีรักความ
สงบ  ใชชีวิตอยางเรียบงาย  จึงทําใหคนเมืองหลั่งใหลมาเพ่ือตองการหาความสงบ  ดานสภาพการจราจร
สถานการณปญหาของพ้ืนท่ีทองเท่ียวสวนใหญจะพบวา  ในชวงเทศกาลและวันหยุดการจราจรจะคับค่ัง  
เพราะนักทองเท่ียวจากหลายท่ีมารวมอยูท่ีอําเภอดังกลาว  และเนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีของเมืองท่ีมีขนาดเล็ก  
ทําใหถนน ซอย มีมาก  การไมคุนเคยกับเสนทางและวัฒนธรรมทองถ่ินทําใหสงผลใหเกิดอุบัติเหตุระหวาง
นักทองเท่ียวกับคนในพ้ืนท่ี  ดานพฤติกรรมการขับข่ีรถของคนอําเภอเชียงคานไมไดถูกปลูกฝงการปฏิบัติตาม
กฎจราจรอยางตอเนื่อง  การขับข่ีรถอาศัยความเคยชินและขับไมเร็วซ่ึงทําใหไมเกิดอุบัติเหตุ  แตเม่ือกลายเปน
เมืองทองเท่ียว  จํานวนรถท่ีสัญจรเขามายังเมืองกับพฤติกรรมเดิมของคนเชียงคานจึงเปนปจจัยใหเกิดอุบัติเหตุ
ในพ้ืนท่ี  จากขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุสวนใหญมักจะเกิดกับคนเชียงคานและจุดท่ีเกิดเหตุมักเปนทางออก
จากซอย  เพราะไมมีสัญญาณและปายเตือนเพ่ือใหชะลอความเร็ว  ดังนั้นการจัดการความปลอดภัยทางถนน
ในเมืองทองเท่ียวจึงจําเปนตองดําเนินงานควบคูกันระหวางการใหความรูเรื่องกฎจราจร  การรณรงคใหเกิด
พฤติกรรมดานความปลอดภัยท่ีถูกตอง  และมาตรการทางกฎหมายเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามกฎ  โดยมี
กระบวนการและข้ันตอนดังนี้ 
  1) การจัดตั้งกลไกเพ่ือดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน  กลไกเพ่ือพัฒนาดานความ
ปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี  เกิดจากการดําเนินงานรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกนภายใตโครงการพัฒนารูปแบบ
การจัดการความปลอดภัยทางถนนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กลไกดังกลาวประกอบดวยภาคีท่ีมา
จากภาครัฐ  ไดแก  เทศบาลตําบลเชียงคาน  และโรงเรียน  ภาคประชาชน  ไดแก  ผูนําชุมชน  อสม.  และคน
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ในพ้ืนท่ี  รวมท้ังสิ้น 10 คน  บทบาทของผูนําดานความปลอดภัยทางถนนของตําบลเชียงคานจะให
ขอเสนอแนะ  แลกเปลียนความคิดเห็น  ประสบการณ  และสะทอนปญหาของคนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนดนโยบายเพ่ือแกไขปญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีได    
  2) สํารวจขอมูลสถานการณและคนหาจุดเสี่ยง  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลสถานการณและ
พฤติกรรมของคนในตําบลเก่ียวกับดานความปลอดภัยทางถนน  และจัดทําแผนท่ีจุดเสี่ยงสําคัญท่ีเกิดอุบัติเหตุ  
เพ่ือนําเขาท่ีประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 
  3) การวางแผนกระบวนการรวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ี  โดยจัดประชุมคณะทํางานซ่ึง
ประกอบดวย  ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  ผูบริหารทองถ่ิน  โรงพยาบาล  สถานีตํารวจ  โรงเรียน  
ประธานชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของตางๆ  เพ่ือเสนอขอมูลจากการสํารวจและหาแนวทางรวมกันในการแกไข
ปญหาดานพฤติกรรมและจุดเสี่ยงในพ้ืนท่ี 
  4) การปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ี  และการจราจร  การปรับปรุงภูมิทัศนเปนสิ่งแรกท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีอํานาจในการพัฒนาพ้ืนท่ีสามารถทําได  การปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีไดแก  การติดตั้งไฟ
จราจรเพ่ิมเติม  ติดปายเตือนเพ่ือใหระมัดระวังในการสัญจร  และการทาสีบริเวณฟุตบาทเพ่ือใหเห็นจุดสําคัญ  
โดยใชงบประมาณในสวนการพัฒนาทางดานโยธาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาสนับสนุน   
  5) การใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมความปลอดภัย  โดยขอความรวมมือกับสถานี
ตํารวจใหมีมาตรการควบคุม  ตรวจจับผูกระทําผิดกฎจราจรอยางชัดเจนและเครงครัดบริเวณทางเขาอําเภอ  
และทางออกอําเภอ  เปนการสรางวินัยดานการจราจรใหคนเชียงคานและนักทองเท่ียวเพ่ือปองกันไมใหเกิด
อุบัติเหตุ    
  6) การรณรงคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในและนอกพ้ืนท่ี  ในเวทีประชาคมทุกวันพระซ่ึง
เปนกิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินออกไปรวมรับฟงความคิดเห็นกับประชาชนในพ้ืนท่ีเปนประจํา  จะ
ใชเวทีดังกลาวพูดคุยเรื่องงานอุบัติเหตุ  ทําความเขาใจระหวางหนวยงานภาครัฐและคนในพ้ืนท่ี  การฟนฟูวิถี
ชีวิตด้ังเดิมของคนเชียงคานโดยรณรงคใหเปนเมืองจักรยาน  รวมถึงการติดปายประชาสัมพันธ  รณรงคเพ่ือ
การเปนเมืองทองเท่ียวท่ีปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียวทราบ  เพ่ือใหรวมกันปฏิบัติตามกฎจราจร 
  จากกระบวนการดังกลาวไดสรุปเปนแผนภาพรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในเมือง
ทองเท่ียวโดยการทํางานท่ีเชื่อมโยงดังนี้ 
   
แผนภาพท่ี 6  รูปแบบการจัดการความปลอดภัยในเมืองทองเท่ียว 
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  บทบาทและการทํางานรวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ีโดยแตละภาคสวนมีบทบาทในการ
เสริมสรางความปลอดภัยทางถนนดังนี้ 
   1) เทศบาลตําบลเชียงคาน  มีบทบาทในดานการบริหารและพัฒนาใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  โดยในบทบาทการพัฒนาดานความปลอดภัยทางถนน  เทศบาลตําบลตองกําหนดให
เรื่องอุบัติเหตุเปนวาระหนึ่งของแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยพัฒนาในดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  การระบบขนสง
มวลชน  ออกแบบเสนทางสะดวกตอการสัญจรของรถท่ีเขามา  การจัดสรรพ้ืนท่ีจอดรถสําหรับนักทองเท่ียว
เพ่ือปองกันการกีดขวางทางจราจร  รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอม  การติดตั้งสัญญาณไฟในบริเวณจุด
เสี่ยง  ควบูกับการสรางพฤติกรรมอันดีในเรื่องความปลอดภัยทางถนน  โดยรณรงค  ประชาสัมพันธในเวที
ประชาคมในพ้ืนท่ีเพ่ือใหประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
   2) สถานีตํารวจ  มีบทบาทในการใชมาตรการทางกฎหมาย  การตั้งดาน  ตรวจ จับ 
ปรับจริง อยางตอเนื่อง  ตามบริเวณจุดสําคัญของอําเภอ  เชน  ทางเขาเมือง  ทางออกอําเภอไปสูแกงคุดคู  
การใชมาตรการดังกลาวเพ่ือเปนการจัดระบบจราจรใหเปนระเบียบ  เพ่ือสรางพฤติกรรมการเคารพกฎจราจร
ใหกับประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและนักทองเท่ียว    
   3) คนในพ้ืนท่ีและผูประกอบการ  สถานการณการเกิดอุบัติเหตุของเทศบาลตําบล
เชียงคาน  สวนใหญเกิดจากพฤติกรรมการขับข่ีรถของคนในพ้ืนท่ี  การเปนเมืองทองเท่ียวสงผลกระทบตอวิถี
ชีวิตของคนในพ้ืน  การทองเท่ียวนํามาซ่ึงเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน  ในขณะเดียวกันการท่ีมีคนภายนอกจํานวนมาก
สงผลตอการควบคุมพฤติกรรมของนักทองเท่ียว  เชน  พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล  พฤติกรรมการ
ขับรถ เนื่องจากมาตรการดานกฎจราจรยังไมมีการดําเนินงานอยางชัดเจน  การจัดรูปแบบความปลอดภัยทาง
ถนนจึงตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไปพรอมกับการใชมาตรการทางกฎหมาย  ดังนั้นคนเชียงคานตอง
ตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเอง  ปฏิบัติตามกฎจราจร  ฟนฟูวัฒนธรรมเดิม เชน การปนจักรยานเพ่ือ
สุขภาพและความปลอดภัยทางถนน  รวมถึงการใหความรวมมือกับเทศบาล  สถานีตํารวจ  โดยควบคุมการ
จอดรถของนักทองเท่ียวใหอยูในจุดจอดท่ีเหมาะสมตามท่ีเทศบาลจัดสรรไว รณรงคใหเปลี่ยนรถยนตเปน
รถจักรยาน  พรอมกับสรางมาตรการใหนักทองเท่ียวดําเนินตามกฎระเบียบ  เชน  กําหนดเวลาปดบาน  งดดื่ม
เครื่องดื่มแอลกฮอล  และรณรงคปนจักรยานในพ้ืนท่ีเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน  
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  ท้ังนี้จากการดําเนินงานไดสรุปถึงขอดีและขอจํากัดในการพัฒนาตามรูปแบบการสรางความ
ปลอดภัยในเมืองทองเท่ียวไวดังนี้ 
  1) ขอดีของรูปแบบการสรางความปลอดภัยในเมืองทองเท่ียว 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานในพ้ืนท่ี  และภาคประชาชน  ใหความสนใจ
และเขามามีสวนรวมในการจัดการความปลอดภัยทางถนนกับโครงการฯ อยางตอเนื่อง  ทําใหเกิดการทํางาน
อยางเปน “องคาพยพ” เพ่ือแกไขปญหาเรื่องความปลอดภัยทางถนน  และไดถูกนําไปใชในการกําหนด
นโยบายในหนวยงานระดับทองถ่ินได  
  2)  ขอจํากัดของรูปแบบการสรางความปลอดภัยในเมืองทองเท่ียว 
   การทํางานในลักษณะ “องคาพยพ” ดังเชนพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเชียงคาน  แมจะมี
ขอดีวาเปนการรวมมือกันทํางานจากหลายภาคสวนในพ้ืนท่ี  แตในการดําเนินงานตองอาศัยการพูดคุยรวมกัน
อยางตอเนื่อง  แตธรรมชาติของหนวยงานราชการจะมีการเคลื่อนยายเปลี่ยนแปลงตําแหนง  เม่ือเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย  จึงเปนผลใหงานดานอุบัติเหตุไมตอเนื่อง  ดังนั้นการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัยทางถนนท่ีตองอาศัยความรวมมือจากภาคราชการหลายๆ สวนจําเปนอยางยิ่งท่ีตอง
ผลักดันใหเปนวาระของจังหวัดโดยอาศัยคําสั่งแตงตั้งอยางเปนทางการ  และระบุบทบาทหนาท่ีใหชัดเจน  
เพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง 
  ดังนั้น  สิ่งสําคัญท่ีจะทําใหเมืองทองเท่ียวมีความปลอดภัยทางถนนไดจึงตองเริ่มจากการ
พัฒนาพฤติกรรมของคนในพ้ืนท่ีใหเคารพกฎจราจร  เจาของพ้ืนท่ีตองทําพฤติกรรมใหเปนแบบอยาง สราง
พฤติกรรมท่ีดีใหกับนักทองเท่ียวใหเคารพวัฒนธรรมทองถ่ิน ควบคูไปพรอมกับการจัดระบบโครงสราง
การจราจรอยางเปนระบบ 
 4.2  รูปแบบความปลอดภัยรวมกับผูนําชุมชน   
  รูปแบบการสรางความปลอดภัยทางถนนรวมผูนําชุมชน  เหมาะสําหรับบริบทพ้ืนท่ีท่ีอยูใกล
เมือง   มีถนนเสนหลักท่ีเชื่อมตอระหวางพ้ืนท่ีไปยังตัวจังหวัด  ภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนรูปแบบดังกลาวถึงนํามาใชในพ้ืนท่ี 2 ตําบล  ไดแก  ต.โพนทอง อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ และ ต.
โนนสูง  อ.เมือง จ.อุดรธานี  ท้ังสองพ้ืนท่ีมีบริบททางกายภาพท่ีคลายกันคือมีถนนเสนหลักซ่ึงอยูในการดูแล
ของแขวงการทาง สถานการณดานอุบัติเหตุของท้ังสองพ้ืนท่ีสวนใหญจะเกิดกับคนในตําบล  จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุ
บอยคือถนนท่ีเชื่อมตอไปถึงถนนหลัก  บนถนนดังกลาวมีการการขับข่ีรถจะใชความเร็วมาก  ซ่ึงเปนอันตราย
ตอคนในพ้ืนท่ีท่ีใชถนนเสนทางเพ่ือเขาไปสูตัวเมือง  อยางไรก็ตามการจัดการโดยการปรับปรุงถนน  ปรับปรุง
ไฟบนถนนเสนหลักมีขอจํากัดวาไมใชถนนท่ีทองถ่ินเปนผูดูแล  การปกปายเตือนหรือสัญญาณตางๆ ตองไดรับ
การอนุญาตจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ท้ังนี้การดําเนินงานท่ีผานมาไดมีการแจงเพ่ือใหมาปรับปรุงแตยังไมได
รับการแกไข  ดังนั้นรูปแบบการปลอดภัยทางถนนรวมกับผูนําชุมชน จึงถูกนํามาใชในการแกไขปญหาสําหรับ
พ้ืนท่ีท่ีมีถนนรวมกับหลายหนวยงาน  และไมสามารถแกไขได  โดยคิดบนพ้ืนฐานของการดูแลคนในพ้ืนท่ีใหมี
ความปลอดภัยกอนจะออกไปสูถนนเสนหลัก   
 
แผนภาพท่ี 7  รูปแบบความปลอดภัยรวมกับผูนําชุมชน  
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  โดยในรูปแบบดังกลาวมีกระบวนการดําเนินงานดังนี้ 
  1) การจัดตั้งกลไกเพ่ือดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน  กลไกเพ่ือพัฒนาดานความ
ปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี  เกิดจากการดําเนินงานรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกนภายใตโครงการพัฒนารูปแบบ
การจัดการความปลอดภัยทางถนนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กลไกดังกลาวประกอบดวยผูนําชุมชน  
เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เครือขาย อปพร. และเครือขายกลุมองคกรในระดับพ้ืนท่ี  รวมท้ังสิ้น 
10 คน  บทบาทของผูนําดานความปลอดภัยทางถนนของตําบลโพนทองและโนนสูงจะใหขอเสนอแนะ  แลก
เปลียนความคิดเห็น  ประสบการณ  และสะทอนปญหาของคนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนดนโยบายเพ่ือแกไขปญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี 
  2) สํารวจขอมูลสถานการณและคนหาจุดเสี่ยง  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลสถานการณและ
พฤติกรรมของคนในตําบลเก่ียวกับดานความปลอดภัยทางถนน  และจัดทําแผนท่ีจุดเสี่ยงสําคัญท่ีเกิดอุบัติเหตุ   
  3) วางแผนรวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเครือขายในพ้ืนท่ีเพ่ือผลักดันกิจกรรม
โครงการ  โดยจัดประชุมคณะทํางานซ่ึงประกอบดวย  ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  ผูบริหารทองถ่ิน  
สถานีตํารวจ  ผูนําชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของตางๆ  เพ่ือเสนอขอมูลจากการสํารวจ  โดยพบวาสภาพพ้ืนท่ี
ของท้ังสองตําบลอยูในบริเวณถนนเสนหลักเขาสูตัวจังหวัด  ผูท่ีเปนกลุมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสวนใหญจะ
เปนคนในตําบล  จึงไดมีการลงความเห็นรวมกันในการแกไขปญหาอุบัติเหตุ  โดยท้ังสองตําบลเนนไปท่ีการ
พัฒนากลุมผูนําชุมชนใหมีความรู  สามารถดูแล ปองกันอุบัติเหตุใหคนในพ้ืนท่ีได 
  4) จัดอบรมใหเครือขายผูนําชุมชน  โดยมีเปาหมายใหเกิดการขยายความรูไปกับผูนําระดับ
พ้ืนท่ี  รวมถึงการทํางานอยางเปนเครือขาย  เพ่ือดูแลความปลอดภัยของประชาชน  กิจกรรมการพัฒนาท่ี
เกิดข้ึนในรูปแบบดังกลาวจึงเปนลักษณะของการ  อบรมใหความรูกับผูนําชุมชนในเรื่องวินัยจราจร  การ
ปองกันเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ี  และการสรางเครือขายความปลอดภัยทางถนนโดยมีสวนรวมกับ อปพร. ในระดับ
ตําบล  และเครือขายการดูแลโดยใชวิทยุสื่อสารเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน   
  5) พัฒนาใหเครือขายผูนําเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาดานความปลอดภัยทางถนนใน
พ้ืนท่ี  โดยสงเสริมใหเกิดการนําความรูมาพัฒนากิจกรรมรวมกัน  เชน  กรณีตําบลโพนทอง  ใหผูนําชุมชนเปน
จราจรปองกันรถหนาโรงเรียนในพ้ืนท่ี  และดูแลความสงบเรียบรอยตามงานเทศกาลในชุมชนตนเอง  และ
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กรณีตําบลโนนสูง  ใหผูนําชุมชนทํางานอยางเปนเครือขายโดยใชวิทยุสื่อสารเพ่ือแจงเหตุตางๆ ในพ้ืนท่ี  
รวมถึงลงพ้ืนท่ีรวมกับ อปพร. ในการตรวจเวรยามในจุดเสี่ยงตางๆ  
  จากกระบวนการไดสรุปบทบาทของกลไกการทํางานตามรูปแบบการจัดการความปลอดภัย
รวมกับเครือขายผูนําชุมชนไดดังนี้ 
  1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น  บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบดัง
กลาวคือการเปนหนวยสนับสนุน  และผูบริหารทองถ่ินเขามามีสวนรวมกับงานดานปองกันและอุบัติเหตุ
โดยตรง  ระบบสนับสนุนในงานดานอุบัติเหตุถูกบรรจุในขอบัญญัติทุกป  การสนับสนุนใหกับ อปพร. และสราง
เครือขายจากผูนําทุกหมูบานใหรวมมือกันดูแลคนในพ้ืนท่ี  ตัวอยางกรณีตําบลโพนทอง  ท่ีตั้งงบประมาณ
สําหรับงานปองกันอุบัติเหตุ  อบรมผูนําทุกหมูบานใหเปน อปพร. เพ่ือมาทํางานดานจราจรปองกันอุบัติเหตุให
เด็กและเยาวชนในตําบล    
  2) หนวยงานในระดับพ้ืนท่ี  เชน  สถานีตํารวจ  หนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
และขนสงจังหวัด  ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีเชี่ยวชาญทางดานความรู  และสนับสนุนทางดานกิจกรรม กระบวนการ
ดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี  โดยบทบาทของหนวยงานดังกลาวจะมีสวนรวมในการเปนหนวย
เสริมสรางความรูเปนพ่ีเลี้ยงจัดอบรมใหผูนํามีความรูดานกฎระเบียบทางจราจร  โดยจัดรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  3) อปพร.  มีบทบาทดานการเปนพ่ีเลี้ยงแนะนํา  ใหคําปรึกษากับผูนําชุมชนในดานงาน
จราจร การแจงเหตุเม่ือเกิดปญหาในชุมชน  และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตนอยางเปน
เครือขาย เพ่ือดูแลคนในพ้ืนท่ี   
  4) ผูนําชุมชน  มีบทบาทในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในระดับพ้ืนท่ี  ในงานดาน
อุบัติเหตุผูนําชุมชนเปนสวนสําคัญท่ีตองเปนผูทราบขอมูลของลูกบาน  แจงเหตุและสงตอไปยังหนวยกูชีพ  อีก
ท้ังประชาสัมพันธ  โดยสื่อสารผานหอกระจายขาว  ใหลูกบานขับข่ีอยางระมัดระวัง  สรางเครือขายไปยังผูนํา
หมูบานอ่ืนเพ่ือดูแลประชาชนใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
  ขอดีและขอจํากัดตอรูปแบบการสรางความปลอดภัยทางถนนรวมกับผูนําชุมชน 
  ขอดีของรูปแบบการสรางความปลอดภัยทางถนนรวมกับผูนําชุมชน 
  - การใชเครือขายผูนําชุมชนทําใหงานดานการปองกันอุบัติเหตุมีความครอบคลุมไปทุก
หมูบานในตําบล  ผูนําไดในทุกหมูบานไดรับความรูทางดานการปองกันจราจรเพ่ิมข้ึน  มีการประสานงานและ
มีสวนรวมการทํางานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนกลไกท่ีมีระบบทําใหการมีการแกไขปญหามีความ
รวดเร็วข้ึน 
  - เม่ือเกิดการทํางานอยางเปนเครือขายและมีกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง  ทําใหผูบริหาร
ทองถ่ินเห็นความสําคัญของงานดานอุบัติเหตุโดยบรรจุเปนแผนงานโครงการเพ่ือรองรับกิจกรรมการแกไข
ปญหาของชุมชน 
  ขอจํากัดของรูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนรวมกับผูนําชุมชน 
  - การใชเครือขายผูนําชุมชนเพ่ือพัฒนาความปลอดภัยทางถนนทําใหมีระบบการดูแลอยาง
ครอบคลุมในตําบล  เปนการแกไขปญหาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในพ้ืนท่ี  แตในกรณีการเกิด
อุบัติเหตุบนถนนเสนหลักโดยเกิดกับคนภายนอก และอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีความคาบเก่ียวกับการดูแลของหนวยงาน
อ่ืน เชน มีปายโฆษณากีดขวางทัศนะวิสัยแตไมสามารถเอกปายออกไดเนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีของแขวงการทาง  
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อปท. ไมสามารถเขาไปจัดการปญหาเหลานี้ได  ตองรอการอนุมัติ  ซ่ึงสงผลตอระยะเวลาการแกไขปญหาท่ี
ลาชา  
 
