รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
โครงการ
ผูประสานงานพัฒนาเครือขายวิชาการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ภาคใต

โดย
วิวัฒน ศีตมโนชญ

กุมภาพันธ 2553

ถอดบทเรียนจากพี่เลี้ยงภาคใต้

จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่เป็นประตูทางผ่านภาคใต้ มีเขตพื้นที่การปกครอง 8
อาเภอ มีเส้นทางสายหลักเชื่อมถนนระหว่างจังหวัดไปจังหวัดอื่นประมาณ 200 กิโลเมตร มีปริมาณ
การใช้เส้นทางถนนในแต่ละวันจานวนมาก ก่อนเริ่มดาเนินการสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในปี
2551 จากข้อมูลตารวจ พบว่า โดยเฉลี่ยมีผู้เสียชีวิต 16 คนต่อเดือน มีผู้บาดเจ็บ 70 คนต่อเดือน

ทีม่ า : น ยบาย ล ผน ตารวจภธรจังหวัดชุมพร

เฉลีย่ มีผ้ บาดเจบ 70 คน เดอน

16

ส่วนใหญ่พื้ นที่ เสี่ยง คืออาเภอเมืองและอาเภอหลังสวน หลังจากดาเนินโครงการในปี
2552 พบว่า จานวนผู้เสียชีวิตลดลงเหลือเฉลี่ย 12 คนต่อเดือน และผู้บาดเจ็บ 36 คนต่อเดือน ส่วน
ผู้เสียชีวิตถ้าเทียบเป็นรายปี ในปี 2550 เสียชีวิต 147 คน ในปี 2552 เป็น 157 คน ซึ่งในปี 2553 คาด
ว่าจะมีแนวโน้มน่าจะลดลง
จังหวัดชุมพรได้กาหนดตัวชี้วัดของการดาเนินโครงการฯ ดังนี้
1. อัตราการการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์มากกว่า 70%
2. อัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยที่นั่งรถตอนหน้ามากกว่า 70%
3. อัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรลดลง 10% จากปี 2551 และการบาดเจ็บลดลงจากปี 2551 10%
จากการสารวจการเปิดไฟในการขับขี่รถจักรยานยนต์และสวมหมวกนิ รภัยเมื่อวันที่ 12
ธันวาคมที่ผ่านมาพบว่า พฤติกรรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไปเปิดไฟหน้า
รถขณะขับขี่และสวมหมวกนิรภัยและรัดคาง ร้อยละ 10 ไม่รัดคาง ร้อยละ 5 ไม่สวมหมวกนิรภัย
ส่วนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ซ้อนท้ายยังมีส่วนน้อยที่สวมหมวกนิรภัย

ส่วนในการคาดเข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่รถยนต์โดยร้อยละ 60 ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย ผู้นั่งตอน
หน้าร้อยละ 80 ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย พฤติกรรมผู้ขับรถยนต์โดยสารและผู้นั่งตอนหน้ารถยนต์
โดยสาร โดยเฉลี่ยร้อยละ 90-100 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ตามส ถิ ติ ของการเกิ ด
อุบัติเหตุ พบว่าส่วนใหญ่เกิด
จากรถจักรยานยนต์มากที่สุด
P D
เวลาการปฏิบัติงานจึงเน้นไป
A C
/
/
  Black spot
ที่รถจัก รยานยนต์ การถอด
บทเรี ย นของขบวนการของ

+
การ ท าง าน ของ ชุ ม พ รไ ด้
K
คั ด ลอกกรอบแนวคิ ด จาก
2
นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์
มาเป็นกรอบในการนาเสนอ
ดั ง นี้ คื อ เมื่ อ ได้ ง บมาจาก
สสส. ได้ น ามาจั ด ประชุ ม ทั้ ง ที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ โดยมี ป ภ.เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดได้ตั้งตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของการลดระดับ
อุบัติเหตุทางถนน เป็นค่าเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามคารับรองปฏิบัติราชการ และทางจังหวัด
ชุมพรได้มีการตั้งคณะทางาน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน โดยใช้ Back Sports คือ
การนาจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาลง Plot ในแผนที่ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลถึง จุดที่เกิดขึ้น จุดเสี่ยง สาเหตุ
บริเวณใดที่แก้ไขได้ทันที บริเวณใดที่ต้องมีการประสานหน่วยงาน ซึ่งการประชุมที่ผ่านมา (งบ 1
แสนบาท) ก็มีกรณ๊ศึกษาของ Macro ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกค้าส่งที่มาตั้งใหม่ บริเวณที่ตั้งเป็นจุดเสี่ยง
ทางโค้ง
จากการที่ตั้งคณะทางานและตัวชี้วัด ส่งผลให้เกิดการประชุม โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ มี
การสารวจจุดเสี่ยงก่อนที่จะดาเนินการ เมื่อพบจุดเสี่ยงก็จะ Plot ลงในแผนที่ จุดใดบ้างที่สามารถ
แก้ไขได้ ตัวอย่าง Back Sports ของ สภ.เมือง ไตรมาศแรกเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุที่เกิดการเสียชีวิต
ในไตรมาศ 2 ไม่มีเกิดอุบัติเหตุอีก เช่น สี่แยกปฐมพร โดยผู้บริหาร(ตารวจ) ถือเป็นนโยบายว่า จุด
เสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุซ้า ถือว่าเป็นความผิด ในไตรมาศ 3 จะเปลี่ยนจุดไปจุดเสี่ยงอื่น เช่นบริเวณสี่
แยกท่าแซะ การจราจรค่อนข้างจะหนาแน่น และจะทาอย่างไรไม่ให้จุดนี้เป็นจุดเสี่ยงอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลเกิดบ่อยครั้ง ทางแขวงจึงนาแผงกั้นมาวางช่องทางออก พบว่าการวางแผงกั้นแบลิเออร์ช่อง
ทางออก ทาให้ใ นช่วงเทศกาลไม่ เกิดอุบัติ เหตุ ซึ่งได้มีการขยายแนวคิดนี้ไปใช้ในพื้นที่จุดเสี่ย ง
บริเวณอื่น เช่นบริเวณโค้งหนองจิก

นอกจากนี้จังหวัดชุมพร มีการดาเนิน โครงการนักสืบนาร่องสู่อุบัติเหตุ โดยเริ่มนาร่องใน
บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และมีผู้เสียชีวิต ซึ่งพบว่า ทางถนนแผ่นดินหมายเลข 41 บริเวณที่
เกิดเหตุบ่อยคือบริเวณถนนสายท่าแซะ มีอุบัติเหตุใหญ่ 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 เกิดรถ
ชนกัน 5 คัน สาเหตุคือรถบัสเบรคกะทันหันและอย่างแรง เกิดการชน รวมแล้ว 5 คัน อีกกรณีหนึ่ง
เป็นทางขึ้นกรุงเทพฯ รถบัสกรุงเทพ – ภูเก็ต ซึ่งขณะที่เดินทางไปกรุงเทพฯ รถทัวร์ขับหลบรถสิบ
ล้อ ทาให้ตกลงล่องกลาง ไม่มีผู้บาดเจ็บ สาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุดังกล่าวคือ คนขับหักหลบรถ และ
บริเวณข้างทางมีร้านขายของ คณะทางานฯมีการลงพื้นที่ เพื่อสารวจและพูดคุยถึงปัญหา ทาแผน
ขึ้นไปเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
การแก้ไขจึงมีการนาป้ายเตือนไปจัดวางไว้ ทาหมุนสะท้อนแสง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน อีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทาง 4058 เป็นเส้นสี่แยกน้าพุ มีอุบัติเหตุ 4 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 คน
และบาดเจ็บสาหัส 1 คน บาดเจ็บเล็กน้อย 4 คน สาเหตุจากความประมาท เนื่องจากถนนมีการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ผู้ใช้ถนนมีความเคยชินต่อสภาพเดิม และขับ รถด้วยความเร็ว จุดเสี่ยงนี้
ได้ ป ระสานงานกั บ ทางหลวงชนบทซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของพื้ น ที่ จั ด ท าป้ า ย และไฟสั ญ ญาณจราจร
นอกจากนี้มีการประสานงานกับ อบต. ในพื้นที่ แต่ว่าทางประชาชนยังมีพฤติกรรมเดิม ๆ อยู่ จึง
วางแผนร่วมกับตารวจในโครงการ 365 วันตั้งจุดตรวจบริเวณนี้ และประสานหน่วยงานราชการ
เช่น ปภ. อบต. อบจ. ขนส่ง ไปร่วมประชาสัมพันธ์
บทสรุปจากจังหวัดชุมพร
จุดเริ่ม
เริ่มด้วยข้อมูลเดิม มาเป็น MIS – นักสืบอุบัติเหตุ
หลักการ/แนวคิด
ชักชวน เชื่อม เชียร์ ชื่นชม จุดชนวนคิด ช้อน เช็ค
เน้นการป้องกันก่อนการเกิดเหตุการณ์
กระบวนการ
ใช้สารสนเทศ ตัวชี้วัดการทางานเป็นตัวเชื่อม
สร้างทีมกลาง ทีมพื้นที่ ทางานแบบสหสาขา ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
นาเรื่องเล็กๆในพื้นที่ไปเชื่อมเป็นนโยบาย
จุดเด่น
เริ่มต้นจากต้นทุนเดิมของแต่ละภาคี เช่น แผนที่อุบัติเหตุของตารวจ

