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การพัฒนากลไกศูนย-ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ เพื่อปAองกันและแกDไขอุบัติเหตุทาง

ถนน การพัฒนาเพื่อสรDางความเขDมแข็ง และขับเคลื่อนเพื่อดำเนินงานใหDเกิดความปลอดภัยทางถนนในแตKละ

พื้นที่นั้นจะตDองดำเนินการใน 2 สKวนหลัก คือ การพัฒนากลไกเพื่อสรDางความเขDมแข็งในการขับเคลื่อน และ

การพัฒนางานเพื่อสรDางความยั่งยืนของการขับเคลื่อนเพื่อสรDางความปลอดภัยทางถนนใหDเกิดขึ้นจริงดังน้ัน

คูKมือในเลKมนี้จะเปQนกระบวนการของการพัฒนากลไกศูนย-ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเปQนหลัก 

โดยเนDนภาพของการขับเคล่ือนในเรื่องกลไก และการพัฒนางานสูKความยั่งยืนในระดับอำเภอ โดยมีกลไกศูนย-

ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเขDามาเกี่ยวขDองในการพัฒนากลไกฯระดับอำเภอใหDเกิดความ

เขDมแข็ง พรDอมกับการขับเคลื่อนในสKวนทDองถิ่นที่กลไกระดับอำเภอมีบทบาทหลักในการดำเนินงาน โดยมี

บทเรียนดังน้ี 

 

การพัฒนากลไกศูนย.ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ 

1. บทบาทของกลไกศูนย0ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด กับการพัฒนากลไกศูนย0

ปฏิบัติการความทางถนนอำเภอ 

การพัฒนากลไกฯระดับอำเภอน้ัน บทบาทหลักสKวนหน่ึงท่ีสำคัญคือ บทบาทของกลไกฯระดับจังหวัดท่ี

จะตDองขับเคลื่อนในหลากหลายระดับ โดยสิ่งที่จะตDองขับเคลื่อนในมิติที่หลากหลายเพื่อเอื้อใหDกลไกฯ

ระดับอำเภอเกิดความเขDมแข็งประกอบดDวย 

1.1. การสรEางความเขEมแข็งใหEกับกลไก 

การสรDางความเขDมแข็งใหDกับกลไกทั้งในระดับจังหวัดเอง และขับเคลื่อนเพื่อสรDางใหDกลไกฯ

ระดับอำเภอเขDมแข็งน้ัน มีบทเรียนในการดำเนินการดังน้ี 

• สร#างการรับรู#และความตระหนัก เพ่ือให#ประธานเป<นผู#ขับเคล่ือนหลัก 

โครงสรDางการขับเคลื่อน ศปถ. ในแตKละจังหวัดนั้น เปQนไปตามโครงสรDาง คือ 

โครงสรDางจังหวัดเปQนหลักในการขับเคลื่อนภาพรวมของจังหวัด และนโยบาย เพ่ือ

ลงไปยังโครงสรDางระดับอำเภอ และ อปท. ดังนั้นการทำงานเพื่อสรDางความเขDาใจ

และความตระหนักในเร่ืองความปลอดภัยทางถนนกับประธาน ศปถ. จังหวัด ซึ่งก็

คือผูDวKาราชการจังหวัดจึงเปQนตัวแปรสำคัญตKอการขับเคลื่อนใหDเกิดความตKอเนื่อง 

เชื่อมประสานเพื่อแกDปZญหา และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่เปQนจริง การสรDางความ

ตระหนักกับกลุKมน้ีสามารถทำไดDโดย 

- การสรDางความตระหนัก และเห็นความสำคัญในประเด็นความปลอดภัย 

เพื ่อใหDประเด็นนี ้เปQนประเด็นหลักท่ีผู DนำตDองการขับเคลื ่อนใหDเกิดความ

เปลี่ยนแปลง หรือความสำเร็จ โดยการจะสรDางความตระหนักไดDนั้น “ข#อมูล” 
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จึงเปQนเครื่องมือสำคัญท่ีทำใหDเห็นรูปธรรมที่เกิดขึ้น และมีแรงสKงในการกระตุDน 

กระตุกใหDเห็นความสำคัญท่ีเกิดข้ึน เชKน 

: สถิติของการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัด หรือในพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกับ

สถิติของพื้นที่อื ่น ๆ ยิ่งหากเมื่อจังหวัดนั้นเปQนอันดับตDนของการเกิด

อุบัติเหตุ จะย่ิงทำใหDเห็นวKาเร่ืองน้ีเปQนเร่ืองท่ีดูดาย หรือมองขDามไมKไดD 

: ความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการเสียชีวิต หรือเกิดเหตุรDายแรง 

ซึ่งหากสามารถทำใหDเห็นตัวเลขของการสูญเสียที่เกิดขึ้น ทั้งจำนวนคน

เจ็บ ตาย  

: Timeline ของขDอมูลสถิติที่เกิดขึ้นในจังหวัด โดยเฉพาะเม่ือสถานการณ-

ของอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีไมKไดDดีข้ึนเลย 

- การทำงานหลังบDานกับผูDนำ เพื่อใหDเกิดการทำใหDประธานคณะทำงานจังหวัด

มองเห็นความสำคัญ โดยการนำเอาขDอมูลไปคุยนอกรอบ ทำใหDเห็นรูปธรรม

ของปZญหาที ่เกิดขึ ้นดDวยขDอมูลเหลKานั ้น กKอนการประชุม เพื ่อเกิดความ

ตระหนัก มีใจ เห็นความสำคัญที่จะตDองขับเคลื่อนเรื่องนี้ พรDอมที่จะบรรจุเขDา

เปQนอีกหนึ่งวาระการประชุมระดับจังหวัด หรืออำเภอในการขับเคลื่อนตาม

โครงสรDาง 

• กระตุDนอยKางตKอเน่ือง เพ่ือสรDางความเปล่ียนแปลง 

ในการทำงานกับกลไกหลักเหลKานี ้ การสรDางความตKอเนื ่องในการกระตุDนเปQน

สิ่งจำเปQนอยKางยิ่ง เพื่อเปQนการรายงานสถานการณ-ที่เกิดข้ึน และกระตุDนถึงความ

ตKอเนื ่องในการขับเคลื ่อนการทำงานที ่จะตDองเกาะติดกับประเด็นเรื ่องความ

ปลอดภัย แมDวKาประเด็นหลักของการขับเคลื่อนในจังหวัดอาจจะไมKใชKประเด็นเรื่อง

การสรDางความปลอดภัยทางถนน แตKการรายงานสถานการณ-ความคืบหนDาของการ

ดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานอยKางตKอเนื่อง ก็จะสามารถเห็นวKาจะเชื่อมโยง 

บูรณาการประเด็นความปลอดภัยทางถนนเขDากับประเด็นอื่น ๆ ไดDอยKางไรบDาง 

และนั่นจะทำใหDเรื่องนี้ยังเปQนเรื่องที่ตDองอยูKในวาระการขับเคลื่อนงานของจังหวัด 

ซึ่งมีผลตKอมายังการขับเคลื่อนระดับอำเภอ และชุมชนตKอไป ซึ่งจะชKวยใหDผลการ

ดำเนินงานสามารถสรDางการเปลี่ยนแปลง และลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนลงไดD

จริง 

1.2 กลไกรูปแบบอ่ืนในการขับเคล่ือนเพ่ือสรEางความเขEมแข็งของกลไกในระดับอำเภอ 

นอกจากการขับเคลื่อนจากกลไก ศปถ. จังหวัด ที่เปQนกลไกเชิงโครงสรDางตามปกติแลDว ยัง

พบวKาการสรDางความเขDมแข็งของกลไกระดับอำเภอนั้นมีรูปแบบของการขับเคลื่อนจากองค-กร
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ภายนอก ซึ ่งบทเรียนการขับเคลื ่อนเพื ่อสรDางความเขDมแข็งใหDกับกลไกในระดับอำเภอ

ประกอบดDวยดDวย  

• คุณลักษณะขององค-กรท่ีเขDารKวมขับเคล่ือนกลไกการทำงาน 

บทเรียนการขับเคลื่อนงานของกลไกจังหวัดสระแกDว ทำใหDเห็นวKาการขับเคลื่อน

หลักนั ้นเกิดขึ ้นจากกลุKมองค-กรภายนอกที ่ เข Dาร KวมแลDวสามารถกKอใหDเกิด

ความสำเร็จไดD โดยพบวKาคุณลักษณะสำคัญขององค-กรท่ีเขDารKวมประกอบดDวย 

- การเปQนองค-กรที่มีประสบการณ-ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาในประเด็นอื่น ๆ 

และประสบผลสำเร็จมาพอสมควร เนื่องจากการขับเคลื่อนในประเด็นอื่น ๆ 

ไดDสำเร็จ ทำใหDมีประสบการณ-ในการขับเคลื ่อนที ่สามารถนำมาปรับใชD

ขับเคลื่อนประเด็นการสรDางความปลอดภัยทางถนน ทั้งในเรื่องมุมมองตKอการ

พัฒนาที ่เนDนเรื ่องการสรDางความยั ่งยืน การมองเห็นภาพองค-รวมในการ

ขับเคลื่อนไดD การทำงานเชิงผลักดันขับเคลื่อนนโยบาย และการมีระบบในการ

ทำงาน 

- เปQนองค-กรท่ีสามารถขับเคลื่อนเชิงนโยบายไดD หรือมีประสบการณ-ในการ

ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ซึ่งองค-กรที่เขDารKวมจะตDองมองเห็นโครงสรDางของการ

