
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 

กาวชาๆ สูทศวรรษแหงความปลอดภัย  

ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานลด

อุบัติเหตุจราจรภูเก็ต 

 

 

โดย 

วิวัฒน และ สุรางคศรี ศีตมโนชญ 

 

สิงหาคม 2555 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 



ก้าวช้าๆ สู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัย 

 

ถอดบทเรียนการขบัเคลือ่นงานลดอบุัตเิหตุจราจรภูเกต็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 



ก้าวช้าๆ สู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัย 
ถอดบทเรียนการขับเคลือ่นงานลดอุบัติเหตุจราจรภูเกต็ 

ผู้เขียน 

 นายแพทยว์วิฒัน์  ศีตมโนชญ ์
 นางสุรางคศ์รี  ศีตมโนชญ ์

คณะผู้จัดท า 
 นางอรชร  อฐัทวลีาภ 
 นางปิยาณี  ทองข า 
 นางสาวสิทธิมนต ์ ชูเงิน 

สนับสนุนโดย 
 โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานป้องกนัอุบติัเหตุจราจรในระดบัจงัหวดั (สอจร.) 
 ศูนยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 
 ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

พมิพ์คร้ังที ่1 สิงหาคม 2555 

หน่วยงานทีจั่ดพมิพ์ 
 โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานป้องกนัอุบติัเหตุจราจรภาคใต ้(สอจร.ภาคใต)้ 

พมิพ์ที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 

หนังสือเล่มน้ีเป็นการเขียนจากประสบการณ์การลดอุบติัเหตุจราจรของโครงการสนับสนุนการ

ด าเนินงานป้องกนัอุบติัเหตุจราจรภาคใต ้(สอจร.ภาคใต)้เล่มท่ีสาม  หลงัจากหนงัสือเร่ืองสาม(เหล่ียมเขยือ้น

ภูเขา)ก๊ก(เดียวกัน) ฉบับจอมยุทธ์ท้องถนนและหนงัสือ MIS ฉบับ Make It Simple ไดตี้พิมพเ์ม่ือปี 2553 

ผลลพัทข์องการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในจงัหวดัภูเก็ตตามแนวทางท่ีไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือทั้งสองเล่มแรก

ไดท้  าใหก้ารเสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจรของภูเก็ตลดลงจาก เฉล่ียปีละประมาณ 200 รายลงมาเหลือ 116 ราย

ในปี 2554 ท าให้ภูเก็ตก าลงัเขา้ใกลเ้ป้าหมายลดการเสียชีวิตลงคร่ึงหน่ึงตามทศวรรษแห่งความปลอดภยัท่ี

ก าหนดโดยสหประชาชาติหรือ UN Decade of Action for Road Safety 2011-2020 ท่ีประเทศไทยไดร่้วมลง

นามดว้ย 

  การถอดประสบการณ์การท างานในพื้นท่ีเพิ่มเติมในหนังสือเล่มน้ีเหมือนเป็นการรายงาน

ความกา้วหน้าของพื้นท่ีโดยเพิ่มประสบการณ์ท่ีด าเนินการในสองปีหลงัเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้งน้ีการ

แกปั้ญหาอุบติัเหตุตอ้งอาศยัภาคีเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย จึงไดเ้อ่ยช่ือหลายๆท่านท่ีร่วมงานกนัมา ตอ้งขออนุญาต 

ณโอกาสน้ีด้วย หวงัว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านท่ีร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบติัเหตุจราจรใน

จงัหวดัต่างๆ ขอใหโ้ชคดีและอนุโมทนาในกุศลเจตนาของภาคีเครือข่ายท่ีร่วมกนัปกป้องรักษาชีวิตของผูใ้ช้

รถใชถ้นนทุกท่าน 

 

    

 

“ส ำคญัมำกท่ีตอ้งช่วยกนัขยำยเจตคติและหวัใจท่ีดีงำมออกไปใหม้ำกท่ีสุด 

ส่ิงน้ีจะท ำใหเ้กิดควำมสุขทั้งต่อท่ำนเองและผูอ่ื้น” ดำไล ลำมะ 
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UN DECADE OF ACTION ฤา ความหวงัไกลเกนิเอือ้ม    
 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามกับนานาชาติใน

การก าหนดเป้าหมายลดอุบัติเหตุให้ได้คร่ึงหน่ึงใน

ทศวรรษน้ีระหว่างปี 2554 ถึงปี 2563 และไดป้ระกาศ

ใหก้ารแกปั้ญหาอุบติัเหตจราจรเป็นวาระแห่งชาติ 

ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีเพราะชาวไทยเสียชีวิตอย่าง

ไม่สมควรบนทอ้งถนนกวา่ปีละ 13,000 คน ยงัไม่

นับผูบ้าดเจ็บและพิการเป็นจ านวนมาก จากการ

ประกาศเขา้ร่วมทศวรรษแห่งความปลอดภยัแสดง

วา่ประเทศไทยตั้งเป้าหมายลดการตายลงอยา่งน้อยปีละ ประมาณ 6,500 คน ซ่ึงจริงๆแลว้ท าไม่ยาก เพราะ

หากได้ดูตัวอย่างจากประเทศท่ีท าเ ร่ืองน้ีส าเร็จ 

โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม  OECD (Organization 

for Economic Co-operation and Development หรือ 

ประเทศในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการพฒันา)จ านวน 34 ประเทศ หรือ

ประเทศในกลุ่มยุโรป (ตามภาพ) จะเห็นแนวโน้ม

การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุลดลง ทั้งๆท่ีจ านวนรถ

และประชากรเพิ่มข้ึน ตัวอย่างท่ีด าเนินการท่ี

ภูเก็ตมีแนวโนม้ในลกัษณะเดียวกนั โดยผมไดน้ า

สถิติการเสียชีวติจากอุบติัเหตุของภูเก็ตระหวา่งปี 

2540-2554 มาท า เป็นกร๊าฟ พบวา่การลดลงจาก

การเสียชีวิตลงมาคล้ายกบักลุ่มประเทศ OECD 

โดยในปี 2553 – 2554 เม่ือเร่ิมีการแกไ้ขจุดเส่ียง

ผูเ้สียชีวิตลดจาก 201 รายเป็น 140 ราย ซ่ึงลดลงถึง 61 รายในปีเดียว และต่อมาการด าเนินการบงัคบัใช้

กฎหมายเร่ืองการสวมหมวกนิรภยั 100% ของต ารวจยิ่งส่งผลให้ยอดการเสียชีวิตลดลงเหลือ 116 รายในปี 

2554 อย่างไรก็ตามเรายงัไม่พอใจตวัเลขจ านวนน้ีเน่ืองจากเม่ือลองคิดในมุมกลบั เราก็ยงัสูญเสียชีวิตอีก
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เดือนละนบั 10 ชีวติ ท าใหที้มงานภูเก็ตตั้งเป้าท่ีจะลดใหไ้ดต้  ่ากวา่ 50 รายภายในปี 2557 ซ่ึงเราคิดวา่ไม่เหลือ

บ่ากวา่แรงเพราะมีแนวโนม้ผลลพัธ์จากการท างานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เราก าลงัเดินทางสู่เป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่ง

แน่นอน 

 “ไม่เป็นอะไรหรอกทีจ่ะเดินไปอย่างช้าๆ ขอเพยีงแต่อย่าหยุด: ขงจือ้” 

ในการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุเป็นท่ีทราบดีนะครับว่าเราแก้ท่ีปัจจยัส าคญั 3 เร่ืองคือ คน รถ ถนน 

ส าหรับภูเก็ตได้ด าเนินการเร่ืองถนนและส่ิงแวดล้อมก่อน 

ซ่ึงเร่ืองถนนและส่ิงแวดลอ้มน้ี EU Federal of Road Safety 

ได้แนะน าและให้ความส าคัญเร่ืองการแก้จุดเส่ียง ด้วย

เหตุผลว่าเป็นเร่ืองท่ีท าง่ายท่ีสุดในบรรดาปัจจยัเส่ียงหลกัๆ

ของอุบติัเหตุ เพราะจุดเส่ียงแต่ละจุดคือพื้นท่ีท่ีผูใ้ช้ยวดยาน

ตอ้งผ่านและเกิดความเส่ียงท่ีต่ออุบติัเหตุ ท่ีผ่านมาภูเก็ตได้

ด าเนินการแก้ไขจุดเส่ียงไปแล้วประมาณ 20 จุด และ

สามารถลดการเสียชีวิตไดถึ้งปีละประมาณ 60 ราย เพราะ

เม่ือดูขอ้มูลยอ้นหลงัพบว่าแต่ละจุดจะมีผูเ้สียชีวิตประมาณปีละ 1-4 ราย ดงันั้นเม่ือแกต้รงจุด อุบติัเหตุจึง

ลดลงอย่างเห็นได้ชดั  บางจุดเม่ือแก้ไปแลว้น่าพอใจมากอาทิเช่น บริเวณทางโคง้คอเอน(เป็นชุมอยู่ตอน

เหนือของเกาะภูเก็ตใกลส้ะพานสารสิน)ซ่ึงเดิมมีอุบติัเหตุประมาณปีละ 10 คร้ัง เสียชีวิตปีละ 1 ถึง 2 รายแต่

หลงัจากท่ีมีการแกไ้ขผ่านไปเกือบปีปรากฏว่าไม่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนอีกเลย ผมจึงขอเชิญชวนผูอ่้านและภาคี

เพื่อความปลอดภยัทางถนนทดลองและทดสอบในพื้นท่ี 

หากเราแกไ้ขถูกจุดและถูกวธีิ อุบติัเหตุในจุดนั้นๆจะลดลง

อยา่งแน่นอนครับ แต่อยา่งไรก็ตามการแกไ้ขตอ้งอาศยัภาคี

หลายฝ่ายท าไม่ได้ด้วยหน่วยงานเดียวเพราะโครงสร้าง

ราชการไทยท่ีอ่อนแอ ขาดการบูรณาการ ต่างคนต่างท า 

เช่น ทางหลวงมีหน้าท่ีออกแบบบ ารุงรักษาถนนหนทาง 

ต ารวจมีหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย ส่วนหมอพยาบาลก็เย็บ

แผลรักษาการบาดเจ็บไปตามเร่ือง หากไม่เคยคุยกนั ไม่ได้

ใช้ข้อมูลและประสานการด าเนินการระหว่างหน่วยงานเร่ืองน้ีจะแก้ไขไม่ได้ครับ ในวงสอจร.เลยให้

“ท ำงำนคนเดียวเสมือนเพียงหยดน ำ้ แต่

หำกร่วมมือกัน เรำจะเป็นดั่งมหำสมทุร” 

เรียวโนสุเกะ ซำตำโร 

 

“วิธีกำรดีท่ีสุดในกำรสร้ำงพลังควำมสด
ช่ืนของเรำคือกำรเชียร์คนใกล้เคียง” 
Mark Twain 
 

“ข้อดีของกำรท ำงำนเป็นทีมคือเรำจะมีคน

เคียงบ่ำเคียงไหล่กับเรำเสมอ” มำกำเร็ต 

คำร์ธี 

“วิสัยทัศน์ท่ีไม่ได้ลงมือท ำคือควำมเพ้อ
ฝัน ลงมือท ำโดยไม่มีวิสัยทัศน์เป็นเร่ือง
เสียเวลำ วิสัยทัศน์ท่ีลงมือท ำสำมำรถ
เปล่ียนแปลงโลกนีไ้ด้” โจ บำร์คเกอร์   
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ความส าคญักบัภาคีเครือข่ายอยา่งมาก โดยหมออนุชา เศรษฐเสถียรไดใ้ห้คาถา 5 ช.คือ ชวน เช่ือม/เชียร์ ชม 

ชง ช้อนไว ้ซ่ึงก็คือหลักในการประสานภาคีนั้นเอง “ชวนและเช่ือม” คือการชวนคนท่ีมีหน้าท่ีความ

รับผดิชอบ มีศกัยภาพในการแกไ้ขปัญหาเพื่อเช่ือมร้อยกนัเป็นเครือข่ายภาคี “ชม/เชียร์”กนับ่อยๆ ไม่ต าหนิติ

เตียนซ่ึงกนัและกนั ประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นสังคมท่ีพฒันาแลว้ใชว้ิธีการน้ีกนัมาก “ชม/เชียร์” จนออกเป็นแนว

ปฏิบติัในบริษทัเอกชนหลายแห่ง โดยให้เร่ิมตน้วนัท างานดว้ยการชมซ่ึงกนัและกนั ปรากฏว่าผลผลิตเพิ่ม

เพราะพนกังานเกิดก าลงัใจ ท างานหามรุ่งหามค ่าเพราะมีคนเห็นคุณค่าและความดี โรงเรียนในประเทศญ่ีปุ่น

ก็ใช้หลกัน้ีอย่างกวา้งขวางโดยถือวา่ “แม้เดก็ท่ีเกเรท่ีสุด กย็ังมีจุดดีงามในตัว ให้ค้นให้พบ น ามาช่ืนชม จะ

ท าให้เดก็เกิดการยอมรับนับถือในคุณค่าตนเอง กลายเป็นเดก็ดีได้ในท่ีสุด” หรือคติพจน์ของญ่ีปุ่นท่ีวา่ “อย่า