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัง หวัดนครศรีธ รรมราชได้เริ่มจากการศึก ษาบริบทของปัญหาส ารวจจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและภัยคุกคาม โดยสรุปการศึกษาบริบทของปัญหา (ปี 2538 – 2551) มีดังนี้
S: มีฐานข้อมูลที่บอกบริบทของปัญหา มีทีม
W: ยังไม่สามารถทาให้ผู้บริหารเห็นความสาคัญและศักยภาพของทีม
O: มีงบจากสอจร มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และน่าเชื่อถือ
T: ขาดเวทีนาเสนอ ขาดระบบการประเมินผล
จากนั้นจึงมีการวางแผนให้ชัดเจน โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ โดยมีเคลดลับการสร้างเสน่ห์ให้
ข้อมล ดังนี้
 มีกลวิธีในการเข้าถึง
 สร้างจุดเด่น
 มีจุดขาย (น่าสนใจ เบาๆ แต่มีน้าหนัก)
ตัวอย่าง
– ทานายดวงเมืองปีใหม่
– เอาเหตุการณ์จริงมานาเสนอ
– นานักเรียนพบผู้ว่า
การนาเสนอเน้นให้เห็นความส าคัญ มีน้าหนัก และให้เห็นปัญหาร่วมกั น โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเน้นในกลุ่มนัก เรียน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่
เป็นเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขับขี่มอเตอร์ไซด์ และส่วนใหญ่จะบาดเจ็บเนื่องจากการไม่สวม
หมวก
ผู้บริหารระดับสูง (ผู้ ว่าราชการจังหวัด)จึงมีนโยบายในเรื่องหมวกกันน็อก โดยเริ่มที่เด็ก
นักเรียน การดาเนินงานโครงการฯใช้การประสานงานจากหน่วยงานในระดับต่างๆ ได้แก่
ผู้ประสานงานระดับผู้นา/ผู้บริหาร ได้แก่ ท่านรองผู้การณ์
ผู้ประสานข้อมูล คือ นายแพทย์ต่อพงษ์ (แพทย์ประจาโรงพยาบาลมหาราช)
ผู้ประสานเครือข่าย คือ ปภ.
นอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รักษาและขยายภาคี โดยการใช้การประชุมวงเล็กๆ
โดยการทางานจะมีการประเมินทุกระยะ
ตัวอย่างการดาเนินงาน เรื่องคลินิกจาลอง จากการสอบสวนอุบัติเหตุแล้ว พบว่าปัญหาของ
เกิดจากที่หน่วยกู้ภัย ไปจอดรถซ้อนคันปิดเลนส์จราจร และทาให้เกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนขึ้นในพื้นที่

ทีมคลินิกจาลองอุบัติเหตุนครฯ ใช้เวทีคณะป้องกันอุบัติเหตุจราจรฯกาหนดมาตรการสาหรับออก
รับเหตุของหน่วยกู้ ชีพฯเพื่ อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรซ้าซ้อน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นทาให้เกิ ด
Action ได้ ภาคีมีความพร้อม
บทสรุปจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
จุดเริ่ม
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ เริ่มที่กลุ่มเสี่ยง
หลักการ/แนวคิด
INN : Individual, Node, Network
กระบวนการ
ศึกษาบริบทของปัญหา วางเป้าหมายให้ชัดเจน
สร้างเสน่ห์ให้ข้อมูล มีจุดขาย (น่าสนใจ เบาๆ แต่มีน้าหนัก) ตัวอย่าง เช่น ทานายดวงเมือง
ปีใหม่ เอาเหตุการณ์จริงมานาเสนอ นานักเรียนพบผู้ว่า
หาผู้ประสานและเชื่อมโยง รักษาและขยายภาคี
ประเมินผลงานเป็นระยะ
จุดเด่น
ผู้บริหารระดับสูง(ผู้ว่าราชการจังหวัด)ให้ความสาคัญ
การนาเสนอข้อมูล(สดใหม่ เทคนิค จังหวะ)สามารถทาให้ผู้บริหารสนใจ

จังหวัดร นอง
จากสถานการณ์อุบัติเหตุ พบว่า ร้อยละ 30 ของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่เข้ารับการ
รักษาใน รพ.ระนอง อยู่ในกลุ่มอายุ 10 -19 ปี ร้อยละ 29 ของผู้เสียชีวิต อยู่ในกลุ่มอายุ 20 -29 ปีรถ
จักยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ร้อยละ 72.50 และร้อยละ 91.50 ไม่สวมหมวก
นิรภัย เมื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก พบว่านักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระนอง ส่วนใหญ่ใช้ รถจักรยานยนต์
เดินทางมาวิทยาลัย และเกือบทุกคนขับขี่โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถย้อนศร และขับขี่ในลักษณ์
ที่ไม่ปลอดภัย และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระนองเป็นกลุ่มที่มีสถิติการบาดเจ็บมากที่สุด จึงเป็น
ที่มาของการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
การดาเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนจังหวัดระนอง เริ่มจากการประชุมทีมคณะทางาน จากนั้นเชิญคณะทางานเข้าพบท่าน
ผู้อานวยการวิทยาเทคนิค กาหนดกิจกรรมร่วมกัน คือ อบรมวิทยากรต้นแบบและบังคับใช้กฎหมาย
มาร่วม จากนั้น ให้วิท ยากรต้นแบบไปถ่ายทอดให้กั บเพื่ อน ๆ ในวิทยาลัย และขยายผลไปยั ง
โรงเรียนอื่น ๆ ในจังหวัดระนอง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคร่วมด้วย
การอบรมวิทยากรต้นแบบ 30 คน เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ
- ครึ่งหนึ่งของชีวิต โดยสานักงานสาธารณสุข
- เหยื่อจากผู้ประสบเหตุบนถนน
- กฎจราจรจากสภ.เมืองระนอง
- พฤติกรรมเสี่ยงของการใช้รถใช้ถนน โดยแขวงการทาง
- การแจ้งเหตุและการปฐมพยาบาล จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
- การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและการสอบใบอนุญาตขับขี่จาก
ขนส่งจังหวัด
- สุดท้ายเรื่องทักษะการขับขี่ วิทยาลัยเทคนิคระนองร่วมกับบริษัทปันหุ้น
ของจังหวัดระนองในเครือฮอนด้า
จากการประเมินผล พบว่า มีผู้เข้าอบรม 29 คน
ผลการประเมินความรู้ก่อนการอบรม พบว่า
- คะแนนต่าสุด 12 คะแนน คะแนนสูงสุด 22 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 16.31 คะแนน
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) 2.81