ขับเคลื่อนในจังหวัด ทั้งในสKวน Key Person และ Key Factor ที่จะตDองเชื่อม

เพื่อประสาน และขับเคลื่อนการทำงาน และชKวยใหDสรDางโอกาสตKาง ๆ ที่เอ้ือ

ตKอการทำงานขับเคล่ือนของกลไกในทDองถ่ิน 

- เปQนองค-กรที่ทำงานในลักษณะของการขับเคลื่อน เชื่อมประสานเครือขKายใน

พื้นที่ ซ่ึงจะชKวยใหDมองเห็นกระบวนการขับเคลื่อนกลไกทั้งกลไกไปพรDอมกันไดD 

ไมKวKาจะเปQนการสรDางความตKอเนื่องในการขับเคลื่อน เชKนการประชุม การลง

พ้ืนท่ีเพ่ือสอบสวน เปQนตDน 

• การบรรจุคณะทำงานเหลKาน้ีในโครงสรDาง 

การขับเคลื่อนดDวยกลไกหลักที่เปQนองค-กรที่อยูKนอกเหนือโครงสรDางการขับเคลื่อน

ในระดับจังหวัดนั้น การจะดึงเอาองค-กรเหลKานั้นเขDามาเปQนผูDรKวมขับเคลื่อน หรือ

เปQนหลักในการประสานการดำเนินงานไดDนั้นจะตDองมีการบรรจุองค-กรเหลKานั้นเขDา

ไปในโครงสร Dางของ ศปถ. จ ังหว ัด ซ่ึงมีในข Dอกำหนดของระเบ ียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีอยูKแลDวในการกำหนด แตKงตั้งคณะกรรมการเพิ่ม โดยผูDวKาราชการ

สามารถเซ็นต-ลงนามในการแตKงตั้งไดD เพื่อใหDคณะกรรมการที่มาจากคนนอกน้ัน

สามารถดำเนินการขับเคลื่อนไดDอยKางอิสระ และมีสิทธิเทKาเทียมกับคณะกรรมการ

ท่ีมาจากการแตKงต้ัง ซ่ึงจะชKวยใหDการขับเคล่ือนเกิดความคลKองตัวมากย่ิงข้ึน 

• การขับเคล่ือนกลไก 
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การขับเคลื่อนกลไกในพื้นที่ใหDเกิดความสำเร็จท่ีเปQนบทเรียนจากการขับเคลื่อนโดย

องค-กรภายนอกพบวKาแนวคิด และบทบาทสำคัญท่ีองค-กรภายนอกตDองมีและ

ดำเนินการคือ  

- แนวคิดในการทำงาน ที่นKาสนใจ และเปQนหลักในการขับเคลื่อนจนสามารถเกิด

ผลสำเร็จของการสรDางความปลอดภัยบนถนน มี 3 ประเด็นคือ  

(1) การทำใหDหนKวยงาน หรือคนในพื้นที่เปQนเจDาภาพใหDไดD ใหDเขารูDสึกถึงความ

เปQนเจDาของใหDไดDกKอนจะขับเคลื่อนเรื่องอื่น เพื่อที่เขาจะเกิดแรงบันดาลใจ

ในการลุกขึ้นมาขับเคลื่อนประเด็นเหลKานั้นดDวยตนเอง และสรDางความ

ย่ังยืนใหDเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

(2) ตDองเชื่อมใหDเปQน โดยตDองมองเห็นการเชื่อมโยงหนKวยงานตKาง ๆ ใหDเกิด

การหนุนเสริม เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนของพื้นที่ ซึ่งหมายความ

วKากลไกหลักจะตDองมองเห็นหมากทั้งกระดาน และรูDวKาจะเชื่อมใคร เพ่ือ

อะไร และเม่ือไรจึงจะเช่ือมองค-กรภาคีเหลKาน้ัน 

(3) ตDองทำใหDเกิดความยั่งยืน ดังนั้นมุมมองตKอการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ตDอง

ไมKใชKมุมมองของการทำโครงการ ที่ดำเนินการแลDวจบโครงการ แตKจะตDอง

มองถึงความยั่งยืนที่จะเกิดวKาจะเกิดไดDอยKางไร ซึ่งหัวใจสำคัญของการเกิด

ความยั่งยืนคือ การสรDางความเปQนเจDาของ มองเห็นความสำคัญ ตระหนัก

ในเร่ืองน้ี พรDอมท่ีจะขับเคล่ือนเร่ืองน้ีดDวยตนเอง (ซ่ึงการจะสรDางความเปQน

เจDาของเหลKาน้ีไดD การทำงานกับขDอมูล ใหDขDอมูลเปQนเคร่ืองมือในการยืนยัน

วKาเรื่องนี้เกิดการสูญเสียอยKางไร ใหDขDอมูลยืนยันถึงรูปธรรมของเหตุการณ-

ท่ีเกิดข้ึน ก็จะสามารถสรDางความตระหนักในเร่ืองน้ีไดD) 

- การทำงานกับผูDบริหารสูงสุด คือประธานในการกำกับดูแลงานความปลอดภัย

ของจังหวัด โดยส่ิงสำคัญท่ีจะตDองทำงานกับผูDบริหารก็คือ  

(1) การสร#างความตระหนัก ใหDเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อน โดย การ

ทำงานใหDขDอมูลเปQนตัวบอกความรุนแรงของปZญหา หรือความสำคัญของ

การขับเคลื่อนในเรื ่องนี ้ ขDอมูลจะเปQนสิ ่งท่ีมีความนKาเชื ่อถือ มองเห็น

รูปธรรมของปZญหาที ่เกิดขึ ้น เชKน การทำใหDเห็นวKาสถิติของการเกิด

อุบัติเหตุในจังหวัดมากมายขนาดไหน อยูKเปQนอันดับท่ีเทKาไรของประเทศ 

ตรงนี้จะทำใหDเกิดความสนใจในการขับเคลื่อนประเด็นหากสถิติอยูKใน

อันดับตDน ๆ และทำใหDการบรรจุเรื่องน้ีเปQนหนึ่งในวาระสำคัญของการ

ขับเคล่ือนของจังหวัดไดDงKายข้ึน 
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(2) การบรรจุประเด็นในการประชุม ภารกิจสำคัญท่ีจะตDองทำงานนอกรอบ

กับประธานของกลไกขับเคลื่อน ไมKวKาจะเปQนผูDวKาราชการ หรือผูDที่ไดDรับ

มอบหมายในการเปQนประธาน ในการบรรจุประเด็นที ่สำคัญของการ

ขับเคล่ือนเพื่อสรDางความปลอดภัยทางถนนในวาระการประชุมของจังหวัด

ในแตKละเดือน เพื่อใหDเกิดการติดตามเร่ืองนี้อยKางตKอเนื ่อง และแตKละ

หนKวยงานพรDอมใหDความสำคัญในการขับเคลื่อนตามบทบาทภารกิจของ

ตนเอง 

(3) การขับเคลื ่อน ประสานงานเพื่อใหDเกิดการขับเคลื ่อนงานสูKเปAาหมาย

เดียวกัน การทำงานเพื่อขับเคลื่อนขององค-กรผูDประสานหลักนั้นจะตDอง

ประสาน และทำงานกับหนKวยงานแตKละหนKวยงานที่รับผิดชอบรวมถึงการ

ทำงานกับพื้นที่ โดยจะตDองทำใหDทุกองค-กรที่เขDามารKวมขับเคลื่อนมองเห็น

เปAาหมายเดียวกัน มีทิศทางการขับเคลื่อนไปในทางเดียวกัน คือ การสรDาง

ความยั่งยืนในการผลักดันเรื่องความปลอดภัยทางถนน เพื่อใหDการทำงาน

เกิดความสอดคลDอง และมีพลังในการดำเนินงาน 

(4) สื่อสารอยKางทั่วถึง และสรDางผลลัพธ-ทันทKวงที การสื่อสารเปQนเรื่องสำคัญ

ในการรับรูDถึงการขับเคลื่อนอยKางทั่วถึง และทำใหDแตKละหนKวยงานเทKาทัน

การรับรู DขKาวสาร รวมถึงการรKวมมือกันในการขับเคลื่อนเพื่อสรDางการ

เปล่ียนแปลง 

1.3 การขับเคล่ือนเชิงนโยบาย  

ปZญหาในการทำงานขับเคลื่อนเรื่องการสรDางความปลอดภัยบนถนนท่ีเปQนปZญหาหลักคือ การ

เปลี่ยนผูDขับเคลื่อน โดยเฉพาะกลไกหลักที่สำคัญ เชKน ผูDวKาราชการ นายอำเภอ ซึ่งทำใหDการ

ขับเคลื่อนงานเกิดความสะดุด ไมKตKอเนื่องหากผูDเขDามารับตำแหนKงตKอใหDน้ำหนักความสนใจใน

ประเด็นอ่ืน ๆ มากกวKา การขับเคล่ือนโดยภาพรวมท้ังในจังหวัดจะตDองหยุดชะงัก  

การแกDปZญหาคือ การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อใหDวาระการสรDางความปลอดภัยทางถนน

ไดDอยู Kใน “แผนพัฒนาจังหวัด” ซึ ่งจะเปQนยุทธศาสตร-สำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนา

ภาพรวมของแตKละจังหวัด ที ่ทุกคนจะตDองดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร-ดังกลKาว ซ่ึง

หมายความวKาหากเปล่ียนตัวบุคคล ก็ยังคงตDองดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร-น้ี 

- ทำงานกับขDอมูล การขับเคลื่อนเพื่อใหDสามารถผลักใหDประเด็นนี้สามารถเขDาไปแผน

จังหวัดนั้น ขDอมูลที่เกี่ยวขDองจะมีความสำคัญอยKางยิ่ง เนื่องจากขDอมูลจะทำใหDมองเห็น

รูปธรรมของสถานการณ-ไดDอยKางชัดเจนวKามีความรุนแรงของสถานการณ-มากขนาดใด 

และมองเห็นวKาไมKสามารถปลKอยปZญหานี้ตKอไปไดD จะตDองดำเนินการเพื่อสรDางการ
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เปลี่ยนแปลง เชKน สถิติ หรือความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ ขDอมูลการเปรียบเทียบกับ

จังหวัดอื่น ๆ รวมถึงมูลคKาความสูญเสียที่เกิดขึ้น ฯลฯ ซึ่งขDอมูลเหลKานี้สามารถสรDาง

