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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตของประชากรไทยต่อจากโรคเรื้อรังทั่วไป โดยมี
ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทางานเป็นส่วนใหญ่ องค์การสหประชาชาติได้รวบรวมข้อมูลทั่ว
โลก พบว่าปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 1 ล้าน 3 แสนคน ขณะที่ สาธารณภัยอื่นๆ แม้จะมี
ความรุนแรง แต่เทียบไม่ได้กับอุบัติภัยทางถนน และอาจมีผู้เสียชีวิตสูงถึงปีละ 1.9 ถึง 2 ล้านคน หากไม่หา
ทางแก้ไขโดยเร่งด่วน สาหรับในประเทศยังมีสถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บที่สูงอยู่ โดยเฉพาะการพิการ โดยแต่
ละปีมีผู้พิการถึงขั้นทุพพลภาพสูงถึง 5,000 คนต่อปี เมื่อเปรียบเทียบสถิติขององค์การอนามัยโลก สถิติของ
ประเทศไทยมีผู้สูญเสีย 19.6 คนต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งยังสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์ที่มีผู้
สูญเสีย 4.8 คน ต่อ 100,000 คน สานักงานตารวจแห่งชาติได้สรุปสถิติอุบัติเ หตุในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.
2540 – พ.ศ.2552) พบว่า อุบัติเหตุทางถนนทาให้มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 12,000 ราย และผู้บาดเจ็บเฉลี่ย 62,000
ราย ส่งผลต่อความเสียหายทางทรัพย์สินจาก 1,500 ล้านบาทในปี พ.ศ.2540 เพิ่มขึ้นเป็น 12,000 ล้านบาทใน
ปี พ.ศ. 2552 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสาคัญ ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ และวันหยุดยาว เป็นต้น
ถนนพระรามที่ 2 นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงสาคัญในการเกิดอุบัติเหตุของพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งถนน
พระรามที่ 2 (Thanon Rama II) หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ธนบุรี -ปากท่อ)
มีความยาวรวม
84 กิโลเมตร โดยแยกจากถนนสุขสวัสดิ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 303) ในพื้นที่ เขตจอมทอง และตัดผ่าน
พื้นที่ เขตบางขุนเทียน (กรุงเทพมหานคร) จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม แล้วสิ้นสุดที่ถนนเพชร
เกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) บริเวณทางต่างระดับ วังมะนาว อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เริ่ม
เปิดใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2516 ในช่วงระยะแรกเป็นทางหลวงแผ่นดินขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง
ต่อมาเมื่อมีผู้สัญจรไปมาบนถนนสายนี้เป็นจานวนมาก จนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งสภาพพื้นที่ที่เป็นบริเวณ
ดินอ่อนตลอดสายทาง ผ่านท้องทุ่งนาเกลือ สวนมะพร้าว จึงเป็นสาเหตุทาให้คันทางมีการทรุดตัว ดินอ่อนสูง มี
น้าท่วมเป็นช่วง ๆ ผิวจราจรเกิดความเสียหาย ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนมาก จึงได้มีโครงการก่อสร้าง
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2530 โดยขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร แล้ว
เสร็จในปี พ.ศ. 253
ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ได้มีการขยายช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจรเป็น 8 ช่องจราจร ระหว่างทางแยก
ต่างระดับบางขุนเทียน - นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (กม.12+000-กม.34+000) ความยาวรวมประมาณ 22
กิโลเมตร เพื่อรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้ น จากการขยายการก่อสร้างถนนพระรามที่ 2 ช่วงดาวคะนอง และ
ถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก จากบางบัวทอง-บางขุนเทียน ตอน 1, 2 และ 3 ให้สอดคล้องต่อเนื่องกัน
ตลอดสาย โดยดาเนินการก่อสร้างส่วนที่สาคัญเฉพาะทางคู่ขนานด้านขาเข้าและขาออกข้างละ 2 ช่องจราจร
1

เพื่อประหยัดงบประมาณก่อสร้าง ปัจจุบันเพื่อเป็นการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้ น ซึ่งถนนพระราม
ที่ 2 เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักไปสู่ภาคใต้ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดเทศกาล กรมทาง
หลวงจึงทาการก่อสร้างโครงการส่วนต่อขยายจนถึงทางต่างระดับวังมะนาว (กม.34+000-กม.84+041) โดย
ขยายช่องจราจรจากเดิม
4 ช่องจราจรเป็น 6 - 8 ช่องจราจร โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ก่อสร้าง
แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
จากการศึกษาของ ผศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เรื่อง “งานศึกษา
ค่าความเสียดทานของผิวทางที่มีผลต่อความปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษา ผลกระทบของน้าเมือกปลาบนถนน
พระราม 2 จ.สมุทรสาคร” สนับสนุนโดย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า ได้วิเคราะห์การ
เกิดอุบัติเหตุในเชิงลึก หลังพบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2544 – พ.ศ.2551
ถ.พระราม 2 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร
มีอุบัติเหตุอันตรายข้างทางหรืออุบัติเหตุรถตกข้างทางมากกว่าถนนพระราม 2 ที่ตัดผ่าน จ.สมุทรสงครามถึง 7
เท่า อัตราการตายมีมากกว่าถึง 6 เท่า เพราะถนนพระราม 2 ที่ผ่านสมุทรสาคร มีรถบรรทุกขนส่งปลาและ
อาหารทะเลเป็นจานวนมาก จึงสันนิษฐานว่า น้าเมือกปลาที่ไหลลงมาบนถนนทาให้ถนนลื่น และเกิดอุบัติเหตุ