ต านิติเตียน หากท่านเองไม่มีค าแนะน าหรือทางออกท่ีดีให้”  

การ“ชง” คือการน าเสนอผูบ้ริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริหารในพื้นท่ีเช่นผูว้่าราชการจงัหวดั 

นายก อบจ. เทศบาลหรือ อบต. เพราะท่านเหล่าน้ีสามารถให้การสนบัสนุนการแกปั้ญหาในพื้นท่ีได ้หาก

ไดรั้บขอ้มูลและแนวทางแกไ้ขท่ีถูกตอ้งหรือไดรั้บการ “ชง” นั้นเอง การ ”ช้อน” คือการชอ้นควา้ความรู้ซ่ึง 

ค  าท่ีวา่ “ Do not invent a new wheel” หมายถึงอยา่ไปเสียเวลาคน้ควา้ประดิษฐ์อะไรใหม่เช่น ลอ้กลมท่ีคิด

ไดม้าหลายพนัปีหากยงัใชไ้ดไ้ม่ตอ้งไปคิดใหม่ ใหน้ ามาใชป้ระโยชน์เลย  ทีมงานจึงคน้ควา้หาความรู้ในการ

แกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรซ่ึงมีอยูต่ามเวป็ไซด์ของสถาบนัวิชาการต่างๆท่ีมีอยู่มากมาย ส่วนใหญ่ผา่นการ

พิสูจน์วจิยัและมีผลเชิงประจกัษม์าใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหา ตวัอยา่ง

ง่ายๆของขอ้มูลเช่น เช่น“วงเวียนลดการบาดเจ็บไดร้้อยละ 32 - 69.9”  “ป้าย

สะทอ้นแสงลดอุบติัเหตุได้ร้อยละ 15” “ไฟฟ้าส่องสว่างลดอุบติัเหตุและ

อุบติัเหตุคนเดินถนนไดร้้อยละ 20-30 “ “Speed Hump และ Rumble strip (เนินหลงัเต่าและลูกระนาด) ลด

อุบติัเหตุไดร้้อยละ 10-30 “ เป็นตน้ ภูเก็ตใชข้อ้มูลท่ีเรา “ช้อน” มาเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการด าเนินงาน และ

เม่ือเราท าจริง แกไ้ขจริง พบวา่ไดผ้ลไม่แตกต่างจากงานวจิยัท่ีมีอยู ่ 

ประสบการณ์จากการท างาน ทีมงานพบว่ายงัมีอีกหลาย ช.ท่ีมีความส าคญักับการท างานแก้ไข

ปัญหาอุบติัเหตุท าให้เกิดการเติม “ช.” จนปัจจุบนัเพิ่มเป็น 10 ช. อนัไดแ้ก่ “ช.เช็ค” คือเช็คหรือวิเคราะห์

ขอ้มูลจุดเส่ียง เพราะจุดต่างๆเหล่าน้ีเองคือพื้นท่ีเส่ียงตน้เหตุแห่งปัญหา เม่ือเราท างานแรกๆ การเช็คขอ้มูล 

ท าให้ทุกคนท่ีเห็นขอ้มูลพากนัอ้ึง ตวัอย่างเช่นพบว่าจุดเส่ียงบริเวณส่ีแยกภูเก็ต  เกิดอุบติัเหตุ 39 คร้ังต่อปี 

หรือส่ีแยกราชภฏั 36 คร้ังต่อปีเป็นต้น แสดงว่าเกิดอุบติัเหตุเกือบทุกสัปดาห์ ถ้าไม่”เช็ค” ก็ไม่มีทางท่ี

“ควำมรู้ท่ีแท้จริง คือรู้ว่ำ

เรำไม่รู้อะไร” ขงจือ้ 
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เครือข่ายภาคีจะทราบถึงขนาดความรุนแรงของปัญหา และเม่ือไม่ทราบปัญหาก็ยิ่งแกไ้ม่ถูกหรือไม่ไดแ้กเ้ลย 

“ช.เช้ือ” คือการแพร่ความคิดความเช่ือใหเ้กิดภาคีใหม่ๆ คนท างานใหม่ๆ 

โดยตวัช้ีวดัท่ีเราใชอ้นัหน่ึงของภาคีเราคือหากยิ่งท าคนยิ่งเพิ่มมากข้ึน ถือวา่ส าเร็จ ซ่ึง Henry Ford 

เขียนค าคมไวว้่า “Coming together is a beginning; 

keeping together is progress; working together is 

success.” ซ่ึงย  ้าให้เห็นว่า ไม่เพียงสักแต่ว่าพร้อมเพรียง

กนัประชุม พร้อมเพรียงกนัเลิกประชุม แต่ตอ้งพึงท ากิจ

ท่ีพึงกระท า อนัน้ีเป็น “อปริหานิยธรรม” หรือธรรมแห่ง

ความเจริญของพระพุทธเจา้ครับ การประชุมกนัเนืองๆน่ีส าคญัมากครับ จะเห็นวา่องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงๆหลายแห่งประชุมกนับ่อยมาก พวกเราคงคุน้กบัค าวา่ Morning talk  ท่ีใชค้  าวา่ talk เพราะถือเป็นการ

ประชุมพูดคุยกันแบบเบาๆ สบายๆ ท่ีภู เก็ตเราใช ้

Lunch talk คือ ”กินขา้วเล่าเร่ือง” ท่ีไปท่ีมาคือการหา

เวลานดัหมายประชุมของต่างหน่วยงานให้ว่างพร้อม

กนัไดย้ากมาก ตอ้งนดัล่วงหนา้นานแถมบรรยากาศการประชุมเป็นทางการอึดอดัเป็นพิธีการมาก เผอิญมีอยู่

ช่วงหน่ึงท่ีมีเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งพูดคุยกบัภาคีเครือข่าย แต่ทุกคนมีงานยุ่งจึงนดัหมายกนัตอนเท่ียงท่ีมีเวลา 1 

ชัว่โมงคือม้ือกลางวนั การประชุมได้ผลดี ใช้เวลา

น้อย  ส าคัญคือบรรยากาศดีมาก ทุกคนอ่ิม มี

ความสุขและได้เน้ืองาน ท าให้ระยะหลงัๆพวกเรา

ประชุมแบบ Lunch talk ค่อนขา้งบ่อย เดือนหน่ึง

หลายค ร้ัง  ร้ าน เล็กใหญ่ไม่ส าคัญ  ขอให้อย่ า

พลุกพล่านเหมือนโรงอาหารโรงเรียนจะไม่ได้คุย

กนั อาหารจานเดียวง่ายๆสะดวกท่ีสุดครับ พูดคุย

เสร็จทุกคนแยกยา้ยไปท างานตามภาระหนา้ท่ี ท่านผูอ่้านลองน าไปใชบ้า้งนะครับ 

ช. ถดัไปคือ “ช.เช่ือ” ก่อนเราลงมือกระท า

เร่ืองใดๆ ความเช่ือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุดครับ ความ

เช่ือท าใหค้นเราท าเร่ืองยากๆไดแ้มก้ระทัง่ ถึงขั้นเสียสละชีวิตของตนเองในภารกิจต่างๆก็เกิดลว้นจากความ

“เทียนเล่มหน่ึงเทียนไขส่องสว่ำงด้วยกำร

เผำไหม้ตนเองแค่ช่ัวอำยุเทียน เทียนไยไม่

ต่อเทียนเล่มอ่ืนเพ่ือส่องสว่ำงให้มำกกว่ำ

และส่องสว่ำงตลอดไป” นิรนาม 

“ควำมเช่ือ สร้ำงควำมจริง” วิลเลียม เจมส์  

“เม่ือควำมคิดของท่ำนเปล่ียน โลกของท่ำน

จะเปล่ียนตำม” นอร์แมน วินเซนท์ เพลล์  

“กำรบริหำรคือกำรท ำงำนให้ส ำเร็จโดยอำศัย

มือผู้ อ่ืน ผู้ปกครองระดับธรรมดำ ใช้

ควำมสำมำรถของตนอย่ำงเตม็ท่ี ผู้ปกครอง

ระดับกลำง ใช้ก ำลังของคนอ่ืนอย่ำงเตม็ท่ี 

ผู้ปกครองระดับสูง ใช้ปัญญำของคนอ่ืนอย่ำง

เตม็ท่ี” ขงจือ้ 
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เช่ือทั้งนั้น เร่ืองความเช่ือน่ีคุณหมอวิทยา ชาติบญัชาชยั ประธาน สอจร.ให้น ้ าหนกัวา่ส าคญัท่ีสุดในบรรดา 

ช.ทั้งหลายเลยครับ ซ่ึงผมเห็นดว้ยอยา่งยิ่งครับ ในต่างประเทศ กระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายใช ้“ช.ความ

เช่ือ” ในการปรับพฤติกรรมโดยมีงานวจิยัท่ีบอกวา่ หากจะบงัคบักฎหมายใหไ้ดผ้ลประชาชนตอ้งมีความเช่ือ

ว่า เม่ือฝ่าฝืนกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ อาทิ การขบัรถเร็วเกินก าหนด การด่ืมแลว้ขบั ฯ จะตอ้งถูกตรวจจบั 

และถูกด าเนินการทางกฎหมายอย่างหลีกเล่ียงไดน้้อยท่ีสุด

หรือไม่ได้เลย โดยวิธีน้ีท าให้การบังคับใช้กฎหมายของ

ต่างประเทศได้ผลจริง สังคมไทยควรจะพิจารณาดูนะครับ 

ว่าความเ ช่ือส่วนใหญ่ของสังคมไทยต่อการบังคับใช้

กฏหมายเป็นอย่างไร ใกลเ้คียงประเทศพฒันาแลว้มากนอ้ยเพียงใด ช.ถดัไปคือ “ช.ชิม” ช.น้ีไดม้าจากการ

สังเกตการขบัเคล่ือนงานต่างๆซ่ึงไม่วา่จะเป็นงานใดๆ ระยะแรกมกัจะโดดเด่ียวท ากนัเอง ไม่ค่อยมีผูส้นใจ

เขา้ร่วมหรือด าเนินการตาม แต่เม่ือท าใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่งและประสบความส าเร็จจะมีพื้นท่ีอ่ืนๆเห็นวา่ท าได้

และน าไปลองลงมือปฏิบติั เสมือนการขายอาหารหรือขนมนมเนย หากมีตวัอย่างให้ชิมจะขายไดง่้าย ซ่ึง

ขณะน้ีเราเร่ิมเห็นการเคล่ือนงานลกัษณะท่ีท าท่ีภูเก็ตในหลายๆพื้นท่ีซ่ึงแต่ละพื้นท่ีก็ไดผ้ลและบางแห่งมีการ

ปรับกระบวนการท างานท าไดดี้กวา่ภูเก็ตเสียอีก ขอแสดงความยนิดีและอนุโมทนาในงานสร้างความดีน้ีดว้ย

นะครับ    

ช.สุดทา้ยคือ “ช.ชุมชน” ครับ ช.น้ีท าใหห้ลายพื้นท่ีด าเนินการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุไม่ส าเร็จ เพราะ

ชุมชนไม่มีส่วนร่วม ไม่ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอ มีตวัอยา่งเร่ืองน้ีหลายเร่ืองครับ ไม่วา่จะเป็นการประทว้งการจบั

หมวกนิรภยั การประทว้งการปิดทางกลบัรถ ผมมีตวัอยา่งเล่าเร่ืองน้ีในการแกไ้ขจุดเส่ียงท่ีชุมชนมีส่วนร่วม

ครับ 

เร่ืองการปิดทางกลบัรถ( U-turn) เจ้าปัญหา  

ชาวบา้นในเกือบทุกชุมชนมกัอยากไดท้างกลบัรถใกล้ๆ เพื่อความสะดวกในการกลบัรถ โดยท่ีบาง

พื้นท่ีจุดกลบัรถไม่เหมาะสมและกลายเป็นจุดเส่ียงส าคญั ท่ีภูเก็ตมีชุมชนแห่งหน่ึงช่ือบางชีเหลา้จุดกลบัรถ

บริเวณเกาะกลางท่ีเกิดจากการเรียกร้องของชุมชนตั้งแต่ตอนท าถนน 4 เลนใหม่ๆ ความจริงแล้วจุดน้ีไม่

เหมาะท่ีจะเป็นจุดกลบัรถเพราะห่างไปประมาณ 400 เมตรมีทางแยกบริเวณน้ีเลยกลายเป็นจุดเส่ียงท่ีเกิด

อุบติัเหตุบ่อย ๆ แต่ท่ีผ่านมาการปิดทางกลบัรถน้ีท าไม่ส าเร็จเน่ืองจากชุมชนต่อตา้น เคยมีส่วนราชการน า

แผงกั้นทางไปปิดชาวบา้นก็ยกออก แต่กระบวนการแกไ้ขโดยท่านผูก้  ากบัสภ.(สถานีต ารวจภูธร)เมืองภูเก็ต 