ความตระหนัก และทำใหDเห็นความเขDมขDนของปZญหาในจังหวัด การมีขDอมูลอDางอิง

เหลKานี้จึงจะชKวยทำใหDมองเห็นรูปธรรมเชิงประจักษ-ที่เกิดขึ้น ชKวยใหDการขับเคลื่อนเพ่ือ

นำเอาประเด็นเหลKาน้ีเขDาสูKแผนจังหวัดเปQนเร่ืองงKาย และเปQนจริงข้ึนไดD 

- เลือกพื้นที่ยุทธศาสตรK การเลือกพื้นที่ในการทำงานของคณะทำงานจะตDองไมKเปQนการทำ

แบบครอบคลุมทุกพื้นท่ีและทำงานในแบบเดียวกัน แตKเปQนการเลือกเพื่อขับเคลื่อนเชิง

ลึก เชKนเปQนพื้นที่ที่ประสบกับปZญหานั้นมากกวKาพื้นที่อื่น โดยสำรวจจากขDอมูล สถิติการ

เกิดอุบัติเหตุ เพื่อใหDเปQนพื้นที่ยุทธศาสตร-การทำงานที่จะตDองทำใหDเกิดการเปลี่ยนแปลง 

“ก0อน – หลัง” ไดDอยKางชัดเจน เพื่อใหDพื ้นที่เหลKานี้มีความเปQนตDนแบบที่ชุมชนอ่ืน

มองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดอยKางชัดเจน และสรDางความเชื่อมั่นวKาสามารถขับเคลื่อน

ใหDเกิดการเปลี่ยนแปลงไดD นอกจากนี้การมุKงไปทุกพื้นที่ หากเปQนพื้นที่ที่ไมKมีอุบัติเหตุ

เกิดขึ้น ความสนใจ หรือตระหนักในเรื่องนี้ยKอมตDองมีนDอยเปQนธรรมดา และการใหDความ

รKวมมือก็จะนDอยตามดDวย 

- ในการทำงานต#องเห็นการเปลี่ยนแปลง เพื่อเปQนการสรDางความเปลี่ยนแปลงใหDเกิดข้ึน

เปQนรูปธรรม ดังนั้นการเลือกพื้นที่จึงตDองมั่นใจวKาสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน

ไดDไมKมากก็นDอย แตKตDองเห็น เพื่อทำใหDชุมชนอื่นเชื่อมั่นวKาสามารถทำงานขับเคลื่อนไดD

เชKนกัน และเปQนแรงผลักที่สำคัญที่จะสรDางความตDองการในการขับเคลื่อนประเด็นน้ี

เชKนกัน ดังนั้นการทำงานกับขDอมูลจึงตDองใหDความใสKใจในการเก็บขDอมูลเพื่อเปรียบเทียบ

การเปล่ียนแปลงกKอน และหลังใหDเกิดรูปธรรมความชัดเจนท่ีจับตDองไดDเชKนกัน 

- ทำงานแบบบนลงลMางพร#อมกับลMางขึ้นบน โดยธรรมชาติของการขับเคลื่อนในประเด็นน้ี 

เปQนโครงสรDางแบบทางการ ซ่ึงมีลักษณะของการทำงานแบบบนลงลKาง คือ ผูDวKาราชการ

จะเปQนหลักในการขับเคลื่อน ดำเนินการ และหนKวยงานอื่นที่มีสKวนเกี่ยวขDองก็จะตDอง

ดำเนินการตามนั ้น พรDอมมาบอกเลKาความคืบหนDาของการขับเคลื ่อนในที ่ประชุม

ประจำเดือน แตKสิ่งสำคัญคือ จะตDองเกิดการขับเคลื่อนกลไกทั้งสองสKวนใหDทำงานสอด

ประสานกัน คือ การทำงานเชิงโครงสรDาง จะชKวยสรDางการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพใหD

เกิดขึ้นไดDเร็ว เชKน การปรับสภาพพื้นผิวถนน ปAายสัญญาณ ไฟฟAา แสงสวKาง เปQนตDน แตK

ขณะเดียวกันก็จะตDองทำงานในลักษณะของลKางขึ้นบนดDวย หมายความวKาจะตDองมีการ

ขับเคลื่อนการทำงานของชุมชนใหDเกิดความสำเร็จ สรDางความตระหนักใหDคนในพื้นท่ี

มองเห็น และพรDอมปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปพรDอมกันดDวย 
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1.4 การสรEางเปQาหมายรRวมในทุกระดับเพ่ือสรEางความย่ังยืนใหEเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

เปAาหมายของการขับเคลื่อนเพื่อลดอุบัติเหตุเปQนเรื ่องสำคัญที่สKงผลตKอการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดขึ้น เนื่องจากการสรDางความปลอดภัยในการใชDถนนนั้นไมKใชKเพียงแคKเรื่องของการปรับ

สภาพแวดลDอมของถนนที่ตDองดูแล แตKเรื่องที่ใหญKที่สุดคือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

คน ดังนั้นวิธีคิดของผูDขับเคลื่อนในระดับจังหวัดจึงตDองมองเห็นการขับเคลื่อนจึงตDองไมKหยุดอยูK

ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลDอมใหDเกิดความปลอดภัยเพียงอยKางเดียว แตKตDองมองถึงเรื่องการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดDวย แตKการเปลี่ยนแปลงดังกลKาวนั้นเปQนเรื่องที่ตDองทำงานหลายขั้นตอน 

ตั้งแตKเรื่องของการเปลี่ยนวิธีคิด การทำใหDตระหนัก การสรDางสภาพแวดลDอมที่เอื้อใหDเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชKนการสรDางกฎเกณฑ-ทางสังคมเพื่อเปQนกติกาการอยูKรKวมกัน ฯลฯ 

เปQนตDน นอกไปจากน้ี เน่ืองจากการสรDางความปลอดภัยทางถนนน้ันเก่ียวขDองกับพฤติกรรมของ

คนโดยตรง ความยากของงานจึงอยูKที่ความไมKเสถียรของพฤติกรรม ซึ่งเปQนธรรมดาของมนุษย-ท่ี

จะเกิดการเปล่ียนแปลงอยูKเสมอ 

ดังนั้นวิธีคิดตKอการขับเคลื่อนจึงตDองมองถึงเรื่องความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

นั้นประกอบกับการสรDางสภาพแวดลDอมที่เอื้อตKอการเกิดความปลอดภัยในการใชDถนนดDวย น่ัน

หมายความวKา การขับเคลื่อนจะตDองมองถึงความยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ

สรDางความปลอดภัยของการใชDถนนใหDกับคนในพื้นที่นั้นดDวย ซึ่งการจะสรDางความยั่งยืนไดDจึง

ตDองมาจากการจุดประกายใหDคนในพื้นที่มองเห็นความสำคัญ และลุกข้ึนมาขับเคลื่อนดDวย

ตนเอง และสามารถสรDางการมีสKวนรKวมกับคนในชุมชน หรือพ้ืนท่ีน้ันใหDออกแบบการเรียนรูDเพ่ือ

สรDางบรรทัดฐานของการปฏิบัติ จนเกิดเปQนวิถีของคนในชุมชน ซึ่งนั่นจะสามารถนำไปสูKการ

เปล่ียนแปลงไดDอยKางแทDจริง 

สิ่งท่ีกลไกจังหวัดจะตDองดำเนินการคือ การทบทวนเปAาหมายการขับเคลื่อนสูKความยั่งยืนตKอ

ทีมงานอยู Kเสมอ ทั ้งในการประชุมอยKางเปQนทางการและไมKเปQนทางการ หรือมีการทวน

เปAาหมายในการประชุมในแตKละครั้ง ในขณะเดียวกันจะตDองถKายทอดวิธีคิดเหลKานี้ไปสูKกลไกใน

ระดับอำเภอ และทDองถิ่นเพื่อใหDมองเห็นการสรDางความยั่งยืนเปQนเปAาหมายหลักเชKนกัน โดย

วิธีการ สามารถนำไปสูKความยั่งยืนคือ การทำใหDคนในชุมชนเขDามามีสKวนรKวมในการออกแบบ

กระบวนการเรียนรูDของตนเอง เพื่อสรDางความตระหนักใหDนำไปสูKการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

โดยบทบาทของคณะทำงานจึงตDองเปQนเพียงผูDเอื้อใหDเกิดกระบวนการของการขับเคลื่อนเพ่ือ

สรDางความเปQนเจDาของในชุมชน และการหนุนเสริมในสKวนที่หนKวยงานตKาง ๆ ทำเพื่อสรDาง

สภาพแวดลDอมท่ีเหมาะสมตKอการสรDางความปลอดภัยทางถนน 
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2 การสรEางความเขEมแข็งของกลไกฯอำเภอ 

การสรDางความเขDมแข็งของกลไก ศปถ. อำเภอ เปQนอีกหนึ่งสKวนที่สำคัญอยKางยิ่งตKอการขับเคลื่อนเพ่ือ

สรDางความปลอดภัยทางถนนในแตKละพื้นที่ เนื่องจากกลไกระดับอำเภอเปQนกลไกที่ทำงานอยKางใกลDชิด

กับในพื้นท่ีทั้งในสKวนของโครงสรDางระดับทDองถิ่น และการทำงานกับชุมชน ดังน้ันการสรDางความ

เขDมแข็งใหDกับกลไกของอำเภอ จึงตDองมีการดำเนินงานดังน้ี  

2.1 เปAาหมายคือ การสรDางความย่ังยืน ไมKใชKการทำโครงการ 

สิ่งที่จะทำใหDคนทำงานใหDความสำคัญ และขับเคลื่อนใหDเกิดการเปลี่ยนแปลงสูKวิถีการใชDรถ

ใชDถนนที ่ปลอดภัยไดDจริงนั ้น สิ ่งแรกที ่ตDองทำงานกับทุกภาคสKวนที ่เก่ียวขDองกับการ