 
 4.3 รูปแบบความปลอดภัยทางถนนรวมกับนักเรียน  มีบริบทอยางไร  นําไปใชอยางไร  และควร
พัฒนาอยางไร 
  รูปแบบการสรางความปลอดภัยทางถนนรวมกับนักเรียน  ภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการ
จัดการความปลอดภัยทางถนนโดย อปท. มี 2 พ้ืนท่ีท่ีดําเนินงานรูปแบบดังกลาว  ไดแก  ตําบลหนองหญา
ปลอง  และตําบลแคนเหนือ  จากขอมูลสถานการณของพ้ืนท่ี พบวา  สวนใหญผูประสบอุบัติเหตุทางถนนอยู
ในวัยเด็กและเยาวชนถึงรอยละ  40  โดยประสบเหตุในชวงการเดินทางไป-กลับโรงเรียน  ซ่ึงถือเปนชวงเวลา
เรงดวน  ดวยสาเหตุท่ีหมูบานกับโรงเรียนอยูหางกัน  อีกท้ังผูปกครองไมมีเวลาท่ีจะไปสงลูกหลาน  เด็กและ
เยวชนในพ้ืนท่ีสวนใหญจะใชรถจักรยานยนต  และรถรับ-สง เพ่ือเดินทางมายังโรงเรียน  ซ่ึงปจจัยเสี่ยงสําคัญ
คือเด็กและเยาวชนท่ีใชรถจักรยานยนตท่ีมีอายุนอยกวา 15 ป มีถึงรอยละ  27 (ขอมูลตําบลแคนเหนือ)และอยู
ในวัย 15 ปข้ึนไปมีรอยละ 34 (ขอมูลตําบลหนองหญาปลอง) ซ่ึงจากขอมูลดานอุบัติเหตุพบวา  ท้ังสองกลุม
ประสบอุบัติเหตุบอยครั้งกวาวัยทํางาน  ดังนั้นการใชรูปแบบความปลอดภัยทางถนนรวมกับนักเรียนจึงเหมาะ
สําหรับการปองกันและแกไขปญหาใหกับพ้ืนท่ีท่ีประสบกับเด็กและเยาวชน  โดยสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของไดแก  โรงเรียน  องคการบริหารสวนตําบล  แขวงการทาง  ขนสง  และโรงพยาบาล  
โดยพัฒนาใหเกิดความรูกฎจราจรและการขับข่ีท่ีปลอดภัยใหกับนักเรียน  จัดตั้งกลไกท่ีเปนนักเรียนอาสา
จราจรตนแบบ  กําหนดหลักสูตรเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  เพ่ือสรางพฤติกรรมท่ีปลอดภัยใหกับนักเรียนใน
พ้ืนท่ี  
 
แผนภาพท่ี 8  รูปแบบความปลอดภัยทางถนนรวมกับโรงเรียน 

 
 
  โดยการทํางานของรูปแบบดังกลาวมีกระบวนการทํางานดังนี้ 
  1) การจัดตั้งกลไกเพ่ือดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน  กลไกเพ่ือพัฒนาดานความ
ปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี  โดยใชกลไกผูน้ําดานความปลอดภัยทางถนนภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการ
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จัดการความปลอดภัยทางถนนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประกอบดวยผูนําชุมชน  เจาหนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เครือขาย อปพร. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  และเครือขายกลุมองคกรในระดับ
พ้ืนท่ี  รวมท้ังสิ้น 10 คน  บทบาทของผูนําดานความปลอดภัยทางถนนของตําบลแคนเหนือและตําบลหนอง
หญาปลองจะเปนผูประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ใหขอเสนอแนะ  แลกเปลียน
ความคิดเห็น  ประสบการณ  และสะทอนปญหาของคนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด
นโยบายเพ่ือแกไขปญหาอุบัติเหตุ 
  2) สํารวจขอมูลสถานการณและคนหาจุดเสี่ยง  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลสถานการณและ
พฤติกรรมของคนในตําบลเก่ียวกับดานความปลอดภัยทางถนน  และจัดทําแผนท่ีจุดเสี่ยงสําคัญท่ีเกิดอุบัติเหตุ   
  3) การนําเสนอขอมูลเพ่ือวางแผนรวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเครือขายใน
พ้ืนท่ีเพ่ือผลักดันกิจกรรมโครงการ  โดยจัดประชุมคณะทํางานซ่ึงประกอบดวย  ผูนําดานความปลอดภัยทาง
ถนน  ผูบริหารทองถ่ิน  สถานีตํารวจ  ผูนําชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของตางๆ  เพ่ือเสนอขอมูลจากการสํารวจ  
โดยพบวาเด็กและเยาวชนเปนกลุมเสี่ยงท่ีสําคัญตออุบัติเหตุ  ซ่ึงท้ังสองตําบลมีโรงเรียนขยายโอกาสในพ้ืนท่ี
และคอนขางมีเด็กจํานวนมากท่ีตองเดินทางไปเรียน  สวนใหญจะใชรถจักรยานยนตในการเดินทางเปนหลัก
อุบัติเหตุในพ้ืนท่ีเกิดข้ึนสวนใหญเกิดกับเด็กนักเรียนในตําบล  ซ่ึงเปนผลมาจากการไมรูจักวินัยการขับข่ี  จาก
ปญหาดังกลาวทําใหเกิดการถกปญหารวมกันโดยมีเปาหมายตองการพัฒนาใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีมีความรู
ในการขับข่ีรถท่ีถูกวิธี  และมีความรูดานกฎระเบียบท่ีถูกตอง  โดยผานกลไกของ “อาสาจราจรนอย” เพ่ือเปน
ตัวแทนของนักเรียนในการเผยแผความรู  พฤติกรรมท่ีเปนแบบอยาง 
  4) จัดกระบวนการเสริมสรางความรู  โดยอบรม จัดคายเพ่ือพัฒนานักเรียนในการเปนอาสา
จราจรนอย  โดยใหหนวยงานท่ีมีความรูในเรื่องความปลอดภัยทางถนน  เชน  สถานีตํารวจ  ขนสงจังหวัด  
แขวงการทางเขามาเปนวิทยากรในการจัดอบรมเรื่องวินัยจราจร  การสํารวจจุดเสี่ยงและการจัดการจุดเสี่ยงให
เด็กและเยาวชน  โดยคัดเลือกกลุมเด็กท่ีเปนกลุมเสี่ยงคือ  ชวงมัธยมท่ี 1-3 มาอบรมใหความรู  และสราง
ตนแบบจราจรท่ีเปนตัวแทนของนักเรียนในการจัดระบบความปลอดภัยหนาโรงเรียนทุกเชา  เพ่ือปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนในโรงเรียน 
  5) พัฒนากิจกรรมใหนักเรียนเปนตนแบบความปลอดภัยทางถนน  โดยผูนําความปลอดภัย
ทางถนน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และโรงเรียนตนแบบ  พัฒนากิจกรรมของนักเรียนในการเปนจราจร
ปองกันรถใหกับนักเรียนในโรงเรียนชวงเชาและเย็น  รวมถึงการเปนกลุมท่ีถายทอดความรูใหกับนักเรียนรุน
นอง  โดยจะจัดกิจกรรมการอบรมใหความรูและเกิดจราจรตนแบบในทุกป  
  กลไกจากกระบวนการดังกลาวไดมีบทบาทสําคัญในการผลักดันรูปแบบการสรางความ
ปลอดภัยทางถนนใหนักเรียนโรงเรียน  โดยมีบทบาทการทํางานรวมกันดังนี้ 
  1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น   มีบทบาทในการเปนหนวยสนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณท่ีจําเปน  ประสานงานเพ่ือสรางภาคีกับท้ังโรงเรียนและวิทยากรจากหนวยงานในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือจัด
อบรมใหกับเด็กและเยาวชน  การนําความรูเรื่องจุดเสี่ยงมาประยุกตกับการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานซ่ึง
เปนอีกบทบาทหนึ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินทําไดมาปรับปรุงเพ่ือลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุใหกับคนใน
พ้ืนท่ีและคนภายนอก 
  2) หนวยงานในพ้ืนท่ี  เชน  ขนสง แขวงการทาง และโรงพยาบาล  มีบทบาทในการเปน
วิทยากร  โดยทางขนสงและแขวงการทางเปนสวนสนับสนุนดานความรูดานกฎจราจรและการขับข่ีท่ีปลอดภัย
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ใหกับนักเรียนในโรงเรียนท่ีถูกตอง  รวมถึงความรูจากทางโรงพยาบาลทางดานการปฐมพยาบาลเบื้องตนท่ี
จําเปนเม่ือเกิดเหตุในพ้ืนท่ี  เพ่ือใหอาสาจราจรตนแบบจะสามารถชวยเหลือผูประสบเหตุไดอยางถูกวิธี 
  3) โรงเรียน  การกําหนดใหมีหลักสูตรเรื่องความปลอดภัยทางถนนใหเด็กนักเรียนใน
โรงเรียน  และจัดตั้งตัวแทนนักเรียนเพ่ือเปนอาสาจราจรตนแบบดูแลนักเรียนในพ้ืนท่ี  และเปนกระบอกเสียง
สําคัญในการแจงเหตุท่ีจะเกิดอันตรายกับคนในพ้ืนท่ีตนเอง 
  4) ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  มีบทบาทในการเปนผูประสานงานใหเกิดเวทีการ
ประชุมเพ่ือแกไขปญหารวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี   และ
โรงเรียน  รวมถึงเปนผูผลักดัน  ติดตามการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการกําหนดแผนงาน
โครงการดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี 
  ขอดีและขอจํากัดของรูปแบบการสรางความปลอดภัยทางถนนรวมกับนักเรียนในโรงเรียน 
  ขอดีของการจัดการรูปแบบการสรางความปลอดภัยทางถนนรวมกับนักเรียน  
  - การเริ่มตนในการพัฒนาดานความปลอดภัยทางถนน  โดยเริ่มจากนักเรียนและสรางการมี
สวนรวมเปนอาสาจราจรตนแบบเปนการปลูกฝงเรื่องวินัยจราจร และฝกใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีให
ความสําคัญตอเรื่องความปลอดภัยทางถนน  ทําใหเกิดตนแบบสําหรับเด็กซ่ึงสงผลตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียน  อีกท้ังสรางพฤติกรรมท่ีดีในการขับข่ีใหกับผูปกครองในตําบลได 
  - การสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน  ทําใหหนวยงานในระดับพ้ืนท่ีใหความสนใจ  
และเห็นความสําคัญท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมดังกลาว  เปนการสรางภาคีรวมกัน  ทําใหสามารถระดมความ
รวมมือ  ทุนและทรัพยากรจากหนวยงานตางๆ มาพัฒนาดานความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนท่ี   
  ขอจํากัดตอการทํางานในรูปแบบการสรางความปลอดภัยทางถนนรวมกับนักเรียน 
  - การปลูกฝงพฤติกรรมอันดีในเรื่องความปลอดภัยทางถนนเพ่ือใหเด็กเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงไปยังผูปกครอง  และคนในพ้ืนท่ี    ซ่ึงอาจไมครอบคลุมไปทุกพ้ืนท่ี  ในการทํากิจกรรมรวมกับเด็ก
ตองอาศัยผูมีประสบการณ  อาศัยปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีจะสงผลตอการรับรู  อีกท้ังเม่ือเด็กเรียนจบในแต
ละปจะยายสถานท่ีเรียน  ความรูท่ีไดรับจะขาดชวง  ดังนั้นรูปแบบการพัฒนารวมกับเด็กจึงเปนกระบวนการท่ี
ตองใชระยะเวลาและกิจกรรมอยางตอเนื่องอยางเปนระบบ  โดยบรรจุลงเปนหลักสูตรของโรงเรียนเพ่ือให
ครอบคลุมกับนักเรียนทุกระดับชั้น 
 
 
 
 4.4 รูปแบบความปลอดภัยโดยตอยอดกับกิจกรรมชุมชน  
  รูปแบบความปลอดภัยทางถนนรวมกับชุมชน  เปนรูปแบบท่ีใชการตอยอดกับกิจกรรมหรือ
ทุนเดิมในชุมชน  ภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดย อปท. มี 2 ตําบลท่ีมี
ลักษณะการบริหารจัดการดังกลาว  คือ  ตําบลปาปอ  และตําบลสวนหมอน  ขอจํากัดของพ้ืนท่ีดังกลาวคือมี
ระบบการพัฒนาดานความปลอดภัยทางถนนอยูแลว เชน  การตั้งดานในชวงเทศกาล  มีการปรับปรุงภูมิทัศน
ตามวันสําคัญตางๆ  การใหความรูและอบรม อปพร.  และรณรงคใหความรูกับประชาชนในการสวมหมวก
นิรภัย  ดังนั้นการประสานโครงการเขาสูขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีขอจํากัดเนื่องจาก
งบประมาณถูกกําหนดและมีกิจกรรมท่ีใชงบประมาณอยางชัดเจนไวแลว  ดังนั้นรูปแบบดังกลาวจะเนนไปท่ี
การพัฒนาตอยอดจากกิจกรรมท่ีมีอยู  เชน  การแทรกหลักสูตรความรูเรื่องการวิเคราะหจุดเสี่ยงในการอบรม
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ของ อปพร.  ในการปรับปรุงภูมิทัศนเนนท่ีการปรับปรุงโดยใหชาวบานคิด วิเคราะหจัดการจุดเสี่ยงโดยใช
ทุนเดิมและภูมิปญญาทองถ่ินตนเอง  และตอยอดจากกิจกรรมหรือใชทุนเดิมในพ้ืนท่ี  เชน  การขยายผลจาก 
บ.โนนตุน  มีกิจกรรมหมูบานความปลอดภัยทางถนนซ่ึงทุกคนจะมีมาตรการการสวมหมวกนิรภัยรวมกัน  มี
ระบบการปรับโดยขอตกลงของชุมชน  หรือจากเครือขายงดเหลาในงานบุญตําบลปาปอ และสอดแทรก
กิจกรรมเพ่ือใหเครือขายนําเรื่องความปลอดภัยทางถนนเขาไปเสริมกิจกรรมดังกลาว 
 
แผนภาพท่ี 9 รูปแบบความปลอดภัยโดยตอยอดกับกิจกรรมชุมชน 

 
 
  โดยรูปแบบการสรางความปลอดภัยทางถนนมีกระบวนการพัฒนาดังนี้ 
  1) การจัดตั้งกลไกเพ่ือดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน  กลไกเพ่ือพัฒนาดานความ
ปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี  โดยใชกลไกผูน้ําดานความปลอดภัยทางถนนภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการ
จัดการความปลอดภัยทางถนนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประกอบดวยผูนําชุมชน  เจาหนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เครือขาย อปพร. อสม. และเครือขายกลุมองคกรในระดับพ้ืนท่ี  รวมท้ังสิ้น 10 คน  
บทบาทของผูนําดานความปลอดภัยทางถนนของตําบลสวมหมอนและปาปอจะเปนผูประสานการทํางานกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาดานความปลอดภัยทางถนนในตําบล   
  2) สํารวจขอมูลสถานการณและคนหาจุดเสี่ยง  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลสถานการณและ
พฤติกรรมของคนในตําบลเก่ียวกับดานความปลอดภัยทางถนน  และจัดทําแผนท่ีจุดเสี่ยงสําคัญท่ีเกิดอุบัติเหตุ   
  3) จัดประชุมเพ่ือนําเสนอขอมูลเพ่ือวางแผนแกไขปญหารวมกันกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  โดยจัดประชุมคณะทํางานซ่ึงประกอบดวย  ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  ผูบริหารทองถ่ิน  ผูนํา
ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของตางๆ  เพ่ือเสนอขอมูลจากการเก็บขอมูล  สภาพปญหาของท้ังสองพ้ืนท่ีมีลักษณะ
คลายกันคือ  อุบัติเหตุสวนใหญเกิดกับคนในพ้ืนท่ีและเกิดจากพฤติกรรมความประมาท  เชน  เมาแลวขับ  
ดังนั้นการแกไขปญหาของพ้ืนท่ีจึงเนนไปท่ีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในตําบล  แตเนื่องจากแผน
กิจกรรมดานการแกไขปญหาอุบัติเหตุไดถูกกําหนดอยางชัดเจนแลว ไมสามารถแทกกิจกรรมอ่ืนๆ ได  จึงได
สรุปรวมกันถึงการทํางานดานความปลอดภัยทางถนนในการใชความรูทางวิชาการแกไขปญหา  และตอยอด
กิจกรรมกลุมองคกรเดิมท่ีทํางานเก่ียวของกับอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี  
  กลไกจากกระบวนการดังกลาวไดมีบทบาทสําคัญในการผลักดันรูปแบบการสรางความ
ปลอดภัยทางถนนในชุมชน  โดยมีบทบาทการทํางานรวมกันดังนี้ 
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  1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีบทบาทในการกําหนดนโยบายเพ่ือแกไขปญหาดานความ
ปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนท่ี  การสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะถูกกําหนดในแผนงาน
ทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  หมวดวัสดุอุปกรณ  และโครงการผาน
กองทุนสุขภาพตําบล  ตําบลปาปอและตําบลสวนหมอนไดกําหนดใหงานดานความปลอดภัยทางถนนเขาไปอยู
ในหมวดของงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยกําหนดเปนกิจกรรมการตั้งดานในชวงเทศกาล  การ
อบรม อปพร. ในทุกป  ดังนั้นบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ  วัสดุ
อุปกรณ  เอ้ืออํานวยความสะดวกในการจัดอบรม 
  2) ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  มีบทบาทในการผลักดันกิจกรรมดานความปลอดภัย
ทางถนน  แตเนื่องจากท้ังสองพ้ืนท่ีมีความจํากัดทางดานงบประมาณ  การผลักดันใหเกิดกิจกรรมเพ่ือสราง
ความปลอดภัยทางถนนจึงทําไมไดเทาท่ีควร  ดังนั้นผูนําดานความปลอดภัยทางถนนจะมีสวนในการให
ขอเสนอแนะ  เพ่ิมเติม  และนําเอาความรูท่ีไดจากการพัฒนาศักยภาพรวมกับคณะทํางานท้ังดานการเก็บ
ขอมูล  การจัดการจุดเสี่ยง  ไปแทรกในตัวกิจกรรมตามระบบปกติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3) คณะทํางานมหาวิทยาลัยขอนแกน  จากการดําเนินงานรวมกับพ้ืนท่ีพบวา  ท้ังตําบลปา
ปอและตําบลสวนหมอนยังมีขอจํากัดตอการผลักดันงบประมาณสนับสนุนดานการพัฒนาความปลอดภัยทาง
ถนน  เนื่องจากชองทางการสนับสนุนกิจกรรมไมเปนไปตามกรอบระเบียบ  อีกท้ังการผลักดันโครงการไมไดอยู
ในชวงระยะเวลาของการจัดทําแผน  ดังนั้นบทบาทของคณะทํางานมหาวิทยาลัยขอนแกนจึงตองเปนสวนเสริม
พลังความรู  การเชื่อมประสานกับเครือขายในระดับพ้ืนท่ีท่ีทํางานเก่ียวของ  เชน  เครือขายปลอดเหลา  
เครือขายชุมชนลดอุบัติเหตุ  ใหขยายผลไปสูพ้ืนท่ีใกลเคียง  อีกท้ังการเอ้ือใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหและ
แทรกความรูเรื่องการจัดการจุดเสี่ยงใหเขาไปอยูในหลักสูตรการอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
  ขอดีและขอจํากัดในการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนรวมกับชุมชน 
  ขอดีของการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนรวมกับชุมชน 
  - การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินของท้ังสองพ้ืนท่ีมีแผนรองรับในดานความปลอดภัยทาง
ถนนท่ีบรรจุในขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูแลว  เปนโอกาสสําคัญท่ีจะผสานความรูเรื่องงาน
ปองกันอุบัติเหตุและความรูในการจัดการจุดเสี่ยงเขาสูหลักสูตรของกิจกรรมปกติ 
  - เนื่องจากท้ังตําบลปาปอและตําบลสวนหมอนมีทุนเดิมในระดับพ้ืนท่ี  เชน  เครือขายงาน
บุญปลอดเหลา  เครือขายชุมชนลดอุบัติเหตุ  ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการทํางานดานอุบัติเหตุ  การตอ
ยอดจากทุนเดิมและความสําเร็จทําใหเกิดการสรางภาคีเครือขายการทํางาน  ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ี
หลากหลาย  เปนตัวอยางในการบูรณาการแกไขปญหาของพ้ืนท่ีรวมกัน   
  ขอจํากัดในการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนรวมกับชุมชน 
  -  กิจกรรมท่ีมีในตําบลยังเนนไปท่ีการอบรมใหกับ อปพร. และกูชีพ  ซ่ึงองคความรูท่ีไดรับจะ
อยูท่ีตัวผูไดรับการอบรม  ไมไดถูกถายทอด  ทําใหความรูเรื่องความปลอดภัยทางถนนไมกระจายลงไปยังคนใน
พ้ืนท่ี 
  - การมีระบบโครงการ และงบประมาณสนับสนุนในทุกป ทําใหการประสานกิจกรรมท่ีภาค
ประชาชนตองการทําคอนขางยาก  เนื่องจากจะถูกขอจํากัดดานงบประมาณเปนตัวครอบใหเกิดกิจกรรมใหมๆ  
 
5. การสังเคราะหความรูจากกระบวนการดําเนินงานโครงการ  และชุดความรูท่ีจําเปนตอการพัฒนางาน
ดานความปลอดภัยทางถนน 
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 5.1  การพฒันาผูนํ้า 

  1) วิธีการคดัเลือกผูนํ้าด้านความปลอดภยัทางถนน  

    การประสานงานกับพ้ืนท่ีเพ่ือคัดเลือกผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  ทาง
โครงการฯ ไดดําเนินการใน 2 ระดับ  คือ  การเขาไปประสานงานกับผูบริหารเพ่ือทําความเขาใจโครงการ  
และการจัดประชุมชี้แจงโครงการในระดับตําบลและคัดเลือกผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  ซ่ึงแตละพ้ืนท่ี
ไดมีวิธีการคัดเลือกท่ีแตกตางกันโดยสรุปวิธีการคัดเลือกเปน 3 วิธีการหลักๆ ดังนี้ 
   1) ประชาสัมพันธและแจงผูใหญบานทุกหมูบาน  ใหสงตัวแทนเพ่ือเขารวมเวที
ประชาคมตําบลเพ่ือคัดเลือกผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  และจัดเวทีระดับตําบลเพ่ือคัดเลือกผูนําฯ โดย
ใหมี สายตรวจ  ส.อบต. และ อสม. เขารวมในการประชุมดังกลาว   
   2) องคการบริหารสวนตําบลจะทําการคัดเลือกผูนําท่ีมีความเหมาะสมกับงาน
โครงการ  เชน  ใหมีสัดสวนของ อปพร. หนวยกูชีพ  มารวมในกลุมผูนําดานความปลอดภัยทางถนน (ตําบลปา
ปอ) 
   3) การระบุตัวคนเขารวม  และดึงหนวยงานมารวมเปนสวนหนึ่งของกลไกดานความ
ปลอดภัยทางถนน  โดยสงจดหมายเชิญไปยังหนวยงานในพ้ืนท่ี  เชน รพสต.  โรงเรียน  โรงพยาบาล  เปนตน  
และจัดประชุมเพ่ือทําการคัดเลือกผูนําดานความปลอดภัยทางถนน   
  ท้ังนี้ไดใหแตละพ้ืนท่ีกําหนดคุณสมบัติของผูนําความปลอดภัยทางถนนโดยคํานึงถึงพรอมใน
การทํางานใหกับพ้ืนท่ี  โดยไดรวมกันกําหนดคุณสมบัติของผูนําความปลอดภัยทางถนนไวดังนี้ 

- ควรมีความพรอมในการทํางาน 
- เขารวมประชุมอยางตอเนื่อง 
- สามารถเปนสื่อบุคคล 
- มีความรู  สามารถใหความรูในการแกไขจุดเสี่ยงไดดวยตนเองได 
- ติดตามงานกับ อบต. ไดตอเนื่อง 
- เปนตนแบบของการมีพฤติกรรมท่ีดีในดานความปลอดภัยทางถนน  เชน  การ

สวมหมวกนิรภัย 
  โดยคัดเลือกผูนําจากเวทีชี้แจงโครงการในระดับพ้ืนท่ี  ดวยวิธีการประชาคมระดับตําบล  ให
ประชาชนมีสวนรวมเสนอตัวแทนท่ีจะดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน  กําหนดคุณสมบัติใหมี
ครอบคลุมกับผูมีสวนไดสวนเสีย  สามารถเขารวมกิจกรรมกับโครงการได  เปนบุคคลผูเสียสละ  และชาวบาน
ใหความเชื่อถือ  เชน เจาหนาท่ี รพสต., อปพร.,อสม., รวมไปถึงบุคลากร อปท. และ องคกรชุมชน   
  ซ่ึงทีมหาวิทยาลัยขอนแกนจะมีบทบาทเปนพ่ีเลี้ยงในกระบวนการ  โดยทําความเขาใจใหคน
ในพ้ืนท่ีเห็นความสําคัญของงานดานอุบัติเหตุ  ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  และสรางกระบวนการมีสวน
รวมใหคนในพ้ืนท่ีรวมวิเคราะหปญหา  และวางแผนการดําเนินงานรวมกับคณะทํางาน   
  ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนทําใหไดผูนําดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น  70 คน  
ประกอบดวยหลายภาคสวนสําคัญ  ไดแก  ส.อบต.  เจาหนาท่ี อปท.  อปพร.  อสม. รพสต. โรงเรียน  ตัวแทน
เยาวชน  ผูนําหมูบาน  หนวยกูชีพตําบล  ตามรายละเอียดในแผนภาพตอไปนี้   
แผนภาพท่ี 10  แสดงสัดสวนของผูนําดานความปลอดภัยทางถนน 
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จนท.