-

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของวิทยากรต้นแบบ
พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมามีความรู้ระดับ
ต่าร้อยละ 34.5
ผลการประเมินความรู้หลังจากอบรม พบว่า
- คะแนนต่าสุด 15 คะแนน คะแนนสูงสุด 23 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 19.66 คะแนน
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) 2.02
- ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของวิทยากรต้นแบบ
พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 93.1 รองลงมามีความรู้
ระดับสูงร้อยละ 6.9
เมื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ข องคะแนนความรู้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ก่อนและหลังการอบรมพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.001)
หลัง จากวิทยาการต้นแบบได้ ไปพูดคุยกั บเพื่ อนๆ พบว่า กลุ่มเพื่อนขาดความเชื่อความ
ศรัทธา เนื่องจากไม่มีการบังคับใช้ ทาให้ไม่มีการปรับพฤติกรรม ดังนั้นเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ทางคณะทางานจึงเข้าไปประชาสัมพันธ์ โดยร่วมกับอาจารย์ในโรงเรียนและวิทยากร
ต้ น แบบ และสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมถ่ า ยทอดความรู้ จ ากวิ ท ยากรต้ น แบบสู่ น้ อ ง ๆ ใน
วิทยาลัยเทคนิคระนอง จานวน 100 คน โดยจัดกิจกรรมเป็นฐาน
ฐานที่ 1 กฎหมายจราจร
ฐานที่ 2 ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์
ฐานที่ 3 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจากหน้า
วิทยาลัยเทคนิคระนองถึงแยกสวนมังคุด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 มีแขวงการทาง อปพร. เข้าไป
ร่วมด้วย เป็นกิจกรรมรณรงค์โดยนักศึกษาวิทยากรต้นแบบที่บริเวณ สถานีบริการน้ามันเทพศิรินทร์
และเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2553 มีกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน โดยจัดเดินขบวนพาเหรด ตั้งแต่ชั้น
อนุบาลระนอง จนถึงวิทยาลัยเทคนิค ถือธงถือป้าย เมาไม่ขับ ดื่มไม่ขับ
ผลการด าเนิ นงาน พบว่ า นั ก ศึก ษาเทคนิ คสวมหมวกนิรภั ย และรัก ษาวินั ย ทางจราจร
เพิ่มขึ้น มีย้อนศรลดลง
สิ่งที่พบ ได้แก่ การพูดคุยภาษาเดียวกันให้ผลลัพธ์ที่ดี (เพื่อนคุยกับเพื่อน พี่คุยกับน้อง)
สิ่งที่ต้องดาเนินการต่อไป คือ
- ขยายความรู้ในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น ทาต่อเนื่อง ทาบ่อยๆ
- เมื่อมีความรู้ ความมั่นใจก็ตามมา
- อย่าทิ้ง และอย่าท้อ

- การใช้กฎหมายมาช่วยทาให้เด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้น
บทสรุปจากจังหวัดร นอง
จุดเริ่ม
ใช้ข้อมูลสถิติ เชิงลึกเฉพาะกลุ่ม เน้นเยาวชน
หลักการ/แนวคิด
สร้างต้นแบบ ให้เรียนรู้จากการปฏิบัติ และถ่ายทอดกันเอง
กระบวนการ
- วิเคราะห์สารสนเทศ
- ระบุกลุ่มเสี่ยง
- ชักชวนภาคี สหสาขา (ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์) และ พื้นที่ เข้ามามี ส่วนร่วม
จุดเด่น
เริ่มจากการสร้างต้นแบบ ใช้กฎหมายเสริม ขยายผลด้วยภาษาเดียวกัน (เพื่อนคุย
กับเพื่อน พี่คุยกับน้อง)

จังหวัดกร บี่
การดาเนินงานการแก้ไขอุบัติเหตุ จราจรไม่สามารถดาเนินการตามลาพังหรือหน่วยงาน
เดียว ตารวจจับอย่างเดียวโดยไม่คานึงถึงเรื่องอื่นก็ไม่ ประสบผล หรือ แขวงการทางจะสร้างถนน
ถ้าไม่ประกอบด้วยคนอื่นก็ไม่ ประสบผลเช่นเดียวกัน ชาวบ้านจะไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ การดาเนินงานจึงควรเป็นสหวิชาชีพ ที่ต้องเชื่อมโยงและบูรณาการไปด้ว ยกัน
ต้องสร้างทีมงานเข้ามาทางาน
ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา จังหวัดจะมีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยหลาย ๆ หน่วยงานมารวมกัน
แต่การทางานยังอยู่ในระบบราชการ ทาง สสส. สอจร. จึงสนับสนุนงบประมาณมาพัฒนาเครือข่าย
คนทางานมาร่วมกันทางาน โดยให้มีการพูดคุยกันง่าย ๆ คิดกันง่าย ๆ แล้วมาร่วมทางานให้ง่าย ๆ
เพื่อนาไปสู่นวัตกรรม และสรุปสุดท้ายคือทายังไงเพื่อให้ลดอุบัติเหตุ ลดอัตราการตายลงได้ โดยไม่
จาเป็นต้องเป็นทางราชการดาเนินการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องอุบัติเหตุจราจร เกี่ยวข้องกับการใช้
รถ ควรมีส่วนร่วม และพยายามขยายเครือข่ายเล็ก ๆ ออกไปให้มากที่สุด
งานทางด้านตารสจจะมีข้อมูลจานวนมาก เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ บุคคลแรกที่ทราบก็คือ
ตารวจ จากการรับแจ้งเหตุ 191 จะทราบว่า เหตุเกิดที่ไหน เมื่อไหร่ รถอะไรชนกับรถอะไร ร้อยเวร
เป็นบุคคลต่อมาที่จะบันทึกรายละเอียด ทาแผนที่เกิดเหตุ สัมภาษณ์ ดูผู้บาดเจ็บ ว่า อยู่ที่ไหน เป็น
ใคร เจ็บมากเจ็บน้อย คนตายเป็นใคร และสวบสวนถึงสาเหตุ เช่น เมา ถนนลื่น ความเร็วเกินอัตรา
แต่ ปั ญหาของต ารวจอยู่ ที่ ก ระบวนการจั ดเก็ บ ข้อ มู ล ไม่ ดี เพราะส่ ว นของจราจรและพนัก งาน
สอบสวนอยู่คนละส่วนกัน แม้จะอยู่โรงพักเดียวกัน และพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รับผิดชอบคดี
จานวนมาก ทาให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วน ทางแก้ไขที่ได้ดาเนินการ คือ การให้ตารวจ
จราจรมานั่งคัดลอกในประจาวันทุกวัน ซึ่งการบันทึกได้เพิ่มขึ้นประมาณ 60%
จากสถานการณ์อุบัติเหตุในปี 2552 มีผู้เสียชีวิต 171 คน เฉลี่ย 2 วัน ตาย 1 คน
ปีงบประมาณ 2549

ปีงบประมาณ 2550

ปีงบประมาณ 2551

ปีงบประมาณ 2552

277 คดี

274 คดี

238 คดี

328 คดี

ผู้บาดเจ็บ(สาหัส)