ดำเนินงานในพื้นที่คือ การปรับวิธีคิด มุมมองตKอการขับเคลื่อนของคนทำงานจะตDองไมKมอง

เพียงการดำเนินโครงการใหDเสร็จ แตKจะตDองมองเห็นความยั่งยืนเปQนเปAาหมายของการขับ

เคลื่อนที่จะตDองทำใหDเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อมองที่ความยั่งยืน จะเห็นวKาจะตDองสรDางการมีสKวนรKวม 

หรือสรDางความเปQนเจDาของประเด็นในการขับเคลื่อนดDวยตนเอง และการทำงานเรื่องขDอมูล

จึงไมKใชKเพียงการคืนขDอมูล หรือรายงานใหDรูDวKาเกิดอะไรขึ้นเทKานั้น แตKจะตDองคิด วิเคราะห-

ถึงขDอมูลที่เกิดขึ้นวKาขDอมูลใดที่จะสามารถสรDางใหDเกิดความตระหนกที่จะนำพามาสูKความ

ตระหนักของคนในชุมชนไดD จนลุกขึ้นมาวิเคราะห- หาสาเหตุที่แทDจริง และพรDอมขับเคลื่อน

เพ่ือสรDางการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในชุมชน 

2.2 การสรDางเจDาภาพ เพ่ือสรDางความเปQนเจDาของในการขับเคล่ือนแตKละประเด็น 

การขับเคลื่อนเพื่อใหDเกิดผลความสำเร็จของการทำงานในพื้นที่นั้น บทบาทสำคัญของกลไก

ขับเคลื่อนอำเภอ คือ การสรDางเจDาภาพในแตKละเรื่อง เพื่อใหDเกิดการขับเคลื่อนดDวยตนเอง 

ทั้งในสKวนของหนKวยงานที่ตDองรับผิดชอบในการดำเนินงานตามบทบาทของตนเอง และคน

ในพื้นที่ซึ ่งจะตDองขับเคลื่อนเพื่อวิเคราะห-ปZญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางแกDไขปZญหา

นั้นเอง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะตDองมาจากการขับเคลื่อนของคนในชุมชนที่เปQน

เจDาภาพในการสรDางการเรียนรูDใหDกับคนอื่นในชุมชนพรDอมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดDวย 

ซ่ึงจะเปQนการสรDางความย่ังยืนในการขับเคล่ือนดDวย 

2.3 การใชDฐานขDอมูลในการทำงาน 

กระบวนการที่จะทำใหDคนในพื้นที่มองเห็น เกิดความตระหนักจนลุกขึ้นมาเปQนเจDาภาพใน

การบริหารจัดการเรื่องนั้นดDวยตนเอง คือ การใชDขDอมูลมาสรDางใหDคนในชุมชน หรือคนท่ี

เกี่ยวขDองเกิดการรับรูD และมองเห็นรูปธรรมตัวอยKางของผลกระทบที่เกิดขึ้น จนทำใหDตDอง

ลุกข้ึนมาจัดการอะไรบDาง โดย 
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(1) ทำงานเชื่อมประสานกับคณะทำงานจังหวัดในการรวบรวมขDอมูลสถิติของการเกิด

อุบัติเหตุ และการสูญเสียท่ีตDองไป ทั้งในเชิงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และเรื่องราวความ

สูญเสียท่ีเกิดข้ึนกับท้ังคนท่ีเกิดอุบัติเหตุและครอบครัวท่ีตDองประสบปZญหา 

(2) การรKวมเขDาสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในทDองที่เพื่อนำประเด็นเหลKานั้นมาเปQนประเด็น

สำคัญของการรKวมหาแนวทางการปAองกัน แกDไขปZญหาท่ีอาจเกิดความสูญเสียตKอคนใน

พ้ืนท่ีอีก 

2.4 การสรDางความตKอเน่ืองในการทำงาน  

การสรDางความตKอเนื ่องของการทำงาน เชKนกระประชุมติดตามความคืบหนDาในการ

ดำเนินงาน โดยมีกระบวนการท้ังท่ีเปQนทางการ และไมKเปQนทางการ คือ  

(1) การประชุมติดตามการดำเนินงานตามวาระของอำเภอ ซึ่งนายอำเภอจะเปQนหัวโต}ะ 

หรือประธานในที่ประชุม ซึ่งจะตDองบรรจุวาระของการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัย

ทางถนนเขDาเปQนหนึ่งวาระในการพูดคุย ก็จะสามารถติดตามความคืบหนDาของการ

ดำเนินงานของหนKวยงานตKาง ๆ ไดDอยKางตKอเนื่อง และเกิดความกระตือรือรDนในการ

ดำเนินงานเน่ืองจากจะตDองรายงานความคืบหนDาของการดำเนินงานในท่ีประชุม 

(2) การประชุมในสKวนคณะทำงานที่เปQนกลุKมกDอนในการขับเคลื่อนหลัก ซึ่งการดำเนินงาน

น้ีเปQนในลักษณะของการประชุมที่ไมKเปQนทางการ แตKเปQนการติดตาม วางทิศทางการ

ดำเนินงาน และการแกDปZญหาท่ีเกิดข้ึนจากการขับเคล่ือนตKอไป 

2.5 การบูรณาการกับประเด็นงานท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยูKแลDว 

การขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น หลายพื้นที่ไมKไดDขับเคลื่อนประเด็นในเรื่องการสรDาง

ความปลอดภัยบนถนนเปQนประเด็นหลัก โดยเฉพาะในสถานการณ-เรื ่องโรคระบาด แตK

อยKางไรก็ตาม ไมKไดDหมายความวKาการขับเคลื่อนเรื่องดังกลKาวจะไมKสามารถขับเคลื่อนใหD

เกิดขึ้นไดD สิ ่งที่จะชKวยทำใหDเกิดการขับเคลื่อนเรื่องนี้ไดDอยKางตKอเนื่อง และเปQนจริงคือ 

การบูรณาการกับประเด็นงานในพ้ืนท่ี  

นั ่นยKอมหมายความวKาในการขับเคลื ่อนงานน้ัน จะตDองมีความยืดหยุ Kนในการมอง

ประเด็น เห็นถึงการปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนที่เกิดขึ้น ดังนั้นรูปแบบการทำงานจึงไมK

จำเปQนตDองมีเพียงรูปแบบเดียว สามารถปรับเปลี่ยนใหDเขDากับประเด็นอื่น ๆ ไดD เชKนการต้ัง

ดKานตรวจโควิด ก็สามารถบูรณาการใหDเปQนการตั้งดKานตรงที่มักเกิดอุบัติเหตุบKอยครั้ง ซึ่งจะ

สามารถปAองกันไดDท้ังอุบัติเหตุ และโรคระบาด  

ซึ่งการมองแบบบูรณาการนี้ก็จะชKวยลดขDอจำกัดที่กลไกหลักยังไมKไดDใหDน้ำหนักในเรื่อง

ความปลอดภัยทางถนนเปQนเรื่องหลัก ซึ่งการผนวกเนื้องานเขDากับเนื้องานหลักที่แตKละ

จังหวัดขับเคลื่อนอยูKแลDวก็จะชKวยทำใหDการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนนสามารถ



 11 

เกิดข้ึนไดDทุกที่ และมีความตKอเนื่อง ซึ่งจะเปQนกุญแจสำคัญที่ชKวยสรDางความยั่งยืนใหDเกิดข้ึน

ในแตKละพ้ืนท่ีไดD 

2.6 การใชDเคร่ืองมือ 5 ช้ินเปQนเคร่ืองมือสำคัญในการสรDางการเรียนรูD และขับเคล่ือนงานในพ้ืนท่ี 

เครื่องมือ 5 ชิ้นเปQนเครื่องมือท่ีชKวยทำใหDการสรDางความตระหนักในเรื่องของการสรDางความ

ปลอดภัยทางถนนเปQนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และสรDางการมีสKวนรKวม และรูDสึกถึงการเปQน

เจDาภาพในการขับเคลื่อนงานใหDเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ หรือชุมชน โดยการลงคืนขDอมูลชุมชน 

และพาคนในชุมชน หรือในแตKละพื้นท่ีไดDรKวมวิเคราะห-หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

เพื่อใหDสามารถคDนหารากของปZญหาในแตKละพื้นที่ และหาแนวทางในการแกDปZญหาไดDอยKาง

ถูกทาง และสรDางวิถีของการสรDางความปลอดภัยไดDอยKางย่ังยืน และบทเรียนท่ีไดDจากการนำ

เคร่ืองมือไปใชDในแตKละพ้ืนท่ี พบวKา 

(1) เคร่ืองมือท่ีมีศักยภาพตKอชุมชน 

บทเรียนของการใชDเครื่องมือในพื้นที่จริง ทำใหDพบวKา เครื่องมือที่พาใหDคนในชุมชน

มองเห็นกระบวนการคิดอยKางเปQนระบบ วิเคราะห-เชิงลึก และใชDงานไดDจริงนั้น อาจ

ไมKใชKทั้ง 5 เครื่องมือ เนื่องจากการลักษณะของเครื่องมือที่ตDองอาศัยกรอบคิดเชิง

ระบบ ซึ ่งวิธีคิดเหลKานี ้ไมKไดDเปQนพื ้นฐานการขับเคลื ่อนของชุมชนที ่ถนัดกับการ

ขับเคลื่อนจากประสบการณ-มากกวKา จึงทำใหDการใชDเคร่ืองมือ ไมKสามารถพาไปใหDเกิด

การใชDทั้ง 5 เครื่องมืออยKางมีประสิทธิภาพที่แทDจริง และเครื่องมือที่ชKวยปรับวิธีคิด วิธี