อบต., 19

อปพร., 9

อสม., 4
รพสต., 5โรงเรียน, 5

ตัวแทน

เยาวชน, 3

ตัวแทน

ชาวบาน, 13

กูชีพประจํา

หมูบาน, 1

ส.อบต., 11

 
  
  โดยวางบทบาทการทํางานของผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  ใหเปนผูนําดานการ
เปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ี  การทํางานจึงทําใหสอดคลองกับงานหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายในระบบปกติ  และให
งานดานอุบัติเหตุเสริมการทํางานเพ่ิมเติม  ภายใตโครงการฯ ผูนําดานความปลอดภัยทางถนนประกอบไปดวย
หลายภาคสวนท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี  ซ่ึงทําใหบทบาทในการเสริมสรางงานดานอุบัติเหตุของแตละสวนแตกตางกัน
ดังนี้ 
   - เจาหนาท่ี อบต.  มีบทบาทในการเปนผูประสานงานระหวางคณะทํางานโครงการ  
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และผูนําดานความปลอดภัยในพ้ืนท่ี  อีกท้ังเอ้ืออํานวยใหเกิดการ
พูดคุย  สนับสนุนดานวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตองาน 
   - สมาชิก อบต. โดยท่ัวไปจะมีบทบาทในการผลักดันโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ี  ความ
คาดหวังตอกลไกดังกลาวคือเปนตัวแทนของหนวยงานทองถ่ิน  ดูแลใหการสนับสนุนงานดานอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี  
รวมถึงเสนอปญหา  ผลักดันใหเกิดโครงการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาดานอุบัติเหตุ 
   - อปพร.  เครือขายดาน อปพร. มีบทบาทในการรักษาความสงบในพ้ืนท่ีชุมชน
ตนเอง  รวมถึงบทบาทในการตั้งดานชวงเทศกาลสําคัญ  โดยท่ัวไปการทํางานของหนวย อปพร. เปนลักษณะ
การรักษาความเรียบรอยในงานชองชุมชน  การเฝาดานในชวงเทศกาล  ดังนั้นในการดําเนินงานกับโครงการฯ 
จึงคาดหวังตอกลไกดังกลาวคือเปนผูปฏิบัติการในระดับพ้ืนท่ี  จะทําใหการดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนมี
ความครอบคลุมทุกหมูบาน   
   - อสม.  มีบทบาทในดานการพัฒนาสุขภาพใหกับประชาชน  ซ่ึงในการทํางานปกติ
จะเนนไปท่ีการเฝาระวังโรคไมติดตอ  เชน  การคัดกรองเบาหวาน  ความดัน  การตรวจลูกน้ํา ยุงลาย  
บทบาทในดานงานอุบัติเหตุยังมีนอย  การให อสม. เขามามีสวนรวมมาเปนผูนําดานความปลอดภัยทางถนนจึง
เปนการพัฒนาบทบาทใหเปนผูเฝาระวังมากกวาการตั้งรับดานสุขภาพ  ใหมองความสําคัญเรื่องของงาน
อุบัติเหตุโดยทํางานเชื่อมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเม่ือเกิดเหตุตางๆ      
   - ผูนําหมูบาน  เชน  ผูใหญบาน  กรรมการหมูบาน  การดําเนินงานของโครงการ
โดยผานผูนําดานความปลอดภัยทางถนนในระดับตําบล  อาจยังไมครอบคลุมกับทุกหมูบาน  ดังนั้นการดึงเอา
กลุมของผูนําชุมชนเขามามีสวนรวมจึงเปนเรื่องสําคัญ  เพราะกลุมคนเหลานี้จะมีบทบาทสําคัญในทุกพ้ืนท่ี  ท้ัง



57 

 

ในระดับการสื่อสาร  ความเชื่อม่ัน  และการตัดสินใจ  การทํางานผานผูนําทุกหมูบานจึงเปนการทําใหงานเรื่อง
อุบัติเหตุเขาถึง  ผูนําหมูบานถูกคาดหวังใหมีบทบาทของการประสานงาน  การประชาสัมพันธเรื่องงาน
อุบัติเหตุใหกับลูกบานใหมีระบบปองกันคนในชุมชนตนเองใหระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ   
   - หนวยกูชีพฉุกเฉิน (EMS)  การใหหนวยกูชีพฉุกเฉินเขามารวมเปนสวนหนึ่งของ
ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  เนื่องจากกลุมดังกลาวมีการทํางานแบบลักษณะเครือขาย  ดังนั้นกลุมคน
เหลานี้จะเปนผูท่ีรูขอมูลสําคัญเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุของพ้ืนท่ี  สาเหตุสําคัญท่ีเกิด  และนํากลุมคนเหลานี้
มาแลกเปลี่ยนขอมูล พัฒนาระบบขอมูลใหเปนปจจุบัน  และการทํางานโดยอาศัยเครือขายในการทํางานอยาง
เปนระบบ  จะนํามาสูการวางแผนเพ่ือพัฒนาความปลอดภัยทางถนนอยางเปนระบบและตรงกับสถานการณ
ปญหาของพ้ืนท่ี 
   - เครือขายเยาวชน  เห็นไดวาบางพ้ืนท่ี กลุมเสี่ยงตอเรื่องอุบัติเหตุคือกลุมเด็ก
เยาวชน  การใชเครือขายเยาวชนมารวมในผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  มีเปาหมายเพ่ือใหเครือขาย
ดังกลาวนําไปสูผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชน  ไดมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบานตนเอง  มีพ้ืนท่ีใหไดแสดง
ความคิดเห็น โดยใชพลังของคนรุนใหมทํางานและปองกันอุบัติเหตุของคนในพ้ืนท่ี  ซ่ึงเม่ือเด็กเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสูในทางท่ีดีจะสงผลใหผูปกครองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานความปลอดภัยทางถนน
ใหดีข้ึน  
   - โรงเรียน ครู อาจารย  ผูบริหารโรงเรียน การผลักดันใหเกิดหลักสูตรดานความ
ปลอดภัยทางถนน  จึงจําเปนตองใหโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการทํางาน เพราะเด็กเยาวชนจะใชชีวิตใน
โรงเรียนมากกวาท่ีบาน  และเด็กจะเชื่อฟงครู อาจารย มากกวาพอแม  ดังนั้นการจะใหเด็กมีพฤติกรรมดาน
ความปลอดภัยทางถนนท่ีดีตองอาศัยบทบาทของโรงเรียนเปนแหลงในการใหความรู และจัดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมเพ่ือสรางความรู ความเขาใจตอเรื่องงานอุบัติเหตุใหดีข้ึน 
  ขอสังเกตจากกระบวนการคัดเลือกผูนํา  พบวา 
   - สัดสวนของผูนําในแตละพ้ืนท่ีมีความหลากหลาย  ครอบคลุมทุกกลุม  แตยังไดรับ
ความรวมมือนอยเนื่องจากเปนหนวยงานท่ีคุนเคย  แตกับหนวยงานอ่ืนจะใหความรวมมือดีกวา 
   - ในกลไกลของผูนําดานความปลอดภัยทางถนนยังขาดการมีสวนรวมจากแกนนํา
เยาวชน   
   - การจํากัดจํานวนผูนําดานความปลอดภัยทางถนน 10 คน  ทําใหไมสามารถดูแล
ไดอยางท่ัวถึง   
   - การดึงตํารวจเขามามีสวนรวมกับโครงการเปนเรื่องท่ียากเพราะมีการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงบอยครั้ง   
   - ผูนํายังไมเขาใจบทบาทของตนเอง   
   - มีกิจกรรมท่ีเสริมการทํางานและบทบาทของผูนํานอย 
  จากการวิเคราะหกลไกการทํางานดานความปลอดภัยทางถนนจากการดําเนินงาน 1 ป พบวา  
กลไกดังกลาวเปนกลไกท่ีคนในพ้ืนท่ีเห็นวามีสวนสําคัญตองานอุบัติเหตุ  เพราะมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง  แต
การทํางานท่ีเกิดข้ึนในบางพ้ืนท่ีมีการปรับเปลี่ยนกลไกเนื่องจากภารกิจของงานและระยะเวลาท่ีไมตรงกัน  การ
ใชกลไกผลักดันนโยบายไปสู อปท. คอนขางมีอุปสรรคเนื่องจากไดรับผลกระทบจากนโยบายรัฐ  จึงทําใหกลไก
ดังกลาวไมสามารถตอรอง  ผลักดันโครงการได  จากการสังเคราะหความรูรวมกับผูนําดานความปลอดภัยทาง
ถนนท้ัง 7 ตําบล ไดมีขอเสนอเก่ียวกับการคัดเลือกผูนําดังนี้ 
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  1) ควรเพ่ิมจํานวนของผูนําดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีใหมากข้ึน  เพ่ิมในสวนผูนําท่ี
เปน ผูใหญบาน  อบต.  อสม. ส.อบต.  พนักงานเจาหนาท่ีของ อบต.  ปลัด อบต.  อปพร.  กลุมองคกร :  
เจาหนาท่ี รพ.สต.  โรงเรียน  ตํารวจ  โรงพยาบาล  และผูบริหาร อปท.ใหเปนบทบาทหนาท่ีท่ีปรึกษา 
  2) แกนนําหลักท่ีขาดไมได  ไดแก  1) ผูใหญบาน  เพราะจะเปนผูท่ีรูขอมูลและควบคุมพ้ืนท่ี 
ควบคุมคนได  และในสวนของ อปท.จะตองเปน  2) ปลัด หรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  และ 3) กลุมองคกร 
  ท้ังนี้  จึงสรุปไดวากลไกท่ีพัฒนาข้ึนยังเปนกลไกภายในซ่ึงเม่ือเกิดผลกระทบทางนโยบายทํา
ใหการทํางานหยุดชะงัก แนวทางการพัฒนาดานผูนําความปลอดภัยทางถนนคือการดึงภาคีภายนอกเขามามี
สวนรวมในโครงการ  เชน  การดึงผูท่ีมีทุนทางสังคม  เชน  พระสงฆ  ปราชญชาวบานท่ีคนใหความนับถือ  
ภาคีท่ีเปนเจาของทุนทางทรัพยากร  เชน  กองทุนสุขภาพ  สํานักงานขนสง  แขวงการทาง  เปนตน  เพ่ือ
สงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่อง   
  2) การจัดกระบวนการเรียนรู     
   โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนไดมีการทําความเขาใจ
กระบวนการทํางานกับกลุมเปาหมาย  และพัฒนาศักยภาพผูนําและนําความรูท่ีไดมาปฏิบัติการจริง โดยจัด
กระบวนการเรียนรูในเรื่อง การเก็บขอมูล จัดทําแผนท่ีความปลอดภัยในการใชรถใชถนนในตําบล ประมวลผล 
และวิเคราะหขอมูล การจัดทําแผนปฏิบัติการ การผลิตและใชสื่อ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกัน
ระหวางนักวิชาการดานความความปลอดภัยทางถนน กับ แกนนําในทองถ่ินเรื่องรูปแบบกิจกรรมการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน 7 พ้ืนท่ี เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแผนท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี  เพ่ือใหผูนําดานความ
ปลอดภัยทางถนนท้ัง 7 พ้ืนท่ีมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการและข้ันตอนการทํางานรวมกัน  มี
ทักษะในการเก็บขอมูล และจัดทําแผนท่ีความปลอดภัยในการใชรถใชถนนในตําบล สามารถนําขอมูล
สถานการณ และแผนท่ีความปลอดภัยในการใชรถใชถนนในตําบล มาวางแผนในระดับนโยบายเพ่ือแกไข
ปญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี  จากการจัดกระบวนการเรียนรูภายใตโครงการฯ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้  
   1) การเปล่ียนแปลงในระดับชุมชน ตําบล 
   - มีมาตรการในหมูบานตนแบบท่ีคนในชุมชนสรางขอตกลงรวมกันเอง  เชน  กรณี 
บ.โนนตุน  ต.สวนหมอน  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแกน  ท่ีผูนําเห็นความสําคัญเรื่องอุบัติเหตุ  ในแตละปคนใน
หมูบานตองประสบอุบัติเหตุ  อีกท้ังถูกปรับในกรณีไมสวมหมวกนิรภัย  ซ่ึงทําใหในแตละปเสียคาใชจายเปน
จํานวนมาก  บทเรียนดังกลาวสะทอนใหเห็นวาผูใหญบานนําบทเรียนจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับคนในชุมชน
มาเปนแนวทางในการสรางความปลอดภัยทางถนน  โดยกําหนดมาตรการรวมกันกับคนในชุมชนใหมีการสวม
หมวกนิรภัย  หากไมปฏิบัติตามจะมีมาตรการปรับตามเกณฑท่ีไดกําหนดรวมกันไว   
   - สามารถแกไขปญหาจุดเสี่ยงในชุมชนได  การใหผูนําไดจัดทําแผนท่ีจุดเสี่ยงชวยให
คนในชุมชนไดทราบถึงจุดสําคัญท่ีเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  คนในชุมชนเกิดความระมัดระวังมากข้ึน  
บางชุมชนมีการจัดการจุดเสี่ยงไดดวยตนเอง  เชน  ในวันสําคัญตางๆ ท่ีมีการปรับปรุงภูมิทัศนรวมกันในชุมชน  
ก็จะไปปรับปรุงบริเวณท่ีเปนจุดเสี่ยงดวย  เชน  การถางปา  ตัดตนไมท่ีบดบังทัศนวิสัย  นอกจากจะเปนการ
สรางความสามัคคีก็จะชวยใหคนในชุมชนไดเรียนรูการแกไขปญหาจุดเสี่ยงดวยตนเองได 
   2) การเปล่ียนแปลงในระดับของผูนําดานความปลอดภัยทางถนน 
   - ผูนําเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยปฏิบัติตามกฎจราจร สวมหมวกนิรภัย  
คาดเข็มขัดนิรภัย 100% เพราะเกิดความคิดวาตนเองคือตัวแทนของตําบลดานความปลอดภัยทางถนน  ตอง
ทําตัวเองใหเปนแบบอยางกับคนอ่ืน  จึงจะสามารถไปสื่อสารและแนะนําคนในชุมชนตนเองได 
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   - เรียนรูเรื่องอุบัติเหตุ  เรื่องจุดเสี่ยงมากข้ึน  พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงของผูนําดาน
ความปลอดภัยทางถนนคือ  การใหความสนใจกับเรื่องอุบัติเหตุมากข้ึน  การสังเกตสภาพพ้ืนท่ีในชุมชนตนเอง
วาจุดใดเปนจุดเสี่ยงบาง  การเริ่มจดสถิติการเกิดอุบัติเหตุของคนในชุมชน   
   - เปนการกระตุนผูบริหารในพ้ืนท่ีใหแกไขปญชุมชน  โดยผูนําดานความปลอดภัย
บางพ้ืนท่ีเริ่มสนใจกับเรื่องงานอุบัติเหตุและจะเขาไปติดตามการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทันที
เพ่ือใหมาแกปญหาใหกับชุมชน   
   - การนําไปใชในงานตนเอง  ผูนําดานความปลอดภัยทางถนนในท้ัง 7 พ้ืนท่ีตําบล
ประกอบดวยกลไกจากหลายภาคสวน  ท้ังโรงเรียน  ทองถ่ิน  ผูนําชาวบาน  เม่ือไดเขารวมโครงการไดนํา
ความรูท่ีไดพัฒนาศักยภาพไปประยุกตใชกับงานของตนเอง  เชน  ผูอํานวยการโรงเรียนจะวางมาตรการให
นักเรียนและผูปกครองตองสวมหมวกนิรภัยเม่ือมาโรงเรียน  เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเริ่ม
ทํางานอยางเชิงรุก  มากกวาการตั้งรับ  ใหความรูเก่ียวกับการปองกันตนเองจากอุบัติเหตุมากข้ึน  ในสวนผูนํา
หมูบานจะประชาสัมพันธทุกเชาเก่ียวกับเรื่องจุดเสี่ยงตางๆ ใหคนในชุมชนระมัดระวัง  และสวมหมวกนิรภัย
ทุกครั้งเม่ือตองออกจากบาน 
   3) การเปล่ียนแปลงในระดับนโยบายและผูบริหาร 
   - ผูบริหารนําเขาสูขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เดิมทีแผนโครงการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมักพัฒนาไปในดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  การสรางถนน  ขยายเขตไฟฟา  
มากกวาการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  การดําเนินโครงการ 1 ปรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินทําใหเห็น
การเปลี่ยนแปลงในดานการบริหาร  โดยไดนําแผนเรื่องการแกไขปญหาดานอุบัติเหตุมาบรรจุลงในขอบัญญัติ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เชน  การติดตั้งไฟกระพริบในบริเวณจุดเสี่ยง  การซอมปรับปรุงถนนท่ีเปน
อันตรายตอผูสัญจร  การปรับปรุงภูมิทัศนท่ีบดบังทัศนะวิสัย  เปนตน    
   - มีการบูรณาการรวมกับโครงการอ่ืนๆ ถึงแมเรื่องงานปองกันและอุบัติเหตุไมไดถูก
บรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางชัดเจน  แตความสําคัญของการปองกันคนใน
พ้ืนท่ีเปนสิ่งท่ีจําเปน  หลังจากการดําเนินโครงการไดเห็นความสําคัญและบูรณาการเขากับแผนงานท่ีเก่ียวของ  
เชน  การตั้งดานในชวงเทศกาลโดยบูรณาการรวมกับโครงการยาเสพติดเพ่ือปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุ 
   - การวางแผนโครงการโดยใชขอมูลจริง โดยปกติการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะใชขอมูลจากเวทีประชาคมและขอมูล จาก จปฐ. การเขารวมดําเนินงานกับโครงการฯ โดยให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการทําขอมูล  และนําขอมูลมาวางแผนโครงการเพ่ือแกไข
ปญหาดานอุบัติเหตุ  ตัวอยางการนําขอมูลมาใชในการวางแผนไดแก  การเก็บขอมูลจุดเสี่ยงตางๆ ในพ้ืนท่ี 
เพ่ือนํามาใชในการเปนจุดติดตั้งไฟสัญญาณจราจรลดอุบัติเหตุ  
   4) การเปล่ียนแปลงในดานอ่ืนๆ   
   นอกจากการเปลี่ยนแปลงในดานบุคคลแลว  การเขารวมกับโครงการฯ ยังสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงในดานอ่ืนๆ ดังนี้  1) ดานสภาพแวดลอม  เชน  การปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง  มี
ติดตั้งปายเตือนในจุดเสี่ยงตางๆ  2) ดานคน  เชน  การระดมทุนทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาดวยชุมชนเอง  และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยของคนในชุมชน  3) ดานถนน  เชน  มีโครงการท่ีจะปรับปรุง
ถนนใหมีความสะดวก และปลอดภัย  และ  4) ดานสภาพรถ  เชน  การติดแผน  ซีดี  ทายรถ  การติดไฟเลี้ยง
กับรถอีแตน 
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  ดังนั้นจะเห็นวาในดานการพัฒนาผูนําภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนมีท้ังในการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูลมาจัดทําแผนเพ่ือแกไขปญหาดานอุบัติเหตุใน
พ้ืนท่ีมีสวนสําคัญท่ีทําใหผูนําในพ้ืนท่ีมีความรู  สามารถนําความรูไปประยุกตกับงานท่ีตนเองไดรับผิดชอบ  
และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเปนตัวอยางตอการสรางความปลอดภัยทางถนน  รวมถึงเกิดความตื่นตัว
ในชุมชนตอเรื่องจุดเสี่ยงและการแกไขจุดเสี่ยงในพ้ืนท่ี  จากการดําเนินงานขอจํากัดของผูนําดานความ
ปลอดภัยทางถนนท้ัง 7 พ้ืนท่ีคือ  แมจะมีตัวแทนจากหนวยงานตางๆ และตัวแทนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลท่ีมีหนาท่ีผลักดันโครงการยังไมสามารถผลักดันโครงการดานอุบัติเหตุไดเทาท่ีควร  การไมมีผูนําท่ี
สามารถใหทองถ่ินเห็นถึงความสําคัญถึงเรื่องงานอุบัติเหตุได  เม่ือตองผลักดันโครงการเขาสูระบบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจึงคอนขางมีอุปสรรค     
 5.2 บทบาทของผูนําดานความปลอดภัยตอการพัฒนาดานความปลอดภัยทางถนน 
  การดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนได
ดําเนินงานรวมกันกับภาคีเครือขายในระดับพ้ืนท่ี  โดยผานกลไกท่ีเรียกวา  “ผูนําดานความปลอดภัยทาง
ถนน” ซ่ึงประกอบไปดวยหลายภาคสวนท้ังภาคประชาชน  และหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี  ซ่ึงลวนแตมีบทบาท
สําคัญในดานการพัฒนาทองถ่ินตามงานท่ีเก่ียวของ  ในบทบาทตอการพัฒนาดานความปลอดภัยทางถนน
คณะทํางานไดสังเคราะหบทบาทของผูนําในพ้ืนท่ี  โดยแบงเปน  บทบาทท่ีคาดหวัง  บทบาทในความเปนจริง  
บทบาทตอระเบียบและการผลักดันนโยบาย  และบทบาทการในอนาคตเก่ียวกับการพัฒนาดานความปลอดภัย
ทางถนน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) บทบาทท่ีคาดหวังในดานความปลอดภัยทางถนน 
   - สามารถใหความรูเพ่ือแกไขปญหา  ลดเจ็บ ลดตาย ลดจุดเสี่ยงใหกับพ้ืนท่ีได 
   - สามารถทํางานรวมกันเปนกลุมเครือขายเพ่ือแกไขปญหาดานอุบัติเหตุได 
   - ทองถ่ินมีนโยบาย งบประมาณ  กลไกท่ีทํางานดานอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี 
   - ทุกเครือขายในทองถ่ินรวมเปนเจาของพ้ืนท่ี  รวมมือกันแกไขปญหา 
  2) บทบาทในความเปนจริง 
   - บางพ้ืนท่ีสามารถผลักดันและประสานงานใหผูบริหารเห็นความสําคัญ และใหการ
สนับสนุนงานดานอุบัติเหตุได   
   - การเปนตัวประสานเพ่ือผูบริหาร  เชน นายก อบต.  ปลัด  หัวหนาสํานักงานปลัด
มาเปนตัวหลักสําคัญในการพัฒนางานดานอุบัติเหตุยังทําไดนอย   
   - การประสานแผนเพ่ือสนับสนุนดานความปลอดภัยทางถนนยังทําไดอยางจํากัด  
เนื่องจากงบประมาณท่ีจะมาพัฒนางานดังกลาวไมไดระบุอยูในหมวดงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยาง
ชัดเจน  ดังนั้นการดําเนินโครงการตองแทรกอยูในหมวดของวัสดุอุปกรณ  หรือแผนงานปองกัน  อีกท้ังการทํา
แผนยุทธศาสตรของทองถ่ินตองทําในลักษณะกวางเพ่ือใหสามารถบรรจุแผนอ่ืนๆ ลงเพ่ิมเติมได 
  3) บทบาทตอระเบียบและการผลักดันนโยบาย  
   - การควบคุม  กํากับติดตามการสนับสนุนงบประมาณดานความปลอดภัยทางถนน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   - การเขารวมในเวทีประชุมของสภาเพ่ือผลักดันโครงการเขาสูขอบัญญัติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  4) บทบาทในอนาคต 
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   - เปนแกนหลักในการสรางเครือขาย  เชน  การดึงสภาเยาวชนเขามารวมเปนสวน
หนึ่งของกลไก 
   - เปนตัวหลักในการติดตามแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาดาน
ความปลอดภัยทางถนน 
 5.3 การจัดทําโครงการและผลักดันเขาสูขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การจัดทําโครงการดานความปลอดภัยทางถนน  เปนผลมาจากการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหกับ
ผูนําดานความปลอดภัยทางถนนในตําบล  หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูล  ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  
ผูนําดานความปลอดภัยทางถนนในแตละพ้ืนท่ีตองนําขอมูลมาประกอบการจัดทําโครงการเพ่ือแกไขปญหา
ดานอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี  เพ่ือผลักดันใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นความสําคัญและนําเขาบรรจุ
ในแผนพัฒนาของทองถ่ินได  จากการดําเนินงานของท้ัง 7 พ้ืนท่ีตําบลไดมีการจัดทําโครงการในระดับพ้ืนท่ี
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4 โครงการดานความปลอดภัยทางถนนท้ัง 7 พ้ืนท่ี 
 