“อย่ำแปลกใจท่ีกำรเปล่ียนแปลงในโลก

นีล้้วนเกิดจำกคนกลุ่มเลก็ๆท่ีมุ่งมัน่ 

ทุ่มเท” มำกำเร็ต ม๊ีด 
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พ.ต.อ.วนัไชย เอกพรพิชย์ (ปัจจุบนั ยา้ยข้ึนด ารง

ต าแหน่ง รองผู ้บังคับการต ารวจภูธร จ.ระนอง) 

น่าสนใจเพราะก่อนปิดทางทางกลับรถ ท่านลง

ชุมชน ฟังและแลกเปล่ียนความเห็น พูดคุยกบัแกน

น าชุมชนคนส าคญัๆ จนเม่ือมีชาวบา้นจ านวนหน่ึง

เข้าใจและเห็นด้วย ท่านจึงลงมือปิดจุดกลับรถน้ี

อย่างถาวร ท าให้อุบติัเหตุจุดน้ีลดลงอย่างชัดเจน 

เร่ืองน้ีน่าจะแสดงให้เห็นนะครับว่าการมีส่วนร่วม

ของชุมชนโดยการแลกเปล่ียนขอ้มูล และร่วมกนัตดัสินใจคือหวัใจของความส าเร็จครับ “Participation is 

information sharing and decision making”  

เร่ืองความมีส่วนร่วมและการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารหรือ “information sharing” น่ีเองคือหัวใจ

หลักของภาคีภูเก็ต  จุดเส่ียงในพื้นท่ีจะถูกน ามาประชุมพูดคุยกนับ่อยคร้ัง จนในท่ีสุดภูเก็ตก าลงัเดินสู่กา้ว

ใหญ่ของการแกไ้ขจุดเส่ียงทัว่ทั้งเกาะ เพราะถึงวนัน้ีมีเจา้ภาพและแหล่งเงินในแผนการแกไ้ขครบ 40 จุด

เส่ียงส าคญัแลว้ โดยใชง้บประมาณในการแกไ้ขสูงรวม 84 ลา้นบาท ทั้งน้ีทอ้งถ่ินยอ่ยๆและแขวงการทางรับ

เป็นเจา้ภาพไปประมาณ 40 ลา้น ส่วนท่ีเหลือคุณไพบูลย ์อุบติัสิงห์ นายกอบจ.บรรจุลงในแผนงาน 3 ปี จะ

ทยอยท าในจุดเส่ียงส าคญัๆก่อนประมาณปีละ 10 กวา่ลา้น ซ่ึงหากเราแกไ้ขจุดเส่ียงทั้งหมดน้ีตามแผนผมเช่ือ

วา่ ภูเก็ตจะเห็นตวัเลขการเสียชีวติต ่ากวา่ปีละ 100 รายเป็นคร้ังแรกในรอบ 20 ปีครับ  

เร่ืองเงินหรือทรัพยากรในการด าเนินงาน หลายท่านบอกว่าพูดง่ายแต่ท ายาก ท่ีภูเก็ตท าได้เพราะ

ภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐี น่าจะไม่มีปัญหาในการหางบประมาณมาแก้ไข เร่ืองน่ีไม่จริงครับ  ระบบราชการ

ประเทศไทยน่ีใหค้วามเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัดีมากครับ หน่วยงานราชการยากจน ขาดงบประมาณเสมอ

หนา้เสมอตากนัดี ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัของผม ประชุมก่ึงปรับทุกขก์นับ่อยๆวา่ มีปัญหาสาธารณสุข

ตอ้งแกแ้ต่ไม่มีงบประมาณ ชาวภูเก็ตท่ีรวยจริงๆคือ เจา้ของท่ีดิน เจา้ของโรงแรมและฝร่ังต่างชาติท่ีมาเท่ียว 

หน่วยงานอ่ืนๆล าบากยากจนงบประมาณไม่ต่างกันหรอกครับ  

ส าคัญคือความตั้ งใจจริงในการแก้ปัญหามากกว่า  ตัวอย่างท่ี 

ต ารวจสภต.ฉลอง อ.เมือง ภูเก็ต แกปั้ญหาอุบติัเหตุชนกนับ่อยบน

ถนน 4 เลนเทียม สายฉลอง-ราไวย ์(4 เลนเทียมคือถนนท่ีขยายผิว

“จงเดินไปหำภูเขำ อย่ำให้ภูเขำเดินมำหำเรำ 

เพรำะผมคิดว่ำ ปกติผู้บริหำรท่ัวไป มกัจะเรียก

พนักงำนมำประชุมกับเรำ มันเหมือนเรำย้ำย

พนักงำนท้ังกองทัพมำหำเรำ แต่ส ำหรับผมผมจะ

เดินไปหำเขำ ผมบอกลูกน้องของผมว่ำ เรำต้อง

เดินไปหำลูกค้ำ อย่ำให้ลูกค้ำมำหำเรำ”   พรเทพ 

พรประภำ 

“จงให้แสงส่องสว่ำง ผู้คนจะหำ

หนทำงเอง” แอลล่ำ เบเกอร์ 
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จราจรไหล่ทางและใชเ้กาะกลางเทียมคือทางสีเหลืองสะทอ้นแสงเป็นช่องแบ่งเลนกลาง) โดยใชย้างรถยนต์

เก่าๆทาสีขาวแดง วางแทนเกาะกลาง ปรากฏวา่หลงัท าอุบติัเหตุลดลงชดัเจน แต่ตอนน้ีถา้ท่านมาดูจะไม่เห็น

เกาะกลางยางเก่าน้ีแล้วแล้ว  เพราะเทศบาลเจา้ของพื้นท่ีเห็นประโยชน์จึงปรับปรุงเป็นแบบถาวรเม่ือมี

งบประมาณไปเรียบร้อยแลว้ เป็นการใชก้ระบวนการท าให้เห็น “ชิม” ก่อน ทอ้งถ่ินจึงจะซ้ือ เร่ืองทรัพยากร

หรือเงินทองในการแกปั้ญหา ความเห็นของผมเหมือนการเดินทางโดยเรือใบครับ เพราะ “ลมมีอยู่ทุกทิศทุก

ทาง เพียงแต่กางใบและหันหางเสือไปให้ถกูทิศ ลมย่อมพัดใบเรือให้เอง”  

 วิธีการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรน่ีจริงๆ

แล้วมีวิธีการทั้งแพงและถูก ผมอยากเชิญชวนให้

พวกเราหาทางแกไ้ขง่ายๆท่ีใชง้บไม่มากก่อนจ าพวก

พวกวางกรวย ปรับไฟจราจร ติดป้ายสะทอ้นแสง 

Speed hump, Ruble strip การวางแนวเกาะกลาง 

เป็นตน้ ลองดูนะครับ ท าง่าย ใชเ้งินน้อย เป็นตวัอยา่งให้”ชิม”ไดดี้ทั้งหน่วยงานภาคีและชุมชนครับ ผมจะ

เล่าเร่ืองการแกไ้ขจุดเส่ียงอ่ืนๆท่ีใชง้บประมาณนอ้ยๆใหพ้อเป็นตวัอยา่งใหศึ้กษานะครับ 

เร่ืองของไฟสัญญาณจราจร 

เร่ืองน้ีผมไดเ้ล่าใหห้ลายเวทีฟัง เร่ืองเกิดจากการน ากรณีการชนกนักลางส่ีแยกไฟแดงกลางดึกหลงัเท่ียง

คืนและมีผูเ้สียชีวิตมาเสนอในท่ีประชุม  ในการพูดคุยเผอิญในท่ีประชุมได้เสนอขอ้มูลเพิ่มว่าทางแยก

เดียวกนัน้ี เคยมีหน่วยกู้ชีพท่ีบรรทุกผูบ้าดเจ็บชนกับรถเก๋งอีกคนัหน่ึงท่ีทางแยกน้ีท าให้เราตอ้งสูญเสีย

เจา้หนา้ท่ีกูชี้พและคนเจ็บท่ีบรรทุกมาดว้ยรวมเป็น 

2 ศพ เม่ือพดูคุยกนัเพิ่มเติมพบวา่สัญญาณไฟจราจร 

ถูก เป ล่ียนเป็นเหลืองกระพริบหลัง เ ท่ียง คืน 

เน่ืองจากสมมติฐานท่ีวา่ หลงัเท่ียงคืน รถนอ้ย ไฟจราจรเหลืองกระพริบจะช่วยลดโอกาส การฝ่าไฟแดงแลว้

เกิดการชน ซ่ึงเผอิญไม่จริง เพราะภูเก็ตหลงัเท่ียงคืนคือเวลาปิดสถานประกอบการท่องเท่ียวประเภทผบับาร์ 

ยวดยานไม่ได้ลดลงแถมยงัใช้ความเร็วสูง  เม่ือพบความจริงน้ีจึงน าสู่การปรับเปล่ียนไฟสัญญาณจราจร

ในทางแยกหลกัหลายจุด และผลคือทางแยกท่ีปรับเปล่ียนสัญญาณไฟยอดการเสียชีวิตหายวบัไปกบัตา

เหมือนเป่ามนต์ จ  านวนอุบติัเหตุก็ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั แมจ้ะไม่เป็นศูนยก์็ตาม  หลงัจากนั้นยงัมีเหตุการณ์

“Things don't have to change the world to be 

important.”  Steve Jobs (ขอไม่แปลครับ) 

“เทคโนโลยีไม่ได้สลักส ำคัญเท่ำกับกำรมีศรัทธำ

ในผู้ อ่ืน โดยพืน้ฐำนแล้วคนท่ัวไปมกัฉลำดและ

เป็นคนดี หำกเรำให้เคร่ืองมือกับพวกเขำ เขำจะ

สร้ำงส่ิงมหัศจรรย์ให้ปรำกฎ” สตีฟ จอ็บ 
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ส าคญัเกิดข้ึนอีกคือเหตุการณ์ท่ีผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั มีภารกิจตอ้งไปรับท่านรองนายกรัฐมนตรี

ในช่วงเช้ามืดประมาณ 6 นาฬิกาเศษ  ขณะขบัรถผ่านทางแยกแห่งหน่ึงซ่ึงไม่ได้ปรับสัญญาณไฟ เกิด

อุบติัเหตุชนกบัรถท่ีขบัตดัหนา้บนทางแยก  ผลคือท่านผูบ้งัคบัการขาหกั เร่ืองน้ีท าให้ตอ้งออกหนงัสือแจง้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเปล่ียนสัญญาณไฟเป็นเขียวเหลืองแดง 24 ชัว่โมงจนครอบคลุมเกือบทั้งจงัหวดั ท าให้

ปัจจุบนัเหลือไฟจราจรนอ้ยจุดครับท่ีไม่เปิดไฟสัญญาณ 24 ชัว่โมง ขอ้มูลวิชาการของไฟจราจรน้ีมีการวิจยั

จากหลายสถาบนัพบวา่ไฟจราจรสามารถลดอุบัติเหตุได้ 42.9 - 47.1 % และไฟจราจร 24 ช่ัวโมงลดอุบัติเหตุ

ได้ 60 % หากท่านมีโอกาสมาเท่ียวภูเก็ต ท่านจะสังเกตเห็นว่ามีการติดตั้งไฟจราจรในทางแยกทางเช่ือม

ต่างๆโดยแขวงการทางและอบต.เทศบาลต่างๆครอบคลุมไปทัว่ เร่ืองน้ีเกิดข้ึนหลงัจากหลงัจากท่ีภาคีเรา 

ช่วยกนัชง ชมและเชียร์กนัในเวทีและโอกาสต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ  

ทางโค้งกบัอบัุติเหตุ 

ถนนภูเก็ตเป็นสามมิติครับมีทั้งโคง้คดเค้ียวและข้ึนสูงลงต ่าตามภูมิประเทศท่ีเป็นเกาะและมีภูเขา ไม่

มีถนนเส้นตรงยาวๆเหมือนจงัหวดัอ่ืนๆ  การประชุมวิเคราะห์จุดเส่ียงท าให้ทราบวา่ทางโคง้หลายแห่งเป็น

ทางโคง้อนัตราย มีทั้งการชน การแหกโคง้ หากรุนแรงมีการชนแบบขา้มเกาะกลางถนนมาชนรถอีกฝ่ังหน่ึง 

เพื่อให้ขอ้มูลชัดเจนข้ึนทีมงานภูเก็ตจึงออกส ารวจทางโค้ง

อนัตรายหลายแห่ง  ร่องรอยท่ีปรากฏบนขอบทางและ Guard 

Rail แสดงให้เห็นรอยเฉ่ียวชน ซ่ึงแต่ละรอยคือจารึกของ

อุบติัเหตุท่ีเคยเกิดข้ึน หลังจากดูร่องรอยแล้วเพื่อให้ข้อมูล

ชดัเจนข้ึน ทีมงานจึงออกส ารวจความเร็วดว้ยกลอ้งของต ารวจทางหลวงพงังาซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีภูเก็ตดว้ย 

ขอ้มูลความเร็วท่ีได้บอกให้เรารู้ถึงสาเหตุของอุบติัเหตุบนทางโคง้อย่างชัดเจนว่า  มีรถจ านวนมากท่ีใช้

ความเร็วสูงขณะเขา้โคง้ ขอ้มูลน้ีท าให้ทีมงานตอ้งท าอะไรบางอย่างเพื่อลดอุบติัเหตุท่ีซ ้ าซากในจุดเส่ียง