มองปZญหาที่เกิดขึ้นจริง และมีประสิทธิผล และตKอยอดการทำงานของชุมชนไดDจริง มี 

2 เคร่ืองมือ คือ 

o สามเหลี่ยมกำหนดปZจจัยสุขภาพ เปQนเครื่องมือที่ชวนใหDคนในพื้นที่หรือชุมชน

ไดDมองปZญหา และมองเห็นองค-ประกอบที่เกี่ยวขDองไดDอยKางรอบดDาน พรDอมท้ัง

มองเห็นวKาเรื่องใดเปQนเรื่องที่เปQนเรื่องสำคัญที่กระทบกับคนในชุมชน และควร

จัดการกKอน เปQนเครื่องมือที่ผูDใชDจะตDองปรับภาษาใหDเปQนภาษางKาย เชKน อะไรท่ี

เปQนปZญหาสำคัญที่สุด เรKงดKวนที่สุดที่ควรทำกKอน ใครที่มาเกี่ยวขDองกับปZญหาน้ี

บDาง ก็จะชKวยใหDชุมชนสามารถตีกรอบปZญหาของตนเองใหDแคบ และชัดเจน

มากย่ิงข้ึน เพ่ือจะวิเคราะห-ถึงราก ท่ีมาของปZญหาดDวยเคร่ืองมือตKอไป 

o แผนภูมิตDนไมDปZญหา เปQนเครื่องมือที่ชุมชนใชDมากที่สุด และเรียนรูD เขDาใจ การ

มองปZญหาจากเครื่องมือนี้มากที่สุด เปQนเครื่องมือที่ชุมชนมีความคุDนเคย และ

พาใหDวิเคราะห-ลงลึกถึงตัวแปรหลักที่สKงผลใหDเกิดปZญหาขึ้น เปQนตัวแปรสำคัญ

ตKอปZญหานั ้น ซึ ่งวิธีคิดที ่ชุมชนไดDจากแผนภูมิตDนไมDปZญหาทำใหDเกิดการ
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วิเคราะห-อยKางจริงจัง และมองเลยไปถึงองค-ประกอบสำคัญของการ แกDปZญหา

ที่แทDจริง สามารถแกDปZญหาไดDตรงจุด และสKงใหDเกิดการขับเคลื่อนไปสูKการสรDาง

ความย่ังยืนของการสรDางความปลอดภัยทางถนนไดDจริง 

โดยการนำไปใชDนั้น อาจไมKจำเปQนตDองใชDแบบเรียงลำดับเครื่องมือ แตKจะตDองดูตาม

สถานการณ-ของบริบทวKาตDองการอะไร และเอาไปใหDชุมชนทำเพียงเครื่องมือเดียว 

และในการดำเนินงานยังตDองการพี่เลี้ยงในการพาทำ เนื่องจากเครื่องมือมีความเปQน

วิชาการที่ยากแกKการทำความเขDาใจของคนในชุมชนหากไมKมีผูDชKวยชี้ทิศทาง หรือใหD

ขDอเสนอแนะเพื่อสรDางความเขDาใจในหลักการของเครื่องมือ ซึ่งจะชKวยใหDเกิดความ

เขDาใจ สามารถใชDเครื่องมือใหDเกิดประสิทธิผล พรDอมทั้งนำแนวคิดของเครื่องมือเหลKาน้ี

ไปตKอยอดไดDมากย่ิงข้ึน 
(2) ลักษณะการใชDเครื่องมือในพื้นท่ี บทเรียนในการใชDเครื่องมือในพื้นที่ หรือชุมชนท่ี

คณะทำงานสะทDอนใหDเห็นถึงการนำไปใชDใหDเกิดประสิทธิภาพท่ีแทDจริง คือ  

1. ไมKควรใชDเครื่องมือทั้ง 5 ชิ้นไดDในครั้งเดียว เนื่องจากเครื่องมือแตKละเครื่องมือ

จะตDองใชDเวลาในการทำความเขDาใจ และวิเคราะห-อยKางมาก ดังนั้นจึงไมK

สามารถที่จะใชDครั้งเดียวทุกเครื่องมือเลย และคนในชุมชนไมKคุDนชินกับการ

ทำงานเรื่องการวิเคราะห-อยKางยาวนาน การใชDเวลาในการคิดที่ตKอเนื่องกัน

กลับทำใหDศักยภาพในการวิเคราะห- ขDอมูลที่ไดDมาลดคุณภาพลง และชุมชนไมK

พรDอมท่ีจะคิดดDวย 

2. ในการใชDเครื่องมือในการทำงานกับชุมชน อาจใชDเพียง 1-2 เครื่องมือ โดย

สKวนใหญKจะใชDเพียงเครื่องมือเดียว คือ แผนภูมิตDนไมDปZญหาที่จะชวนวิเคราะห-

ลึกถึงรากของปZญหา และมีบางพื้นที่ที่ใชDเครื่องมือสามเหลี่ยมกำหนดปZจจัย

สุขภาพ เพื่อใหDเขDาใจถึงสภาพปZญหาที่เกิดขึ้น มองปZญหาใหDเห็นปZจจัยท่ี

เกี่ยวขDองอยKางครอบคลุม และจึงใชDแผนภูมิตDนไมDปZญหาตKอ เพื่อวิเคราะห-ถึง

สาเหตุเชิงลึกของปZญหาท่ีไดDจากการมองสถานการณ- และกำหนดสถานการณ-

ที่เปQนประเด็นหลักไดD ซึ่งถDาทำ 2 เครื่องมือ จะชKวยใหDชุมชนมองเห็นปZญหาท่ี

เกิดข้ึนไดDอยKางครอบคลุม และรอบดDานข้ึน 
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3 บทเรียนการขับเคลื่อนสูEความยั่งยืน 

การขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนใน 4 พื้นที่ เพื่อนำไปสูKความยั่งยืนน้ัน

เกิดจากการทำงานของหลากหลายฝ�ายที่จะตDองเขDามารKวมขับเคลื่อน เนื่องจากการสรDางความปลอดภัยทาง

ถนนนั้นเกี่ยวเนื่องกับ 3 ปZจจัยหลัก ทั้งในเรื่องสภาพแวดลDอมทางกายภาพที่เกี่ยวขDอง สภาพแวดลDอมทาง

สังคม ระบบตKาง ๆ ที่เกี่ยวขDอง และพฤติกรรมของคนในการสรDางความปลอดภัย ของการใชDถนนรKวมกัน ซ่ึง

การทำงานสูKความยั่งยืนจะตDองขับเคลื่อนเพื่อใหDเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งจะเปQนการสรDางความ

ย่ังยืนของการขับเคล่ือนงานไดDจริง 

หากนำเอาการคิดเชิงระบบในรูปแบบของ Iceberg Model มาวิเคราะห-เพ่ือมองเห็นถึงรากของปZญหา

ในเร่ืองการสรDางความปลอดภัยทางถนนจะพบวKา 

 

เหตุการณ-ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ ทั้งในเรื่องการขับขี่ ใชDถนนอยKางไมKรับผิดชอบ ไมKเคารพกติกาหรือกฎ

จราจรนั้น มาจากรากทางความคิดที่ลึกที่สุดของผูDคนในสังคม หรือ Mental Model ที่ไมKเห็นความสำคัญ

ของการสรDางความปลอดภัยทางถนน ทำตามความสะดวกของตนเอง และมีวิธีคิดที่วKา ถนนเปQนของรถ

เทKานั้น คนที่เขDามาใชDถนนจะตDองเปQนผูDระวังรถ ดDวยวิธีคิดของคนในสังคมเชKนนี้.จึงทำใหDโครงสรDางทางสังคม

ที่อยูKรKวมกันจึงตDองใชDกฎจราจรมาเปQนเครื่องมือในการกำกับใหDคนในสังคมมีพฤติกรรมที่เอื้อตKอการสรDาง

ความปลอดภัย และรูปแบบที่ใชDในการกำกับใหDเกิดพฤติกรรมนั้นก็คือ การใชDกฎหมายบังคับ ตั้งดKานเพ่ือ

ตรวจจับ แตKไมKไดDมาจากวิธีคิดท่ีเกิดความตระหนักในเร่ืองน้ีอยKางแทDจริง 

ความคิดเดิม ความคิดท่ีต,องปรับเปล่ียน

ไม7เคารพกฎจราจร ไม7รับผิดชอบ
ในการขับขี่ ขับขี่ด,วยความเส่ียง 

ฯลฯ
มีความรับผิดชอบในการใช,รถใช,ถนน
ร7วมกัน เคารพกฎจราจร

ใช,รถ ใช,ถนนอย7างเอื้อเฟGHอ ระวัง
ซ่ึงกันและกัน

ตั้งด7านตรวจ จับ ปรับ

กฎหมายจราจรเปNนเคร่ืองกำกับ มีกฎหมายจราจรกำกับ แต7คนเข,าใจ 
และตระหนักถึงความสำคัญ

ทำตามความสะดวก ถ,ามีตำรวจ
ค7อยเคร7งครัด ถนนเปNนของรถ 
คนต,องระวังรถ

ทุกคนตระหนักว7าถนนเปNนของทุก
คน ต,องเอื้อเฟGHอต7อกัน และเคารพ
ในกฎกติกา เพ่ือความปลอดภัย 
ไม7ใช7เพ่ือปSองกันการถูกจับ
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ความยากในเรื่องความยั่งยืนคือ การเปลี่ยนวิธีคิด (Mental Model) ของคนในสังคม ซึ่งเปQนเรื่องท่ี

ทำงานไดDยาก เน่ืองจากจะตDองเปลี่ยนมุมมองตKอการสรDางความปลอดภัยใหDเกิดขึ้นดDวยตนเอง ไมKใชKการทำ

เพ่ือไมKถูกลงโทษ แตKตDองทำเพราะเห็นความสำคัญของเร่ืองน้ีจริง ๆ มองเห็นวKาเร่ืองน้ีจะชKวยสรDางความม่ันคง

ในชีวิต ไมKตDองเกิดการสูญเสีย เพียงเพราะแตKละคนมีจิตสำนึกตKอการใชDถนนอยKางเทKาเทียม และรับผิดชอบ

ตKอชีวิตคนอ่ืนท่ีใชDถนนรKวมกันดDวย ซ่ึงจะสKงผลตKอโครงสรDางของสังคมท่ีมีกฎหมายจราจร แตKคนมีความเขDาใจ