ลําดับ พ้ืนท่ี โครงการ การแกไขปญหา 

1 ต.แคนเหนือ  อ.บาน
ไผ  จ.ขอนแกน 

อบรมจราจรใหนักเรียนในโรงเรียน
ไตรคามประชาสรรค 

สรางวินัยจราจรให กับกลุมเสี่ยง  
เพ่ือลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุ 

2 ต.ปาปอ  อ.บานไผ  
จ.ขอนแกน 

การติดตั้งไฟจราจรเพ่ือลดอุบัติเหตุ จัดระบบจราจร  และลดปญหาการ
เกิดอุบัติเหตุใหคนในพ้ืนท่ี 

3 ต . ส ว น ห ม อ น  อ .
มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 

การปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือแกไขจุด
เสี่ยงทางอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี 

จัดระบบจราจร และลดปญหาการ
เกิดอุบัติเหตุใหคนในพ้ืนท่ี 

4 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.
ขอนแกน 

การติดตั้งไฟจราจรเพ่ือลดปญหา
อุบัติเหตุในพ้ืนท่ี 

จัดระบบจราจร และลดปญหาการ
เกิดอุบัติเหตุใหคนในพ้ืนท่ี 

5 ต.โพนทอง อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ 

การอบรมผู นํ าชุ มชน เ พ่ื อ เป น
ตนแบบดานจราจร 

ใหความรู  ปรับเปลี่ยนวินัยดาน
จราจรและสรางเครือขายผูนําให
ควบคุมดูแลดานอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี 

6 ต.หนองหญาปลอง 
อ.วังสะพุง จ.เลย 

อบร ม เ ย า ว ช น ใ ห นั ก เ รี ย น ใ น
โรงเรียนบานนาดอกไม 

สรางวินัยจราจรให กับกลุมเสี่ยง  
เพ่ือลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุ 

7 ทต.เชียงคาน  
อ.เชียงคาน จ.เลย 

การปรับปรุงสภาพจราจรเพ่ือลด
ปญหาอุบัติเหต ุ

จัดระบบจราจร และลดปญหาการ
เกิดอุบัติเหตุใหคนในพ้ืนท่ี 
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 การจัดทําโครงการของพ้ืนท่ีท้ัง 7 ตําบล  หลังจากการจัดกระบวนการเรียนรูในการจัดทําแผน
โครงการดานความปลอดภัยทางถนน  พบวา  การจัดทําโครงการของท้ัง 7 พ้ืนท่ีจะแบงออกเปน 2 ลักษณะ  
ไดแก  โครงการท่ีเนนเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และสรางวินัยใหกับคนในพ้ืนท่ีเรื่องความปลอดภัยทาง
ถนน  โดยจัดอบรมใหความรูดานวินัยจราจรในกลุมเสี่ยง  และผูนําชุมชน  เพ่ือขยายความรูและเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีถูกตอง  และโครงการท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ี  เชน  การปรับปรุงภูมิ
ทัศนในชุมชน  การจัดสภาพจราจรใหเปนระเบียบ  เชน  การติดตั้งไฟจราจรเพ่ิมเติมในจุดเสี่ยง  การติดไฟ
กระพริบเพ่ือชะลอความเร็ว  ซ่ึงโครงการท้ัง  7 พ้ืนท่ีไดใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย
บูรณาการรวมกับโครงการอ่ืนๆ ท้ังนี้ในจากการประสานแผนโครงการดานความปลอดภัยทางถนนเขาสู
ขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนถ่ิน  ขอจํากัดในการประสานแผนดังกลาว พบวา  งานดานความปลอดภัย
ทางถนนไมไดถูกบรรจุในงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางชัดเจน  ดังนั้นบทเรียนจากแตละพ้ืนท่ีใน
การประสานแผนงานดังกลาวจึงถูกบรรจุลงในแผนได 4 ชองทางดังนี้ 
 
 
แผนภาพท่ี 11 แสดงโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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  การนําโครงการดานความปลอดภัยทางถนนเขาสูระบบปกติหรือขอบัญญัติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เนื่องจากโครงการพัฒนาของทองถ่ินบรรจุการดําเนินงานไว 5 เรื่อง  ไดแก  1) ดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน  2) ดานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก  3) ดานการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  4)
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  5) ดานการแกไขปญหาความยากจน ดังนั้นเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนนจึงไมเขาขายในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางชัดเจน  การจะ
นําเรื่องความปลอดภัยทางถนนเขาสูแผนจึงยังมีขอจํากัดในเรื่องความไมชัดเจน  ซ่ึงทําใหบางพ้ืนท่ีไมกลา
ตัดสินใจเนื่องจากกลัวการตรวจสอบ  อีกท้ังการนําโครงการตางๆ เขาสูขอบัญญัติจะตองมาจากการประชาคม
ในระดับพ้ืนท่ี  การผลักดันเพ่ือใหเขาสูขอบัญญัติตองผานเวทีสภาฯ ซ่ึงตองอาศัยความสัมพันธเชิงราบกับ ส.
อบต. ใหผลักดันกิจกรรมดังกลาว  ชองทางการประสานแผนโครงการดานความปลอดภัยทางถนนใหอยูใน
ขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะถูกแทรกอยูในระบบงานของหนวยงานภายใตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ซ่ึงไดแก   
  ชองทางท่ี 1  การผลักดันผานระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  โดยฝายโยธามีบทบาทหนาท่ีในการ
พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหกับชุมชน  ไดแก  ดานถนน  ไฟฟา  ประปา  โดยบทบาทในดานงานอุบัติเหตุ
จะทําหนาท่ีในการปรับปรุงถนน  ซอม  สราง  ยกตัวอยางโครงการท่ีแกไขปญหาดานความปลอดภัยทางถนน 
เชน  การสรางถนนคอนกรึต  ลาดยาง  การซอมแซมถนนท่ีเปนจุดเสี่ยงดานอุบัติเหตุ  และการติดตั้ง
กระจกนูนบริเวณโคง  การติดตั้งไฟกระพริบในบริเวณจุดเสี่ยงท่ีมองไมเห็น   
  ชองทางท่ี 2  การผลักดันผานระบบกองทุนสุขภาพ  กองทุนสุขภาพเปนกองทุนในระดับ
ตําบลท่ีมีเปาหมายใหคนในชุมชนไดรูจักการดูแลสุขภาพกันเองในพ้ืนท่ี อาศัยการทํากิจกรรมดานสุขภาพ
รวมกัน  โดยผานคณะกรรมการกองทุนสุขภาพในระดับตําบลซ่ึงมีนายก อบต. เปนประธาน  ขอดีของกองทุน
สุขภาพคือการเปดโอกาสใหคนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการเขียนและเสนอโครงการไดดวยตนเอง  แตใน
ขณะเดียวกันขอจํากัดระหวางเรื่องความปลอดภัยทางถนนและกองทุนสุขภาพยังมีความไมชัดเจน  หมายถึง
เรื่องงานอุบัติเหตุไมไดถูกกําหนดไวในกรอบของการพิจารณากองทุนสุขภาพ  และระเบียบกฎเกณฑของ
กองทุนสุขภาพไมอนุญาตใหจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ  ดังนั้นงานดานความปลอดภัยทางถนนกับงานกองทุนสุขภาพ
จึงทําไดในลักษณะของการจัดอบรมใหความรูกับคนในพ้ืนท่ี  ท้ังนี้การมีนายก อบต. เปนประธานกองทุน
สุขภาพและมีปลัด อบต. เปนเลขาฯ ทําใหไมมีความคลองตัวในการใชงบประมาณกองทุนเพราะเกรงเรื่องการ
ผิดระเบียบ  และผูเสนอโครงการไมสามารถอธิบายใหเขากรอบของกองทุนสุขภาพได  จึงทําใหคนในตําบลไม
สามารถเสนอโครงการเพ่ือแกไขปญหาดานความปลอดภัยทางถนนได 
  ชองทางท่ี 3  การผลักดันผานระบบงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานดานความ
ปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีในระบบปกติจะผานกิจกรรมการตั้งดานในชวงเทศกาล  โดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการตั้งดานบริการประชาชนในชวงเทศกาล และลดอุบัติเหตุ  งานดังกลาว
จะผานระบบ อปพร.ในพ้ืนท่ี  และการดูแลความปลอดภัยและความสงบในพ้ืนท่ี  แตการผลักดันโครงการดาน
ความปลอดภัยทางถนนผานชองดังกลาวยังมีขอจํากัด  แมองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีระบบสนับสนุน
งบประมาณทุกๆ ป  แตกิจกรรมของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดถูกกําหนดเปนแผนรายปไวอยาง
ชัดเจน  ซ่ึงทําใหการแทรกงานของโครงการคอนขางจํากัด 
  ชองทางท่ี 4  การประสานความรวมมือกับชุมชนโดยใชงบประมาณหมวดพัฒนาของแตละ
หมูบาน  ซ่ึงในแตละหมูบานจะมีงบประมาณสํารองเพ่ือใชในการพัฒนาดานสาธารณะตางๆ  เชน  การทํา
ความสะอาด  การประกวดหมูบาน  โดยใชความรวมมือกับคนในชุมชน  กิจกรรมดังกลาวจะทําในชวงวัน
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สําคัญของหมูบาน  การประสานงานความปลอดภัยทางถนนจะทําไดโดยการแทรกเขาไปในกิจกรรมดังกลาว
โดยการปรับปรุงภูมิทัศนในบริเวณท่ีเปนจุดเสี่ยงของชุมชน  เชน  การถางหญา  การตัดตนไมท่ีบดบังทัศนะ
วิสัย 
  ซ่ึงบทเรียนจากการดําเนินงานโครงการทําใหการผลักดันแผนเขาสูขอบัญญัติทําไดลาชา  
และบางพ้ืนท่ีไมสามารถนําเขาขอบัญญัติได  การแกไขปญหาดังกลาวคือบรรจุแผนดังกลาวใหอยูภายใตระบบ
หมวดบริหารงานของ อปท. คือ หมวดวัสดุ อุปกรณสํานักงาน  และการใชงบประมาณจากกองทุนสุขภาพใน
ลักษณะของกิจกรรมการอบรมตางๆ กลาวโดยสรุปชองทางการผลักดันโครงการเขาสูขอบัญญัติของ อปท. ได
จะเขาสูชองทางดังนี้  คือ 1) กองทุนสุขภาพ  2) หมวดคาใชจายวัสดุ อุปกรณสํานักงาน อปท. 3) เขา
ขอบัญญัติของ อปท. ในหมวดโครงสรางพ้ืนฐาน  4) อบต. และ ชุมชนรวมกันทําเองโดยไมใชงบประมาณ เชน 
กาปรับปรุงภูมิทัศนในวันสําคัญตางๆ   
 5.4 ดานส่ือความปลอดภัยทางถนน 
  การดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  นอกจากการพัฒนาใหเกิดกระบวนการเรียนรูเรื่องการจัดการขอมูล  จุดเสี่ยงและการ
จัดทําแผนเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  คณะทํางานโครงการฯ ไดใหผูนําดานความปลอดภัยทางถนนท้ัง 7 
พ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในการสื่อสารเพ่ือใหพ้ืนท่ีเกิดความเขาใจถึงงานดานอุบัติเหตุ  โดยออกแบบสื่อท่ีสอดคลอง
ตอการรับรูของคนในพ้ืนท่ี  จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาวแตละพ้ืนท่ีไดจัดทําสื่อดานงานอุบัติเหตุดังนี้ 
  1) ต.แคนเหนือ  อ.บานไผ  จ.ขอนแกน   
   สื่อท่ีใช : หมอลํารณรงคขับข่ีปลอดภัย 
   วัตถุประสงคการใชประโยชน : ใชเปดตามหอกระจายขาวทุกหมูบาน  เกิดความ
บันเทิงและไดสาระความรูเรื่องการขับข่ีปลอดภัย    
  2) ต.ปาปอ  อ.บานไผ  จ.ขอนแกน  

สื่อท่ีใช : ปายเตือนเพ่ือรณรงคการขับข่ี
ปลอดภัย    
วัตถุประสงคการใชประโยชน : ติดตั้งบริเวณ
เสนทางสายหลักของตําบลท่ีเกิดอุบัติ เหตุ
บอยครั้ ง  เ พ่ือเตือนใหผูสัญจรขับข่ีอยาง
ระมัดระวัง 
 
  3) ต.สวนหมอน อ.มัญจา
คีรี จ.ขอนแกน   
   สื่อท่ีใช : ปายเตือน
เพ่ือรณรงคการขับข่ีปลอดภัย 
   วัตถุประสงคการใช

ประโยชน : ติดตั้งบริเวณเสนทางสายหลักของตําบลท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง  เพ่ือเตือนใหผูสัญจรขับข่ีอยาง
ระมัดระวัง 
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  4) ต.โนนสูง อ.เมือง จ.ขอนแกน   
   สื่อท่ีใช : หมอลํารณรงคขับข่ีปลอดภัย 
   วัตถุประสงคการใชประโยชน : ใชเปดตามหอกระจายขาวทุกหมูบาน  เกิดความ
บันเทิงและไดสาระความรูเรื่องการขับข่ีปลอดภัย   
  5) ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ   
   สื่อท่ีใช : ปายรีไซเคิลเตือนจุดเสี่ยง 
   วัตถุประสงคการใชประโยชน : ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงสําคัญของตําบล  เพ่ือเตือนใหผู
สัญจรขับข่ีอยางระมัดระวัง 
 

  
  6) ต.หนองหญาปลอง อ.วังสะพุง จ.เลย  
   สื่อท่ีใช : ปายเคลื่อนท่ีเพ่ือรณรงคขับข่ีปลอดภัย 
   วัตถุประสงคการใชประโยชน : ใชในเวทีประชาคมสัญจรในหมูบาน  ใหความรู  
และประชาสัมพันธใหคนในพ้ืนท่ีระมัดระวังอุบัติเหตุ 
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  7) ทต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย  
   สื่อท่ีใช : ปายรณรงคการขับข่ีปลอดภัย 
   วัตถุปรสงคการใชประโยชน : ติดตั้งบริเวณทางเขาเมือง  เพ่ือเตือนใหนักทองเท่ียว
และคนในพ้ืนท่ีปฏิบัติตามกฎจราจร 

  
 