721 คน

266 คน

113 คน

95 คน

ผู้เสียชีวิต

117 คน

164 คน

147 คน

171 คน

จานวน
คดีอุบัติเหตุ

จากสถานการณ์ ปัจจุบัน (ปี 2552) จานวนผู้เสียชีวิต 171 คน (40 คนต่อแสนประชากร)
จึงนาสู่การจัดทาแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัด โดยมีการกาหนดแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2552-2555 กาหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตของอุบัติเหตุทาง
ถนนตามมาตรฐานสากลให้เหลือ 14.15 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2555ดังนั้น เป้าหมาย
การเสียชีวิตต่อแสนประชากรของจังหวัดกระบี่ (จังหวัดกระบี่ มีประชากร 424,539 คน (กันยายน
2552)
ปี 2553 = 68 คน (16 คนต่อแสนประชากร)
ปี 2554 = 64 คน (15 คนต่อแสนประชากร)
ปี 2555 = 60 คน (14 คนต่อแสนประชากร)
แผนประกอบด้วย 6 แผนงาน ดังนี้
 แผนงานการวางพื้นฐานสังคมสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 10 โครงการ
 แผนงานด้านการพัฒนาระบบเอื้อต่อความปลอดภัย จานวน 3 โครงการ
 แผนงานด้านนิติบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย จานวน 2 โครงการ
 แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ จานวน 5 โครงการ
 แผนงานด้านระบบสารสนเทศ การติดตาม ประเมินผลและพัฒนางานวิจัย จานวน
2 โครงการ
 แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยสาหรับรถจักรยานยนต์ จานวน 2 โครงการ
แนวทางการดาเนินงานของสอจร.เริ่มเข้าไปสู่งานประจา ที่ให้ความสาคัญกับการขยายภาคี
เครือข่าย และจากการพบปะพูดคุยกันบ่อยๆ เช่น
 โครงการตาบลนาร่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นโครงการของ
สานักงานขนส่ง โดยการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อดาเนินการในระดับชุมชน
โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในระดับพื้นที่
ชุมชน/ตาบล
 หรือโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนในชุมชนอย่างยั่งยืน
 โครงการสัมมนาผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน
การดาเนินงานที่ผ่านมาจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 E เช่น
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการมีส่วนร่วม เช่น โครงการอบรมปลูกฝังจิตสานึกที่ดี
ในการใช้รถใช้ถนน ไม่ขับรถในขณะมึนเมาสุรา และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
กิจกรรมรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ช่วงเทศกาลปีใหม่ (สานักคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ ) โครงการ
อบรมยุวชนจราจรในสถานศึกษา การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทิดไท้องค์ราชันย์

ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรมจราจร เช่น งานปรับปรุงจุดเสี่ยงของกรมทางหลวง ในโครงการ
ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4 ตอนทางแยกเข้ากระบี่ – ทางแยกเข้าลาทับ ระหว่าง กม.102 + 637 –
กม. 102 + 987 ระยะทาง 0.350 กม. (บริเวณโรงเรียนบ้านน้าจาน) การปรับปรุงจุดเสี่ยงถนนทาง
หลวงชนบทจังหวัดกระบี่ เช่น ปรับปรุงแก้ไขทางแยกและจุดต่อเชื่อม : สามแยกสาย กบ 1009 แยก
ทล. 4 - บ.ทับไทร อ.คลองท่อม การปรับปรุงเรขาคณิตของทางสาย กบ 1007 แยก ทล. 4 – บ.เพ
หลา อ.คลองท่อม การปรับปรุงคอขวด : ก่อสร้างสะพาน คสล. สาย กบ 1034 แยก ทล 4 - บ.หนอง
พูด อ.เมืองกระบี่
ยุทธศาสตร์ด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น การอบรมอาสาสมัครกู้ชีพและขึ้นทะเบียน
จานวน 874 คน การฝึกอบรมเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ
ในส่วนงบประมาณ 1 แสน จังหวัดกระบี่ได้มีการจัดประชุมภาคีเครือข่ายทั้งหมด 8 ครั้ง
ประชุ ม สัม มนาระดับ ชาติ สิ่ง ที่ จะท าต่อไป คือ การพั ฒนาศัก ยภาพบุคลากรเพื่ อแก้ ไ ขปั ญหา
อุบัติเหตุจราจรทางถนน โดยจัดให้ทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากตัวแทนจากทุกอาเภอเข้ามาร่วม ทั้ง
ภาคการศึกษา แขวงการทาง ปภ. ทางหลวงชนบท สาธารณสุข ฝ่ายปกครองทั้งระดับบนและระดับ
ล่าง อส. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยท่านผู้ว่าฯมอบเรื่องนโยบาย หลังจาก
นั้นจะเป็นการอภิปรายของตัวแทนแต่ละหน่วย และประชุมกลุ่มแต่ละอาเภอ วางแผน ดาเนินการ
แก้ ไ ขตามบริบ ทของตนเอง โดยหาแนวทางแก้ ไ ขง่ายๆ ซึ่ งก็ จ ะท าให้ ใ นระดั บอ าเภอมี ก าร
ประสานงานกันต่อ โดยมีการวางแผนจากเครือข่ายเล็ก ๆ ที่มีอยู่ ขยายผลต่อไปยังเครือข่ายระดับ
ประชาชนในท้องถิ่น
บทสรุปจากจังหวัดกร บี่
จุดเริ่ม
จากแผนงานปกติ และเครือข่ายในรูปคณะกรรมการจังหวัด
หลักการ/แนวคิด
คิดง่ายๆ ทาง่ายๆ เน้นการทางานเครือข่าย
กระบวนการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
วางแผนจากเครือข่ายเล็ก ๆ ที่มีอยู่ แล้วขยายผล
บูรณาการโครงการปกติของหน่วยงาน
จุดเด่น
มีการประชุมเครือข่ายในรูปคณะกรรมการจังหวัดอย่างเป็นทางการอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดตรัง
จากสถานการณ์การเกิดอุบัติเหคุของจังหวัดตรัง พบว่า ในปี 2550 มีผู้เสียชีวิต 170 คน คิด
เป็น 27 คนต่อแสนประชากร ในปี 2551 สถิติผู้เสียชีวิตลดลง เนื่องจากการได้งบสนับสนุนจาก
สสส. และ การทางานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่าย 5E ส่วนในปี 2552 จานวนผู้เสียชีวิตลดลง 4 คน
ปีงบประมาณ
2550
2551
2552

จานวนครั้ง
607
645
278

ผู้บาดเจ็บ
662
661
335

ผู้เสียชีวิต
170
134
130

ส่วนสถิติของช่วงปีใหม่ มีจานวนการเกิดอุบัติเหตุสูงเฉลี่ย 14.86 ครั้งต่อวัน จังหวัดตรังจึง
มีการดาเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 1 เดือนจากวันที่ 5 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ พบว่า การเกิด
อุบัติเหติเฉลี่ย 9 ครั้งต่อวัน เสียชีวิต 4 คน ซึ่งแสดงว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลจะเกิดอุบัติเหตุ
มากกว่าช่วงปกติ
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. 2553 จังหวัดตรัง
เทศกาล จานวน เป้าหมาย เพิ่มขึ้น เฉลีย่
ปีใหม่ 2553
(ร้อยละ) ต่อวัน

จานวนครั้ง 104

91

14.29 14.86

ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงปกติ
จังหวัดตรัง
ระยะเวลา
จานวน บาดเจ็บ เสียชีวิต
5 ม.ค.- 4 ก.พ.53 ครั้ง
(คน)
(คน)

31 วัน
ผูเ้ สียชีวิต

6

ผูบ้ าดเจ็บ 112

4

50

0.86

100

12

16

เฉลีย่ ต่อวัน

279 315

4

9 10.16 0.13

ในส่วนงบประมาณ 1 แสน จังหวัดตรังได้ดาเนินการประชุม 5 ครั้ง ส่งบุคลากรไปประชุม
ระดั บ ชาติ และจั ดประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น 1 ครั้ ง โดยการประชุ ม ได้ เ ชิ ญ ภาคี
เครือข่าย ในยุทธศาสตร์ 5E ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์แนวทางที่จะแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของ
จังหวัดตรัง
ผลการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ
• พฤติกรรมคน
• รถและยานพาหนะ

• สภาพถนนและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรตามผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้มอบหมายให้
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการหรือจัดกิจกรรม เช่น ตารวจใช้การบังคับใช้กฎหมาย
ด้านถนน แขวงการทางได้ดาเนินการสารวจกลุ่มเสี่ยงและแก้ไข
ผลการดาเนินการ ระหว่าง พ.ค. 51 – ก.พ.52 พบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงทั้ง
ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต โดยกลุ่มอายุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 13 – 25 ปี รองลงมาเป็น
แรงงาน 26 - 35 ปี ประเภทถนนที่เกิดมากที่สุด คือ ถนน อบต.
ตารางเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุก่อน ล หลังดาเนิน ครงการ
พ.ค. 51- ก.พ. 52
พ.ค. 52- ก.พ. 53
ผลการดาเนินงาน
เพิ่ม / ลด
จานวนครั้ง
428
386
- 42
ผู้บาดเจ็บ
523
374
- 149
ผู้เสียชีวิต
103
94
-9
ประเภทถนน

ร้อยละ
อบต./หมู่บ้าน
37.62
ทางหลวงชนบท
29.72
ทางหลวงแผ่นดิน
20.51
ในเมือง/เขตเทศบาล
12.15
หลังจากการดาเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การตั้งด่านตรวจ ส่วนใหญ่เป็นการตั้งใน
เขตเมือง แต่การเกิดอุบัติเหตุพบมากในเขตชนบท ซึ่งเป็นถนน อบต. และถนนทางหลวงแผ่นดิน
คณะทางานจึงประชุมปรึกษาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา จึงได้จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ
ผู้บ ริหารขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบนโยบาย เชิญ
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมด้วย เพื่อจะได้ให้หน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษามีส่วนร่วมผิดชอบ
ท้องถิ่น เพื่อร่วมรณรงค์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมอบให้ท้องถิ่นไปดาเนินการจัดทาแผนและ
มอบให้ส่วนราชการอีก 9 ส่วน ร่วมกากับ และร่วมรณรงค์ และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้ง
จังหวัดโดยได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน
มอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ให้แก่ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา รับ
มอบหมาย รับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(1ตาบล1ส่วนราชการ)

บทสรุปจากจังหวัดตรัง
จุดเริ่ม
ใช้ข้อมูลสถิติเป็นจุดเริ่ม
หลักการ/แนวคิด
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม / เป็นเครือข่าย
กระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ระดับท้องถิ่น
มอบหมายภารกิจให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (1ตาบล1ส่วนราชการ)
จุดเด่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบเป็นนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา

จังหวัดสตล
จังหวัดสตูลมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ ปีละ 60 คน เฉลี่ยเดือนละ 5 คน
หรือประมาณ 20 คนต่อประชากรแสนคน และก่อนปี 2552 การดางานยังไม่มีรูปแบบการทางาน
อย่างสหวิชาชีพ ต่างคนต่างทาหน้าที่ของตนเอง หลังจากได้งบประมาณสนับสนุนจาก สอจร. มา
ให้ดาเนินการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสตูล ได้มีโครงการสืบสวนอุบัติเหตุ เป็น
โครงการหนึ่งที่มีกิจกรรมย่อยหนึ่งที่ใช้งบประมาณนี้ในด้านการบริหารจัดการ โดยเริ่มต้นได้อย่าง
มีทิศทางและสาเร็จตามเป้าหมาย
การดาเนินงานเริ่มจากการนาข้อมูลความเป็นจริงมากกว่าการเสนอแค่ตัวเลข เช่น การนาเสนอ
ข้อมูลอัตราการตาย 4 – 5 คน บาดเจ็บ 4 – 5 คน รถที่เกิดเหตุคือรถจักรยานยนต์ สาเหตุการเกิดเหตุ
เนื่ องจากเมาไม่ ขั บ การนาเสนอรูป แบบนี้ ข้ อ มูล ไม่ ส ดใหม่ การน าเสนอข้ อมู ล ควรน าข้อ มู ล
เหตุการณ์สาคัญ ๆ มานาเสนอให้กับสมาชิกได้เห็น ได้รู้สึกนึกคิด ได้ช่วยกันคิดและแก้ไขไปพร้อม
ๆ กัน จึงได้มีการสืบสวนอุบัติเหตุมาเป็นตัวจุดชนวน โดยนาข้อมูลของปี 2551 และช่วงต้นของปี
2552 พิจารณาคัดเลือกอุบัติเหตุรายสาคัญ เลือกกรณีที่มีผู้เสียชีวิต หรือ กรณีมีผู้บาดเจ็บหลายราย
หรือ จุดที่เกิดเหตุบ่อย หรือ กรณีที่ประชาชนสนใจ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ศึกษา วิเคราะห์
สาเหตุการเกิดเหตุแต่ละกรณี นาเสนอผลการศึกษาต่อสมาชิก/คณะกรรมการฯ ทราบข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุรายสาคัญเชิงลึก สู่การอภิปราย แสดงความคิดเห็นในการทา FOCUS GROUP กาหนด
แนวทางการป้องกันแก้ไข ซึ่งมีการศึกษา วิเคราะห์หลายรูปแบบขึ้นกับพนักงานสอบสวน จานวน
11 ราย
ตัวอย่างกรณีศึกษา
รถยนต์กระบะเสียหลักพลิกคว่าชนเสาไฟฟ้า ที่ถนนสายละงู ฉลุง ม.6 ต.ควนโพธิ์ อ.
เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2552 เวลาประมาณ 12.50 น
ลักษณะการเกิดเหตุ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2552 ผู้ขับรถยนต์กระบะ 4 ประตู ชาวปัตตานี บรรทุกผู้โดยสารทั้ง
ในห้องโดยสารและท้ายกระบะรวม 13 คน กลับจากการท่องเที่ยวถ้าภูผาเพชรเพื่อเดินทางไปเที่ยว
วังประจัน ตามถนนสายละงู - ฉลุง เมื่อถึงที่เกิดเหตุรถออกนอกทางเสียหลักชนเสาไฟฟ้าและพลิก
คว่าข้างทาง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 6 คน บาดเจ็บสาหัส 8 คนและรถยนต์เสียหายทั้งคัน
สาเหตุการเกิดเหตุและความสูญเสีย
 คน – ร่างกายอ่อนเพลียจากการเดินทางท่องเที่ยว พักผ่อน (นอน) ไม่เพียงพอ มีอาการ
หลับในขณะเกิดเหตุ

 รถ – รถยนต์ก ระบะ 4 ประตู ไม่เหมาะส าหรับใช้เป็น รถนั่งโดยสารเกิ นกว่า 5 คน
โดยเฉพาะกระบะบรรทุก ไม่ไ ด้ออกแบบมาเพื่ อให้คนโดยสาร แต่เพื่อบรรทุกสิ่งของ
เท่านั้น
เส้นทางสู่ความสาเร็จ คือ จุดเริ่มต้นของการทางานสืบสวนอุบัติเหตุของจังหวัดสตูล เกิด
การประชุมแลกเปลี่ยน พนักงานสอบสวนเป็นกลไกหลักในการสืบสวน ศึกษา วิเคราะห์ก ารเกิด
อุบัติเหตุ และการนาเสนอ ข้อมูลที่ได้เกิดจากผู้ปฏิบัติงานจริง และสดใหม่ มีการเลือก case ที่เกิด
บ่อยหรือน่าสนใจ ทาให้มีการศึกษาตรงประเด็น ซึ่งทาให้เกิดเครือข่าย ความตื่นตัว และเข้มแข็ง
มากขึ้น นามาสู่ความภาคภูมิใจ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน เนื่องจากเป็นกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยทางถนน ครั้งแรกของจังหวัดสตูล นอกเหนือจากกิจกรรมการรณรงค์และตั้งจุดตรวจ
ในช่วงเทศกาลสาคัญในปีที่ผ่านๆ มา
บทสรุปจากจังหวัดสตล
จุดเริ่ม
จาก MIS เริ่มการนาเสนอข้อมูลเชิงลึก
หลักการ/แนวคิด
ใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอข้อมูลให้สดใหม่
กระบวนการ
เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อนาไปสู่การป้องกันและแก้ปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุ
นาบทเรียนของปัญหาที่พบมาพัฒนา
จุดเด่น
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเป็นผู้เลือกคดีอุบัติเหคุ นาเสนอข้อมูลและวิเคราะห์หาสาเหตุ

จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดเก่าแก่ เป็น 8 จังหวัดนาร่องของการทางานเรื่องอุบัติเหตุตั้งแต่
เริ่มต้นโครงการฯ จนรัฐบาลประกาศให้งานอุบัติเหตุให้เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อปี 2546 ที่เริ่ม
โครงการฯ สสส. ให้งบประมาณมาตั้นต้นการดาเนินงานค่อนข้างมาก และลดลงเรื่อยๆ จาก 3 ล้าน
บาท เป็น 2 ล้าน 1 ล้าน และสุดท้าย 1 แสนบาท เมื่อมีเพียงงบบริหารจัดการจึงมีการปรับรูปแบบ
การดาเนินงานด้วยการพบผู้บริหารระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ขณะนั้นคือ ท่านผู้ว่าสมพร ใช้
บางยาง ซึ่งให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุค่อนข้างมาก
ตั้งแต่ปี 2546 – 2550 ได้ดาเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 1-2 ตามแนวทางยุทธศาสตร์การ
ป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร 5 E มีการดาเนินการ Focus Group จัดทาแผนสุขภาพจังหวัด
สงขลา โดยได้ ก าหนดประเด็ น อุ บั ติ เ หคุ จ ราจรเป็ น หนึ่ ง ในแผนสุ ข ภาพ ซึ่ ง ท่ า นผู้ ว่ า แต่ ง ตั้ ง
คณะทางานเร่งรัดการปฎิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร จังหวัดสงขลา (คาสั่ง จังหวัด
สงขลา ที่ 426/2548) เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน โดยจังหวัดสงขลาได้จัด
รณรงค์ ใ นการขั บ ขี่ ป ลอดภั ย เปิ ด ไฟใส่ ห มวก และเป็ น จั ง หวั ด แรกๆของประเทศที่ ป ระสบ
ความสาเร็จในการรณรงค์นี้
แนวทางหรือแนวคิดในการดาเนินงานใช้แนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของ ศาสตราจารย์
นพ.ประเวศ วะสี

จากการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรมักแก้ที่ปลายเหตุ จึงมี
คิดว่าจะทาอย่างไรให้เด็กมีความรู้และจะทดแทนคนรุ่นต่อ ๆ ไป จึงมามุ่งเน้นในเด็กนักเรียน และ
สถานศึกษา เช่น หมวกกันน็อกกับเด็ก ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ทั้งอบจ.
อบต. หรือเทศบาลสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินตามแผนสุขภาพ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ

อาศัยวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุโดยตรงในพื้นที่ เช่น ตารวจ สาธารณสุข หรือเหยื่อเมาแล้วขับ
มาเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ในปี 2551 มีการทบทวนแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา (ประเด็นอุบัติเหตุจราจร) พบว่า ผู้
ประสบเหตุจะมีอายุระหว่าง ๑๔ – ๓๙ ปี เยาวชน วัยรุ่นเป็นวัยที่ประสบอุบัติเหตุสูงสุด จากการขับ
รถซิ่ง จึงได้เกิดโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์ปัญหาร่วม ครู
ผู้ปกครอง นักเรียน ในโรงเรียนมหาวชิราวุธ และโรงเรียนวิเชียรชมสงขลา
โครงการความร่วมมือลดอุบัติเหตุจราจร “สงขลามหาวชิราวุธ โมเดล” (ภายใต้แผนสุขภาพ
จังหวัดสงขลา ปี 2551) ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Setting) ผลการดาเนินงานความ
ร่วมมือลดอุบัติเหตุจราจร
1.โครงการเตื อ นก่ อ นสายร่ ว มใจช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ ก ระท าผิ ด นั ก เรี ย นได้ รั บ การดู แ ล
ช่วยเหลือ จานวน 20 ราย โดยความร่วมมือจาก ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ตารวจภูธรเมืองสงขลา
2. ประสานติดตั้งไฟกระพริบ สี่แยกถนนหน้าโรงเรียนความร่วมมือจากเทศบาลนครสงขลา
3. กิจกรรมทักษะชีวิตพิชิตอุบัติเหตุ ในชั่วโมงทักษะชีวิต 6 ชั้น 6 คาบ ความร่วมมือจาก
วิทยากร “เหยื่อเมาแล้วขับ” และตารวจจราจรเมืองสงขลา บรรยายประสบการณ์ตรงกับชีวิตที่เหลือ
และกฎหมายจราจร
4. พัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระจายเสียง (ดีเจนักเรียน) ความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน สนับสนุนวิทยากร / นักจัดรายการวิทยุ
5. อบรมขับขี่ปลอดภัย พร้อมจัดให้มีการสอบใบอนุญาตขับขี่รถให้กับนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนทุกคน ที่มีสิทธิได้รับใบอนุญาตขับขี่ โดย ร่วมกับโครงการขั บขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎ
จราจรจังหวัดสงขลา
6. โครงการจิตอาสาเพื่อผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน(EMS Junior) ความร่วมมือจากอาสากู้ชีพ เครือข่าย
ศูนย์นเรนทรสงขลา
7. ประกวดสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุประเภทการ์ตูนเล่มเล็ก และ
โปสเตอร์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
8. แสดงนิทรรศการ“สงขลามหาวชิราวุธโมเดล” ปี 2551 ในวัน “รวมพล คนรัก ม.ว.” ครั้งที่ 3
จากการดาเนินงานโรงเรียนต้นแบบ “สงขลามหาวชิราวุธ โมเดล” ได้มีการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ด้วยการ บรรจุหลักสูตรการเรียนรู้ “ทักษะชีวิต” ด้านอุบัติเหตุจราจร จัดทาแบบบันทึกพฤติกรรม
นักเรียน และแฟ้มความดี และขยายผลสู่สถานศึกษาเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับชมรมลด
อุบัติเหตุเมืองหาดใหญ่ ขณะนี้ได้ประสานกับบริษัทโตโยต้า เพื่อให้โมเดลนี้ได้ขยายไปสู่ที่อื่น ๆ

ด้วย นอกจากนีเ้ ครือข่าย หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องผลักดันให้ผู้บริหารกาหนดเป็นนโยบายของ
สถานศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย
ในปี 2552 มีการเชิญพระสงฆ์ที่เป็นครูสอนศาสนานาไปประยุกต์กับคาเทศน์เพื่อสอนคน
ที่เข้าวัด ไปฟังเทศน์ฟังธรรมในวันพระ “ธรรมะกับการป้องกันอุบัติเหตุจราจร” “ฝ่าอุ้งมือมรณะ
ตารวจ หมอ พระ” ด้วยการถวายความรู้พระสงฆ์ / วิเคราะห์อริยสัจจะ 4

นอกจากการดาเนินงานในสถานศึกษาและผู้นาศาสนาแล้ว จังหวัดสงขลายังใช้งบประมาณ
จากสอจร.ในการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร จัดเวทีและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุระดับพื้นที่ 6 พื้นที่ นาร่อง ใน 6 อาเภอ
บทสรุปจากจังหวัดสงขลา
จุดเริ่ม
เป็นจังหวัดนาร่องในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ระยะที่ 1
หลักการ/แนวคิด
แนวคิด สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
กระบวนการ
พัฒนาเครือข่ายการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรอย่างต่อเนื่อง
ขับเคลื่อนการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จุดเด่น
ขับเคลื่อนจากเครือข่าย และภาคีที่เกี่ยวข้องกาหนดเป็นนโยบายของสถานศึกษา ในการ
บรรจุหลักสูตรการเรียนรู้ “ทักษะชีวิต” ด้านอุบัติเหตุจราจร
การมีส่วนร่วมของผู้นาศาสนา “ธรรมะกับการป้องกันอุบัติเหตุจราจร”