และพรDอมปฏิบัติตามอยKางเครKงครัด ที่จะมีรูปแบบของการใชDรถใชDถนนอยKางรับผิดขอบ จนเกิดเปQนวิถีของ

การใชDรถใชDถนนอยKางเอ้ือเฟ��อตKอกัน 

ดังนั้นเมื่อการขับเคลื่อนสูKความยั่งยืนจะตDองทำงานกับ Mental Model ของคนในสังคม การขับเคลื่อน

จึงไมKใชDเพียงการดำเนินการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลDอมใหDมีความปลอดภัยเพียงอยKางเดียว แตKจะตDองมีการ

ทำงานในหลายสKวนที่ขับเคลื่อนไปพรDอมกันทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลDอม และการสรDางการเรียนรูDใหD

เกิดการเปลี่ยนวิธีคิด มุมมอง ความเชื่อ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะติดตามมา ดังนั้นในบทบาทการ

ขับเคล่ือนภาพรวมท่ีจะชKวยสรDางการเปล่ียนแปลงท่ีลึกถึงระดับวิธีคิด ความเช่ือ จึงจะตDองประกอบดDวย 

3.1 การขับเคล่ือนดEวยกลยุทธ0 

การขับเคล่ือนเพ่ือสรDางความยั่งยืนในครั้งน้ี เปQนการขับเคลื่อนท่ีตDองการใหDเกิดการเปลี่ยนแปลงไป

ยังวิธีคิด ทัศนคติ และความเช่ือของผูDคนในสังคม พรDอมกับการสรDางสภาพแวดลDอมท่ีเอ้ือตKอการใชD

ถนนอยKางปลอดภัย การขับเคล่ือนในคร้ังน้ีจึงไมKใชKการจัดทำโครงการ และทำตามกรอบการดำเนิน

โครงการเพียงอยKางเดียว แตKจะตDองดำเนินการทุกภาคสKวน เพื ่อสรDางการเรียนรู D และการ

เปล่ียนแปลง ดังน้ันปZจจัยสำคัญท่ีจะทำใหDเกิดการขับเคล่ือนเชิงกลยุทธ-ในพ้ืนท่ีไดDคือ 

• การมองหมากท้ังกระดานก0อนการขับเคล่ือน 

การมองใหDเห็นวKาผูDเลKนในการขับเคลื่อนของเรามีใครบDาง และแตKละคนมีบทบาทอยKางไร 

และใครที่เปQนผูDมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนใหDเกิดผลไดDดีที่สุด เชKน ผูDวKาราชการ ในการ

ขับเคลื่อนระดับจังหวัด ซึ่งอาจจะตDองทำงานในการชงประเด็นของการขับเคลื่อนอยKาง

ตKอเนื่อง และมีความถี่ในการทำงานที่เหมาะสม หรือกลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นท่ี ควร

จะเปQนใครที่เขDามาเกี่ยวขDองบDาง ซึ่งการมองเชKนนี้จะชKวยทำใหDการทำงานขับเคลื่อนเกิดผล

สัมฤทธ์ิไดDมากย่ิงข้ึน 

• ใชBกลไกท่ีมีอยู0ใหBเปHนประโยชนJในการขับเคล่ือน 

การมองเห็นขDอตKอในการขับเคลื ่อนงานที ่ม ีอยู K เชKน การขับเคลื ่อนที ่เชื ่อมกับงาน 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หรือ พชอ. ซึ่งมีบทบาทในการทำงานเรื่อง
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อยูKแลDว การดำเนินงานในบางเรื่องจึงไมKจำเปQนตDอง

ตั้งตDนใหมK แตKใชDกลไกเหลKานี้ในพื้นที่ โดยเชื่อมประเด็นที่เกี่ยวขDอง และขับเคลื่อนรKวมกัน 

ซ่ึงจะทำใหDการขับเคล่ือนมีพลังมากย่ิงข้ึน  

• พ้ืนท่ียุทธศาสตรJช0วยตอกย้ำความสำคัญของประเด็น 

การมียุทธศาสตร-ในการเลือกพื้นที่เปQนการทำงานเชิงยุทธศาสตร-ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง จาก

บทเรียนท้ังของจังหวัดสระแกDว และนครสวรรค- ทำใหDพบวKาการเลือกพ้ืนท่ีในการขับเคล่ือน

น้ี ไมKสามารถทำงานแบบหวKานพ้ืนท่ี และทุกพ้ืนท่ีทำงานในรูปแบบเดียวกันไดD แตKจะตDองใหD

การทำงานบนพื้นที่นั้นเกิดความสำเร็จ มองเห็นรูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงอยKางชัดเจน 

เพื่อเปQนตDนแบบการทำงาน สรDางความเชื่อมั่นกับพื้นที่อื่นอีกตKอไป ดังนั้นการเลือกพื้นท่ี

ทำงานจะตDองมองหาพื้นที่ที่มีความเส่ียง หรือมีการเกิดอุบัติเหตุมากพอสมควร เพื่อสรDาง

ความตระหนักกับคนในพื้นที่ใหDเกิดการใสKใจในประเด็นนี้ไดDงKายขึ้น และพรDอมที่จะลุกขึ้นมา

วิเคราะห-สาเหตุ หาแนวทางแกDไขที่เหมาะสมกับตนเอง และสรDางการเปลี่ยนแปลงใหD

เกิดข้ึนไดDจริง ซ่ึงจะเปQนทิศทางท่ีสามารถนำไปสูKการสรDางความย่ังยืนในอนาคตไดD 

3.2 กลไกท่ีจะทำใหEสำเร็จ 

คณะทำงานทุกระดับถือเปQนกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนใหDเกิดความสำเร็จไดD ดังนั้นในการที่จะทำ

ใหDกลไกเหลKาน้ีขับเคล่ือนสูKความสำเร็จ สรDางความย่ังยืนของการเปล่ียนแปลงวิธีคิด ความเช่ือ และ

พฤติกรรมไดDก็คือ  

• รูปแบบ การกKอรูปของกลไกท่ีนำพาไปสูKความสำเร็จ 

แมDวKาการกKอรูปของกลไกที่มี โดยเฉพาะกลไกในระดับจังหวัดจะเปQนกลไกที่มาตาม

โครงสรDาง แตKในการกKอรูปของคณะทำงานจังหวัดท่ีจะชKวยใหDประสบความสำเร็จพบวKา 

- การมีองค-ประกอบของผูDขับเคลื่อนหลักเปQนผูDที่มาจากหนKวยงานสาธารณสุข 

เน่ืองจากขDอไดDเปรียบจากธรรมชาติงาน 2 เรื่องของสาธารณสุขที่ทำใหDการ

ขับเคลื่อนในจังหวัดมีพลัง คือ (1) การอยูKใกลDชิดกับปZญหา ธรรมชาติการ

ทำงานของสาธารณสุขที่จะตDองอยูKกับการเผชิญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

อุบัติเหตุ มองเห็นความสูญเสียที่เกิดขึ้น และงานที่ตDองสัมพันธ-ทั้งกับคนเจ็บ 

และญาติผูDสูญเสีย ทำใหDมีความปรารถนาที่อยากจะลดจำนวนอุบัติเหตุ และ

มองวKาการทำงานปAองกันเปQนการชKวยทำใหDผKอนแรง เนื้องานที่ตDองรับไมKหนัก

จนเกินไป เปQนเหตุใหDมีความมุKงม่ันในการขับเคล่ือนเร่ืองน้ีอยKางจริงจัง (2) เปQน
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หนKวยงานที ่คุ Dนชินกับเครื ่องมือตKาง ๆ ทำใหDมีฐานในการทำความเขDาใจ