 จากผลการดําเนินงาน  สื่อท่ีพ้ืนท่ีตําบลรวมกันออกแบบจะเนนไปท่ีสื่อ 2 ลักษณะ  ไดแก  สื่อดาน
รณรงคท่ีเปนสิ่งพิมพ  เชน  ปายเตือนเพ่ือรณรงคใหขับข่ีอยางปลอดภัย  เพ่ือใชเตือนสติสําหรับผูสัญจรผาน
บริเวณจุดเสี่ยงสําคัญ  โดยใชขอความ  สี  ใหมีจุดเดนเพ่ือดึงดูดความสนใจ  และสื่อท่ีเปนเสียงตามสาย  โดย
มุงใหเกิดความรู  และความบันเทิง  โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับการรับรูของคนในพ้ืนท่ีเพ่ือปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ  พฤติกรรมดานความปลอดภัยทางถนน 
 กลไกท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาสื่อดานความปลอดภัยทางถนน  ไดแก  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ผูนําดานความปลอดภัยในพ้ืนท่ี  และคณะทํางานสวนกลาง  โดยมีบทบาทสําคัญดังนี้ 
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  1)  ผูนําดานความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนท่ี  มีบทบาทในการออกแบบสื่อเพ่ือรณรงค
ดานความปลอดภัยทางถนน  โดยคํานึงถึงความสอดคลองการรับรูของคนในพ้ืนท่ี 
  2)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีบทบาทในการประสานงาน  และสนับสนุนการดําเนินงาน
ของผูนําดานความปลอดภัยทางถนนในระดับตําบล   
  3)  คณะทํางานโครงการสวนกลาง  มีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใหแตละพ้ืนท่ี  
แลกเปลี่ยนความรูดานการสื่อสารสาธารณะ  ใหพ้ืนท่ีไดคิดคน  ออกแบบสื่อใหเหมาะกับการรับรูของคนใน
พ้ืนท่ี 
 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยทางถนนไปสูพ้ืนท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
  1)  เกิดการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม  การสื่อสารโดยใชสื่อท่ีคนในพ้ืนท่ีรวมออกแบบ  
คิดคนสื่อเพ่ือใชการสื่อสารดานงานอุบัติเหตุ  ทําใหผูนําดานความปลอดภัยในพ้ืนท่ีเกิดการตื่นตัว  ภาคภูมิใจท่ี
ไดมีสวนรวมทําประโยชนใหกับชุมชน  ในดานพฤติกรรมการขับข่ีผูนํารูสึกถึงความเปนตัวแทนดานความ
ปลอดภัยทางถนน  รูสึกวาตองทําตัวใหเปนแบบอยางกับสังคม  พฤติกรรมท่ีเปนแบบอยาง ไดแก  การสวม
หมวกนิรภัยทุกครั้ง  การคาดเข็มขัดนิรภัย  การถายภาพเหตุการณท่ีเกิดอุบัติเหตุ     
  2)  สามารถเปนแบบอยางดานสื่อสาธารณะใหพ้ืนท่ีอ่ืนได   เชน  กรณีตําบลโพนทอง  เปน
การรีไซเคิลปายเกามาเปนปายเตือนตามบริเวณจุดเสี่ยงตางๆ ถือเปนนวัตกรรมใหมท่ีเปนการประยุกตวัสดุ
เหลือใชท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีอยางเชนปายเกาท่ีหมดสัญญา  แลวนํามาปรับปรุงเปนปายเตือนเพ่ือใหคนสัญจรผานจุด
เสี่ยงระมัดระวัง  ซ่ึงทําใหไดรับความสนใจจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เปนจํานวนมาก  จนกลายเปนตนแบบในการทําปาย
เพ่ือลดปญหาอุบัติเหตุใหกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได   
 5.5 การจัดการความรู 
  จากการดําเนินงานของโครงการฯ ท้ังการพัฒนาระบบขอมูล  และการจัดทําแผนโครงการ
ดานความปลอดภัยทางถนน  พบวา  ขอมูลสําคัญท่ีคนในพ้ืนท่ีใหความสนใจเก่ียวกับเรื่องอุบัติเหตุ ไดแก 
ขอมูลจํานวนรถในพ้ืนท่ี  ขอมูลผูประสบอุบัติเหตุ  (เปนใคร  เสียชีวิต หรือ บาดเจ็บ) การเลาเรื่องผาน
กรณีศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนคนในชุมชนก็จะใหความสนใจมาก   รวมถึงขอมูลจุดเสี่ยงในพ้ืนท่ีแต
การรับรูขอมูลดังกลาวอาจยังไมสงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูความปลอดภัย  แตจะสงผลในระดับ
ของการระมัดระวังในการขับข่ีเม่ือตองสัญจรผานบริเวณจุดเสี่ยง  
  ความรูท่ีผูนําดานความปลอดภัยทางถนนท่ีท้ัง 7 พ้ืนท่ีตําบลไดรับหลังจากการเขารวมการจัด
กระบวนการเรียนรู  และนําไปประยุกตใชในพ้ืนท่ีเพ่ือแกไขปญหาดานอุบัติเหตุสรุปไดดังนี้ 
  1) ความรูในการปรับปรุงภูมิทัศน  เชน การตัดตนไม  ถางปา  บริเวณท่ีบดบังทัศนะวิสัย 
และทาสีบริเวณท่ีเปนทางแยก  และทางโคง  
  2) ความรูในการติดตั้งกระจกนูน / ไฟกระพริบ  เชน การติดบริเวณทางแยกในชุมชน และ
บริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยเพ่ือชะลอความเร็วในพ้ืนท่ีท่ีเปนจุดเสี่ยงสําคัญ 
  3) ความรูในการประยุกตทําปายขอความเตือนสติ  เชน ประยุกตเอาปายเกาท่ีมีในพ้ืนท่ี  
และปายเตือนสติ  ติดริมถนนท่ีรถสัญจรคับค่ัง  
  4) การนําความรูไปใชในงานทํางานปกติ  เชน  ผูใหญบาน และ อปพร. ออกตรวจเวรยามใน
หมูบานและบริเวณจุดเสี่ยงสําคัญในชุมชน    
  ในการดําเนินงานรวมกับโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  การพัฒนาศักยภาพใหกับผูนําดานความปลอดภัยทางถนนในดานการเก็บ
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รวบรวมขอมูล  การจัดทําแผนเพ่ือแกไขปญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี  ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีฝกใหผูนําไดมีสวนรวม
ในการจัดการความรูเพ่ือนําไปใชประโยชนท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี  ถือวาเปนกระบวนการจัดการความรูเพ่ือ
ปองกันและลดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี  ซ่ึงจากขอเสนอในพ้ืนท่ีตอการจัดการขอมูลท่ีควรนํามาปรับใชในระบบปกติ
ของงานทองถ่ินควรอยูใน 3 ลักษณะดังนี้  
  1) การบันทึกแบบสถิติ   
   การจัดทําขอมูลในรูปแบบสถิติ  เชน  ขอมูลเปรียบเทียบระหวางจํานวนรถและ
ครัวเรือน  ขอมูลจํานวนผูบาดเจ็บในพ้ืนท่ี  ระดับความรุนแรงและความสูญเสีย  โดยสรุปเปนรอยละเปน
ภาพรวมสถานการณการเกิดเหตุโดยสรุปไวท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลของแตละพ้ืนท่ี  เพ่ือเปนความรู
และเปนฐานขอมูลสําคัญใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  เปนการทํางานเชิงรุกทําใหสามารถวางแผนเพ่ือ
ปองกันเรื่องอุบัติเหตุใหคนในตําบลไดทันสถานการณ 
  2) เอกสารรายงาน  และระบบฐานขอมูล 
   ขอมูลดานความปลอดภัยทางถนนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมีการเก็บขอมูล
ท่ีไมเปนปจจุบัน  การพัฒนาในเชิงโครงสราง  เชน  การสรางถนนในตําบลไมไดสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี  ทํา
ใหการสรางถนนบางสายกลายเปนจุดเสี่ยงท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุ  ดังนั้นในการพัฒนาใหเกิดความปลอดภัยทาง
ถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ  เชน  สรางฐานขอมูลดานความ
ปลอดภัยทางถนนท่ีครอบคลุมในเรื่อง คน รถ ถนน และสิ่งแวดลอม  และควรมีการสํารวจขอมูลทุกปเพ่ือให
ขอมูลเปนปจจุบันโดยเพ่ิมเขาไปในแบบสํารวจของงาน จปฐ.  และนําขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนและ
บรรจุเขาสูขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาดานอุบัติเหตุใหกับคนในพ้ืนท่ี   
  3) ปายแผนท่ีจุดเส่ียง 
   การสื่อสารเพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลดานความปลอดภัยทางถนนเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเกิดการปองกันเรื่องอุบัติเหตุ  ดังนั้นเพ่ือใหคนในพ้ืนท่ีเขาถึงขอมูลดังกลาวควรจัดทํา
ขอมูลในรูปของแผนท่ีจุดเสี่ยง  เนื่องจากเปนขอมูลสําคัญท่ีจะทําใหคนในพ้ืนท่ีทราบวาในหมูบานตนเองมี
บริเวณใดท่ีควรระวังและควรตองรวมกันแกไข  โดยติดไวบริเวณศาลาประชาคมหมูบานเพ่ือสะดวกใหกับคนใน
พ้ืนท่ีเขามาเรียนรู  และใชวางแผนเพ่ือการลดปญหาอุบัติเหตุรวมกันในพ้ืนท่ี 
  ขอเสนอแนะจากการจัดการความรู 
  - ควรมีการสํารวจขอมูลทุกครัวเรือน  100% เก่ียวกับสถานการณการใชรถ  และพฤติกรรม
การขับข่ีของคนในพ้ืนท่ี  โดยใหอยูในสวนหนึ่งของการสํารวจขอมูล อสม. เพราะสามารถดูแลประชาชนได
ท่ัวถึง  มีการเก็บขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 
  - ควรมีขอมูลดานสิทธิ  กฎหมาย  ท่ีประชาชนจะไดรับ  เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
  - ควรจัดทําขอมูลของพ้ืนท่ีในรูปแบบของฐานขอมูลดานอุบัติเหตุ  และนําขอมูลดังกลาวมา
ใชในการวางแผนในระดับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เชน  ขอมูลจุดเสี่ยงเพ่ือนําไปสูการ
วางแผนดานโครงสรางพ้ืนฐานของ อปท.   
  - ควรนําเสนอขอมูลใหคนในพ้ืนท่ีไดรับรู  ผานสื่อประชาสัมพันธ เชน หอกระจายขาว  โดย
มอบหมายใหผูใหญบานเปนสวนหนึ่งของกลไกผูนําดานความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนท่ี     
  - ควรมีการจัดทําแผนท่ีจุดเสี่ยงทุกหมูบาน  และนําไปสื่อสารผานเวทีประชาคมท้ังในระดับ
หมูบานและตําบล  เพ่ือขยายความรูใหคนในชุมชนปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
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 5.5 ปจจัยภายในและภายนอกท่ีสนับสนุนการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี 
  จากการดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน 7 พ้ืนท่ีตําบล  พบวา  การดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาและลดอุบัติเหตุในชุมชน  
จําเปนอยางยิ่งตองอาศัยการมีสวนรวมของกลไกหลายภาคสวนท่ีตองขับเคลื่อนงานไปพรอมกัน  จากการจัด
กระบวนการสังเคราะหความรูรวมกันระหวางคณะทํางานและผูนําดานความปลอดภัยทางถนนท้ัง 7 พ้ืนท่ีได
สรุปถึงปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีไวดังนี้ 
  1) ปจจัยภายใน 
   หมายถึง  สิ่งท่ีเอ้ือใหกลไกเกิดการพัฒนาดานความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนท่ี  
โดยปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความสําเร็จดังกลาว  ประกอบไปดวย 
   - คนและกลไก  ผูนําดานความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนท่ีท้ัง 7 ตําบล เปน
ตัวแทนท่ีมาจากการคัดเลือกจากเวทีประชาคมในระดับตําบล  เปนผลใหองคประกอบของกลไกมาจากหลาย
ภาคสวน  เชน  ผูนําหมูบาน  อสม.  อปพร.  ส.อบต. เยาวชน  โรงเรียน  รพสต.  ฯลฯ  ซ่ึงทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับพ้ืนท่ี  แตในขณะเดียวกันปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของ
โครงการ  คือ  กลไกดังกลาวยังมีจํานวนนอย  การกําหนดใหผูนําดานความปลอดภัยทางถนนระดับตําบล 10 
คน  ไมสามารถกระจายขอมูลขาวสารไดอยางครอบคลุม  ดังนั้นคนและกลไกจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการ
พัฒนาดานความปลอดภัยทางถนน  ขอเสนอแนะในการพัฒนาคนและกลไกจึงควรดึงผูนําจากทุกหมูบานให
เขามามีสวนรวมเปนกลไกระดับตําบลในดานความปลอดภัยทางถนน  เพ่ือใหเกิดการกระจายขอมูลขาวสาร
และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  ความรูระหวางพ้ืนท่ีของตนเองกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงเปนการสรางการมี
สวนรวมในการทํางานรวมกันในพ้ืนท่ี 
   - การบริหารจัดการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบงบประมาณท่ีสนับสนุนอยางชัดเจน  
การทํางานดานความปลอดภัยทางถนนในระดับตําบลไมไดถูกผลักดันเขาสูระบบปกติขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางชัดเจน  สงผลใหไมมีระบบการสนับสนุนงบประมาณในบางพ้ืนท่ี  แมเรื่องความปลอดภัยทาง
ถนนจะเปนสิ่งสําคัญตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี  แตในขณะเดียวกันระเบียบและขอจํากัดตอ
การใชงบประมาณยังเปนสิ่งท่ีผูบริหารยังไมกลาตัดสินใจ  ดังนั้นหากสามารถระบุใหงานดานความปลอดภัย
ทางถนนเขาสูขอบัญญัติและมีการจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะทําใหการ
พัฒนาดานดังกลาวสงผลตอพ้ืนท่ีไดรวดเร็วมากข้ึน   
   - ระบบการจัดการขอมูล  ในการพัฒนาดานความปลอดภัยทางถนนในระดับตําบล 
การนําขอมูลมาใชเพ่ือการวางแผนพัฒนาทองถ่ินยังไมเปนระบบ  การวางแผนบางเรื่องอาศัยการใหประชาชน
เสนอความตองการ  ยังขาดการวิเคราะหถึงผลดีผลเสียตอนโยบายท่ีเสนอ  เชน  การเสนอใหขยายถนนในบาง
พ้ืนท่ี  แตการสรางถนนอาจยิ่งทําใหเกิดจุดเสี่ยงมากข้ึน  ดังนั้นหากมีการเก็บขอมูลดานความปลอดภัยทาง
ถนนท่ีอยางเปนระบบครอบคลุมท้ังในดานคน รถ ถนน สิ่งแวดลอม  นําขอมูลมาวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา
ท่ีเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี  และวางแนวทางการแกไขปญหาจากขอมูลรวมกัน  จะทําใหเกิดการบูรณาการทาง
ขอมูลและการรวมมือกันแกไขปญหาท้ังในระดับภาคประชาชนและหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ี 
   - การสนับสนุนจากผูบริหาร  การผลักดันนโยบายตางๆ ในระดับพ้ืนท่ีจําเปนอยาง
ยิ่งตองอาศัยการมีสวนรวมของผูบริหารทองถ่ิน  จากการวิเคราะหกลไกการทํางานดานความปลอดภัยทาง
ถนน  ผูนําท่ีเขามาทํางานรวมกับโครงการฯจะเปนผูนําเชิงปฏิบัติการ  ซ่ึงไมมีอํานาจในการตัดสินใจซ่ึงเปน
อุปสรรคตอการผลักดันงานดานความปลอดภัยเขาสูระบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนั้นในการ
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ทํางานเพ่ือสรางความปลอดภัยทางถนนในระดับทองถ่ินจะตองใหผูบริหารเขามาเปนสวนหนึ่งของกลไกมีสวน
รวมในทุกกระบวนการเพ่ือใหเห็นความสําคัญของการทํางานดังกลาว        
  2) ปจจัยภายนอก 
   ปจจัยท่ีสนับสนุนเอ้ือใหเกิดการการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน  โดย
ปจจัยท่ีสงเสริมดังกลาวจะมาจากหนวยงานภายนอก  ระบบสนับสนุน  ภาคีเครือขายการทํางาน  จากการ
ดําเนินโครงการ  โดยปจจัยภายนอกท่ีสงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกัน ประกอบดวย 
   1) การสรางระบบการประเมินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เนื่องจากงานดาน
ความปลอดภัยทางถนนไมไดถูกบรรจุอยูในขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางชัดเจน  ทําใหท้ัง
เจาหนาท่ีและผูบริหารไมกลาตัดสินใจ  ดังนั้นจึงควรพัฒนาใหงานดังกลาวเปนงานในเชิงนโยบาย  โดย
หนวยงานทองถ่ินระบุเปนคําสั่งใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกพ้ืนท่ีตองมีการดําเนินงานดานความปลอดภัย
ทางถนน  และระบุเปนตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการบริหารงานทุกๆ ป    
   2) การสื่อสาร  ประชาสัมพันธท่ีสอดคลองกับการรับรูของคนในพ้ืนท่ี  ความเขาใจ
ของประชาชนในเรื่องความปลอดภัยทางถนนยังคงคิดวาเปนการรณรงคใหประชาชนสวมหมวกกันนอคและ
คาดเข็มขัดนิรภัย  แตเปาหมายในการสรางความปลอดภัยทางถนนคือการใหคนในพ้ืนท่ีมีความรูเพ่ือนําไปสู
การแกไขปญหาอุบัติเหตุ  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีกระบวนการสื่อสารจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีตองสรางความเขาใจ
ใหกับประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการปองกันอุบัติเหตุ  เพ่ือใหเกิดความรูและสามารถนําความรูมาพัฒนา
ใหเกิดการปองกันในระดับตนเอง  ชุมชนและสังคมได   
   3) ความรวมมือจากหนวยงานภายนอก  เชน  แขวงการทางพ้ืนที  สถานีตํารวจ  
และขนสงจังหวัด  โดยรวมเปนพ่ีเลี้ยงในระดับพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนประสบการณ  สนับสนุนท้ังทางดานความรูท่ี
จําเปนตอการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน  คนในพ้ืนท่ีเกิดความรูสึกกระตือรือรนและอยากทํางานรวมกับ
สวนราชการมากข้ึน     
  ขอเสนอแนะตอการสรางความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนท่ี 
   1) ควรผลักดันใหงานอุบัติเหตุเปนสวนหนึ่งของภารกิจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดกลางใหสามารถตอบผลสัมฤทธิ์การทํางานได   
   2) ควรมีการบรรจุเรื่องงานอุบัติเหตุเขาสูการพิจารณาในการนําเสนอแผนของ
กองทุนสุขภาพตําบลในพ้ืนทท่ี 
 5.6 ศูนยเรียนรูและการขยายผล 
  จากการดําเนินงานโครงการฯ รวมกับพ้ืนท่ี 7 ตําบลในการพัฒนาดานความปลอดภัยทาง
ถนนซ่ึงจากท่ีทุกพ้ืนท่ีดําเนินกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหาดานความปลอดภัยในพ้ืนท่ีตนเอง  โดยใชความรวมมือ
และทุนทางสังคมในการพัฒนา  ผลจากการดําเนินกิจกรรมทําใหทองถ่ินเกิดการแกไขปญหารวมกันอยางเปน
ระบบ  และบางพ้ืนท่ีสามารถขยายผลและเปนตนแบบในการแกไขปญหาดานความปลอดภัยทางถนนได  โดย
ท้ังพ้ืนท่ี 7 ตําบลแบงออกเปนพ้ืนท่ีขยายผลและพ้ืนท่ีพัฒนาศูนยเรียนรูเปนดังนี้ 
  1) พ้ืนท่ีขยายผลความรูดานความปลอดภัยทางถนน   
   การเปนพ้ืนท่ีขยายผลดานความปลอดภัยทางถนนคือ  การขยายผลความรูจากการ
ดําเนินงานใหกับคนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนนเพ่ิมข้ึน  โดยใชการตอยอด
ความรู  กิจกรรมเดิมและขยายใหเกิดเครือขายการทํางานท่ีครอบคลุม  โดยเนนใหเกิดผูนําทุกหมูบาน  อยาง
นอยหมูบานละ 2 คน  เชน  ผูใหญบาน  อสม.  ส.อบต. เปนตน  ซ่ึงจะเปนผูท่ีสามารถดูแลคนในชุมชนได  
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และรูความเคลื่อนไหวของคนในพ้ืนท่ี  และการเสริมสรางความรูดานความปลอดภัยทางถนนไปพรอมกับ
กิจกรรมท่ีดําเนินงานตามระบบปกติ  เชน  การอบรมวินัยจราจรของ อปพร. ไปพรอมกับการสอดแทรก
ความรูเรื่องการจัดการจุดเสี่ยง  ซ่ึงจากการดําเนินงานของโครงการฯ พ้ืนท่ีท่ีตองขยายผลความรูดานความ
ปลอดภัยทางถนนประกอบดวย  1) ตําบลโนนสูง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  2) ตําบลสวนหมอน  อําเภอ
มัญจาคีรี  และ 3) ตําบลปาปอ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน   
  2) พ้ืนท่ีพัฒนาเปนศูนยเรียนรูดานความปลอดภัยทางถนน   
   การเปนศูนยเรียนรูคือ เปนท่ีมีองคความรูและสามารถถายทอดความรูใหกับผูอ่ืนได  
องคความรูท่ีใชพัฒนาจะมาจากประสบการณการพัฒนาศักยภาพรวมกับคณะทํางาน  และการทําโครงการใน
พ้ืนท่ี  โดยมีผูนําดานความปลอดภัยเปนผูถายทอดความรู  พ้ืนท่ีท่ีสามารถพัฒนาเปนศูนยเรียนรูดานความ
ปลอดภัยทางถนนในโครงการฯ ไดแก  ตําบลโพนทอง  ตําบลแคนเหนือ  ตําบลสวนหมอน  และเทศบาล
ตําบลเชียงคาน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ศูนยเรียนรูเรื่องการพัฒนาผูนําเครือขายดานความปลอดภัยทางถนน  การ
ดําเนินงานโครงการเพ่ือแกไขปญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีของตําบลโพนทอง  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  เนนให
ผูนําชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาดานความปลอดภัยกับคนในพ้ืนท่ี  โดยการพัฒนาศักยภาพใหผูนําทุก
หมูบานไดเขารวมการอบรมการดานกฎระเบียบ  วินัยจราจร  และการปองกันเหตุใหกับนักเรียนในพ้ืนท่ี  จน
ทําใหเกิดกลุมผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  และมีแหลงเรียนรู  บุคลากรท่ีสามารถายทอดความรูซ่ึงเปน
ตัวอยางของศูนยเรียนรูในการพัฒนาผูนําเพ่ือการสรางความปลอดภัยทางถนนใหกับพ้ืนท่ีอ่ืนได      
   2) ศูนยเรียนรูเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนดานความปลอดภัยทางถนน  
ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  และตําบลหนองหญาปลอง  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  
เนนการพัฒนาไปยังกลุมเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีซ่ึงเปนกลุมเสี่ยงตออุบัติเหตุ  โดยท้ังสองตําบลมีโรงเรียนใน
พ้ืนท่ีทําใหเด็กและเยาวชนตองเดินทางไปโรงเรียน  และมักเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนในชวงเวลาเรงดวน  ดังนั้น
ศูนยเรียนรูท้ังสองพ้ืนท่ีจึงเนนท่ีการพัฒนาความรู  วินัยดานจราจรและความรูดานความปลอดภัยทางถนน
ใหกับเด็กและเยาวชน  พรอมท้ังการพัฒนากลไกใหเด็กและเยาวชนเขารวมเปนอาสาจราจรในระดับพ้ืนท่ี
เพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันเปนเครือขายรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   3) ศูนยเรียนรูเรื่องการจัดระบบจราจรในเมืองทองเท่ียว เทศบาลตําบลเชียงคาน  
อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  เปนหนึ่งในพ้ืนท่ีท่ีเขารวมกับโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ความเฉพาะของพ้ืนท่ีดังกลาวคือวิถีชีวิตดานจราจรของคนเมือง
เชียงคานสวนใหญเนนการใชจักรยานในพ้ืนท่ี  แตจากผลกระทบการพัฒนาดานการทองเท่ียวทําใหจํานวนคน
เขามาในเมืองเพ่ิมข้ึนจนเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ  การแกไขปญหาดานจราจรของเทศบาลตําบลเชียงคานได
ดําเนินการแกไขอยางเปนระบบ  โดยพัฒนาพฤติกรรมของคนในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีใหปฏิบัติตามกฎจราจร
ดวยมาตรการทางกฎหมายท่ีเครงครัด  การจัดระบบขนสงมวลชน เชน การจัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับจอดรถ
นักทองเท่ียวและรถประจําทาง  การจํากัดการใชถนนในเขตพ้ืนท่ีกับรถบรรทุกตางๆ ใหใชเสนทางเลี่ยงเมือง  
เพ่ือลดปญหาการแออัดของรถ  พรอมท้ังการรณรงคฟนฟูวิถีดั้งเดิมของคนเมืองในการใชจักรยานทองเท่ียว
เพ่ือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและจํานวนรถท่ีเขามาในเมืองดังกลาว   
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6. ชุดความรูท่ีจําเปนตอการพัฒนาของคณะทํางานชุดพ่ีเล้ียง 
 การทํางานภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เปนการทํางานรวมกันกับหลายองคกรท้ังในและนอกพ้ืนท่ีควบคูไปกับการทํางานกับประชาชนเพ่ือให
เห็นความสําคัญของการปองกันและสรางความปลอดภัยทางถนน  จากการดําเนินงานดังกลาวคณะทํางานซ่ึงมี
บทบาทเปนพ่ีเลี้ยงใหกับตําบลทําใหไดท้ังความรูและบทเรียนสําคัญตอการทํางานดังนี้ 
 6.1 บทเรียนท่ีไดจากการดําเนินงาน 
  1) ดานการประสานงาน  โดยเฉพาะกอนการคัดเลือกพ้ืนท่ี  พ่ีเลี้ยงตองลงพ้ืนท่ีชี้แจง
โครงการในระดับผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหรับทราบ  เปนการสรางความรวมมือกับผูนําและตองใหผูบริหารได
เขามามีสวนรวมในเวทีทุกครั้งท่ีกิจกรรมเก่ียวกับดานความปลอดภัยทางถนน 
  2) การคัดเลือกผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  การคัดเลือกตัวแทนจากกลุมองคกร
ตางๆ เขารวมเปนผูนํากับโครงการ  เปนการขยายความรูใหกลุมอ่ืนๆ ไดรับทราบ  แตผูนําท่ีเกิดจากการ
ประชาคมบางสวนไมไดมีอํานาจในการตัดสินใจท่ีจะนํานโยบายดานความปลอดภัยทางถนนมาพัฒนาในพ้ืนท่ี  
ดังนั้นควรสงเสริมใหผูบริหารทองถ่ินเขามามีบทบาทในการเปนผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  เพ่ือใหเกิด
การผลักดันโครงการเขาสูขอบัญญัติขององคกรปกคครองสวนทองถ่ิน 
  3) การพัฒนาแบบสอบถามและการเก็บขอมูล  การพัฒนาแบบสอบถามควรใหพ้ืนท่ีไดมี
สวนรวมในการตรวจสอบแบบสอบถาม  คัดเฉพาะขอมูลท่ีสําคัญ  มีประโยชนตอการนําไปใช  การเก็บขอมูล
ควรแทรกใหอยูในระบบปกติ  เชน  การเก็บขอมูลของ อสม. หรือขอมูล จปฐ.  เพ่ือใหทองถ่ินมีการใชขอมูล
ชนิดเดียวกัน 
  4) การวิเคราะหขอมูล  ควรเปนบทบาทของพ้ืนท่ี  โดยมีคณะทํางานมหาวิทยาลัยเปนพ่ี
เลี้ยงใหเกิดการวิเคราะหขอมูลอยางงาย  หรือใหเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ  
และนํามาขยายผลตอในเวทีระดับตําบล 
  5) การนําเสนอขอมูล  ควรนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจมาพูดคุยในเวทีระดับตําบล  
ประชาสัมพันธใหคนในพ้ืนท่ีไดรับรูสถานการณ  และหาแนวทางการแกไขปญหาจากพ้ืนท่ีรวมกัน 
  6) การประสานแผนโครงการเขาสูบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จากบทเรียน
การผลักดันแผนเขาสูขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กระบวนการจัดทําแผนและการบรรจุแผน
ของโครงการไมสอดคลองกับระยะเวลาของการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนั้นการประสาน
แผนจึงตองทําตั้งแตกอนการจัดทําแผนของทองถ่ิน  โดยตองพัฒนาใหชุมชนเห็นความสําคัญของเรื่องอุบัติเหตุ
ไปควบคูกัน 
 6.2 ชุดความรูท่ีจําเปนตอการพัฒนางานดานความปลอดภัยทางถนนนรวมกับพ้ืนท่ี 
  1) การประสานความรวมมือระหวางภาคีท่ีเกี่ยวของ  สิ่งท่ีคณะทํางานซ่ึงมีบทบาทในการ
เปนพ่ีเลี้ยงตองมีเพ่ือสามารถสนับสนุนภาคีเครือขายในการสรางความปลอดภัยทางถนนได  คือการวิเคราะห
เครือขายดานความปลอดภัยทางถนน  เม่ือเขาใจบทบาทของภาคีการทํางานในแตละภาคสวน  อีกท้ังการ
สามารถประสาน  และดึงภาคีดังกลาวเขามามีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมของพ้ืนท่ีได 
  2) ชองทางการเช่ือมโยงแผนเขาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในการทํางานรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะผลักดันใหเกิดขอบัญญัติเพ่ือการแกไขปญหาดานความปลอดภัยทางถนน  
จําเปนอยางยิ่งท่ีตองทราบเก่ียวกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของแตละพ้ืนท่ี  ชองทางและท่ีมาของ
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แผน  และการเชื่อมโยงแผน  ท้ังในระบบปกติและระบบอ่ืน  ซ่ึงจะทําใหคณะทํางานสามารถแนะนําและ
เสนอแนะ ผลักดันแผนใหอยูในหมวดท่ีถูกตอง  และเสนอใหเกิดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือไปเสริมสรางความรูใน
ระบบงานปกติได   
  3) ความรูทุนเดิมของพ้ืนท่ี  การสํารวจทุนเดิม หรือกิจกรรมท่ีสงเสริมในดานความปลอดภัย
ทางถนนของพ้ืนท่ี  ตัวอยางเชน  การตอยอดจากเครือขายปลอดเหลางานบุญ  เครือขายชุมชนลดอุบัติเหตุซ่ึง
จะทําใหเกิดภาคีการทํางาน  สรางเครือขายการทํางานในพ้ืนท่ีโดยสอดแทรกกิจกรรมท่ีแกปญหาดานความ
ปลอดภัยทางถนนเขาไปในกิจกรรมของชุมชนปกติจนสามารถขยายพ้ืนท่ีการทํางานดานความปลอดภัยทาง
ถนนได   
  2) องคความรูดานงานอุบัติเหตุ  เชน  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  การจัดการพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง  ใน
การลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการ  คนในพ้ืนท่ียังขาดความรูเรื่องสิทธิ ความเขาใจเรื่องกฎหมายจราจรและการ
จัดการพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง  ซ่ึงกระบวนการเหลานี้ยังไมถูกพูดคุยในระดับพ้ืนท่ี  ดังนั้นบทบาทของคณะทํางานจึง
ตองเอ้ือใหเกิดเวทีในการพูดคุยเรื่องอุบัติเหตุ  เปนพ่ีเลี้ยงใหความรูท่ีจําเปนเก่ียวกับงานดานอุบัติเหตุ  เชน  
ความสําคัญของ พรบ.  สิทธิการเรียกรองตางๆ เม่ือเกิดอุบัติเหตุ  การจัดการจุดเสี่ยงท่ีเหมาะสม  ความรู
เหลานี้ตองเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือนําไปสูการใหขอคิดเห็น  แนะนํา  กับคนในพ้ืนท่ีได 
     