จังหวัดพัทลุง
ข้อมูลที่น่าสนใจ จากศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนพัทลุงในช่วงเทศกาลปีใหม่
2550 – 2551 พบว่า ในปีใหม่ 2552 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 10 ผู้บาดเจ็บลดลง ร้อยละ
44 แต่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น เท่าตัว และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 พบว่า ในเทศกาลปีใหม่มีการเกิด
อุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น

จานวนครั้ง
ผู้บาดเจ็บ
ผู้เสียชีวิต

ปีใหม่ 51
40
41
2

ปีใหม่ 52
36
23
4

ปีใหม่ 53
62
73
4

ผลต่างปี 52 -53
170%
217%
0%

ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ( ข้อมูลจากตารวจภูธรจังหวัดพัทลุง )
ปีงบประมาณ
2550
2551
2552

จานวนผู้เสียชีวิต (ราย)
108
93
111

จากข้อมูลดังกล่าว จึงได้มีการทบทวนกิจกรรมที่ได้ดาเนินการว่า สาเหตุใดในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2553จึงมีผู้บาดเจ็บจาก 23 เป็น 73 รายเพิ่มขึ้นกว่า 217% และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายปีจาก
ตารวจ พบว่า ในปี 2552 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเพิ่มขึ้นจาก 93 รายเป็น 111 ราย โดยสิ่งที่
อยากให้เกิด คือ การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับ บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมดาเนินการอย่าง
จริงจัง ต่อเนื่อง มีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีจิตสานึกใน
การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยมากขึ้น และมีส่วนร่วมในการดาเนินการมากขึ้น นอกจากนี้ควรมี
ฐานข้อมูลเชิงลึก เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง เพื่อกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างมีระบบ
ต่อไป
กิจกรรมที่ได้ดาเนินการแล้ว คือ การประชุมคณะทางาน ฯ การจัดทาแผนปฏิบัติการฯ
จังหวัดพัทลุง เริ่มมีทีมภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ให้ความสนใจ และร่วมบูรณาการ
มากขึ้น เกิดแผนปฏิบัติการฯ 2553-2555 ซึ่งได้เชื่อมโยง กับแผนงานของหน่วยงาน / แผน อปท.
บางส่วน

สิ่งที่เกิดหลังจากการดาเนินการ คือ ผู้บริหารให้ความสาคัญมากขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
ให้แนวคิดไว้ว่า การทางานกับเรื่องของประชาชน การรณรงค์เป็นเรื่องที่สาคัญ ทาอย่างไรก็ได้ให้
เขารับรู้ เข้าใจแล้วปฏิบัติ การจะทางานให้สาเร็จได้นั้นคือเครือข่าย การจะทาให้เครือข่ายเข้มแข็งได้
นั้นคือแกนนา ต้องอดทน ต้องขยัน ต้องหมั่นคุย ต้องพบกันบ่อยขึ้น พบกันมากขึ้น มีปัญหาอะไรก็
มาพบกันมาคุยกัน มาร่วมกันคิดร่วมกันทา ร่วมกันไปสู่ความสาเร็จ ซึ่งขณะนี้เครือข่ายให้ความ
สนใจมากขึ้น หน่วยงานร่วมกับจับมือกันแน่นมากขึ้นในการก้าวไปสู่ความสาเร็จในวันหน้า
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ คือ “ ทีมงาน และ เครือข่าย ” ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
มีความสาคัญยิ่ง ที่ต้องร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมยินดีกับความสาเร็จ จะนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น ถูกที่ ถูกเวลา และ เป็นไปตามที่คาดหวัง
บทสรุปจากจังหวัดพัทลุง
จุดเริ่ม
ข้อมูลอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น
หลักการ/แนวคิด
การสร้างเครือข่ายภาคี และการทางานแบบสหวิชาชีพ ที่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหา
ร่วมยินดีกับความสาเร็จ
กระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ขับเคลื่อนการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมแบบสหวิชาชีพ
จุดเด่น
ผู้บริหารให้ความสาคัญและแนวคิดในการดาเนินงาน
เครือข่ายการทางานนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร

จังหวัดนราธิวาส
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การดาเนินงานการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรมีข้อจากัด
หลายประการ เช่น
- ความแตกต่างทางภาษา ศาสนา
- ความแตกต่างทางอัตลักษณ์
- ความหวาดระแวงต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
- การก่อความไม่สงบ การก่อเหตุรายวัน
จัง หวัดนราธิวาสเมื่ อ ได้ง บประมาณจาก สอจร. ได้ มีก ารทบทวนบทเรีย นจากสิ่งที่ไ ด้
ด าเนิ น การ พบว่ า จั ง หวั ด นราธิ ว าสมี ฐ านที่ เ ข้ ม แข็ ง ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามสนใจ ส่ ว นใหญ่ ก าร
ประสานงานเป็นแนวราบ ซึ่งการเข้าถึงใจของชาวนราธิ วาส เข้าถึงท้องถิ่นนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
จะเข้าถึงใจประชาชน ต้องมีวิธีการ มียุทธวิธี ทีมงานจึงมีการวางแผน มีการพบปะพูดคุยแสวงหา
ความร่วมมือ และสุดท้ายจากบทเรียนทาให้เกิดนวตกรรม คือการศึกษาตระแกรงใส่หมวกนิรภัย
ท้ายมอเตอร์ไซค์ นอกจากนี้ยังมีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 E เช่น
การบังคับใช้กฎหมาย ด้วยการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตั้งจุดเคลื่อนที่เร็วช่วงเทศกาล ใช้
มาตรการทางกฎหมายกระตุ้นให้สวมหมวกกันน็อค
การให้ ค วามรู้ แ ละการประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น การรณรงค์ ใ นช่ ว งเทศกาล ผลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ การรณรงค์ประชาชนทั่วไป
การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย เช่น สานักงานปภ.นราธิวาส ประชาสัมพันธ์ สภ.
เมืองนราธิวาส สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ สข. นราธิวาส อบจ.
นราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส บริษัทประกันภัย
การดาเนินงานของจังหวัดนราธิวาสเน้นยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งปัญหาสาม
จังหวัดชายแดนจังหวัดภาคใต้ที่มีผู้ก่อความไม่สงบ มีผู้ก่อเหตุเผาเมืองนราธิวาส ช่วงที่ผ่านมา จึง
ศึกษาวิธีการว่าเขามีวิธีการอย่างไร จึงสามารถดึงมวลชนได้
ยุทธศาสตร์ คือ การเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา การเข้าใจคือ พื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด การที่จะไป
พูดคุยกับชาวบ้านโดยตรง จะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นมุสลิม เพื่อไปพูดสื่อสารภาษา
ของเขา ให้เขาเข้าใจ เป็นศาสนาของเขา และสุดท้ายคือให้ผู้นาชุมชนเป็นผู้ประสานงาน แต่สาคัญที่
ต้องให้ความจริงใจกับพวกเขาชาวบ้านก็จะมีส่วนร่วม ความจริงใจก็จะเกิด จากการใช้แนวคิดสู่
การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาเป็นแก่นเป็นหลักของการดาเนินงาน ทาให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวอย่าง Case เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ มีรถกระบะชนที่สี่แยก ทาให้เกิดอัดก็อปปี้กับต้นไม้
ทาให้มีผู้บาดเจ็บ และไม่สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ ผู้บริหารประชุมหารือกันเกี่ยวกับการตัด
ถ่างเพื่อช่วยผู้บาดเจ็บ

บทสรุปจากจังหวัดนราธิวาส
จุดเริ่ม
ทบทวนบทเรียนจากสิ่งที่ได้ดาเนินการมา
หลักการ/แนวคิด
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา หาแนวร่วม และจริงใจ
กระบวนการ
ทางานแนวราบ แบบไม่เป็นทางการ
เริ่มจากการบังคับใช้กฎหมาย
สร้างความเข้าใจของชุมชน พื้นที่ ชาวบ้าน
ใช้เจ้าหน้าที่ ผู้นาศาสนา เครือข่ายเหยื่อมาเป็นแนวร่วมทางการทางาน