เหล่าน้ี การคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อน าสู่การเสนอนโยบายและทางออกท่ีมีประจกัษพ์ยานหรือภาษาวิชาการเรียก 

Evidence Base ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งจึงมีความส าคญั ขอ้มูลความเร็วกบัอุบติัเหตุมีการศึกษาคน้ควา้ไวห้ลายแหล่ง 

แต่มีกร๊าฟท่ีศึกษาการเกิดอุบติัเหตุกบัความเร็วท่ีน่าสนใจมาก ท่ีจะเล่าต่อไปน้ี 

 

 

“ควำมคิดใหม่ๆเป็นตัวเปล่ียนแปลง

ประวติัศำสตร์โลก” จอน เมย์นำร์ด  
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เร่ืองของความเร็ว 

ความเร็วเป็นปัญหาหลกัของอุบติัเหตุ จาก

ภาพแสดงใหเ้ห็นความเส่ียงของการเสียชีวิต(Fatality 

Risk) กับความเร็วขณะเกิดอุบติัเหตุ (Collision 

Speed) ซ่ึงถูกวดัเป็นกิโลเมตรต่อนาที จะเห็นชดัเจน

นะครับว่า ส าหรับคนเดินถนนหรือคนข่ีจักรยาน

โอกาสเกิดการชนมากข้ึนชดัเจน เม่ือความเร็วรถเพิ่ม

มากกว่า 40 กม.ต่อชัว่โมง ดว้ยความรู้น้ีเราจะเห็นได้

ชดันะครับว่า  ตามเมืองต่างๆในประเทศพฒันาแล้ว 

จะมีการจ ากดัความเร็วท่ีประมาณ 20-40 กิโลเมตรต่อ

ชัว่โมงโดยการวจิยัผลการด าเนินงานในองักฤษพบวา่ 

เขตควบคุมความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชัว่โมงจะช่วยลด

อุบติัเหตุได ้ ร้อยละ 27 ลดการบาดเจ็บสาหสัลงร้อย

ละ 70 ส าหรับการชนดา้นขา้ง (Side Collision) มกั

เกิดกบับริเวณทางแยก ทางร่วม การชนมกัเกิดข้ึนเม่ือ

ความเร็วมากกว่า 60 กม.ต่อชั่วโมง ซ่ึงเกิดเน่ืองจาก

เบรกไม่ทัน เม่ือรถอีกคันหน่ึงออกมาจากทางแยก 

เน่ืองจาก กระบวนการเบรกรถต้องเร่ิมด้วย การ

มองเห็น สมองรับรู้  สั่ งการผ่านระบบประสาท 

น าไปสู่การเหยยีบเบรกและประสิทธิภาพของรถยนต์

อีกคร้ังหน่ึง จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า เฉพาะการ

เบรกรถอย่างเดียวก็ต้องผ่าน กระบวนการหลาย

ขั้นตอน ความรู้อันน้ีเองครับท่ีทางต่างประเทศจึง

ออกแบบถนนในเขตเมืองให้เพิ่มระยะมองเห็นโดยลดการบงัสายตาให้มากท่ีสุด  ซ่ึงรูปแบบการออกแบบ

มากมายดงัตวัอยา่งท่ีแสดงไวใ้นภาพ 
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ส่วนรูปแบบการชนแบบสุดทา้ยคือ  การชนซ่ึงหนา้ (Frontal or hard object collision) ความเร็วท่ีท า

ใหเ้สียชีวติคือความเร็วท่ีมากกวา่ 80 กม.ต่อชัว่โมง ดงันั้นการแกปั้ญหาท าไดท้างเดียวคือตอ้งลดความเร็วลง 

ซ่ึงท าได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการบงัคบัใช้กฎหมาย 

การใช้เทคโนโลยีกล้องตรวจจับความเร็วหรือการ

ออกแบบวิศวกรรมจราจร ส าหรับประเทศท่ีก าลัง

พฒันาท่ีมีงบประมาณจ ากัด การลดอุบติัเหตุด้วยวิธีท่ี

ประหยดัและใช้เงินน้อยโดยมีการวิจัยพบว่า Speed 

Hump สามารถลดความเร็วรถลงได้15-30 กม.ต่อ

ชั่ ว โ ม ง แ ล ะ ล ด อุ บั ติ เ ห ตุ ไ ด้ ร้ อ ย ล ะ  1 3 

( http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_hump) 

นอกจากนั้นอีกวิธีหน่ึงท่ีประหยดัคือการใช้ Rumble Strip ซ่ึง

คือเส้นจราจรท่ีตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ  ใช้ส าหรับเตือน

คนขบัรถถึงลกัษณะสภาพถนนท่ีเปล่ียนไป หรือให้ระวงั (เช่น 

เตือนเม่ือถึงทางเล้ียว, เตือนเม่ือถึงทางลาด) เส้นน้ีท างานโดย

อาศยัแรงกระแทกของลอ้รถกบัเส้นจราจรท่ีตีไวบ้นถนน ท าให้

เกิดเสียงเม่ือรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตวัรถ โดย 

Rumble แปลว่า เสียงคราง เสียงโหยหวน พบว่า shoulder 

rumble strips ลดอุบติัเหตุได ้30%  centre line rumble strips ลด

อุบติัเหตุได ้ 10% การใช ้Speed Hump  ร่วมกบั Rumble Strip 

การเตือนก่อนเขา้โคง้ดว้ยป้าย และ rumble strip  เพราะหากใช ้

Speed Hump อยา่งเดียวจะเกิดการสดุดของรถท่ีมาเร็วอยา่งไม่

ระมดัระวงั อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุมากข้ึน ต้องใช้ป้ายเตือน 

rumble strip ประมาณ 3 – 4ระยะ แลว้จึงท า Speed Hump ต ่าๆ  

จงัหวดัภูเก็ตภูเก็ตเนน้เร่ืองการลดความเร็วจุดเส่ียงเป็น

หลกั โดยท าทั้ง Speed Hump Rumble Strip ยงัทาสีชนิดพิเศษ

http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_hump)%20นอกจากนั้น
http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_hump)%20นอกจากนั้น
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ซ่ึงเป็นการเพิ่มความฝืดของผิวถนน  เราพบวา่หลงัจากการด าเนินการอุบติัเหตุลดลงในจุดท่ีแกไ้ขอยา่งเห็น

ไดช้ดัเจน งบประมาณท่ีใชก้็ไม่มากครับ งบประมาณ บางจุดอาจดูไม่สวยงาม  ตวัอยา่งเช่นท่ีโคง้คอเอนซ่ึงมี

อุบติัเหตุบ่อยๆ แต่เม่ือมีการตั้งเสาลม้ลุกเพื่อลดความกวา้งของช่องจราจร รถท่ีผ่านจะลดความเร็วลงอย่าง

อตัโนมติั ท าให้อุบติัเหตุลดลงอย่างเห็นไดช้ดัเจนดงัท่ีเล่าแลว้ ล่าสุดท่ีก าลงัด าเนินการคือโคง้ควนล่ิมซ่าน 

โดยเรารวบรวมขอ้มูลไปเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินซ่ึงรับปากวา่จะลงมือด าเนินการในเร็วๆน้ี 

นอกเหนือจากการพยายามปรับปรุงวศิวกรรมจราจรตามท่ีกล่าวแลว้ อีกเร่ืองหน่ึงท่ีมีความส าคญัคือ

การลดพฤติกรรมการขบัรถเร็วด้วยมาตรการทางกฎหมาย ในต่างประเทศใช้ป้ายบงัคบัความเร็วร่วมกบั

กลอ้งหรืออุปกรณ์อ่ืนๆท่ีติดตวัรถเช่นเคร่ืองบนัทึกความเร็วรถสาธารณะ ส าหรับภูเก็ตในปี 2554  เดิมมีการ

ตั้งงบประมาณส าหรับซ้ือกล้องตรวจจบัความเร็วโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั แต่

ภายหลงัไดย้กเลิกไปดว้ยเหตุผลของความเห็นกรรมการท่ีไม่ตรงกนัหลายประการเป็นท่ีน่าเสียดาย อยา่งไรก็

ตามทางต ารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตซ่ึงร่วมท างานกบัภาคีมาตลอดไม่ละทิ้งความพยายามจนในท่ีสุดก็ได้รับ

งบประมาณจากการประชุม ครม.สัญจรท่ีภูเก็ตในเดือนมีนาคม 2555 น้ีเอง พวกเราคาดหวงัวา่กลอ้งตรวจจบั

ความเร็วน้ีจะเป็นอุปกรณ์ส าคญัในการลดความเร็วและการบาดเจบ็เสียชีวติบนถนนสายหลกัของภูเก็ตลงได้

อยา่งมาก 

 

 

เกาะกลางถนนกบัการลดอบัุติเหตุ  

ความท่ีภูเก็ตเป็นเมืองท่องเท่ียวซ่ึงท่ีดินจ ากดัและมีราคาแพง  ชุมชนสองขา้งทาง รวมทั้งโครงการ

บา้นจดัสรรต่างๆเกิดข้ึนตลอดเวลา ดว้ยความเป็นเมืองเก่าดงันั้นถนนเดิมมกัเป็นถนนสองเลนสายแคบๆ 

เม่ือเมืองขยายข้ึน การขยายถนนเพื่อรองรับการจราจรจึงเป็นส่ิงจ าเป็น แต่ท่ีท าไดคื้อการขยายไหล่ทางเป็นส่ี

เลน ไม่มีเกาะกลางถนน แต่ตีเส้นเหลืองหรือท่ีเราเรียกวา่เกาะกลางเทียม หากบา้นเรือนห่างๆหรือชนบทไม่

เป็นปัญหา แต่ความท่ีภูเก็ตเตม็ไปดว้ยตรอกซอกซอย  อนัตรายท่ีเกิดข้ึนคือการท่ีรถในชุมชนขบัตดัขา้มถนน

ไปอีกฝ่ังหน่ึงไดต้ลอดเส้นทาง การขบัขา้มเลนท่ีไม่อาจคาดเดาไดน่ี้เองท่ีเป็นสาเหตุของอุบติัเหตุท่ีพบบ่อย 

ภูเก็ตเตรียมปรับปรุงจุดเส่ียงลกัษณะน้ีทั้งเกาะโดยการแกไ้ขและสร้างเกาะกลางรูปแบบต่างๆ จากการลงขนั

“อุปสรรคใหญ่ขวำงกั้นควำมส ำเร็จคือกำรกลัวควำมล้มเหลว” สเวน็ โกรำน อิริคสัน 
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กนัจากภาคีต่างๆซ่ึงเราคาดว่าหลงัการแกไ้ขโดยการสร้างเกาะกลางถนนน้ี จะลดการเสียชีวิตลงไดอี้กมาก

ครับ  การสร้างเกาะกลางถนนแกปั้ญหาหน่ึงแต่ก่อใหเ้กิดอีกปัญหาครับ คือปัญหาการยอ้นศร 

ชุมชนกบัการย้อนศร 

ทฤษฎีจิตวิทยาดา้นพฤติกรรมท่ี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปนดัดา ช านาญสุข ภาควิชาจิตวิทยา คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เคยสอนผมไวใ้นการประชุมภาคีเครือข่ายอุบติัเหตุคร้ังหน่ึง “ว่า

ส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัก าหนดพฤติกรรม” เม่ือเราสร้างเกาะกลางถนนในชุมชน เป็นการสร้างส่ิงแวดลอ้มใหม่

เกิดข้ึนในชุมชน  เกาะกลางมกัจะออกแบบให้มีจุดกลบัรถซ่ึงอยู่ห่างกนัระยะทางเป็นกิโลเมตร ท าให้เกิด

ความไม่สะดวกหากตอ้งการเดินทางไปอีกฝ่ังหน่ึงของถนน  พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนคือการขบัข่ีมอเตอร์ไซด์

ยอ้นศร เน่ืองจากตอ้งการประหยดัน ้ามนัและประหยดัเวลา  ท่ีชุมชนเกาะแกว้ก็เป็นชุมชนท่ีมีลกัษณะน้ี การ

ขบัข่ีรถยอ้นศรเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาเหมือนเป็นเร่ืองปกติ  เคยมีต ารวจจราจรทนไม่ไดจึ้งลงมือบงัคบั

ใช้กฎหมายด้วยการจับปรับ  ผลหรือครับไม่ถึงคร่ึงวนั เกิดม็อบชาวบ้านก่อตวัประท้วง การบงัคบัใช้

กฎหมายไม่ส าเร็จ  

ต้องชุมชนมีส่วนร่วมจึงจะแก้ไขปัญหาได้ 

ตามท่ีเล่าให้ฟังข้างต้นว่าการแก้ไขปัญหา หากชุมชนไม่มีส่วนร่วมอาจจะต่อต้าน ท าให้การ

ด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายไม่ส าเร็จ หรือไม่ย ัง่ยืน ทีมงานสอจร. ภูเก็ตไดใ้ชห้ลกัการ 5/10 ช.ตามท่ีเล่าให้

ฟังตอนต้น เขา้ไปหาแกนน าและพูดคุยกับชุมชน แต่การพูดคุยกบัชุมชนต้องมีหลักและวิธีการคุยครับ 