บทท่ี 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

 การสังเคราะหการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน เปนสวนหนึ่งของโครงการ
พัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยองคการบริหารสวนตําบล โดยโครงการเริ่มตนทํางานตั้งแต
เดือนมิถุนายน 2554 มีการคนหาผูนําดานความปลอดภัยทางถนน ตําบลละ 10 คน การเก็บขอมูล การจัดทํา
แผนท่ีจุดเสี่ยง การประสานโครงการเขาสูขอบัญญัติและเทศบัญญัติขององคการบริหารสวนทองถ่ิน โครงการ
ตําบลละ 1 โครงการ จากการดําเนินงานโครงการจึงไดทําการสังเคราะหองคความรูจากกระบวนการทํางาน เพ่ือ
เปนประโยชนในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนใหกับคนในพ้ืนท่ีตําบลตอไป  
 การสังเคราะหความรูภายใตการดําเนินงานโครงการไดทําการสังเคราะหในประเด็นดังนี้ 
 1. ภาพรวมสถานการณดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีตําบล 
 2. การมีสวนรวมของกลไก (ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  ชุมชน  องคการบริหารสวนตําบล  
คณะทํางาน  และศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน) และบทบาทในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน
ในพ้ืนท่ีเปนอยางไร 
 3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ไดแก  การจัดทําแผนท่ีจุดเสี่ยง  การออกแบบประเด็นคําถาม  
การจัดทํานโยบายโครงการเพ่ือแกไขปญหาอุบัติเหตุ  การสรุปบทเรียน  และการสังเคราะหความรู  ใหกับผูนํา
ดานความปลอดภัยทางถนนเปนอยางไร และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร   
 4. การประยุกตใชแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขากับรูปแบบการแกไขปญหาดานความปลอดภัย
ทางถนนท่ีสอดคลองกับบริบทในพ้ืนท่ี   
 5. การสังเคราะหความรูจากกระบวนการดําเนินงานโครงการ  และชุดความรูท่ีจําเปนตอการ
พัฒนางานดานความปลอดภัยทางถนน 
 6. บทเรียนและความรูท่ีคณะทํางานไดจากการดําเนินงานโครงการ 
 
 วัตถุประสงคการสังเคราะหความรูเพ่ือเปนการเสนอรูปแบบการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนท่ี
สอดคลองกับสภาพบริบทของพ้ืนท่ีรวมกับองคการบริหารสวนตําบลท้ัง 7 ตําบล  โดยนําเสนอรูปแบบการ
พัฒนาระบบขอมูล  การพัฒนาโครงการเพ่ือแกปญหาดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี  การประสานแผน/
โครงการเขากับขอบัญญัติและเทศบัญญัติขององคการบริหารสวนทองถ่ิน  การเสนอแนะแนวทางการสื่อสารให
คนในตําบลเห็นความสําคัญของการปองกันอุบัติเหตุจากการมีสวนรวม  นําไปสูการขยายผลและพัฒนาแหลง
เรียนรูเพ่ือขยายความรูใหกับตําบลใกลเคียง 
 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  โดยทบทวนจากเอกสาร  ซ่ึงประกอบไปดวย  1) 
นโยบายดานความปลอดภัยทางถนน  2) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยทางถนน 3) แนวคิดการสรางการ
เรียนรูของชุมชน  4) แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ  5) แนวคิดเก่ียวกับ
รูปแบบ (Model) และ 6) แนวคิดการทบทวนหลังการปฏิบัติ 
 ระเบียบวิธีการสังเคราะห ภายใตฐานคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participation 
Action Research : PAR) โดยแบงบทบาทของภาคสวนตางๆ ออกเปน 4 ภาคสวน ดังนี้   

  ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  มีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณ  องค
ความรูทางวิชาการโดยเฉพาะความรูท่ีเปนเทคนิคเฉพาะดาน  โดยรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับพ้ืนท่ีท้ัง 7 ตําบล 
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  Node อปท. มีบทบาทในการพัฒนากลไกดานความปลอดภัยทางถนน  ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู  ประสานงานรวมกับนักวิชาการเฉพาะดาน  ประเมินความรูพ้ืนท่ีและบริหารจัดการ
โครงการ 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีบทบาทในการมีสวนรวมทุกกระบวนการ  สนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ  งบประมาณ   เอ้ืออํานวยใหเกิดเวทีประชุมรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของและภาคประชาชน 
  ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  มีบทบาทในการมีสวนรวมทุกกระบวนการโครงการ รวม
เรียนรู  การสะทอนขอมูลสถานการณพ้ืนท่ี  ดําเนินโครงการ  สรุปบทเรียน  และสังเคราะหความรูรวมกับ
คณะทํางานโครงการ 
 ขอบเขตสังเคราะหแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) การศึกษาเชิงปริมาณ และ 2) การศึกษาเชิง
คุณภาพ 
  การศึกษาเชิงปริมาณ มีการสํารวจสถานการณดานความปลอดภัยทางถนนใน 7 พ้ืนท่ีภายใต
แนวคิดความปลอดภัยท่ีครอบคลุมท้ัง คน รถ ถนน และสิ่งแวดลอม  โดยวิเคราะหในระดับครัวเรือนจาก
จํานวนแบบสอบถาม 4,150 ชุด  โดยผลการศึกษาครั้งนี้จะนําเสนอเปนขอมูลรวม 7 พ้ืนท่ีตําบลและแสดงผล
ขอมูลเปนรอยละ 
  การศึกษาเชิงคุณภาพ  โดยใชการสนทนากลุมกับกลุมผูนําดานความปลอดภัยทางถนนท้ัง 7 
พ้ืนท่ีตําบล  ในเวทีสรุปบทเรียนรายพ้ืนท่ีเพ่ือสรุปผลจากการดําเนินงานโครงการ  การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
และเวทีสังเคราะหความรูรวมกับตัวแทนผูนําความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี ๆ ละ 2 คน  รวมกับศูนย
วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  คณะทํางานฝายประเมินผล  และสภาวิศวะกรรมจราจร  โดยใชวิธี
แบงกลุมยอยและสนทนากลุมกับตัวแทนผูนําของแตละพ้ืนท่ี  ในประเด็น 1) การพัฒนาผูนํา  2) บทบาทผูนํา
ดานความปลอดภัยทางถนนในการพัฒนา  3) กิจกรรม นวัตกรรมและสื่อความปลอดภัยทางถนน  4) การ
จัดการความรูในโครงการ  5) การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนจากการดําเนินโครงการ 
และ 6) การขยายผลและพัฒนาศูนยเรียนรูดานความปลอดภัยทางถนนในแตละพ้ืนท่ี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
1) ภาพรวมสถานการณดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีตําบล 
 1.1) กระบวนการเก็บขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน   
  ขอมูลสําคัญท่ีจะเก่ียวของกับการเก็บขอมูล  และมีการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีแบงเปนราย
หมูบาน ๆ ละ 50 ชุด รวมท้ังสิ้น  4,150 ชุด  โดยในกระบวนการเก็บขอมูลดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 : การพัฒนาระเด็นคําถาม โดยผูนําดานความปลอดภัยทางถนนรวมกับ
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ผูเชี่ยวชาญจากศูนยวิชาการเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนน   
  ข้ันตอนท่ี 2 : การยกรางแบบสํารวจขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน   
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  ข้ันตอนท่ี 3 : การปรับแกแบบสํารวจขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน มีการจัดสงรางแบบ
สํารวจขอมูล ใหกับผูเชี่ยวชาญ เชน ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน และคณะทํางานโครงการฯ
เพ่ือใหขอเสนอแนะ ปรับแกประเด็นคําถาม  เพ่ือนําไปใชสําหรับการทดลองเก็บขอมูล  

  ข้ันตอนท่ี 4 :  การลงพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมพรอมใหกับผูนําดานความปลอดภัยทางถนนกอนการ
เก็บขอมูล  
  ข้ันตอนท่ี 5 : การเก็บขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน  จากการวางแผนการเก็บขอมูล
ดานความปลอดภัยทางถนน  โดยกําหนดใหมีการสํารวจขอมูลหมูบานละ 50 ชุด 
  ข้ันตอนท่ี 6 : การวิเคราะหขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน  วิเคราะหโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS วิเคราะหขอมูลเปนรอยละ เพ่ือใหเห็นภาพรวมของสถานการณ   

 
 1.2)  ผลการวิเคราะหขอมูลดานความปลอดภัยทางถนน  ประกอบดวย  ขอมูลสถานการณรถ  
พฤติกรรมการใชรถของคน  และขอมูลจุดเส่ียง รวม 7  พ้ืนท่ี 
  รวม 7 ตําบล ไดแก 1) ต.แคนเหนือ อ.บานไผ จ.ขอนแกน 2) ต.ปาปอ อ.บานไผ จ.ขอนแกน 
3) ต.สวนหมอน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน  4) ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  5) ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี    
6) ต.หนองหญาปลอง อ.วังสะพุง จ.เลย  และ 7) ทต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย  สํารวจขอมูลโดยการสุม
สํารวจรายหมูบาน ๆ ละ 50 ชุด จากประชากร รวม 7 ตําบล โดยกลุมตัวอยาง จํานวน 4,150 คน  วิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซ่ึงสรุปขอมูลภาพรวมไดดังนี้ 
  1) ขอมูลดานรถ  ในการสํารวจขอมูลจํานวนสถานการณ  และความครบถวนของอุปกรณ
รถในพ้ืนท่ี  คณะทํางานไดแบงการสํารวจขอมูลรถออกเปน 4 ประเภท  ไดแก  รถจักรยาน  รถจักรยานยนต  
รถยนต 4 ลอ และรถชนิดอ่ืนๆ  ในพ้ืนท่ี 7 ตําบล  จากจํานวนแบบสํารวจ 4,150 ชุด  พบวา  1) ขอมูล
รถจักรยาน ท้ัง 7 ตําบล  มีจํานวนท้ังสิ้น  3,687 คัน เฉลี่ยแลวเทากับ 1 ครัวเรือน : 1 คัน  ความครบถวนของ
อุปกรณควบ พบวา  เฉลี่ยรอยละ 48.6 ของจํานวนรถจักรยาน  มีอุปกรณควบไมครบ  2) ขอมูล
รถจักรยานยนต (มอเตอรไซต) มีจํานวนท้ังสิ้น  5,374 คัน มีสัดสวนจํานวนรถเทากับ 1 ครัวเรือน : 1 คัน  
ดานความครบถวนของอุปกรณควบ พบวา เฉลี่ยรอยละ 11.9 อุปกรณควบไมครบ  3) ขอมูลรถยนต 4 ลอ มี
จํานวนท้ังสิ้น  1,992 คัน สัดสวนเทากับ 2 ครัวเรือน : 1 คัน  ดานความครบถวนของอุปกรณควบของรถยนต 
พบวา เฉลี่ยแลวรอยละ 2.7 เทานั้นท่ีมีอุปกรณควบไมครบ  4) ขอมูลรถชนิดอ่ืนๆ ในโครงการฯ ไดกําหนดให
รถชนิดอ่ืนๆ ไดแก รถไถเดินตาม  รถอีแตน  รถมอเตอรไซตพวงขาง  รถบรรทุก 6 ลอ และรถสามลอเครื่อง  
ซ่ึงจากการสํารวจพบวามีจํานวนท้ังสิ้น  1,872 คัน สัดสวนเทากับ 2 ครัวเรือน : 1 คัน  ในดานความครบถวน
ของอุปกรณควบรถชนิดนี้  พบวา  เฉลี่ยแลวรอยละ  43.8 ท่ีอุปกรณควบไมครบ   
  2) ขอมูลดานพฤติกรรม  ความรู  และทัศนคติตอการขับข่ีรถ  พบวา  1) ดานพฤติกรรม
การปองกัน  การสวมหมวกนิรภัยของคนในพ้ืนท่ี  เฉลี่ยเพียงรอยละ  36.2  การคาดเข็มขัดนิรภัย  เฉลี่ยรอย
ละ  74.5  มีการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง  และพฤติกรรมเสี่ยงเก่ียวกับการเมาแลวขับในรอบ 1 เดือนของคน
ท้ัง 7 พ้ืนท่ี  เฉลี่ยรอยละ  85.7 ไมมีพฤติกรรมเมาแลวขับ  2) ดานความรูเก่ียวกับกฎจราจรของคนในพ้ืนท่ี 7 
ตําบลเก่ียวกับการขับข่ีรถ  พบวา  เฉลี่ยรอยละ  91.5 ของคนท้ัง 7 พ้ืนท่ีสามารถตอบคําถามไดถูกตอง  และ
เม่ือทดสอบเรื่องทัศนคติตอเหมาะสมในการใชรถของเด็กและเยาวชนอายุต่ํากวา 15 ป  พบวา  ภาพรวมเฉลี่ย
รอยละ  75.1 ไมเห็นดวยท่ีเด็กอายุต่ํากวา 15 ปจะขับข่ีรถจักรยานยนต   
  3) ขอมูลดานความรุนแรงของอุบัติเหตุ  พบวา  การสํารวจขอมูลดานความรุนแรงของ
อุบัติเหตุในพ้ืนท่ี 7 ตําบล รวมท้ังสิ้น 4,150 ชุด  พบวา  ภาพรวมการเกิดอุบัติในพ้ืนท่ีเฉลี่ยรอยละ  26.6 ของ
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ครัวเรือนเคยเกิดอุบัติเหตุ  เฉลี่ยรอยละ  85 เปนการบาดเจ็บเล็กนอย  ท้ังนี้ในการสํารวจขอมูลการเสียชีวิต  
เฉลี่ยรอยละ 2.3 ของครัวเรือนท่ีเคยประสบอุบัติเหตุท้ังหมด  มีคนในครอบครัวเสียชีวิต  
  4) ขอมูลดานถนนและส่ิงแวดลอม  พบวา  การสํารวจจุดเสี่ยงโดยใหผูนําชุมชนมีสวนรวม
ในการสํารวจจุดเสี่ยงตางๆ ในพ้ืนท่ี  เปนกระบวนการท่ีทําใหคนในชุมชนไดสํารวจสถานการณของพ้ืนท่ีตนเอง  
และมีแนวทางการแกไขปญหาเพ่ือลดอุบัติเหตุ  จากการสํารวจพ้ืนท่ีท้ัง 7 ตําบล  จํานวน 84 หมูบาน  พบวา  
มีจุดเสี่ยงท้ังหมด  374  จุด  เฉลี่ยแลวแตละหมูบานจะมีจุดเสี่ยงเปนอยางนอย 4 จุด  โดยจุดเสี่ยงท่ีเกิด
อุบัติเหตุมากท่ีสุดคือ  ทางแยก  เฉลี่ยรอยละ  67.2 ของจุดเสี่ยงท้ังหมด  สาเหตุท่ีเกิดสวนใหญมาจากสภาพ
ถนนและสิ่งแวดลอม  และพฤติกรรมการขับข่ีของคน  ท้ังนี้จากการเปรียบเทียบขอมูลความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุกับสภาพถนนและสิ่งแวดลอม  พบวา  พ้ืนท่ีท่ีคาบเก่ียวกับถนนเสนหลักเขาสูตัวจังหวัด  เชน  ตําบล
โนนสูง  และตําบลโพนทอง จะมีจํานวนผูไดรับอุบัติเหตุมากกวาตําบลอ่ืนๆ คือ  รอยละ 38.4 และ 31.3 จึง
สะทอนไดวาแมถนนจะมีสภาพดี แตก็อาจเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหคนมีพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได   
 
2) การมีสวนรวมของกลไก (ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  ชุมชน  องคการบริหารสวนตําบล  
คณะทํางาน  และศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน) และบทบาทในการพัฒนาความปลอดภัยทาง
ถนนในพ้ืนท่ี 
 การดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ซ่ึงมีพ้ืนท่ีการดําเนินงานท้ังหมาย  7  พ้ืนท่ีดวยกัน  ทางคณะทํางานสวนกลางไดออกแบบแนวทางการ
ดําเนินงานรวมกับพ้ืนท่ีเปาหมาย ลักษณะการทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จากบริบทและความ
พรอมขององคกรปกครองทองถ่ินท่ีมีความแตกตางกัน จึงแบงลักษณะการทํางานรวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก 
  1. การทํางานรวมแบบพ้ืนท่ีรวมเรียนรูและสนับสนุนกระบวนการจัดการการจราจรในโดยมี
ประเด็นเฉพาะเรื่อง ไดแก เมืองจักรยาน และการจัดการความปลอดภัยทางถนนในเมืองทองเท่ียว มีการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเชียงคาน 
  2. การทํางานรวมแบบพ้ืนท่ีรวมเรียนรูและสนับสนุนชุดความรูวิชาการในแผนเก่ียวกับความ
ปลอดภัยทางถนนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีอยู 
  3. การทํางานรวมพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนรวมกัน เขารวมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร พัฒนากลไก การทําแผน ยุทธศาสตร การทํางานดานความปลอดภัยทางถนน 

จากการดําเนินโครงการฯ โดยใชแนวทางการทํางานท้ัง  3  รูปแบบดังกลาวทําใหเกิดการพัฒนา
บทบาทการทํางานและการมีสวนรวมในดานตางๆในการบริหารจัดการของผูมีสวนเก่ียวของ อันประกอบไป
ดวย  แกนนําดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี   ชุมชน  องคกรปกครองทองถ่ิน   คณะทํางานสวนกลาง
และศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน โดยอธิบายไดดังนี้ 
 2.1) การมีสวนรวมของแกนนําดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี  การคนหาแกนนําดานความ
ปลอดภัยทางถนน  พบวา  เปนการคัดเลือกกลไกท่ีมาจากตัวแทนของภาคสวนตางๆ  ประกอบดวย  
เจาหนาท่ีจากองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาฯ  อปพร.  อสม.  ผูนําหมูบาน  หนวยกูชีพประจําตําบล  
เครือขายเยาวชน  ครูในพ้ืนท่ี  การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการฯ ของผูนําดานความปลอดภัยทางถนนมี
สวนรวมในการเสนอชื่อและคัดเลือกแกนนําดานความปลอดภัยทางถนน  การรวมพัฒนาศักยภาพกับ
คณะทํางาน  การกําหนดประเด็นคําถามเพ่ือสํารวจขอมูลสถานการณความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี  การ
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รวมสํารวจขอมูลและใหขอมูลท่ีเก่ียวของ  การรวมกําหนดแผนงาน/โครงการดานความปลอดภัยทางถนนเพ่ือ
แกไขปญหาในพ้ืนท่ี  รวมสรุปบทเรียนและสังเคราะหความรูในกระบวนการ 
 2.2) การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)  การดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบ
การจัดการความปลอดภัยทางถนนโดย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พบวา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเขา
มามีสวนรวมและมีบทบาทในการใหความรวมมือในสนับสนุนขอมูลพ้ืนฐานในตําบลและขอมูลดานความ
ปลอดภัยทางถนน  และการสนับสนุนใหเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีสวนเก่ียวของกับงานดาน
อุบัติเหตุ  งานดานความปลอดภัยทางถนนใหเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในโครงการฯ   การรวมรณรงค
ดานความปลอดภัยทางถนนโดยใหเริ่มตนจากเจาหนาท่ีและพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินให คาด
เข็มขัดนิรภัย  สวมหมวกนิรภัย  เปนตน   อีกท้ังสนับสนุนใหเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องปญหาอุบัติเหตุกับ
พ้ืนท่ี  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหมูบานเพ่ือปรับสภาพแวดลอมในชุมชนไมใหบดบังการขับข่ี   หรือ
การจัดทําปายเตือนโดยการนําเอาปายโครงการเกามาปรับปรุงใชงาน  การนําแผนโครงการ  กิจกรรม ดาน
ความปลอดภัยเขาสูขอบัญญัติ อปท. หรือการบูรณาการรวมกับโครงการอ่ืนๆ เชน  โครงการยาเสพติด  
โครงการพัฒนาหมูบาน  เปนตน   
 2.3) การมีสวนรวมของชุมชน  พบวา  การดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนโดย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการประชุมประชาคมในหมูบานเพ่ือ
คัดเลือกผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  จัดทําขอมูลจุดเสี่ยงในชุมชน  โดยใหเสนอวาจุดใดเปนจุดเสี่ยง  
ลักษณะของจุดนั้นเปนอยางไร   มีความเสี่ยงอยางไร  และใหเสนอวิธีการท่ีจะแกไขปญหาจุดเสี่ยงดังกลาว  
การมีสวนรวมในการปรับภูมิทัศนในพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงโดยใชเทศกาลสําคัญในชุมชน  และการไดรับการรณรงค
ประชาสัมพันธจากผูนําชุมชน  เรื่องความปลอดภัยทางถนนจากเสียงตามสายในชุมชนและผานเวทีประชุม
ประจําหมูบาน 
 2.4) การมีสวนรวมของคณะทํางานโครงการฯ และศวปถ.คณะทํางานสวนกลางโครงการฯหรือทีม
มหาวิทยาลัยขอนแกนจะมีการบริหารงานโครงการโดยหัวหนาโครงการฯและผูประสานงาน มีบทบาทในการ
จัดกระบวนการเรียนรูและการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง การเก็บขอมูลจุเสี่ยง ,การจัดทําแผนท่ีความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนนในตําบล ,การวิเคราะหขอมูลและจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือนําแผนเขาสู
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ,การติดตาม สรุปบทเรียน , การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทองถ่ินท่ี
ดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน และการสังเคราะหความรูรูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ี
เหมาะสมขององคกรปกครองทองถ่ินในระดับตําบล    ติดตาม ควบคุม กํากับและรวมใหขอเสนอแนะแกผูนํา
ในพ้ืนท่ี บริหารจัดการการเงิน บัญชี ธุรการ การติดตอประสานงานและอ่ืนๆ  
 