เคร่ืองมือ 5 ช้ิน และสามารถนำไปถKายทอด ขับเคล่ือนใหDพ้ืนท่ีใชDงานตKอไดD 

- นอกจากการใชDกลไกเดิมที่มี โดยใหDกลุKมเจDาหนDาที่จากสาธารณสุขเปQนสKวน

หนึ่งในกลุKมแกนที่รKวมขับเคลื่อนหลักแลDว ในบางพื้นที่ การกKอรูปของการ

ขับเคลื่อนอาจะเกิดขึ้นจากกลุKมคนภายนอกที่มีพลัง ตDองการขับเคลื่อนเรื่องน้ี

อยKางจริงจัง เขDามาเปQนคณะทำงานในการขับเคลื ่อน เชื ่อมประสานกับ

หนKวยงานราชการอื่น ๆ ทีมีอยูKในโครงสรDาง โดยจะตDองีการบรรจุหนKวยงาน

ดังกลKาวเขDาไปในโครงสรDาง เพ่ือใหDมีบทบาทในการขับเคล่ือนอยKางชัดเจน และ

มีการรับรอง ใหDสามารถขับเคลื่อนไดDโดยไดDรับการรับรองดDวยโครงสรDางอยKาง

เปQนทางการท่ีกKอต้ังข้ึน 

นอกจากเรื่องการทำใหDหนKวยงานดDงกลKาวถูกบรรจุเขDาไปในโครงสรDาง

อยKางเปQนทางการแลDว คุณสมบัติที่องค-กร หรือหนKวยงานที่จะเขDามาเปQนผูD

ประสานงานหลักไดDจะตDองมีประกอบดDวย 

o มีประสบการณ-ในการขับเคลื่อนการทำงานกับพื้นที่ในประเด็น

อื่น ๆ จนเปQนที่ยอมรับ ซึ่งจะทำใหDมั่นใจไดDวKาองค-กรดังกลKาวมี

ความเขDาใจบริบทของพื้นที่มากพอสมควร และมีความสัมพันธ-

กับชุมชน ผูDนำในชุมชนไดDดีพอสมควร และไดDรับการยอมรับจาก

กลุ KมคนเหลKาน้ัน เพื ่อที ่จะประสานสรDางความเชื ่อมั ่นในการ

เรียนรูDเรื่องนี้ใหDคนในชุมชนมองเห็นความสำคัญ และผลักดันสูK

ความย่ังยืนไดD 

o มองเชิงยุทธศาสตร-เปQน เนื ่องจากการขับเคลื ่อนที่มาจากคน

นอกนั้น เปQนการขับเคลื่อนที่จะตDองเชื่อมประสานสิบทิศ และ

ขับเคลื่อนเพื่อใหDผูDที่อยูKในโครงสรDาง มีบทบาทหนDาที่ไดDเขDามา

ขับเคล่ือนใหDเกิดความสำเร็จ การเช่ือมประสาน ขับเคล่ือนจึงตDอง

วางยุทธศาสตร-การทำงานภายในไดDเปQนอยKางดี มองเห็นหมากใน

การขับเคล่ือนทุกระดับ และสามารถขับเคล่ือนไดDอยKางดี 

o เขDาใจมุมมองของการพัฒนาอยKางย่ังยืน ท่ีจะตDองเห็นบทบาทของ

ตนเองในการเปQนผู DกระตุDน เอื ้ออำนวยเพื่อใหDเกิดความสนใจ 

ตระหนัก และรูDสึกถึงความเปQนเจDาของประเด็น พรDอมที่จะหา

แนวทางการแกDปZญหาดDวยตนเอง และเปQนพี่เลี้ยงที่คอยใหDการ

ปรึกษา เสริมกำลังใจในระหวKางทาง 

o มีความสัมพันธ-ที่ดีกับหนKวยงานตKาง ๆ เนื่องจากการเปQนคนนอก

เขDามาขับเคลื ่อนเพื ่อใหDหนKวยงานตKาง ๆ มีการดำเนินการ 
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ความสัมพันธ-จ ึงต Dองดีเพื ่อที ่จะไดDร ับความรKวมมือในการ

ขับเคล่ือนน้ันอยKางเต็มพลัง และพรDอมจะขับเคล่ือนไปสูKเปAาหมาย

เดียวกันไดD 

• ท่ีมาไมKสำคัญเทKายุทธศาสตร-การขับเคล่ือน 

โดยสKวนใหญKแลDว คณะทำงานจะมาตามโครงสรDางของภาครัฐ คือ ตามระเบียบสำนัก

นายกในการจัดต้ังศปถ.จังหวัด หรือศปถ. อำเภอ ซ่ึงมีบทบาทภารกิจในการดำเนินงานอยูK

อยKางชัดเจน แตKการทำงานตามโครงสรDางนั้นไมKมีอะไรประกันความสำเร็จของการทำงาน

ไดD ดังนั ้นการขับเคลื ่อนการทำงานจึงไมKไดDเนDนที ่การมีอยู KของคณะทำงานเทKากับ

กระบวนการในการขับเคล่ือนเพ่ือสรDางการเปล่ียนแปลงไปสูKความปลอดภัยในการใชDถนน  

การมองเปAาหมายใหDออก วางยุทธศาสตร-ของการขับเคลื่อนใหDเปQนจึงมีความสำคัญอยKาง

ยิ่งในการขับเคลื่อน เพื่อนำไปสูKความยั่งยืน การขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นจึงตDองมองเปAาหมาย

ไปใหDถึงการสรDางการเปลี ่ยนแปลงที ่ Mental Model ของคนในพื ้นที ่ร Kวมกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลDอมที่เอื้อใหDเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดDวย ในขณะเดียวกันก็

จะตDองวางยุทธศาสตร-การขับเคลื่อนใหDเกิดการขับเคลื่อนทั้งระดับนโยบายของจังหวัด คือ 

การทำงานกับผูDกุมนโยบายของจังหวัดใหDสามารถนำเอาประเด็นเรื่องความปลอดภัยทาง

ถนนเขDาไปเปQนแผนจังหวัด หรือ บูรณาการเขDากับประเด็นขับเคลื่อนอื่น ๆ แตKจะตDอง

ผลักดันใหDเกิดการติดตามการดำเนินงานในวาระการประชุมของจังหวัดทุกเดือน และ

รวมถึงการขับเคลื่อนระดับนโยบายในอำเภอ ซึ่งมีรูปแบบของการวางยุทธศาสตร-ที่ไมK

แตกตKางกันนัก ตKางเพียงจากผูDวKาราชการจังหวัด เปQนนายอำเภอ 

ในขณะเดียวกันก็จะตDองทำงานเชิงพื้นที่ใหDสามารถขับเคลื่อนสรDางการเปQนเจDาภาพ หรือ

เจDาของประเด็นที่ตDองการขับเคลื่อน เพื่อใหDพื้นที่เกิดความตระหนัก และขึ้นมาขับเคลื่อน

จนเกิดเปQนการเปลี่ยนแปลงดDวยตนเอง และที่สำคัญคือ การทำงานกับขDอมูลในเรื่องการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนดDวย โดยจะตDองทำใหDเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีสามารถเปรียบเทียบ

กKอน – หลัง ใหDเห็นอยKางชัดเจน ซึ่งนั่นจะเปQนรูปธรรมของการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ผลักดันสูKการเปQนตDนแบบของการสรDางความสำเร็จในการขับเคลื่อนที่เปQนแบบอยKางใหD

ชุมชนอ่ืนเช่ือม่ันวKาสามารถทำไดD 

• เปAาหมายเดียวกัน ไปดDวยกัน ไปไดDไกล 

สิ่งสำคัญที่จะชKวยใหDการขับเคลื่อนเกิดพลัง และมีการทำงานที่เกิดการเอื้อจากทุกฝ�ายใหD

ไปสูKความสำเร็จไดD ก็คือ การที่คณะทำงานทุกคนจะตDองมองเห็นเปAาหมาย ทิศทางของ

การขับเคลื่อนเปQนไปในทิศทางเดียวกัน การทำงานตามบทบาทที่ไดDรับมอบหมายก็จะ
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สอดประสานกันไดDเปQนอยKางดี โดยเปAาหมายที่มองเห็นรKวมกันคือ การสรDางความยั่งยืนใหD

เกิดขึ ้น โดยผลักดันใหDคนในพื ้นที ่เกิดความเปQนเจDาของประเด็นนี ้ดDวยตนเอง การ

ขับเคลื่อนจึงตDองสรDางการมีสKวนรKวมในการวิเคราะห-ปZญหา และหาทางแกDไขดDวยตัวของ

เขาเอง โดยคณะทำงานเปQนเพียงผู Dประสาน จุดประเด็น สะทDอนขDอมูลที ่เกิดข้ึน 

โดยเฉพาะขDอมูลที ่เกิดขึ ้นจากการสอบสวนเชิงลึก โดยใชDขDอมูล 3 ฐาน คือ จาก

สาธารณสุขในเรื่องความเจ็บป�วย ความสูญเสียที่เกิดขึ้น ขDอมูลจากตำรวจในเรื่องคดี 

สาเหตุของการเกิดอบุติเหตุ และขDอมูลจากบริษัทกลางในเร่ืองมูลคKาการสูญเสียท่ีเกิด เพ่ือ

นำไปสูKการวิเคราะห-ปZญหาเชิงลึก และหาแนวทางในการแกDปZญหารKวมกันของชุมชน  

• Harmony ท่ีดีชKวยใหDขับเคล่ือนไดDนาน 

การทำงานที่สอดประสาน หนุนเสริมกัน โดยมองเห็นเปAาหมายเดียวกัน และมีความเปQน

ทีมที่พรDอมขับเคลื่อนรKวมกัน จะทำใหDการทำงานสามารถเกิดความตKอเนื่องไดDอยKาง

ยาวนาน เชKนในการสอบสวนเชิงลึก ท่ีฝ�ายท่ีเก่ียวขDองพรDอมจะรKวมมือในการลงสอบพรDอม

กัน จะสามารถไดDขDอมูลในทุกมิติที่สอดรับกันตามขDอมูลที่สืบคDนในบทบาทของแตKละคน 

ขDอมูลที่เกิดขึ้นจึงมองเห็นประเด็นไดDครบทุกมิติ งKายตKอการสืบคDนหาสาเหตุที่แทDจริง และ

นำไปสูKการแกDปZญหาที่ถูกทิศทาง ตรงจุด และเปลี่ยนแปลงไดDอยKางยั่งยืน ดังนั้นการ

ทำงานจึงตDองเกิดการประสาน นำเอาบทบาทภารกิจของแตKละฝ�ายมาหนุนเสริมซึ่งกัน

และกัน เพ่ือเปAาหมายปลายทางคือ การสรDางความปลอดภัยทางถนนอยKางย่ังยืน 

• เจอกันบKอย = เติมพลังใหDเต็มเสมอ ๆ  

การทำงานเปQนทีมท่ีไดDมีโอกาสพบเจอกันบKอย ๆ ยKอมเปQนเวทีของการแลกเปล่ียนปZญหาท่ี

แตKละคนไดDพบเจอ ชKวยหาแนวทางการแกDปZญหา พรDอมทั้งเปQนการเติมพลังใจในการ

ทำงานระหวKางกัน ดังนั้นในการขับเคลื่อนรKวมกัน จึงตDองมีการเป�ดวงพูดคุยกันอยKาง

สม่ำเสมอ เชKน อยKางนDอยเดือนละ 1 ครั้ง นอกเหนือจากการลงพื้นที่สอบสวนเชิงลึก

รKวมกัน 

นอกจากนี้การไดDพบปะ พูดคุยกันบKอย ๆ ทั้งในรูปแบบทางการ เชKนการประชุมเดือนละ 

1 ครั้ง หรือการมีเวทีแลกเปลี่ยน พูดคุยนอกรอบ จะชKวยใหDเกิดการทวนเปAาหมาย ทิศ

ทางการทำงานระหวKางกัน เปQนการตอกย้ำเปAาหมายของการทำงานดDวย 

3.3 ลักษณะของผูEประสานท่ีขับเคล่ือนสูRความสำเร็จ 
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ผูDประสานงานขับเคล่ือนท่ีนำไปสูKความสำเร็จไดDน้ัน เปQนกุญแจสำคัญตKอการขับเคล่ือนน้ี โดย