ทีมงานใชห้ลกั 4H เป็นแนวทางในการพูดคุยกบัชุมชน 4H  เร่ิมดว้ย “Heart“ คือเขา้ใจให้ความเห็นอกเห็น

ใจชุมชน  ท่ีถนนมาผ่าชุมชน ท าให้เกิดความเดือดร้อน คนเฒ่าคนแก่ไม่สามารถเดินข้ามไปมาหาสู่กัน

เหมือนในอดีต  นอกจากน้ียงัเห็นใจในความเส่ียงของชุมชน 

เพราะน าข้อมูลการเกิดอุบติัเหตุว่ามีปีหน่ึงๆเฉพาะบริเวณน้ีมี

อุบติัเหตุเกือบร้อยคร้ัง  หลงัจากนั้นตอ้งส่ือความปรารถนาดีคือ

เราจะมาช่วยหรือคือ “Help” ทีมงานมีความตั้ งใจดีเข้ามา

ช่วยเหลือ หาทางออกใหชุ้มชน และจะพยายามประสานงานหน่วยงานเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมแกไ้ขปัญหา  ถดัไป

ตอ้งสร้างความหวงัใหชุ้มชน “Hope” คือใหค้วามหวงัวา่ปัญหาน้ีสามารถแกไ้ขไดแ้ละหากแกไ้ขแลว้ชุมชน

จะมีความสะดวกสบายข้ึน สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยข้ึน คา้ขายไดดี้ข้ึน ทา้ยสุดเสนอทางออกคือ “How 

“ควำมหวงัคือควำมฝันขณะต่ืน” 

อริสโตเติล 



13 

 

to” วธีิการแกไ้ขคือการร่วมคิดกบัชุมชนโดยเสนอทางออกวา่หากชุมชนช่วยกนัขยบัร้านคา้ แผงลอยท่ีรุกล ้า

ฟุตบาท  ทีมงานจะประสานหน่วยงานเก่ียวขอ้ง ปรับปรุงฟุตบาทเป็นทางวิ่งให้รถมอเตอร์ไซด์สามารถขบั

สวนเลนบนฟุตบาทได ้ จะลดอุบติัเหตุ การไปมาหาสู่กนัสะดวกง่ายข้ึน ขณะน้ีมีข่าวดีเน่ืองจากอบต.เจาของ

พื้นท่ีบรรจุแผนงานปรับปรุงฟุตบาทท่ีน าเสนอในแผนงบประมาณประจ าปี ซ่ึงทีมงานเลยเสนอให้ออกแบบ

ดว้ยอริยสถาปัตย ์คือใหเ้อ้ือใหชุ้มชน ผูพ้ิการ เด็ก คนชราสามารถใชพ้ื้นท่ีในการเดินทางไดส้ะดวกข้ึนครับ  

การออกแบบถนนตามประเภทการใช้งาน 

ต่างประเทศมีรูปแบบมาตรฐานการออกแบบถนนหลากหลายแต่
โดยทัว่ไปมกัแบ่งถนนตามประเภทการใชง้าน ท่ีเป็นถนนตอ้งการความเร็ว
สูงเพื่อการเดินทางไกลหรือเป็นถนนเล็กๆในชุมชนเพื่อใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
โดยมากมกัแบ่งเป็น 1. Freeway หรือ Motorway ซ่ึงเป็นถนนระหวา่งเมืองท่ี
รองรับปริมาณรถได้มาก รถสามารถใช้ความเร็วสูง ไม่ค่อยมีจุดตดัหรือ
จุดเช่ือมและมกัจะควบคุมหรือจ ากดัการเขา้ใชเ้ส้นทาง ชุมชนท่ีถนนผา่นจะ
ไม่ใชถ้นนน้ีในการสัญจรประจ าวนั 2. Arterial Road (Artery = เส้นเลือด
แดง) เป็นถนนท่ีจ ากดัการเขา้ใชเ้ส้นทางและมกัไม่ค่อยมีทางแยกทางเช่ือม
เพื่อให้ สามารถรับรถจาก Collector road จากชุมชนโดยใชค้วามเร็วและมี
ปริมาณรถมากพอสมควรก่อนเขา้สู่ Freeway หรือ Motorway ส าหรับ 3. 
Collector road  คือถนนท่ีอออกแบบให้รับรถจากชุมชนบา้นเรือนต่างๆโดย

ใชค้วามเร็วไม่มากนกัและสามารถรองรับรถไดจ้  านวนพอสมควรและโดยมี 
4. ถนนขนาดเล็กหรือถนนชุมชน  (Local road) เป็นถนนท่ีใช้เพื่อการ
เดินทางในชีวติประจ าวนั เดินทางชา้ๆร่วมกบัผูใ้ชถ้นนอ่ืนๆเช่นคนเดินถนน 
รถจกัรยาน ฯ การเรียกช่ือ Arterial น่ีในฐานะผูเ้ขียนเป็นแพทย ์คิดว่าตั้งช่ือ
ได้ดีครับ เพราะเส้นเลือดของเราเป็นระบบขนส่งเม็ดเลือดท่ีสลบัซับซ้อน
มากกว่าเมืองท่ีมีจราจรหนาแน่นเสียอีก ลองคิดดูนะครับว่าในเลือดมีเม็ด
เลือดแดงประมาณ 5 ล้านเซลต่อหน่ึงมิลลิลิตร เรามีเลือดประมาณ 5 ลิตร 

อยากรู้จ านวนเซลเม็ดเลือดแดงเหล่าน้ีให้เอา 1000 คูณ 5 ลิตร คูณ 5 ลา้นเซล จะไดจ้  านวนเซลเม็ดเลือดแดง
ถึง สองหม่ืนห้าพนัลา้นเซลมากกว่าประชากรทั้งโลก 4 เท่าท่ีไหลเวียนทัว่ร่างกายเฉล่ีย 1 นาทีต่อรอบใน
ภาวะปกติ หากออกก าลงัอาจเพิ่มเป็น 4-5 รอบต่อนาที การออกแบบการไหลเวียนตามธรรมชาติน้ีในคน
ปกติท่ีไม่เจ็บป่วยไม่มีการติดขดั เดินทางไดค้ล่อง เม็ดเลือดแดงไม่เคยชนกนั ไม่มีอุบติัเหตุ ระบบจราจรใน
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ประเทศพฒันาแล้วจึงออกแบบคล้ายระบบไหลเวียนของเลือด ท าให้อุบติัเหตุน้อย เน่ืองจากพยายามลด
จุดตดั แบ่งประเภทถนนเป็นถนนเร็ว ถนนชา้ 

ส าหรับเมืองไทยของเราดูแลว้การออกแบบถนนปนเปกนัไปหมด  ถนนขนาดใหญ่ส่ีเลนผ่าเมือง
เป็นเร่ืองปกติในหลายๆพื้นท่ี  ถนนลกัษณะน้ีผ่านชุมชนต่างๆตลอดแนว มีแนวตดัขวางจากถนนเล็กซอย
นอ้ย  การไปมาหาสู่กนัและกิจกรรมในชุมชนไม่สะดวก  การเดินขา้มถนนอนัตรายมากและเป็นไปไม่ได้
ส าหรับผูสู้งอายเุด็กหรือผูท่ี้ไม่คล่องแคล่ว  และมกัมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนบ่อย อีกเร่ืองหน่ึงครับคือถนน 4เลนผา่
เมืองน่ีส้ินเปลืองและไม่มีประสิทธิภาพอาจารย ์ดนยั  เรืองศร ทีมงานสอจร. เคยบ่นเร่ืองน้ีให้ฟังหลายคร้ัง 
คือถนน 4 หรือ 6 เลนใช้จริงไดเ้ลนเดียว เพราะการใช้งานพื้นผิวจราจรถนน 4-6 เลน ท่ีมีเกาะกลางและจุด
กลบัรถ สภาพท่ีพบบ่อยๆคือ ทางซา้ยมกัมีรถจอด 1 คนัเสียไป 1 ช่องจราจร หากมีรถจอดรอกลบัรถก็จะเสีย
ไปอีก 1 ช่องจราจร สรุปวา่ ลงทุนสร้าง 4-6 เลน หายไปขา้งละ 2 เลนเหลือเท่ากบัถนน 2 เลน ต่างประเทศ
เขาห้ามจอด บนถนนสายหลกัหากจะจอดตอ้งจอดบนไหล่ทาง โดยท าไหล่ทางเป็นท่ีจอดรถ ซ่ึงตน้ทุนต่อ
ตารางเมตรนอ้ยกวา่การท าผวิถนนเน่ืองจากไม่ตอ้งรับน ้าหนกัและการใชง้านหนกัๆเหมือนผิวถนน ผมคิดวา่
ทางกระทรวงคมนาคมควรพิจารณาเร่ืองของเส้นทางหลกัโดยการแยกทางประเภทต่างๆให้ชดัเจนเหมือน
ต่างประเทศ จะประหยดังบและลดอุบติัเหตุ พื้นท่ีต่างๆก็ไม่ตอ้งคอยตามแกปั้ญหาจุดเส่ียงในชุมชนเหมือนท่ี
เป็นอยูทุ่กวนัน้ี 

โดยสรุปขณะน้ีการแกปั้ญหาเร่ืองจุดเส่ียงของภูเก็ตด าเนินการไปไดร้ะดบัหน่ึงแลว้ เราก าลงัเดินเรือ

ไปในทิศทางของการขบัเคล่ือนเร่ือง “คน” ซ่ึงก็คือเร่ืองการบงัคบัใช้กฎหมายและพฤติกรรมในการขบัข่ี

นัน่เองซ่ึง คือ เร่ืองหมวกนิรภยั และเมาแลว้ขบัครับ  
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การด าเนินการระยะทีส่อง เร่ือง “คน” 

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่พฤติกรรมเส่ียงและการฝ่าฝืนวินยัจราจรไม่ว่าการไม่สวมหมวกนิรภยั  การด่ืม

แลว้ขบั และอ่ืนๆลว้นแต่เป็นสาเหตุส าคญัเป็นเร่ืองส าคญัท่ีท าให้คนตอ้งจบชีวิตบนถนน  อย่างท่ีผมเรียน

แลว้วา่ พฤติกรรมส่วนหน่ึงมาจากส่ิงแวดลอ้ม สังเกตไดน้ะครับวา่ ฝร่ังท่ีมาเท่ียวเมืองไทย หลายๆคนเวลาข่ี

มอเตอร์ไซดก์็ไม่สวมหมวกนิรภยั เพราะส่ิงแวดลอ้มเมืองไทยซ่ึงไม่ใช่หมายถึงอากาศท่ีร้อน แต่ส่ิงแวดลอ้ม

ของเราคือไม่สวมหมวกนิรภยัก็ไม่เป็นไร ต ารวจไม่จบั แถมสนุกเพราะ ลมพดัหนา้เยน็สบายดี เม่ือไม่มีใคร

บงัคบัจึงเลือกทางท่ีง่ายๆคือการไม่สวมหมวกนิรภยั 

หมวกนิรภัยภูเกต็ 

หากสังเกตการลดลงของจ านวนผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุในปี 2554 เหลือ 116 คน ตอ้งยกความดีน้ีให้

ท่าน พ.ต.อ. วนัไชย เอกพรพิชย ์อดีตผูก้  ากบัการสถานีต ารวจภูธรเมืองภูเก็ตท่ีท าเร่ืองจุดกลบัรถท่ีเล่าไปแลว้

ครับ ปัจจุบนัจากการรายงานของ เครือข่ายเฝ้าระวงัสถานการณ์ความปลอดภยัทางถนน (Road Safety 

Watch) ภูเก็ตเป็นอนัดบัท่ี 2 ของไทยท่ีมีอตัราสวมหมวกนิรภยัสูงท่ีสุด ไม่น่าเช่ือนะครับจากจงัหวดัท่ี

ประชาชนรวมกนัประทว้งถึงขั้นจะเผาศาลากลางในปี 2530 เม่ือผูว้่าราชการจงัหวดัสมยันั้นประกาศ

นโยบายเขม้งวดเร่ืองการสวมหมวกนิรภยักลายเป็นจงัหวดัแนวหนา้ในการสวมหมวกนิรภยัของประเทศใน

วนัน้ี เร่ืองน้ีเบ้ืองหลงัและวิธีการท างานของต ารวจน่าช่ืนชมมาก เร่ืองมีอยู่ว่าระหว่างการประชุมประจ า

สม ่าเสมอของเครือข่ายภูเก็ต ผมไดน้ าเสนอขอ้มูลการเสียชีวิตของภูเก็ตวา่เสียชีวิตกนัถึงปีละเกือบสองร้อย

คน แต่การสวมหมวกนิรภยัของภูเก็ตในเดือนมีนาคมปี 2553 คนข่ีสวมหมวกนิรภยัร้อยละ 60 และคนซ้อน

ทา้ยสวมหมวกนิรภยัเพียงร้อยละ 3.6 ซ่ึง ผลปรากฏวา่ ท่าน พ.ต.อ.วนัไชย เห็นขอ้มูลเขา้เกิดความรู้สึกว่า