3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ไดแก  การจัดทําแผนท่ีจุดเส่ียง  การออกแบบประเด็นคําถาม  การ
จัดทํานโยบายโครงการเพ่ือแกไขปญหาอุบัติเหตุ  การสรุปบทเรียน  การสังเคราะหความรู  และผลลัพธท่ี
เกิดกับผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  
 การดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน  พบวา  การจัดกระบวนการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ประกอบดวย 1) การจัดเวทีชี้แจงรายละเอียดโครงการ 2) การคนหาผูนํา  3) การ
พัฒนาศักยภาพผูนําและนําความรูท่ีไดมาปฏิบัติการจริง ในเรื่อง การเก็บขอมูล จัดทําแผนท่ีความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนนในตําบล   4) การจัดทําแผนปฏิบัติการ  5) การผลิตและใชสื่อ 6) พัฒนารูปแบบและพัฒนา
โครงการ 7) ผลักดันสูแผนขอบัญญัติของ อปท. 8) ปฏิบัติการตามแผน และ9) ติดตาม สรุปบทเรียน  ซ่ึง
เกิดผลตอการดําเนินโครงการ ดังนี้ 
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 3.1) การจัดเวทีช้ีแจงรายละเอียดโครงการ  พบวา  ไดกลุมเปาหมายท่ีมีความหลากหลาย คือ 
ผูบริหาร อปท.,จนท.อปท.ท่ีเก่ียวของ, รพ.สต.,อปพร. ,อสม., สถาบันการศึกษา, และผูนําองคกรชุมชน ซ่ึงจะ
ไดกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีท่ีมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายโครงการฯ กระบวนการ และข้ันตอนการ
ทํางานรวมกัน   
 3.2) การคนหาผูนํา  พบวา  ไดผูนําดานความปลอดภัยทางถนนท่ีมีบทบาทหนาเก่ียวของกับ
ประเด็นความปลอดภัยทางถนน สามารถเขารวมกิจกรรมกับโครงการได เปนบุคคลผูเสียสละ และชาวบานให
ความเชื่อถือ เชน เจาหนาท่ี รพสต.,อปพร.,อสม., รวมไปถึงบุคลากร อปท.,สถาบันศึกษา และ องคกรชุมชน 
 3.3) การพัฒนาศักยภาพผูนําและนําความรูท่ีไดมาปฏิบัติการจริง ในเรื่อง การเก็บขอมูล จัดทํา
แผนท่ีความปลอดภัยในการใชรถใชถนนในตําบล  พบวา  ทําใหพ้ืนท่ีมีขอมูลสถานการณ ไดแก ขอมูล
จํานวนรถในพ้ืนท่ี ขอมูลพฤติกรรมการใชรถ ขอมูลความรูเรื่องกฎจราจร ขอมูลผูประสบอุบัติเหตุ (เปนใคร 
เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ) ขอมูลจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและแผนท่ีความปลอดภัยในการใชรถใชถนนในตําบล 
 3.4) การจัดทําแผนปฏิบัติการ  พบวา  ผูนําไดความรูในดานกระบวนการจัดทําแผน และไดรวม
วิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน และพ้ืนท่ีไดรางแผนการจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนของทองถ่ิน 
 3.5) การผลิดและใชส่ือ  พบวา  ท้ัง 7 ตําบลไดสื่อพ้ืนท่ีละ 1 ชิ้น  ผูนําไดมีสวนรวมในการออกแบบ
ผลิตและใชสื่อในการเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหชาวบานตระหนักถึงความปลอดภัยในการใชรถใชถนน โดยได
มีสวนเปนผูสงสารใหคนในพ้ืนท่ีไดทราบความสําคัญของความปลอดภัยทางถนน   
 3.6) พัฒนารูปแบบและพัฒนาโครงการ  พบวา พ้ืนท่ีไดรูปแบบกิจกรรมและแผนปฏิบัติการสมบูรณ
พรอมผลักดันเขาสูขอบัญญัติงบประมาณของ อปท. 
 3.7) ผลักดันแผนเขาสูขอบัญญัติ  พบวา  แผน/โครงการ ถูกบรรจุเขาสูขอบัญญัติงบประมาณของ 
อบต. และทองถ่ินมีแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนนท่ีสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี 
 3.8) การปฏิบัติตามแผน  พบวา  หลังจากทางทองถ่ินไดนําแผนความปลอดภัยทางถนนเขาสู
ขอบัญญัติแลว ก็นําแผนดังกลาวท่ีมาจากการวิเคราะหปญหา สาเหตุและการวางแผนการดําเนินงานรวมกัน
ของผูนําความปลอดภัยทางถนนและชุมชนไปสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
 3.9) ติดตาม และสรุปบทเรียน  พบวา  ผูนําความปลอดภัยทางถนน ไดเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการทํางานท่ีผานมารวมกัน ตั้งแตเริ่มโครงการ ซ่ึงทําใหมหาวิทยาลัยขอนแกนไดทราบถึง
สถานการณการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน และขอเสนอแนะจากผูนําความปลอดภัยทาง
ถนนและชุมชน และสามารถกําหนดแนวทางการทํางานรวมกันในอนาคต 
 
4) การประยุกตใชแนวคิดสามเหล่ียมเขย้ือนภูเขากับรูปแบบการแกไขปญหาดานความปลอดภัยทางถนน
ท่ีสอดคลองกับบริบทในพ้ืนท่ี   
 ในการดําเนินงานของโครงการไดนําเอากลไกจากสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาเขามามีสวนรวมในการทํา
โครงการดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี  ภายใตบริบทของแตละพ้ืนท่ี  ซ่ึงสรุปรูปแบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนจากการดําเนินโครงการเปน 4 รูปแบบตามรายละเอียดดังนี้ 
 4.1) รูปแบบความปลอดภัยทางถนนในเมืองทองเท่ียว 
  รูปแบบการจัดการความปลอดภัยในเมืองทองเท่ียว  เปนบทเรียนท่ีไดจากการดําเนินงาน
โครงการในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเชียงคาน  อ.เชียงคาน  จ.เลย  ใชในสภาพบริบทของพ้ืนท่ีดวยความเปนเมือง
ทองเท่ียวารจัดการความปลอดภัยทางถนนในเมืองทองเท่ียวจึงจําเปนตองดําเนินงานควบคูกันระหวางการให



85 
 

ความรูเรื่องกฎจราจร  การรณรงคใหเกิดพฤติกรรมดานความปลอดภัยท่ีถูกตอง  การออกแบบผังเมืองเพ่ือ
รองรับการจราจร  และมาตรการทางกฎหมายท่ีแข็งขัน  โดยแตละภาคสวนจะมีบทบาทบและการทํางาน
รวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ีดังนี้    1) เทศบาลตําบลเชียงคาน  มีบทบาทการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
เชน  การระบบขนสงมวลชน  ออกแบบเสนทางสะดวกตอการสัญจรของรถท่ีเขามา  การจัดสรรพ้ืนท่ีจอดรถ
สําหรับนักทองเท่ียวเพ่ือปองกันการกีดขวางทางจราจร  การปรับปรุงสภาพแวดลอม  การติดตั้งสัญญาณไฟใน
บริเวณจุดเสี่ยง  ควบบคู กับการสรางพฤติกรรมอันดีในเรื่องความปลอดภัยทางถนน  โดยรณรงค  
ประชาสัมพันธในเวทีประชาคมในพ้ืนท่ีเพ่ือใหประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  และมาตรการทาง
กฎหมายรวมกับสถานีตํารวจ   2) สถานีตํารวจ  มีบทบาทในการใชมาตรการทางกฎหมาย  การตั้งดาน  
ตรวจ จับ ปรับจริง อยางตอเนื่อง  ตามบริเวณจุดสําคัญของอําเภอ  เชน  ทางเขาเมือง  ทางออกอําเภอไปสู
แกงคุดคู  การใชมาตรการดังกลาวเพ่ือเปนการจัดระบบจราจรใหเปนระเบียบ  เพ่ือสรางพฤติกรรมการเคารพ
กฎจราจรใหกับประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและนักทองเท่ียว   3) คนในพ้ืนท่ีและผูประกอบการ  ตองตระหนักถึง
ความปลอดภัยของตนเอง  ปฏิบัติตามกฎจราจร  ฟนฟูวัฒนธรรมเดิม เชน การปนจักรยานเพ่ือสุขภาพและ
ความปลอดภัยทางถนน  รวมถึงการใหความรวมมือกับเทศบาล  สถานีตํารวจ  โดยควบคุมการจอดรถของ
นักทองเท่ียวใหอยูในจุดจอดท่ีเหมาะสมตามท่ีเทศบาลจัดสรรไว รณรงคใหเปลี่ยนรถยนตเปนรถจักรยาน  
พรอมกับสรางมาตรการใหนักทองเท่ียวดําเนินตามกฎระเบียบ  เชน  กําหนดเวลาปดบาน  งดดื่มเครื่องดื่มแอ
ลกฮอล  และรณรงคปนจักรยานในพ้ืนท่ีเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน  
 4.2)  รูปแบบความปลอดภัยรวมกับผูนําชุมชน   
  เหมาะสําหรับบริบทพ้ืนท่ีท่ีอยูใกลเมือง   มีถนนเสนหลักท่ีเชื่อมตอระหวางพ้ืนท่ีไปยังตัว
จังหวัด  ภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนรูปแบบดังกลาวถึงนํามาใชในพ้ืนท่ี 
2 ตําบล  ไดแก  ต.โพนทอง อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ และ ต.โนนสูง  อ.เมือง จ.อุดรธานี  ท้ังสองพ้ืนท่ีมีบริบททาง
กายภาพท่ีคลายกันคือมีถนนเสนหลักซ่ึงอยูในการดูแลของแขวงการทาง สถานการณดานอุบัติเหตุของท้ังสอง
พ้ืนท่ีสวนใหญจะเกิดกับคนในตําบล  จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยคือถนนท่ีเชื่อมตอไปถึงถนนหลัก ดังนั้นรูปแบบ
การปลอดภัยทางถนนรวมกับผูนําชุมชน จึงถูกนํามาใชในการแกไขปญหาสําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีถนนรวมกับหลาย
หนวยงาน  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถเขาไปแกไขได  จึงตองเนนการสรางความปลอดภัยคิดคน
ในพ้ืนท่ีกอนจะออกไปสูถนนเสนหลัก  บทบาทในการทํางานของภาคสวนตางๆ ในรูปแบบนี้ประกอบดวย    
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีบทบาทในการใหงานดานอุบัติเหตุถูกบรรจุในขอบัญญัติทุกป  การ
สนับสนุนใหกับ อปพร. และสรางเครือขายจากผูนําทุกหมูบานใหรวมมือกันดูแลคนในพ้ืนท่ี  ตัวอยางกรณี
ตําบลโพนทอง  ท่ีตั้งงบประมาณสําหรับงานปองกันอุบัติเหตุ  อบรมผูนําทุกหมูบานใหเปน อปพร. เพ่ือมา
ทํางานดานจราจรปองกันอุบัติเหตุใหเด็กและเยาวชนในตําบล  2) หนวยงานในระดับพ้ืนท่ี  เชน  สถานี
ตํารวจ  หนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และขนสงจังหวัด  ตองเปนหนวยเสริมสรางความรูเปนพ่ี
เลี้ยงจัดอบรมใหผูนํามีความรูดานกฎระเบียบทางจราจร  โดยจัดรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3) อป
พร.  มีบทบาทดานการเปนพ่ีเลี้ยงแนะนํา  ใหคําปรึกษากับผูนําชุมชนในดานงานจราจร การแจงเหตุเม่ือเกิด
ปญหาในชุมชน  และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตนอยางเปนเครือขาย เพ่ือดูแลคนในพ้ืนท่ี 4) 
ผูนําชุมชน  มีบทบาทในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในระดับพ้ืนท่ี  แจงเหตุและสงตอไปยังหนวยกู
ชีพ  ประชาสัมพันธ  โดยสื่อสารผานหอกระจายขาว  ใหลูกบานขับข่ีอยางระมัดระวัง  สรางเครือขายไปยัง
ผูนําหมูบานอ่ืนเพ่ือดูแลประชาชนใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 4.3) รูปแบบความปลอดภัยทางถนนรวมกับโรงเรียน   
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  มี 2 พ้ืนท่ีท่ีดําเนินงานรูปแบบดังกลาว  ไดแก  ตําบลหนองหญาปลอง  และตําบลแคนเหนือ  
เนื่องจากอุบัติเหตุสวนใหญผูประสบอุบัติเหตุทางถนนอยูในวัยเด็กและเยาวชนถึงรอยละ  เพ่ือใชในการปองกัน
และแกไขปญหาใหกับพ้ืนท่ีท่ีประสบกับเด็กและเยาวชน  ซ่ึงแตละภาคสวนมีบทบาทการทํางานรวมกันดังนี้ 1) 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   มีบทบาทในการเปนหนวยสนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณท่ีจําเปน  
ประสานงานเพ่ือสรางภาคีกับท้ังโรงเรียนและวิทยากรจากหนวยงานในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือจัดอบรมใหกับเด็กและ
2) หนวยงานในพ้ืนท่ี  เชน  ขนสง แขวงการทาง และโรงพยาบาล  มีบทบาทในการเปนวิทยากร  โดยทาง
ขนสงและแขวงการทางเปนสวนสนับสนุนดานความรูดานกฎจราจรและการขับข่ีท่ีปลอดภัยใหกับนักเรียนใน
โรงเรียนท่ีถูกตอง  รวมถึงความรูจากทางโรงพยาบาลทางดานการปฐมพยาบาลเบื้องตนท่ีจําเปนเม่ือเกิดเหตุใน
พ้ืนท่ี  เพ่ือใหอาสาจราจรตนแบบจะสามารถชวยเหลือผูประสบเหตุไดอยางถูกวิธี  3) โรงเรียน  มีบทบาทใน
การกําหนดใหมีหลักสูตรเรื่องความปลอดภัยทางถนนใหเด็กนักเรียนในโรงเรียน  และจัดตั้งตัวแทนนักเรียน
เพ่ือเปนอาสาจราจรตนแบบดูแลนักเรียนในพ้ืนท่ี  4) ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  มีบทบาทในการเปน
ผูประสานงานใหเกิดเวทีการประชุมเพ่ือแกไขปญหารวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานท่ี
รับผิดชอบในพ้ืนท่ี   และโรงเรียน  รวมถึงเปนผูผลักดัน  ติดตามการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การกําหนดแผนงานโครงการดานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี  

 4.4) รูปแบบความปลอดภัยโดยตอยอดกับกิจกรรมชุมชน  
  รูปแบบความปลอดภัยทางถนนรวมกับชุมชน  เปนรูปแบบท่ีใชการตอยอดกับกิจกรรมหรือ
ทุนเดิมในชุมชน  ภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดย อปท. มี 2 ตําบลท่ีมี
ลักษณะการบริหารจัดการดังกลาว  คือ  ตําบลปาปอ  และตําบลสวนหมอน  ขอจํากัดของพ้ืนท่ีดังกลาวคือมี
ระบบการพัฒนาดานความปลอดภัยทางถนนอยูแลว เชน  การตั้งดานในชวงเทศกาล  มีการปรับปรุงภูมิทัศน
ตามวันสําคัญตางๆ  การใหความรูและอบรม อปพร.  และรณรงคใหความรูกับประชาชนในการสวมหมวก
นิรภัย  ดังนั้นรูปแบบดังกลาวจะเนนไปท่ี การแทรกหลักสูตรความรูเรื่องการวิเคราะหจุดเสี่ยงในการอบรมของ 
อปพร.  ในการปรับปรุงภูมิทัศนเนนท่ีการปรับปรุงโดยใหชาวบานคิด วิเคราะหจัดการจุดเสี่ยงโดยใชทุนเดิม
และภูมิปญญาทองถ่ินตนเอง  และตอยอดจากกิจกรรมหรือเครือขายใชทุนเดิมในพ้ืนท่ี  โดยแตละภาคสวนมี
บทบาทการทํางานรวมกันดังนี้  1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีบทบาทในการกําหนดนโยบายเพ่ือแกไข
ปญหาดานความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนท่ี  การสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะถูกกําหนด
ในแผนงานทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  หมวดวัสดุอุปกรณ  และโครงการ
ผานกองทุนสุขภาพตําบล  2) ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  มีบทบาทในการผลักดันกิจกรรมดานความ
ปลอดภัยทางถนน  ใหขอเสนอแนะ  เพ่ิมเติม  และนําเอาความรู ท่ีไดจากการพัฒนาศักยภาพรวมกับ
คณะทํางานท้ังดานการเก็บขอมูล  การจัดการจุดเสี่ยง  ไปแทรกในตัวกิจกรรมตามระบบปกติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  3) คณะทํางานมหาวิทยาลัยขอนแกน  มีบทบาทในการเปนสวนเสริมพลังความรู  การ
เชื่อมประสานกับเครือขายในระดับพ้ืนท่ีท่ีทํางานเก่ียวของ  เชน  เครือขายปลอดเหลา  เครือขายชุมชนลด
อุบัติเหตุ  ใหขยายผลไปสูพ้ืนท่ีใกลเคียง  อีกท้ังการเอ้ือใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหและแทรกความรูเรื่อง
การจัดการจุดเสี่ยงใหเขาไปอยูในหลักสูตรการอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
   