ลักษณะของผูDประสานงานท่ีจะชKวยใหDการขับเคล่ือนไปไดDอยKางตKอเน่ือง สม่ำเสมอ จะตDองมี

คุณสมบัติท่ีสำคัญดังน้ี 

• ชัดในเปAาหมาย ประสานสิบทิศ มุKงม่ันใหDสำเร็จ 

โดยบทบาทของผูDประสานที่จะตDองเปQนผูDเชื่อมผูDที่มีสKวนเกี่ยวขDองทั้งหมดในการทำใหDเกิด

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และการทำงานในพ้ืนที่ จึงมีผลตKอการสรDางความเขDาใจใน

เปAาหมายตKอการขับเคลื่อนประเด็นที่เกิดขึ้น ดังนั้น ความชัดเจนในเปAาหมาย ทิศทางของ

การขับเคลื่อนงานสูKความยั่งยืน จึงเปQนสิ่งที่ผูDประสานงานจะตDองกุมใหDมั่น เพื่อสรDางความ

เขDาใจกับบุคคลตKาง ๆ ดังกลKาว ใหDเห็นในเปAาหมายเดียวกัน และสามารถขับเคลื่อนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

และเนื่องจากการทำงานที่จะตDองประสาน เชื่อมโยงทุกภาคสKวนใหDขับเคลื่อนไปพรDอมกัน 

ดังนั้น การเปQนนักประสานสิบทิศจึงเปQนอีกทักษะที่มีความสำคัญ เราจึงเห็นบุคลิกของ

การเขDาถึงคนทุกฝ�าย ทั้งระดับบริหาร เชKนผูDวKาราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหนDาสKวน

งานตKาง ๆ และระดับปฏิบัติการ เชKน รพ.สต. แกนนำชุมชน ดังนั้นพื้นเพที่สำคัญคือการมี

มนุษยสัมพันธ-ที่ดี ชอบชKวยเหลือผูDอื่นอยูKเสมอ สิ่งเหลKานี้จะสรDางใหDเกิดบารมีที่ทำใหDผูDคน

อยากจะรKวมงานดDวย  

ขณะเดียวกันความมุKงมั่นเปQนอีกหนึ่งคุณลักษณะที่สำคัญที่จะตDองมี ดังนั้นผูDประสานงาน

หลักจึงตDองหลKอเลี้ยงแรงบันดาลใจของตนเอง และเชื่อมั่นในเรื่องที่ดำเนินการอยูK เพื่อใหD

มีความมุKงมั่นในการขับเคลื่อน ที่จะตDองมีการประสานสKวนงานตKาง ๆ มากมาย การจะทำ

ใหDทุกหนKวยพรDอมรKวมมือ และมองเห็นเปAาหมายทิศทางเดียวกัน ยKอมจะตDองใชDพลังเปQน

อยKางมาก ความมุKงม่ันท่ีมีอยูKในตัวจะทำใหDสามารถกDาวขDามปZญหา และอุปสรรคไปไดD 

• ทำใหDทุกคนมองเห็นเปAาหมายเดียวกันไดD 

อีกภารกิจหลักที่จะตDองมีอยูKในตัวผูDประสาน คือ การทำใหDทุกสKวนงานที่เกี่ยวขDอง ท้ัง

คณะทำงานทุกระดับ ทDองถิ่น พ้ืนที่ มองเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ และ

ขับเคลื่อนไปสูKความยั่งยืนไดD ดังนั้นสิ่งที่ผู DประสานงานหลักจะตDองดำเนินการคือ การ

ส่ือสารถึงเปAาหมายของการขับเคล่ือนในทุกคร้ัง ทุกท่ีท่ีมีโอกาส  

3.4 กระบวนการสูRความสำเร็จในการสรEางความย่ังยืน 
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• ปลูกตDนไมDในใจคน กุญแจดอกใหญKสูKความย่ังยืน 

กระบวนการแรกที่จะตDองสรDางใหDเกิดขึ้น คือการสรDางความตระหนักในเรื่องนี้กับทุกฝ�าย 

ทั้งในฝZ�งบริหาร เพื่อใหDบรรจุวาระนี้เขDาสูKนโยบายของจังหวัด เพื่อปAองกันความไมKแนKนอน

ในการขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนตัวบุคคล และสิ่งท่ีจะทำใหDผูDบริหารเห็นชอบใน

การขับเคล่ือนประเด็นดังกลKาว คือ การทำใหDทราบถึงสถานการณ-ของปZญหา ความรุนแรง

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และพรDอมกับการจัดอันดับความรุนแรงของสถานการณ-ในจังหวัดเม่ือ

เปรียบเทียบกับท่ีอ่ืน 

ในสKวนของคณะทำงานก็เชKนกัน การสรDางความตระหนัก มีความสำคัญตKอความมุKงม่ัน 

ตั ้งใจ และพรDอมใหDความรKวมมือตามบทบาทภารกิจของแตKละหนKวยงานในการรKวม

ขับเคลื่อน ซึ่งจะชKวยใหDเกิดการเปลี่ยนแปลงไดDอยKางรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง

ส่ิงแวดลDอม 

และสKวนของพื้นที่ การสรDางความตระหนักจะทำใหDการทำงานของพื้นที่นำไปสูKความ

ย่ังยืนของการแกDปZญหา เนื ่องจากความรู DสึกของการเปQนเจDาของประเด็น และการ

แกDปZญหาที่เหมาะสม เขDากับบริบทของตนเอง และเปQนการลุกขึ้นมาแกDปZญหาดDวยตนเอง 

ดังนั้นการตั้งกฎ กติกาใดก็ตาม เปQนการเห็นพDองจากคนในชุมชนที่ยินดีจะยึดถือปฏิบัติ 

และมีการดูแล ติดตามกันเอง ซ่ึงเมื่อมีความตKอเนื่องก็จะสามารถสรDางเปQนวิถีของคนใน

ชุมชน ซ่ึงจะเปQนความย่ังยืนอยKางท่ีสุด 

 

• ขDอมูลท่ีดีจะชKวยเป�ดทางสูKหัวใจ 

การจะสรDางความตระหนัก หรือปลูกตDนไมDในใจคนไดDนั้น จะตDองมีเครื่องมือชKวยในการ

เป�ดหัวใจใหDมองเห็นเร่ืองน้ีเปQนเร่ืองสำคัญท่ีมองขDามไมKไดD การทำงานกับขDอมูลเพ่ือท่ีจะใหD

ขDอมูลนั้นเปQนเครื่องมือในการยอมรับความสำคัญ เกิดความตระหนัก และมารKวมดDวย

ชKวยกันในการปรับเปลี่ยน ดูแล ใหDเกิดความปลอดภัยทางถนน จึงตDองมีการวิเคราะห-

กลุKมเปAาหมายของเคร่ืองมือท่ีจะสKงตKอ วKาควรจะใชDขDอมูลในรูปแบบใด 

บทเรียนท่ีเกิดข้ึนมองเห็นวKา กลุKมเปAาหมายมี 3 ระดับใหญKท่ีตDองการขDอมูลไมKเหมือนกัน 

- ผูDนำ ผูDกุมนโยบาย เชKนผูDวKาราชการ หรือนายอำเภอ ตDองการขDอมูลตัวเลขของ

การเกิดสถิติที่ไมKเพียงบอกวKาพื้นที่ใดเกิดอุบัติเหตุเทKาไร แตKจะตDองจัดลำดับ
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ของพื้นที่เปรียบเทียบกับพื้นท่ีอื่น เชKน จังหวัดอื่น ใหDอยKางชัดเจนวKาตDองทำ

อะไรเพ่ือเปล่ียนแปลงสถานภาพท่ีย่ำแยKของจังหวัด หรือของอำเภอไป 

- คณะทำงาน ขDอมูลที ่ตDองการยังคงเปQนขDอมูลทางสถิติที ่เกี ่ยวขDองกับการ

ดำเนินงานของตนเอง และมีขDอมูลเปรียบเทียบกับคKามาตรฐานในเรื่องน้ัน 

เพ่ือดูวKาผลการดำเนินงานของตนเองน้ันต่ำกวKาเกณฑ-หรือไมK 

- พื้นที่ ขDอมูลที่ตDองการเปQนขDอมูลเชิงสถิติอยKางงKาย ๆ ใหDเห็นตัวเลขที่นKาตกใจ

ชัด ๆ มีการเปรียบเทียบขDอมูลใหDมองเห็นอยKางชัดเจน เขDาใจงKายจะยิ่งดี และ

นอกจากนี้ยังตDองการขDอมูลเกี่ยวกับผลของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเชิงเรื่องเลKา 

เพื่อกระตุกใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการใสKใจกับการใหDความสำคัญ

เร่ืองความปลอดภัยทางถนน 

• พากันวิเคราะห-ถึงรากกKอนจะกDาวตKอ 

การคืนขDอมูลใหDกับชุมชนเปQนหัวใจในการสรDางความตระหนักอยKางยิ่ง ดังนั้นขDอมูลท่ี

เกิดข้ึนจากการสอบสวนเชิงลึก จึงจำเปQนท่ีจะตDองคืนใหDกับชุมชน แตKการคืนน้ันไมKใชKเพียง

แคKตDองการใหDรับรูDเพียงอยKางเดียว จะตDองชวนชุมชน หรือคนในพ้ืนท่ีไดDวิเคราะห-ถึงสาเหตุ

ท่ีแทDจริง มองเห็นรากของปZญหาจริง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยมีแผนภูมิตDนไมDปZญหา เปQนเครื่องมือ

สำคัญในการวิเคราะห- การวิเคราะห-ถึงรากของปZญหาจะชKวยใหDมองเห็นทิศทางการ

แกDปZญหาท่ีตรงจุดมากย่ิงข้ึน เกิดความย่ังยืนของการสรDางความปลอดภัยทางถนนมากข้ึน 