ตอ้งลงมือท าอะไรสักอย่าง ท่านบอกกบัผมว่าเวลามีคดีอาชญากรรมซ่ึงปีๆหน่ึงมีไม่ก่ีราย ทั้งต ารวจและ

ประชาชนให้ความสนใจมาก แต่คดีการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรจ านวนมากอย่างน้ีท าไมไม่สนใจดูแล

ป้องกนั ทั้งๆท่ีการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุนั้น “ศพไม่สวย” จริงของท่านครับ การเสียชีวิตจากอาญากรรม ยิง

หรือแทงบาดแผลเล็กเป็นรอยมีดหรือรูกระสุน แต่ศพจากอุบติัเหตุแต่ละรายแผลสยดสยอง เม่ือท่านลงมือ

ท างานและผลกัดนัเร่ืองน้ี แต่วธีิการ”ท าอะไรสักอย่าง”ของท่านน่าสนใจมากครับเพราะกระบวนการเคล่ือน

ของท่านไม่ธรรมดา น่ารู้น่าศึกษาและน าไปปรับใชค้รับ 
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เร่ิมดว้ยการท่ีท่าน”รู้เขา รู้เรา รบร้อยคร้ัง ชนะร้อยคร้ัง” ท่านวเิคราะห์ปัญหาและหาภาคีร่วม ใครเป็นตวัเล่น

หลกัๆ ซ่ึงไดแ้ก่  

1. ผูน้ าของจงัหวดัไดแ้ก่ ผูว้า่ราชการจงัหวดั หวัหนา้ส่วนราชการ นายกของทอ้งถ่ินต่างๆ รวมทั้งผูน้  า
ศาสนา 

2. มอเตอร์ไซดรั์บจา้ง ซ่ึงมีกวา่ 2000 คนั ทั้งจงัหวดั หากเขม้งวดจบักุมและจบัมอเตอร์ไซดรั์บจา้งดว้ย 
น่าจะเกิดมอ็บอยา่งแน่นอน อีกอยา่งท่านก็เห็นวา่กลุ่มเหล่าน้ีเป็นผูห้าเชา้กินค ่า 

3. สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ 
4. สถานศึกษา 
5. ส่ือมวลชน 

เม่ือวิเคราะห์เช่นนั้นจึงลงมือท าครับโดยการก าหนดพื้นท่ีท่ีจะท าเป็นเพียงเขตเทศบาลเมืองก่อน 
เพราะท่านทราบว่าหากท าทั้งจงัหวดัโอกาสไม่ส าเร็จจะมีมาก อีกอย่างหน่ึงคือ การใช้มอเตอร์ไซด์ในเขต

เทศบาลเพื่อการสัญจรจากนอกเมืองมาในเมืองหรือเดินทาง
ภายในตัวเมือง แต่นอกเขตเทศบาลชาวบ้าน/เกษตรกร
เดินทางเขา้สวน หรือเดินทางในหมู่บา้น ความเส่ียงไม่มาก 
หากเคร่งครัดจริงจงัตั้งแต่เร่ิมตน้ แรงตา้นจะมาก จึงจ ากดั
เขตเฉพาะท่ีท าได้ก่อน หลังจากนั้ นท่านก็ก าหนดเวลา
ท างาน โดย 3 เดือนแรกคือการเร่งรณรงค์ประชาสัมพนัธ์

เตม็ท่ี ก าหนด D-day หลงัจากการรณรงค ์3 เดือนคือ 1 ก.ค. 2553 จะบงัคบัใชก้ฎหมายเต็มรูปแบบทั้งผูข้บัข่ี
และผูซ้อ้นทา้ย การรณรงคเ์ร่ิมดว้ยเดินหนา้เขา้หากลุ่มเป้าหมายหลกั โดยส าหรับวิธีการเขา้หาแต่ละกลุ่มไม่
เหมือนกัน เ ร่ิมด้วยการประชุมกับเครือข่ายมอเตอร์ไซด์รับจ้าง หารือน า อบรมแลกเปล่ียนข้อมูล 
ขณะเดียวกนันอกจากอบรมแลว้ยงัพยายามจดัหาหมวกนิรภยัใหม้อเตอร์ไซดรั์บจา้ง คนัละ 2 ใบส าหรับผูข้บั
ข่ีและผูโ้ดยสาร การพยายามหาหมวกจากแหล่งต่างๆเพื่อให้มอเตอร์ไซด์รับจา้งช่วงแรกติดขดั เพราะคนยงั

เข้าใจ แต่เม่ือท าไประยะหน่ึง การสนับสนุนหมวกมีจาก
หลายหน่วยงานจนไดห้มวกตามตอ้งการ ในส่วนของผูน้ าใน
จังหวดั ท่านใช้วิธีเชิญมาร่วมถ่ายรูปข่ีมอเตอร์ไซด์ สวม
หมวกนิรภยัแล้วท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ ท่านรองวนั

ไชย บอกวา่ แมช้าวบา้นจะรู้วา่ท่านผูว้า่และผูน้ าต่างๆในจงัหวดัจริงๆแลว้ไม่ไดข่ี้มอเตอร์ไซด์ นัง่รถเก๋งกนั
ทั้งนั้น แต่การท่ีมีภาพของผูใ้หญ่ในจงัหวดัออกมาร่วมขบัเคล่ือน ท าให้ทิศทางทั้งจงัหวดัไปในแนวเดียวกนั 
ท่ีน่าสนใจมากจนตอ้งเขียนไวเ้ป็นพิเศษคือท่านน าประธานกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัมา สวมหมวก

“ศิลปการบริหารจัดการท่ีดีคือการท า

ให้ปัญหาน่าสนใจและวิธีแก้ไขช่าง

สร้างสรรจนผู้คนอยากร่วมลงมือ

ช่วยกันแก้”พอล ฮอว์เคน็ 

“หำกขำดควำมมีส่วนร่วม ย่อมไม่มี

ค ำมัน่” สตีเฟ็น อำร์ โคเวย์ 
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นิรภยัข่ีรถถ่ายภาพท าโปสเตอร์ติดทัว่เมือง ท าให้ชาวมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูห้ญิงซ่ึงสวมผา้คลุมศีรษะ
ตามหลกัศาสนาก็สวมหมวกนิรภยัทบั เป็นภาพท่ีน่าชมอีกเร่ืองครับ  

หลงัจากท่ีไดก้ลุ่มส าคญัสองกลุ่ม หลงัจากนั้นท่านก็เดินสายท า MOU กบัหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ

และเอกชน โรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ จนถึงระดบัมหาวิทยาลยั น าผูจ้ดัการห้างร้าน ผูน้ าองค์กรฯ 

เหล่านั้นมาถ่ายภาพเซ็น MOU และการสวมหมวกนิรภยัแลว้ติดท่ีหนา้หน่วยงาน  โดยการเซ็นต ์MOU นั้น

จะมีการอบรมใหค้วามรู้แก่คนในองคก์รให้เห็นอนัตรายของการไม่สวมหมวก สภาพศพเม่ือเกิดอุบติัเหตุ ฯ 

ท าให้การเคล่ือนงานเร่ืองน้ีเกิดกระแสกวา้งขวาง และบางแห่งเกิดมาตรการองค์กร คือหากฝ่าฝืนไม่สวม

หมวกนิรภยั เม่ือต ารวจส่งขอ้มูลมาให้ องคก์รจะด าเนินการต่อเช่นการตดัคะแนนนกัเรียน การตอ้งเขา้ช้ีแจง

กบัผูบ้ริหารองค์กรเป็นตน้ ส าหรับการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์นั้นโชคดีท่ีได้ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีหัวใจ

ทองค าคือคุณ สมบติั แซ่เลา้ หรือโอด้ี FM คุณสมบติัทุ่มเทกบัเร่ืองน้ีมากครับ ติดโปสเตอร์ออกรายการวิทย ุ

อยา่งหนกัโดยไม่คิดเร่ืองค่าใชจ่้าย ท่านบอกผมว่า เกิดมาชาติหน่ึง เงินทองไม่สามารถเอาติดตวัไปได ้ส่ิงท่ี

ติดตวัไปไดคื้อความดีครับ ท่านเล่าใหผ้มฟังวา่ใชง้บส่วนตวัด าเนินการเร่ืองน้ีไปหลายแสนบาท  การรณรงค์

ประชาสัมพนัธ์อยา่งเขม้ขน้ทุกส่ือ ทุกเวที ตลอดจนถึงการท่ีต ารวจออกไปให้ความรู้ในท่ีต่างๆ จนเม่ือถึงจุด

ท่ีทุกคนพร้อม โครงการบงัคบัใชก้ฎหมายจึงเร่ิมข้ึน คืนวนัท่ี 31 กค. 53 หวัค ่า ท่าน พ.ต.อ.วนัไชย โทรศพัท์

มาหาผมดว้ยน ้ าเสียงต่ืนเตน้ ว่ามีเร่ืองไม่น่าเช่ือเกิดข้ึนคือ ชาวภูเก็ตพากนัรุมซ้ือหมวกนิรภยัจนขาดตลาด

เหมือนแจกฟรี ท่านไดถ่้ายรูปเก็บไวด้ว้ย  

มาตรการคนข่ีถูกจบัปรับทุกราย แต่คนซ้อนทา้ยถูกปรับเป็นเวลาโดยการตอ้งไปฟัง ต ารวจอบรม

และชมภาพยนตร์สยองขวญัเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุท่ีไม่สวมหมวกนิรภยั ใช้ระยะเวลา 2-4 ชั่วโมง 

นอกจากเสียเวลาแลว้ท่ีส าคญัคือปรับเร่ือง “ความเช่ือ” ให้เห็นภาพจริงๆของการไม่สวมหมวกนิรภยัและ

ความเช่ือเร่ืองการท างานจริงจงัและความปรารถนาดี

ของต ารวจภูเก็ต เปล่ียนความเช่ือท่ีว่าต ารวจจบัเพราะ

หวงัค่าปรับ เร่ืองน้ีส่งผลถึงการเปล่ียนพฤติกรรมแบบ

ค่อนขา้งถาวร จึงไม่น่าแปลกใจครับเม่ือเราติดตามขอ้มูล

การสวมหมวกนิรภยัจ.ภูเก็ตเป็นระยะๆ จึงพบวา่ อตัราการสวมหมวกนิรภยัเพิ่มข้ึน แบบยัง่ยืนยาวนาน แม้

ตวัท่านวนัไชย จะยา้ยไปรับราชการในพื้นท่ีอ่ืนกวา่ปี ชาวภูเก็ตก็ยงัสวมหมวกนิรภยัอยู ่ส่ิงท่ียืนยนัเร่ืองน้ีอีก

เร่ืองหน่ึงคือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ปนดัดา  ช านาญสุข ไดล้งมาเก็บขอ้มูลเชิงวิจยัในพื้นท่ีปรากฏวา่กลุ่ม

ตวัอยา่งเช่นประชาชน มอเตอร์ไซดรั์บจา้ง ออกมาสนบัสนุนต ารวจ ให้ขอ้มูลตรงกนัวา่ปัญหาอุบติัเหตุภูเก็ต

“กล่ำวกันว่ำร้อยละ 80 ของกำรเรียนรู้ของ

มนุษย์ผ่ำนสำยตำท่ีมองเห็น” อเลน เคลน็ 
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ร้ายแรงเพียงใด ตายปีละนบัร้อยคน เป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ ซ่ึงขอ้มูลท่ีประชาชนพูดถึงคือขอ้มูลท่ีภาคี

ใชร่้วมกนัในจงัหวดั นอกจากนั้นเม่ือ อจ.ปนดัดา แกลง้แหยว่า่ ต ารวจจบัเพื่อเอาค่าปรับ ชาวบา้นเถียงแทน

ว่าต ารวจไม่ได้จับเพื่อต้องการค่าปรับ  เพราะการจบัแล้วปรับเป็นเป็นเวลาต้องมาฟังบรรยายและชม

ภาพยนตร์เป็นเพราะต ารวจตอ้งการป้องกนัชีวิตให้ประชาชนนัน่เอง  เม่ือเราติดตามประเมินอตัราการสวม

หมวกนิรภยัพบวา่อตัรายงัสูงต่อเน่ือง เวลากลางวนัหรือกลางคืน มีหรือไม่มีต ารวจอยูอ่ตัราก็ค่อนขา้งสูงเป็น

ท่ีน่าพอใจ แสดงถึงวา่เม่ือประชาชนเห็นดว้ยและถึงระดบัปรับเปล่ียนพฤติกรรมคงอยูต่วัแลว้ และเม่ือส่วน

ใหญ่สวมหมวกนิรภยั จะท าให้เป็นกระแสสังคมท่ีส่วนท่ีเหลือจะท าตามไม่ยาก อย่างไรก็ตามครับ การ

บงัคบัใชก้ฎหมายคงตอ้งด าเนินการควบคู่กนัไปเพื่อใหค้งพฤติกรรมดา้นดีน้ีต่อไปเร่ือยๆ 

เมาแล้วขบั 

เร่ืองน้ีเป็นปัญหาใหญ่ของการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุของคนภูเก็ตอีกเร่ืองหน่ึง  เป็นเร่ืองแกค้่อนขา้ง