5) การสังเคราะหความรูจากกระบวนการดําเนินงานโครงการ  และชุดความรูท่ีจําเปนตอการพัฒนางาน
ดานความปลอดภัยทางถนน  ไดแบงประเด็นในการสังเคราะหออกเปน 5 ประเด็นดังนี้ 
 5.1)  การพัฒนาผูนํา   จากขอมูลการสังเคราะหกระบวนการพัฒนาผูนํา  พบวา  1) การคัดเลือก
ผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  มาจากการคัดเลือก 3 วิธี  ไดแก  การประชาสัมพันธไปยังผูใหญบานเพ่ือ
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คัดเลือกตัวแทนเขาเปนผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  การคัดเลือกผานความเห็นขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  และการระบุไปยังกลุมคนท่ีเขารวมโดยตรง โดยคัดเลือกจากผูนําท่ีมีความหลากหลาย  และมีสวน
เก่ียวของกับประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางถนน  จากการสังเคราะหความรูพบวา การระบุใหผูนําดานความ
ปลอดภัยทางถนนแตละตําบลมีพ้ืนท่ีละ 10 คน  ทําใหการทํางานไมครอบคลุม  ผูนําดานความปลอดภัยทาง
ถนนยังมีความไมเขาใจในบทบาทของตนเอง  การคัดเลือกผูนําจะเนนเลือกคนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีในสังคม  จึง
สงผลใหผูนําตองสวมหมวกหลายใบและไมสามารถทํางานไดเทาท่ีควร  อีกท้ังกลไกท่ีพัฒนาข้ึนยังเปนกลไก
ภายในซ่ึงเม่ือเกิดผลกระทบทางนโยบายทําใหการทํางานหยุดชะงัก แนวทางการพัฒนาดานผูนําความ
ปลอดภัยทางถนนคือการดึงภาคีภายนอกเขามามีสวนรวมในโครงการ  เชน  การดึงผูท่ีมีทุนทางสังคม  เชน  
พระสงฆ  ปราชญชาวบานท่ีคนใหความนับถือ  ภาคีท่ีเปนเจาของทุนทางทรัพยากร  เชน  กองทุนสุขภาพ  
สํานักงานขนสง  แขวงการทาง  เปนตน  เพ่ือสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่อง  2) การจัด
กระบวนการเรียนรู   โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนไดมีการทําความเขาใจ
กระบวนการทํางานกับกลุมเปาหมาย  และพัฒนาศักยภาพผูนําและนําความรูท่ีไดมาปฏิบัติการจริง โดยจัด
กระบวนการเรียนรูในเรื่อง การเก็บขอมูล จัดทําแผนท่ีความปลอดภัยในการใชรถใชถนนในตําบล ประมวลผล 
และวิเคราะหขอมูล การจัดทําแผนปฏิบัติการ การผลิตและใชสื่อ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกัน
ระหวางนักวิชาการดานความความปลอดภัยทางถนน กับ แกนนําในทองถ่ินเรื่องรูปแบบกิจกรรมการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน 7 พ้ืนท่ี จากการจัดกระบวนการเรียนรูภายใตโครงการฯ  จากการดําเนินการทําให
เกิดผลการเปลี่ยนแปลงดังนี้  1) ในระดับชุมชน   มีมาตรการในหมูบานตนแบบ  เกิดการแกไขจุดเสี่ยงดาน
อุบัติเหตในพ้ืนท่ีรวมกัน  2) ในระดับของผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสวม
หมวกนิรภัย 100%   การเรียนรูใหความสําคัญกับจุดเสี่ยงและการแกปญหา  การติดตามการทํางานและ
กระตุนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และการนําไปประยุกตกับงานในระบบปกติ   3) ในระดับ
นโยบายและผูบริหาร  ไดแก  การนําขอมูลสถานการณดานความปลอดภัยทางถนนมาประกอบการจัดทําแผน
เพ่ือแกไขปญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี  การนําแผน/โครงการจากการมีสวนรวมของประชาชนเขาสูขอบัญญัติและ
เทศบัญญัติขององคกร  การบูรณาการรวมกันกับโครงการอ่ืนๆ เพ่ือแกไขปญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี  และ 4) การ
เปลี่ยนแปลงในดานอ่ืนๆ เชน  มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัย  มีการระดมทุนของคนใน
ชุมชนเพ่ือแกไขปญหาอุบัติเหตุ 
 5.2) บทบาทของผูนําดานความปลอดภัยตอการพัฒนาดานความปลอดภัยทางถนน   ในการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน  ผูนําดานความปลอดภัยทางถนนมี
บทบาทการดําเนินงานดังนี้  1) บทบาทท่ีคาดหวัง  ไดแก  การใหความรูเพ่ือแกไขปญหา  ลดจํานวนผูบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี  โดยทํางานอยางเปนเครือขาย  และรวมกันแกไขปญหา  2) บทบาทในการ
ทํางานจริง ไดแก  สามารถผลักดัน ประสานงานใหผูบริหารทองถ่ินเห็นความสําคัญ  จนสามารถสนับสนุนงาน
ดานอุบัติเหตุได  การเปนสื่อบุคคลในการใหความรูเรื่องจุดเสี่ยงและการแกไขปญหาในพ้ืนท่ี   3) บทบาทตอ
ระเบียบและการผลักดันนโยบาย  ไดแก  การควบคุม กํากับติดตาม  และเขารวมในเวทีสภาของตําบลเพ่ือ
ติดตามการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือแกไขปญหาดานความปลอดภัยทางถนน  และ 4) ความคาดหวังในการ
ทํางานในอนาคต ไดแก  การเปนแกนหลักในการสรางเครือขายความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี  และติดตาม
แผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือแกปญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี 
 5.3 )การจัดทําโครงการและผลักดันเขาสูขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   จากการ
ดําเนินงานของท้ัง 7 พ้ืนท่ีตําบลไดมีการจัดทําโครงการในระดับพ้ืนท่ีดังนี้  1) ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  
จังหวัดขอนแกน  โครงการอบรมจราจรใหนักเรียนในโรงเรียนไตรคามประชาสรรค  2) ตําบลปาปอ  อําเภอ
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บานไผ  จังหวัดขอนแกน  โครงการการติดตั้งไฟจราจรเพ่ือลดอุบัติเหตุ  3) ตําบลสวนหมอน  อําเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแกน  โครงการการปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือแกไขจุดเสี่ยงทางอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี  4) ตําบลโนนสูง 
อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โครงการการติดตั้งไฟจราจรเพ่ือลดปญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง  5) ตําบล
โพนทอง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  โครงการการอบรมผูนําชุมชนเพ่ือเปนตนแบบดานจราจร  6) ตําบลหนอง
หญาปลอง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  โครงการอบรมเยาวชนใหนักเรียนในโรงเรียนบานนาดอกไม  และ 7) 
เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โครงการการปรับปรุงสภาพจราจรเพ่ือลดปญหาอุบัติเหตุ  
จะพบวา  การจัดทําโครงการของท้ัง 7 พ้ืนท่ีจะแบงออกเปน 2 ลักษณะ  ไดแก  โครงการท่ีเนนเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และสรางวินัยใหกับคนในพ้ืนท่ีเรื่องความปลอดภัยทางถนน  และโครงการท่ีเก่ียวของ
กับการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ี  เชน  การปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน  การจัดสภาพจราจรใหเปนระเบียบ  โดยการ
ประสานแผนงานดังกลาวจึงถูกบรรจุลงในแผนได 4 ชองทาง  ไดแก  หมวดโครงสรางพ้ืนฐาน  กองทุนสุขภาพ
ตําบล  ในหมวดของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และหมวดพัฒนาดานสาธารณะของหมูบาน 
 5.4 ) ดานส่ือความปลอดภัยทางถนน  การดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นอกจากการพัฒนาใหเกิดกระบวนการเรียนรูเรื่อง
การจัดการขอมูล  จุดเสี่ยงและการจัดทําแผนเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  คณะทํางานโครงการฯ ไดใหผูนํา
ดานความปลอดภัยทางถนนท้ัง 7 พ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในการสื่อสารเพ่ือใหพ้ืนท่ีเกิดความเขาใจถึงงานดาน
อุบัติเหตุ  โดยออกแบบสื่อท่ีสอดคลองตอการรับรูของคนในพ้ืนท่ี  โดยมีสื่อดานความปลอดภัยทางถนน 2 
รูปแบบ  ไดแก  สื่อพ้ืนบาน เชน หมอลํารณรงคดานความปลอดภัยทางถนน  ซ่ึงมีตําบลแคนเหนือ และ ตําบล
โนนสูง ดําเนินการ  และสื่อปายรณรงคขับข่ีปลอดภัย ซ่ึงมีตําบลปาปอ  ตําบลหนองหญาปลอง  ตําบลสวน
หมอน  โพนทอง และเทศบาลตําบลเชียงคานดําเนินการ  
 5.5) การจัดการความรู   ขอมูลสําคัญท่ีคนในพ้ืนท่ีใหความสนใจเก่ียวกับเรื่องอุบัติเหตุ ไดแก ขอมูล
จํานวนรถในพ้ืนท่ี  ขอมูลผูประสบอุบัติเหตุ  (เปนใคร  เสียชีวิต หรือ บาดเจ็บ) การเลาเรื่องผานกรณีศึกษา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนคนในชุมชนก็จะใหความสนใจมาก   รวมถึงขอมูลจุดเสี่ยงในพ้ืนท่ีแตการรับรูขอมูล
ดังกลาวอาจยังไมสงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูความปลอดภัย  แตจะสงผลในระดับของการ
ระมัดระวังในการขับข่ีเม่ือตองสัญจรผานบริเวณจุดเสี่ยง  การจัดการขอมูลท่ีควรนํามาปรับใชในระบบปกติ
ของงานทองถ่ินควรอยูใน 3 ลักษณะดังนี้  1) การบันทึกแบบสถิติ  เพ่ือเปนความรูและเปนฐานขอมูลสําคัญ
ใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  เปนการทํางานเชิงรุกทําใหสามารถวางแผนเพ่ือปองกันเรื่องอุบัติเหตุให
คนในตําบลไดทันสถานการณ  2) เอกสารรายงาน  และระบบฐานขอมูล  ควรมีการสํารวจขอมูลทุกปเพ่ือให
ขอมูลเปนปจจุบันโดยเพ่ิมเขาไปในแบบสํารวจของงาน จปฐ.  และนําขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนและ
บรรจุเขาสูขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาดานอุบัติเหตุใหกับคนในพ้ืนท่ี   และ 3) 
ปายแผนท่ีจุดเส่ียง เพ่ือใชเปนขอมูลสําคัญท่ีจะทําใหคนในพ้ืนท่ีทราบวาในหมูบานตนเองมีบริเวณใดท่ีควร
ระวังและควรตองรวมกันแกไข  โดยติดไวบริเวณศาลาประชาคมหมูบานเพ่ือสะดวกใหกับคนในพ้ืนท่ีเขามา
เรียนรู  และใชวางแผนเพ่ือการลดปญหาอุบัติเหตุรวมกันในพ้ืนท่ี 
 5.5 )ปจจัยภายในและภายนอกท่ีสนับสนุนการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ี   ปจจัยท่ี
สนับสนุนการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนนในตําบล  ประกอบไปดวย  1) ปจจัยภายใน  ไดแก  มี
คนและกลไกท่ีมาจากหลากหลายภาคสวน  และมีความพรอมในการทํางาน  ขอจํากัดคือ ในเรื่องระบบบ
บริหาร การไดรับสนับสนุนจากผูบริหาร และระบบการจัดการขอมูลในพ้ืนท่ียังไมเปนระบบ  จึงควรมีการ
พัฒนาระบบขอมูลอยางรอบดาน  สามารถนําขอมูลไปใชในการเสนอเพ่ือวางแผนตอผูบริหารใหเห็น
ความสําคัญ  2) ปจจัยภายนอก  ไดแก  การสรางความรวมมือกับหนวยงานภาคนอก  เชน  แขวงการทาง
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พ้ืนท่ี  สถานีตํารวจ  ขนสงจังหวัด  เพ่ือขับเคลื่อนงานดานความปลอดภัยทางถนนอยางเปนระบบ  รวมถึงการ
สื่อสาร  ประชาสัมพันธใหความรูเรื่องการจัดการจุดเสี่ยงในพ้ืนท่ีใหกับประชาชนอยางท่ัวถึง  เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือในการแกไขปญหา 
     
6) ชุดความรูท่ีจําเปนตอการพัฒนาของคณะทํางานชุดพ่ีเล้ียง 
 การทํางานภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เปนการทํางานรวมกันกับหลายองคกรท้ังในและนอกพ้ืนท่ีควบคูไปกับการทํางานกับประชาชนเพ่ือให
เห็นความสําคัญของการปองกันและสรางความปลอดภัยทางถนน  จากการดําเนินงานดังกลาวคณะทํางานซ่ึงมี
บทบาทเปนพ่ีเลี้ยงใหกับตําบลทําใหไดท้ังความรูและบทเรียนสําคัญตอการทํางานดังนี้ 
 6.1) บทเรียนท่ีไดจากการดําเนินงาน  ไดแก  1) ดานการประสานงาน  โดยเฉพาะกอนการ
คัดเลือกพ้ืนท่ี  พ่ีเลี้ยงตองลงพ้ืนท่ีชี้แจงโครงการในระดับผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหรับทราบ  เปนการสราง
ความรวมมือกับผูนําและตองใหผูบริหารไดเขามามีสวนรวมในเวทีทุกครั้งท่ีกิจกรรมเก่ียวกับดานความ
ปลอดภัยทางถนน  2) การคัดเลือกผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  ควรสงเสริมใหผูบริหารทองถ่ินเขามามี
บทบาทในการเปนผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  เพ่ือใหเกิดการผลักดันโครงการเขาสูขอบัญญัติของ
องคกรปกคครองสวนทองถ่ิน  3) การพัฒนาแบบสอบถามและการเก็บขอมูล  การพัฒนาแบบสอบถามควร
ใหพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในการตรวจสอบแบบสอบถาม  คัดเฉพาะขอมูลท่ีสําคัญ  มีประโยชนตอการนําไปใช  การ
เก็บขอมูลควรแทรกใหอยูในระบบปกติ  เชน  การเก็บขอมูลของ อสม. หรือขอมูล จปฐ.  เพ่ือใหทองถ่ินมีการ
ใชขอมูลชนิดเดียวกัน  4) การวิเคราะหขอมูล  คณะทํางานมหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลี้ยงใหเกิดการวิเคราะหขอมูล
อยางงาย  หรือใหเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ  และนํามาขยายผลตอในเวที
ระดับตําบล  5) การนําเสนอขอมูล  ควรนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจมาพูดคุยในเวทีระดับตําบล  
ประชาสัมพันธใหคนในพ้ืนท่ีไดรับรูสถานการณ  และหาแนวทางการแกไขปญหาจากพ้ืนท่ีรวมกัน  6) การ
ประสานแผนโครงการเขาสูบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตองทําตั้งแตกอนการจัดทําแผนของ
ทองถ่ิน  โดยตองพัฒนาใหชุมชนเห็นความสําคัญของเรื่องอุบัติเหตุไปควบคูกัน 
 6.2) ชุดความรูท่ีจําเปนตอการพัฒนางานดานความปลอดภัยทางถนนนรวมกับพ้ืนท่ี  ไดแก      
  1) การประสานความรวมมือระหวางภาคีท่ีเก่ียวของ  
  2) ชองทางการเชื่อมโยงแผนเขาสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
  3) ความรูทุนเดิมของพ้ืนท่ี     
  4) องคความรูท่ีเก่ียวของกับงานดานอุบัติเหตุ  เชน  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  การจัดการพ้ืนท่ี
จุดเสี่ยง  ในการลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการ  คนในพ้ืนท่ียังขาดความรูเรื่องสิทธิ ความเขาใจเรื่องกฎหมายจราจร
และการจัดการพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง   
 
7) ขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
 7.1) ขอเสนอเชิงนโยบาย 
  1) อปท.ควรมีนโยบายยุทธศาสตรดานความปลอดภัยทางถนนทุกตําบล โดยขอให กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ขอความรวมมือไปยังอปท.ทุกแหง ใหจัดสัดสวนงบประมาณสนับสนุนเรื่อง 
การจัดการความปลอดภัยทางถนน ท้ังดานพฤติกรรมคน รถ ถนนและสิ่งแวดลอม อยางนอยปละ 100,000  
  2) สปสช.และกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล ควรรวมมือกับอปท.ในพ้ืนท่ี รวมมือกัน
วิเคราะหปญหา จัดทําแผน และจัดสรรงบประมาณดานความปลอดภัยทางถนนรมกัน 
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 7.2) ขอเสนอเชิงการพัฒนากระบวนการ 
  1) อปท.ควรนําเอารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทาง ตามรูปแบบสามเหลี่ยมเขยื้อน
ภูเขา ท่ีมีองคประกอบสามภาคสวนมาขับเคลื่อนรวมกัน 
  2) ศวปถ. สสส. สปสช. สอจร. ตํารวจ โรงพยาบาล อปพร. กูชีพ ทํางานรวมกันในรูปแบบ
เครือขาย เพ่ือจัดการความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง ไมเนนเฉพาะชวงเทศกาล โดยสนับสนุนใน
ดาน 
   - โดยสนับสนุนเรื่องวิชาการ  ชุดความรู 
   - เทคโนโลยี ดานวิศวกรรมจราจร 
   - งบประมาณ การจัดกระบวนการเรียนรู การจัดการความรู  
   - อปท.สนับสนุนกิจกรรม 
  3) ศวปถ.และ สสส.ควรสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับจังหวัด  และ
เครือขายระดับจังหวัดสนับสนุนการปฏิบัติการในระดับพ้ืนท่ี 
  4) อปท.ท้ัง 7 แหงตองนําเอาขอมูลท่ีเก็บมาจัดการความรู ทําเปนแผนงานโครงการเขาสู
ขอบัญญัติ แผนประจําป และแผน 3ป  และควรมีการประเมินผลแบบเสริมพลังโดย ศวปถ. สนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาอยางนอย 2 ป 
  5) สนับสนุนแผนการทํางานเครือขาย เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  และการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ  ทําแผนดานความปลอดภัยทางถนนรวมกัน 
   

 
 



ประเดน็สาํหรบัการสงัเคราะหค์วามรู้ 

1. การพฒันาผูนํ้า 

 1.1 วธิกีารคดัเลอืกผูนํ้า 

 1.2 กระบวนการเรยีนรู ้(จดุเสีย่ง, การทํานโยบาย, การเขยีนโครงการไปสู่ขอ้บญัญตั,ิ การ

ปฏบิตั,ิ การสรปุบทเรยีน) ด ีหรอืไมด่อียา่งไร 

 1.3 การพฒันาศกัยภาพผูนํ้า  ผูนํ้าไดพ้ฒันาศกัยภาพตวัเองอยา่งไร  (ไดพ้ฒันาความรู ้ 

ความคดิ  ทกัษะ  เทคนิค) อะไรบา้ง 

 1.4 บทบาทของผูนํ้าในการจดัการความปลอดภยั 

 1.5 การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  (พฤตกิรรม ทศันคต ิและการปฏบิตั)ิ 

  - สภาพแวดลอ้ม 

  - สภาพคน (พฤตกิรรม ทศันคต ิและการปฏบิตั)ิ 

  - สภาพถนน 

  - สภาพรถ 

 

2. บทบาทในการพฒันา 

 2.1 บทบาทกบัความคาดหวงั 

 2.2 บทบาทกบัความเป็นจรงิ 

 2.3 บทบาทต่อระเบยีบ  การผลกัดนันโยบาย 

 2.4 บทบาทต่อไปในอนาคตดา้นอุบตัเิหตุ 

 

3. ด้านกิจกรรม  นวตักรรม  และส่ือความปลอดภยัทางถนน 

 3.1 กจิกรรมและสื่อทีพ่ืน้ทีใ่ชม้อีะไรบา้ง   

 3.2 กจิกรรมและสื่อทีใ่ชด้หีรอืไมด่อียา่งไร 

 3.3 ขอ้เสนอแนะ  และควรปรบัปรงุอยา่งไร 

 

4. การจดัการความรู้ 

 4.1 การเกบ็ขอ้มลู 

 4.2 การรวบรวมขอ้มลู  มกีารจดัเกบ็ไวอ้ยูท่ีไ่หน  เกบ็อยา่งไรบา้ง 

 4.3 มกีารเผยแพรข่อ้มลูอยา่งไร 

 4.4 การใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในดา้นอื่นๆ 

 

 

 

 



5. รปูแบบการพฒันาด้านความปลอดภยัทางถนน 

 5.1  รปูแบบความปลอดภยัการจดัการความปลอดภยัทางถนนในพืน้ที ่   

 5.2  การสงัเคราะหร์ปูแบบตามบรบิทพืน้ที ่

 5.3 แนวทางการพฒันารปูแบบเพื่อแกไ้ขปญัหา 

  

6. ศนูยเ์รียนรู้และการขยายผล 

 6.1 พืน้ทีส่ามารถเป็นศูนยเ์รยีนรูอ้ะไรไดบ้า้ง 

 6.2 พืน้ทีส่ามารถขยายอะไรไดบ้า้ง 



ภาพถายการประชุมสังเคราะหความรูดานความปลอดภัยทางถนน 
วันที่  21  กรกฎาคม  2555  ณ โรงแรมนาขาบุรีรีสอรท   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



รายช่ือคณะทํางานสังเคราะหความรู 
 

คณะที่ปรึกษา 
1) นพ.ธนะพงศ  จินวงษ  ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 
2) ดร.สุรพล  เหลี่ยมสูงเนิน  ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)  
3) ดร.สมบัติ  เหตระกูล  หนวยติดตามและประเมินผล  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) 
4) นางสาววาสุกาญจน  ฉิมสุข  ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 
5) นางสาวภานิชชา  ชมชื่นจิตต  ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 
6) นางสาวธารทิพย  กาญจนาภา  ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 
7) นางสาวขวัญรักษ  เมงตระกูล  ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 
8) นางสาววิชชยา  เกียรติกองมณี  หนวยติดตามและประเมินผล  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

คณะทํางานสังเคราะหความรู  
1) ดร. สมพันธ  เตชะอธิก  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัด

ขอนแกน หัวหนาโครงการฯ 
2) นายทรงพล  ตุละทา  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 
3) นายวินัย  วงศอาสา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
4) นายธวัชชัย  เคหะบาล  สํานักงานสุขภาวะและพัฒนาสังคม  จังหวัดขอนแกน 
5) นางก่ิงผกา  สรรพสมบัติ  สํานักงานสุขภาวะและพัฒนาสังคม  จังหวัดขอนแกน 
6) นางสาวอภิรดี  ดอนออนเบาเบา  สํานักงานสุขภาวะและพัฒนาสังคม  จังหวัดขอนแกน 
7) นายทินวัชร  เดชวัน  สํานักงานสุขภาวะและพัฒนาสังคม  จังหวัดขอนแกน 
8) นางสาวอังศุมารินทร  อังสนันท  สํานักงานสุขภาวะและพัฒนาสังคม  จังหวัดขอนแกน 
9) นายธนาคาร  ผินสู  สํานักงานสุขภาวะและพัฒนาสังคม  จังหวัดขอนแกน 

 

ผูเขารวมสังเคราะหความรู 
1) ผูบริหารและผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
2) ผูบริหารและผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  ตําบลปาปอ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
3) ผูบริหารและผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  ตําบลสวนหมอน  อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแกน 
4) ผูบริหารและผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  ตําบลโนนสูง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
5) ผูบริหารและผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  ตําบลโพนทอง  อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
6) ผูบริหารและผูนําดานความปลอดภัยทางถนน  ตําบลหนองหญาปลอง  อําเภอวังสะพุง จังหวัด

เลย 
7) ผูบริหารและผูนําดานความปลอดภัยทางถนน   เทศบาลตําบลเชียงคาน  อําเภอเชียงคาน  

จังหวัดเลย 
 



รายช่ือตัวแทนผูนําดานความปลอดภัยทางถนนท้ัง 7 ตําบล 
 
ลําดับ ตําบล ช่ือ-สกุล ตําแหนง ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หมายเหตุ 
1 ต . ส ว น ห ม อ น  อ .

มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 
1. นายยุพราช พระนาศรี 
 

เจาหนา ท่ีปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ม.14  อบต.สวนหมอน   
อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแกน 

084- 5164500 ผู ป ร ะ ส า น ง า น
พ้ืนท่ี 

2. นายอุดม หอมทอง 
 

อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน 

10  ม.5  ต.สวนหมอน   
อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแกน 

-  

2 ต.ปาปอ อ.บานไผ จ.
ขอนแกน 

1. นางมนปรียา สุคโต  รองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล 

หมูท่ี 1 ตําบลปาปอ อําเภอบาน
ไผ จังหวัดขอนแกน 

088-3384767 ผู ป ร ะ ส า น ง า น
พ้ืนท่ี 

2. นายสุรเดช อันชื่น 
 

เจาหนา ท่ีปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

102 ม.6 ต.ปาปอ อ.บานไผ จ.
ขอนแกน 

087-8583015  

3 ต.แคนเหนือ อ.บาน
ไผ  จ.ขอนแกน 

1. จาเอกสุภัช สีราบัว 
 

รองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล 

หมู 3 ตําบลแคนเหนือ อําเภอ
บานไผ ขอนแกน  

086-6395151 ผู ป ร ะ ส า น ง า น
พ้ืนท่ี 

2. นายเพียรธนา พระเรียง 
 

ผูอํานวยการโรงเรียนไตร
คามคามประชาสรรค 

รร.ไตรคามประชาสรรค ม.4 ต.
แคนเหนือ อ.บานไผ จ.ขอนแกน 

082 -3000671  

4 ต.โพนทอง  อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ 

1. นายเกรียงศักดิ์ ฝาง
ชัยภูมิ 
 

เจาหนา ท่ีปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบลโพน
ทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 

089-6292371 ผู ป ร ะ ส า น ง า น
พ้ืนท่ี 

2. พ.อ.อ. จรัส แผนเงิน ประธานชุมชนเขมแข็ง    
หมู 12 

องคการบริหารสวนตําบลโพน
ทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 

  

5 ต.หนองหญาปลอง  
อ.วังสะพุง จ.เลย 

1. นายสมาน พิลาธร เจาหนา ท่ีปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

20 ม.7 ต.หนองหญาปลอง  อ.
วังสะพุง จ.เลย 

 ผู ป ร ะ ส า น ง า น
พ้ืนท่ี 

2. ด.ต. จํารัส ศรีวัฒนพงศ ส.อบต. หมู 3 114 ม.3 ต.หนองหญาปลอง  อ. 089-9375488  



ลําดับ ตําบล ช่ือ-สกุล ตําแหนง ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หมายเหตุ 
วังสะพุง จ.เลย 

6 ทต.เชียงคาน อ.เชียง
คาน จ.เลย 

1. นายดุษฎี จันทะไชย 
 

ผูอํานวยการกองวิชาการ
และแผนงาน (เทศบาล
ตําบลเชียงคาน) 

126 ม.1 ถ.เชียงคาน อ.เชียงคาน 
จ.เลย 

081-9657327 ผู ป ร ะ ส า น ง า น
พ้ืนท่ี 

2. นายจันทวี จงใจ 
 

อาจารย โรงเรียนบาน     
เชียงคานวิจิตรวิทยา 

โรงเรียนบานเชียงคานวิจิตรวิทยา 
อ.เชียงคาน จ.เลย 

089-8429447  

7 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.
อุดรธานี 

1. นายเฉิค ครบุรี 
 

ผูใหญบานหมู 6 8  หมูท่ี 6 ต.โนนสูง  อ.เมือง จ.
อุดรธานี  41330 

086-2585995 ผู ป ร ะ ส า น ง า น
พ้ืนท่ี 

2. นายสําราญ คันธะระ 
 

เลขานุการ นายกฯ 86 หมูท่ี 5 ต.โนนสูง  อ.เมือง จ.
อุดรธานี  41330 

086-8505967  
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