จุดเด่น
- ผู้บริหารและทีมงานเข้มแข็ง
- สามารถประสานงานในแนวราบความสัมพันธ์ดีมาก
- ทีมงานมีการประชุมวางแผนแก้ปัญหาติดตามงานอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดภเกต
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานตามการสนับสนุนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน (สอจร.)ของจังหวัดภูเก็ต คือ
1. เพื่อขับเคลื่อนคณะทางาน ซึ่งปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนอย่างมีแบบแผน
2. เพื่ อ พั ฒ นาภาคี เ ครือ ข่ า ยในจั ง หวั ด ทั้ง 6 ยุ ท ธศาสตร์ (การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย,
วิศวกรรมจราจร, การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ความรู้ , การมีส่วนร่วมเสริม
กาลัง, การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการติดตามประเมินผล)
แนวทางการขับเคลื่อนคณะทางาน และพัฒนาเครือข่ายของจังหวัดภูเก็ต จะใช้ฐานข้อมูล
MIS ใช้ เ หตุก ารณ์ปั จ จุบั น น่า สนใจ และนโยบายระดั บชาติ ถึงท้อ งถิ่นมาเป็น สิ่ง กระตุ้น และ
ดาเนินงานด้วยหลักการ PDCA และพัฒนาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เครือข่ายและคณะทางานมี
ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
สาหรับข้อมูลของจังหวัดภูเก็ต จะนาข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับนโยบาย
ชาติ เช่น เมาไม่ขับ และข้อมูลใหม่ ๆ 7 วันขับขี่ปลอดภัยเทิดไท้องค์ราชัน ในเทศกาลปีใหม่ นามา
เป็ นไฮน์ไ ลท์ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารกระตุ้ นคณะท างาน เป็น ช่ วงเวลาต่า ง ๆ เช่ น ช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ หรือกิจกรรมของท้องถิ่นขึ้นอยู่ว่าท้องถิ่นนั้นจะมีกิจกรรมอะไร และเมื่อได้ฐานข้อมูลที่
เปลี่ย นแปลงและน่า สนใจต้องนาเสนอข้อมูล ในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมทางานได้เห็นอย่ างชัดเจน
(Powerpoint) โดยฐานข้อมูลที่ใช้ อาจใช้ฐานข้อมูลที่เปรียบเทียบกับปีปัจจุบัน กับปีที่แล้วว่าเป็น
อย่ า งไร และทั้ ง นี้ ต้องขึ้ นอยู่ กั บ แผนและบริบทของจังหวัด ถึงแม้ว่า ในปี 2553 กิจกรรมขับขี่
ปลอดภัยเทิดไท้องค์ราชันของจังหวัดภูเก็ตจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเพิ่มขึ้น 8 ราย แต่ก็ให้
ถือโอกาสนี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการทางาน และวิเคราะห์ข้อมูลถึงกลุ่มเสี่ยง สาเหตุ แล้วนาผล
การวิเคราะห์นั้นนามาสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการทางานตามยุทธศาสตร์ 5 E

นอกจากข้อมูลที่ต้องพร้อมที่จะนาเสนอคณะทางานเพื่อขับเคลื่อน และต้องพร้อมนาเสนอ
ผู้ที่สามารถผลักดันการดาเนินงานของเครือข่าย
ส่วนการดาเนินการขับเคลื่อนคณะทางาน จะดาเนินการในรูปแบบการประชุมทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการตามบริบทหรือสถานการณ์ ภายใต้แนวคิด 5 ช โดยใช้ MIS เป็นสิ่ง
กระตุ้น/เชื่อมในการประชุม

ในปี 2553 จังหวัดยังมีการเชื่อมภาคีเพิ่มขึ้นเพื่อประสานความร่วมมื อในการดาเนินงาน
ตามยุทธศาตร์ 6 E ด้วยการนาเสนอสถานการณ์/ข้อมูลของการเกิดอุบัติเหตุจราจร การดาเนินงาน
มีดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
- การประสานข้อมูลและปรึกษาหารือกับอัยการจังหวัด , ผู้พิพากษา เพื่อหาแนวทางใน
การบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มงวดมากขึ้น

- การใช้ ก ล้อง CCTV
เพื่ อสนับ สนุนการปฏิบัติงานด้า นการบังคับใช้ก ฎหมาย
ในพื้นที่เทศบาลเมืองภูเก็ต
- โครงการกวดขันวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุ365 วัน เพื่อจับกุมผู้กระทาความผิดวินัย
จราจร เป้าหมาย คือ จานวนการเรียกตรวจเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 10
2. ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรมจราจร โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย เช่น
ปรับปรุงพื้นผิวถนน เพิ่มไฟสะท้อนแสง ทาสีเส้นจราจรในพื้นที่ที่เป็นเสี่ยงภัย เพื่อลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเสี่ยงฯและอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเสี่ยงดังกล่าวลดลงร้ อย
ละ 10 โดย แขวงการทางภูเก็ ต สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ ต และองค์ก รปกรองส่วน
ท้องถิ่น
3. ยุ ทธศาสตร์ด้านวิศวกรรมจราจร ถึงแม้ว่าถนนของภูเก็ตจะมีการปรับปรุง ถนนอยู่
ตลอดเวลา แต่จานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตยังไม่ลดลง จึงขอความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิค ใน
การตรวจวัดสภาพถนน และตารวจทางหลวงในการตรวจวัดความเร็วรถ นอกจากนี้ยังมีการบูรณา
การกาลังจากเจ้าหน้าที่สายตรวจ สนง. ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ สนง. ปภ. จ.
ภูเก็ต สมาชิก อปพร.สังกัดศูนย์ อปพร.จังหวัดภูเก็ต และกาลังสมาชิก อปพร.ในพื้นที่ ดาเนินการ
จัดทีมสายตรวจ ใช้ชื่อชุดสายตรวจว่า สายตรวจเฝ้าระวังอุบัติเหตุจังหวัดภูเก็ต เพื่อสารวจจุดเสี่ยง/
จุดไม่ปลอดภัย/จุดอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และนาข้อมูลที่ได้แจ้งหารือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมจราจรหรือปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป
4. ยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการมีส่วนร่วมและ Empowerment
สานักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และ สนง.ปภ.จ.ภูเก็ต ได้ร่วมจัดทา
โครงการอาสาจราจร ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรและปลูกฝังจิตสานึก/ทัศนคติที่ดี
ด้า นความปลอดภัยทางถนน ในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในระดับมัธ ยมศึก ษา โครงการสนามจราจร
เยาวชนเสริมสร้างจิตสานึกความปลอดภัย จัดทาป้ายไวนิลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การทาสปอต
วิทยุประชาสัมพันธ์ทางรายการ Phuket radio pool และเคเบิ้ลทีวี การจัดทาคู่มือขับขี่ปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุทางถนน การทาสื่อให้ทางด้านเคเบิ้ลทีวี เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ เช่น การ
สัมภาษณ์เหยื่อเมาแล้วขับ การใช้กล้อง CCTV เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้
กฎหมายในพื้นที่เทศบาลเมืองภูเก็ต
5. ยุทธศาสตร์ด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจากการคมนาคม เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยองค์การบริหารส่วน
ตาบลป่าคลอก ตาบลป่าคลอก อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

6. ยุทธศาสตร์ด้านการติดตามและประเมินผล โดยการจัดการประชุมคณะทางานทบทวน
และวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

บทสรุปจากจังหวัดภเกต
จุดเริ่ม
ใช้ฐานข้อมูล MIS
หลักการ/แนวคิด
แนวคิด 5 ช. PCDA ใช้
กระบวนการ
เน้นการขับเคลื่อน คณะทางานและการพัฒนาเครือข่าย
ใช้ต้นทุนเดิม ข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่
เชื่อมการทางาน และแสวงหาความร่วมมือกับภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งรูปแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในท้องถิ่น
จุดเด่น
มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
มีความร่วมมือจากภาคีที่หลากหลาย