ยากเพราะภูเก็ตถูกวางไวเ้ป็นเมืองท่องเท่ียว ไม่น่าเช่ือนะครับวา่ค่าเฉล่ียประมาณคร่ึงหน่ึงของผูเ้สียชีวิตจาก

อุบติัเหตุตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด  โดยเฉพาะผูเ้สียชีวิตท่ีป่าตองตรวจพบสูงถึงร้อยละ 80   ดงันั้นการ

ลดปัญหาการเสียชีวติจากอุบติัเหตุคงท าไดย้ากหากสถานการณ์ยงัเป็นเช่นน้ี  หากด าเนินการเร่ืองเมาแลว้ขบั

ได ้การเสียชีวติของคนภูเก็ตน่าจะลงต ่ากวา่ 100 รายเป็นคร้ังแรกในรอบกวา่ 20 ปี  ผมเคยเปรยและน าเสนอ

ขอ้มูลเร่ืองน้ีในท่ีประชุมต่างกรรมต่างวาระมาตลอด  แต่ยงัด าเนินการไม่ได้จริงจงัเพราะเกรงกระทบ

ท่องเท่ียว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคเอกชนยิง่ไม่เห็นดว้ยในเร่ืองน้ี  คร้ังหน่ึงฝร่ังเจา้ของธุรกิจรายใหญ่ท่านหน่ึง

ซ่ึงเชิญผมไปท่านอาหารค ่าและให้ผมเสนอโครงการสาธารณประโยชน์อะไรก็ได้โดยท่านจะสนับสนุน

งบประมาณในการด าเนินการให ้เม่ือผมเสนอของบประมาณจดัซ้ือเคร่ืองตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอล์ในลม

หายใจเพื่อมอบให้ต ารวจและงบในการรณรงค์เพื่อแกปั้ญหา

เร่ืองเมาแลว้ขบัปรากฏวา่ท่านไม่เห็นดว้ยอยา่งมาก บอกผมวา่

คุณมาท าอะไรกับเมืองท่องเท่ียวแบบน้ี คนเขามาเท่ียวเขา

ตอ้งการมากินมาด่ืม มาพกัผ่อน สรุปคือนอกเหนือจากไม่

สนบัสนุนโครงการน้ีแล้ว โครงการช่วยผูพ้ิการท่ีผมเสนอคู่

ไปด้วยก็ค่อยๆเงียบหายไป ผมไดมี้โอกาสน าเสนอเร่ืองเมา

ไม่ขบัอีกหลายคร้ังแต่ไม่ส าเร็จ  

“ปัญหา ไม่ใช่เคร่ืองหมายหยุด แต่เป็น

เคร่ืองน าทาง” โรเบิร์ต เฮ็ต ชุลเลอร์ 

“หากหน้าต่างแห่งโอกาสเปิดขึน้ อย่า

ปิดมนัด้วยทิง้เสียเปล่า” ทอม ปีเตอร์  
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แต่ผมยงัถือภาษิตท่ีว่า ช้าไม่เป็นไร แต่อย่าหยุดของ ขงจ้ือ แต่โอกาสมาถึงวนัหน่ึงครับเม่ือได้

สนทนากบัท่าน นายอ าเภอ ศุภชยั โพชนุกลู นายอ าเภอเมืองภูเก็ต ท่านเป็นคนท างานทุ่มเทจริงจงัโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่งานป้องกนัอาชญากรรมและงานเชิงสังคมท่ีเกิดประโยชน์กบัประชาชน  

วนัหน่ึงผมไดมี้โอกาสพูดคุยกบัท่านเร่ืองงานป้องกนัปราบปรามยาเสพติด  ผมจึงถือโอกาสเสนอ

ขอ้มูลเร่ืองอุบติัเหตุจากการเมาแลว้ขบัใหท้่าน และเสนอประเด็นวา่บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเดียวไม่ไดเ้พราะ

แรงต้านจะมากและเร่ืองน้ีจะท าไม่ส าเร็จ  ผมเสนอท่านว่าควรชวนผูแ้ทนสถานประกอบการจ าหน่าย

แอลกอฮอลม์าพดูคุย แลกเปล่ียนใหเ้ห็นขอ้มูลวา่การด่ืมแลว้ขบัข่ีเกิดปัญหาอะไรกบัสังคมภูเก็ต  ต่อมามีการ

การประชุมเพื่อขบัเคล่ือนเร่ืองน้ีอีก 3 คร้ัง จนน าไปสู่การลง

นาม MOU ร่วมกนัระหวา่งสถานประกอบการและผูเ้ก่ียวขอ้ง

ในโครงการ Be a Hero หรือDesigned Driver (DD) ซ่ึงคือ

โครงการท่ีให้กลุ่มเพื่อนเหลือคนไม่ด่ืมหน่ึงคนเพื่อขบัรถพา

เพื่อนกลบับา้น  ทั้งหมดน้ีเกิดจากแลกเปล่ียนขอ้มูลและร่วมกนัตดัสินใจผลกัดนัโครงการจากฝ่ายต่างๆ   

ขอ้มูลท่ีเล่าสู่กนัฟังวา่การบาดเจบ็กวา่ 30 % เกิดจากแอลกอฮอล์ ขณะท่ีการเสียชีวิตกวา่คร่ึงเกิดกบัผูด่ื้มแลว้

ขบั สร้างความรู้สึกร่วมของภาคีวา่ควรตอ้ง ช่วยกนัท างานเพื่อลด

การเจ็บและตายเป็นจิตส านึกสาธารณะร่วมกัน โดยมูลนิธิกุศล

ธรรมภูเก็ตเม่ือทราบวา่ต ารวจขาดแคลนเคร่ืองตรวจแอลกอฮอล์ ก็

ได้บริจาคเคร่ืองตรวจวดัระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจถึง 10 

เคร่ือง และยงัออกเงินใชจ่้ายในการค่าเทียบค่ามาตรฐานและซ่อม

เคร่ืองเก่าท่ีช ารุดจนใชง้านไดเ้ป็นยอดเงินรวมประมาณถึง 4 แสน

บาท  รายละเอียดของ MOU คือ การท่ีทุกส่วนช่วยกนัท างานเท่าท่ีจะท าได ้สถานประกอบการสัญญาจะดูแล

ลูกคา้ทั้งในแง่หากด่ืมแลว้  จะจดัหาท่ีจอดรถและให้พกัจนหายเมา

หรือหารถอ่ืนไปส่งบ้าน ขณะเดียวกันก็ช่วยประชาสัมพนัธ์ให้

กลุ่มเพื่อนยกเวน้คนขบัหน่ึงคนท่ีไม่ด่ืม เพื่อท่ีจะพาเพื่อนกลบับา้น 

หากจ าเป็นจริงๆจะเป็นธุระจดัหารถสาธารณะไปส่งท่ีบา้น มูลนิธิ

เองก็จะสนับสนุนคนขบัรถให้ผูด่ื้มหรือพาไปส่งบา้นโดยไม่คิด

ค่าใชจ่้ายใดๆ ต ารวจมีหนา้ท่ีเร่งรัดการบงัคบัใชก้ฎหมาย ทั้งน้ีเรา

“หากไม่ท างานหนักและจริงจัง มีเพียง

วชัพืชเท่านั้นท่ีจะงอกงามได้” กอร์

ดอน บี ฮินค์เลย์ 
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อาศยัช่วง 7 วนัอนัตรายเป็นวนัเร่ิมโครงการ อีกสักระยะหน่ึง การประเมินโครงการคงจะตอบไดว้า่กิจกรรม

น้ีส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด 

จากเร่ืองวศิวกรรมจราจรและเร่ืองพฤติกรรม ก็มาถึงเร่ืองสุดทา้ย คือ เร่ืองรถ ซ่ึงในเมืองนอกมีการ

ท ามาตรฐานติดดาวและมาตรฐานรถสาธารณะ 

มาตรฐานรถติดดาว 

New Car Assessment Programme (NCAP) หรือการประเมินความปลอดภยัของรถรุ่นท่ีถูกผลิต
ใหม่ในทอ้งตลาดเกิดข้ึนตั้งแต่ปี 2540 ท่ีประเทศอเมริกา แต่ประมาณปี 2550 น่ีเองท่ีประเทศต่างๆก าหนด

เป็นมาตรฐานปลอดภยัของรถโดยการให้ “ดาว”  ปัจจุบนัมี NCAP ของ
อเมริกา Euro NCAP ของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป  ANCAP ของ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ JNCAP ของญ่ีปุ่น Latin NCAP ของประเทศ
กลุ่มลาตินอเมริกาและ  C-NCAP ของจีน  การให้คะแนน ให้ในอุปกรณ์
ความปลอดภัยและโครงสร้างความแข็งแรงของรถเช่น การมี ESC 
(Electronic Stability Control) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ควบคุมการทรงตวัไม่ให้รถ
แฉลบเม่ือถนนล่ืน (อุปกรณ์ตวัน้ีดีกว่าระบบ ABS ซ่ึงไม่มีผลช่วยลดการ
เสียชีวิตในอุบติัเหตุรุนแรง แต่ช่วยลดอุบติัเหตุกรณีไม่รุนแรงลงร้อยละ 6 
แ ต่  ESC ล ด ก า ร เ สี ย ชี วิ ต ล ง ไ ด้ ถึ ง ร้ อ ย ล ะ  3 0 -6 0   http://www-
nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/811182.PDF ) การมีถุงลมนิรภยั โครงสร้างความ
แข็งแรงเม่ือมี  การชนดา้นหน้า ดา้นขา้งเป็นตน้โดยรถ 5 ดาว คือ รถท่ีมี
มาตรฐานความปลอดภยัสูงสุด เม่ือทดสอบแลว้ก็ประกาศประชาสัมพนัธ์

ให้ประชาชนทราบทั้งทางอินเตอร์เน็ตและบางประเทศให้ท าเป็นสติกเกอร์ติดรถเหมือนสลากเบอร์ 5 
ประหยดัไฟของไทยเรา โดยการขบัเคล่ือนเร่ืองน้ี  ไม่ได้ออกเป็น
กฎหมายบงัคบับริษทัรถตอ้งผลิตตาม แต่การให้ขอ้มูลความปลอดภยั
และมาตรฐานแก่ผูซ้ื้อรถเป็นพลังจากผูบ้ริโภคท่ีส าคญัมากโดยช่วย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบริษทัผลิตรถและผูซ้ื้อ พบวา่หลงัใชว้ิธีการน้ี 
กว่าร้อยละ 50 ของรถในยุโรปผ่านมาตรฐาน 5 ดาว จ านวนรถท่ีติดตั้ง 
ESC เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 85 ระบบเตือนการคาดเข็มขดั
นิรภัยเพิ่ม ข้ึนจาก 0 เป็นร้อยละ 80 ในระยะเวลาเพียงสองปีคร่ึง 
http://www.esafetysupport.org/download/Dissemination%20Events/4%

“ด้ำนท่ีน่ำเศร้ำของโลก

ปัจจุบันคือ วิทยำศำสตร์

สำมำรถค้นคว้ำควำมรู้ได้

เร็วกว่ำกำรค้นคว้ำหำ

ปัญญำของสังคม” ไอแซ็ก 

อำสิมอ็บ  

http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/811182.PDF
http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/811182.PDF
http://www.esafetysupport.org/download/Dissemination%20Events/4%20Tingvallberlin2.pdf
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20Tingvallberlin2.pdf  ส าหรับประเทศไทยเร่ืองน้ียงัไม่เป็นท่ีรับทราบทัว่ไปในสังคม ท าให้รถยนตรุ่์นต่างๆ
ท่ีจ าหน่ายในต่างประเทศและในประเทศไทย มีมาตรฐานความปลอดภยัแตกต่างกนั แมจ้ะเป็นรุ่นเดียวกนั
แต่จะพบไดบ้่อยครับวา่ท่ีจ  าหน่ายในประเทศไทยไม่ไดติ้ดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานเช่น ESC มาให้  จริงๆแลว้
อุปกรณ์ตวัน้ีไม่ไดมี้ราคาแพงมาก เพียงแต่ในประเทศไทยท าไดเ้พราะ “ความไม่รู้” ของเราเอง จึงขอเชิญ
ชวนเครือข่ายผูบ้ริโภคและหน่วยงานเก่ียวขอ้งช่วยกนัผลกัดนัเร่ืองมาตรฐาน “ดาว”ติดรถอีกทางหน่ึงนะ
ครับ ผมเช่ือวา่เราท าไดเ้พราะสลากเบอร์หา้เพื่อลดการใชพ้ลงังานเราก็ท าส าเร็จมาแลว้โดยเราเพียงน าขอ้มูล
การทดสอบของต่างประเทศมาประชาสัมพนัธ์ และให้ผูบ้ริโภคร่วมตรวจสอบว่าติดตั้งอุปกรณ์มาตร
เหมือนกนัหรือไม่เท่านั้น หากเสริมดว้ยพลงัของเครือข่ายออนไลน์อีกกระแสหน่ึงจะท าให้การเคล่ือนเร่ืองน้ี 
เกิดไดใ้นระยะเวลาอนัสั้นเพราะเหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนกบัต่างประเทศมาแลว้ 

มาตรฐานรถสาธารณะ 

“หน่ึงภาพแทนหม่ืนตวัอกัษร” ผมให้ดูภาพรถโดยสารนกัเรียนเกิดการชนกบัรถหลายรูปแบบของ
ต่างประเทศ  ทุกคนคงเห็นเหมือนผมนะครับว่า รถอ่ืนๆท่ี
ชนกบัรถนกัเรียนมีสภาพ “หายไปคร่ึงคนั” โดยรถนกัเรียน
ไม่บุบสลาย ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก มาตรฐานโครงสร้างของ
รถโรงเรียนหรือรถโดยสารสาธารณะในประเทศพฒันาแลว้ 
แข็งแรงมาก(ดังภาพ)โดยก าหนดมาตรฐานโครงสร้างให้
แข็งแรงหนาแน่นกว่ารถทั่วไป  นอกจากนั้ นยงัก าหนด
รายละเอียดอ่ืนๆเช่น จุดของประตูทางข้ึนลง ประเภทของ
ประตูท่ีมีความปลอดภยั ก าหนดความจุของผูโ้ดยสาร เข็ม
ขดันิรภยัประจ ารถ ความสูงของพนกัเกา้อ้ี เป็นตน้ โดยของ
อเมริกามีขอ้บงัคบัถึง 35 ขอ้และปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ดี
ข้ึนจากการทบทวนบทเรียนพฒันาหากมีอุบัติเหตุกับรถ
นกัเรียนเกิดข้ึนทุกคร้ัง หากเราดูภาพเปรียบเทียบรถโดยสาร
และรถนักเรียนไทยแล้ว ดูล้าหลงัมาก เร่ืองน้ีไม่ใช่เพราะ
ประเทศไทยไม่มีช่าง ไม่มีโรงงานประกอบรถแบบน้ี แต่เป็น
เพราะเราย ังขาดมาตรการทางกฎหมาย รวมถึงความ
ตระหนกัของภาคส่วนสังคม ดงันั้นภาคีภาควิชาการต่างๆใน
สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขาต้องถือเป็นภารกิจหลักในการ
ขบัเคล่ือนสู่ภาคนโยบาย เพื่อไม่ให้รุ่นลุก รุ่นหลานของเรา 
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ตอ้งโดยสารรถนักเรียนด้วยความเส่ียงดงัภาพ ซ่ึงดูแล้ว “ด้อยพฒันา” อย่างบอกไม่ถูกครับ และเม่ือเกิด
อุบติัเหตุกบัเด็กๆของเราคร้ังใด พวกเราก็โทษกนัไปมา โดยไม่มีใครลงมือแกปั้ญหาน้ีอย่างจริงจงั ช่วยกนั
คนละไมล้ะมือนะครับ ภูเก็ตเองไดพ้ยายามน าเสนอรูปแบบรถโรงเรียนท่ีปลอดภยัให้ทอ้งถ่ินต่างๆหลายๆ
แห่งเช่นเดียวกนั การตอบรับแนวคิดค่อนขา้งดี เพียงแต่ยงัไม่มีการลงมือท าใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม  

การแก้ปัญหาอบัุติเหตุรถบัสตกเขาทีภู่เกต็ 

เม่ือต ารวจน าเหตุรถบสัน านกัท่องเท่ียวตกเขา 2 กรณีติดๆกนัภายในหน่ึงสัปดาห์มาเขา้ท่ีประชุม

ของภาคีเครือข่าย ไม่น่าเช่ือนะครับวา่รถบสัท่ีตกเขา 1 คนัเป็นรถท่ีไม่ไดผ้า่นการจดทะเบียนและตรวจสภาพ

จากขนส่งเน่ืองจากตอ้งการหลีกเล่ียงภาษี และรถท่ีใชเ้ป็นรถเก่าแก่มาก คนัแรกอายุ 19 ปี คนัท่ีสองอายุมาก

ถึง 41 ปี  รถอายุขนาดน้ีเป็นรถท่ีใช้พานักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีตั้งใจมาเท่ียวภูเก็ต เกาะท่ีไดช่ื้อว่า

สวยงามระดบัโลก ผมมาทราบความจริงทีหลงัวา่ อายุรถไม่มีจ  ากดั หากใชค้ซัซีเดิม จะปรับปรุงซ่อมแซมก่ี

คร้ังก็ได ้ยิ่งเป็นรถท่ีเล่ียงการตรวจสภาพแบบน้ีส่ิงท่ีเราไดย้ินจนชินหู คือ เบรคแตก เหตุการณ์น้ีคงจะมีข้ึน

เร่ือยๆ อย่างไรก็ตามเม่ือมีการน าเร่ืองน้ีมาประชุมพูดคุยกนั ไดมี้การบูรณาการระหว่างขนส่งจงัหวดัและ

ต ารวจครับ มีความเขม้ขน้ข้ึนในการตรวจสอบรถและขนส่งไดค้าดโทษในการประชุมกบัผูป้ระกอบการทั้ง

จงัหวดัว่า  การลงโทษกรณีฝ่าฝืนกฎหมายจะไม่บงัคบัใช้เฉพาะคนขบัข่ีเท่านั้น  แต่จะรวมถึงการยกเลิก

ใบอนุญาตการประกอบการขนส่งถึงเจา้ของบริษทัดว้ย 

นอกจากนั้นต ารวจเองก็ขอความร่วมมือจากขนส่งในการ

ช่วยตรวจสภาพรถยนต์ในการสอบสวนหลงัอุบติัเหตุ 

เพราะเท่าท่ีผ่านมาให้บริษทัเอกชนเป็นผูต้รวจสภาพเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุอุบติัเหตุ  ซ่ึงอาจไม่โปร่งใน

เน่ืองจากมีทั้งคู่กรณีและประกนั ท่ีอาจเขา้มามีอิทธิพลต่อบริษทัท่ีตรวจสภาพรถ  ถือไดว้า่ทุกวิกฤติหากหา

แง่มุมดีๆ เราสามารถทบทวนเพื่อพฒันาได้เสมอ ตามภาษิตญ่ีปุ่นท่ีว่าปัญหาคือขุมทรัพย์ “Problem is 

treasure Japanese” เพราะเราจะไดท้บทวนและพฒันาต่อเน่ือง 

“ความรู้คืออ านาาที่ให้ป้ ดิ ทีาสููโออาาูละ 

ความาา้ว้นาา้ “ิ่ปตอร์ ทรัาปาอร์  

“แม้มีควำมรู้เลก็น้อยแต่ลงมือท ำ ยงัดีกว่ำมีควำมรู้มำกล้นแต่ไม่ท ำอะไรเลย” คำลิล ยิบรำน  
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รถเมล์ อบจ.ภูเกต็ 

การให้บริการรถสาธารณะไม่ว่าชนิดใด สามารถ

ลดการใช้รถส่วนตวัไดอ้ย่างมาก ไม่ค่อยมีใครท่ีอยากจะ

ขบัรถไปท่ีต่างๆดว้ยตนเองหรอกครับ หากมีรถสาธารณะ

ท่ีสะดวกปลอดภัย  ผมลองเอารูปเปรียบเทียบว่าการ

เดินทางดว้ยรถเมล์ขนาดใหญ่ 1 คนักบัการท่ีผูโ้ดยสารแต่

ละคน ขบัรถมาเอง หรือการเดินทางด้วยจกัรยาน จะเห็น

ไดว้่าครองพื้นท่ีผิวถนนต่างกนัเพียงใด ไม่นบัผลกระทบเร่ืองการส้ินเปลืองพลงังานหรือมลพิษตลอดจน

ภาวะจราจรติดขดั จึงไม่น่าแปลกใจท่ีเมืองต่างๆทัว่โลกจึงใหค้วามส าคญักบัระบบขนส่งสาธารณะ ผมแสดง

ภาพแผนท่ีระบบขนส่ง ของโตเกียวซ่ึงมีประชากรประมาณ 13 

ล้านคน จะเห็นระบบขนส่งสาธารณะทั้ งรถไฟ รถเมล ์

ต่อเน่ืองกนั ตามแผนท่ี ลองจินตนาการดูนะครับ หากแต่ละคน

ในภาพ ขบัรถกนัมาเอง ภาพการจราจรใจเมืองโตเกียวจะเป็น

อยา่งไร นอกจากการอ านวยความสะดวกเร่ืองเส้นทางเดินทาง

ท่ีเช่ือมต่อกนัแล้ว ยงัสะดวกสบายและราคาไม่แพง สามารถ

ตรวจสอบเส้นทาง เวลาท่ีสามารถเดินทางได้สั้ นท่ีสุดหรือ

ประหยดัท่ีสุดโดยการตรวจสอบผ่านระบบโทรศพัท์มือถือ 

เร่ืองน้ีแมจ้ะดูห่างไกลส าหรับสังคมไทย ท าไดค้รับในบริบท

ของไทยๆ  โดย อบจ.ภูเก็ตมีการริเร่ิมรถเมล์ อบจ.เกิดข้ึนเม่ือ

ประมาณ 10 ปีท่ีแลว้ ครอบคลุมเฉพาะในตวัเมืองและไม่เป็นท่ีนิยมมาก จนถึง อบจ.ยุคปัจจุบนัท่ีสนบัสนุน

เร่ืองน้ีอย่างจริงจงัมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารใหม่โดย

เปล่ียนรถเป็นรถท้องถ่ินท่ีเรียกว่ารถโพถ้อง (ตามรูป) ซ่ึง

สวยงาม มีความปลอดภยัเน่ืองจากตวัถงัท าดว้ยไมค้่อนขา้งหนา 

แขง็แรง นอกเหนือจากนั้นยงัน าเทคโนโลยีระบบ GPS ติดตั้งรถ

ทุกคนัเพื่อติดตามเส้นทางและก ากับคุณภาพการให้บริการ มี

นโยบายให้นกัเรียนนัง่ฟรีถือเป็นสวสัดิการท่ีทอ้งถ่ินจดับริการ
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ให้ประชาชน ด้วยการบริหารจัดการท่ีดี น่ีเองปรากฏว่าประชาชนใช้บริการเพิ่มข้ึนแถมยงัมีก าไร 

นักท่องเท่ียวก็ช่ืนชอบเพราะสวยงามแปลกตาเป็นเอกลักษณ์ เร่ืองน้ีน่าชมเชยและหากท้องถ่ินต่างๆ

สนบัสนุนด าเนินการลกัษณะน้ี ระบบขนส่งมวลชนบา้นเราคงค่อยๆดีข้ึน  

บทส่งท้าย 

เป้าหมาย Decade of Action เพื่อลดการเสียชีวิตลงคร่ึงหน่ึงภายในปี 2563 เป็นเป้าหมายส าคญัของ

คนทั้งโลก ประเทศไทยเราโชคดีท่ีได้สร้างเครือข่าย สอจร.ไวม้ากมายทุกจงัหวดัจากการสนบัสนุนของ 

สสส. เป็นฐานตน้ทุนเครือข่ายสังคม เพียงเพิ่มการขบัเคล่ือนความรู้และการน าเสนอนโยบายการจดัการตาม

แนวทฤษฎีสามเหล่ียมเขยื้อนภูเขาของท่านอาจารย์

ประเวศ วะสี  

 งานลดอุบติัเหตุของไทยจะบรรลุเป้าหมายได้

อย่างแน่นอน  ส าหรับภูเก็ตแม้การลดอุบัติเหตุจะมี

ความกา้วหนา้จนลดการเสียชีวิตลงเกือบคร่ึงหน่ึงแลว้ก็ตาม  งานน้ีเป็นงานท่ีไม่มีวนัหยุดได ้ตราบใดท่ียงัมี 

คน รถ ถนน และการเดินทาง ทั้งน้ีการขบัเคล่ือนงานท่ีอาศยัภาคี จากการชวน เช่ือม ชม/เชียร์ การเช็คและ

ชอ้นควา้ความรู้  เพื่อชงผูบ้ริหารและหน่วยงานเจา้ของ

เร่ือง การสร้างตวัอย่างความส าเร็จเล็กๆให้ชิมเพื่อขาย

ความคิดให้น าไปต่อยอด  การสร้างเช้ือไขและการแพร่

เช้ือความคิดเพื่อให้ภาคีและทีมงานขยายตวั การท างาน

โดยชุมชนมีส่วนร่วมทั้งร่วมคิดร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และมีความเช่ือมัน่ไม่ทอ้ถอยในการสร้างกุศลกรรม

ด้วยการไถ่ชีวิตผูค้นให้คืนกลับสู่ครอบครัวด้วยความปลอดภยัจากอุบัติเหตุบนถนน ขอขอบคุณและ

อนุโมทนาในกุศลจิตอีกคร้ังหน่ึงครับ 

 

 

“พวกมองโลกในแง่ร้ำยจะพร ่ำบ่นเร่ือง
กระแสลม พวกมองโลกในแง่ดีหวงัว่ำลมจะ
เปล่ียนทิศ พวกอยู่กับควำมจริงจะหันใบเรือ
เพ่ือรับลม” วิลเลียม อำเธอร์ วอร์ด  

“เรำอำจมีชีวิตเพียงคร้ังเดียว แต่หำกท ำส่ิง

ถกูต้องดีงำม คร้ังเดียวกเ็พียงพอ” เมย์ เวส 
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