ได้ง่าย ผลการศึกษาชี้ว่า พื้นที่จ.สมุทรสาคร ในช่วงเวลาเช้ามีการขนส่งอาหารทะเลออกจากตลาด มีรถบรรทุก
ทั้ง 4 ล้อ และ 6 ล้อมีทั้งรถที่ปิดฝาภาชนะ และไม่ปิดฝาภาชนะ ซึ่งพบว่า ในจานวนรถบรรทุกทั้งหมดที่วิ่ง
ออกมาจากตลาดทะเลไทย มีจานวนรถที่มีน้ารั่วไหลลงสู่ผิวถนนถึง 60% ทาให้ผิวถนนมีสภาพแฉะ ลื่นและส่ง
กลิ่นเหม็น ซึ่งจากการติดตามการจับกุมรถเหล่านี้ ทาได้ค่อนข้างยาก เพราะถ้ามีการตั้งด่าน รถบรรทุกจะไม่
เดินทางออกมา แม้ว่าสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จะมีจานวนลดลง แต่ความเสียหายกลับมี
มูลค่าสูงขึ้น และยังคงมีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้พิการอย่างต่อเนื่อง นับว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังมี
ความสาคัญมาก โดยเฉพาะบริเวณถนนพระรามที่ 2 ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรสาคัญเพื่อมุ่งหน้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ภาคใต้ ดังนั้นจึงควรมีการ
ค้นหาแนวทางการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ภาคกลาง
เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนทั้งในระดับชุ มชน ระดับจังหวัด และใน
ระดับภาคต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด
และระดับชุมชน
2. เพื่อแสวงหา และพัฒนาศักยภาพแกนนา Change Agent ในด้านการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดและระดับชุมชน
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3. เพื่อหนุนเสริมให้เกิดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้ได้
อย่างน้อย 4 โครงการต่อปี
4. เพื่อค้นหาแนวทางในการสร้างความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ระดับจังหวัด และระดับชุมชน
5. เพื่อวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ชุดความรู้จากการดาเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยและขับเคลื่อนสู่การสร้างกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านความปลอดภัยทางถนน
1.3 กลุ่มเป้าหมาย
1.คณะทางานศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ในพื้นที่ถนนพระราม 2 ซึ่งใน
ระยะแรกจะเน้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนหน่วยงานต่าง
ๆ เข้ามาทางานร่วมกันและจะขยายผลไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดราชบุรี เพชรบุ รี ในระยะต่อไป
เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
2.องค์การบริหารส่วนตาบล โรงเรียน และองค์กรชุมชนในพื้นที่ถนนพระราม 2 เช่น อบต.บางโทรัด
อบต. กาหลง อบต.นาโคก อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร อบต.แหลมใหญ่ อ.เมือง อบต.ยี่สาร อบต.แพรกหนาม
แดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
3.สถานประกอบการภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน ในพื้นที่ถนนพระราม 2 เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
บริษัทห้างร้าน สหกรณ์ประมงแม่กลอง จากัด เป็นต้น
4.องค์กรสาธารณะ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ เช่น มูลนิธิสว่างเบญจธรรม
สมุทรสงคราม ศูนย์คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น
5.เครือข่ายนักวิชาการและพี่เลี้ยง สอจร.ในระดับพื้นที่ โดยกระบวนการทางานจะใช้การประสานงาน
แบบเป็นทางการและการประสานงานที่ไม่เป็นทางการเพื่อเชื่อมโยงกลไกการทางานให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กาหนดเป้าหมายการทางานร่วมกัน สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน
ผ่านเวทีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวคิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งจะมีการทางานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล
ร่ ว มกั น การวางแผนการท างานร่ ว มกัน การสรุ ปบทเรี ยนร่ว มกัน สุ ด ท้า ยจะเป็ น การก าหนดทิ ศ ทางการ
แก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจากบทเรียนและประสบการณ์ในการเสริมพลังชุมชนในการทางานร่วมกัน
1.4 กระบวนการทางาน
ระยะที่ 1 (ระยะเวลา 15 เดือน ระหว่าง1 พฤษภาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2555)
สร้างกลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ เอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้อง ภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ทั้งใน
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ระดั บ พื้ น ที่ถ นนพระราม 2 ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ ชุ ม ชน โดยการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล และการจั ด เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสวงหาและพัฒนาศักยภาพแกนนา Change Agent และพัฒนาให้เกิดโครงการวิจัยที่
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบในด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการผลักดัน
นโยบายระดับพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
1.5 พื้นที่ดาเนินการ
พื้น ที่ตามเส้น ทางถนนพระราม 2 ทั้งในระดับจังหวัดและระดับชุมชน ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสงคราม ราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี
1.6 วิธีการดาเนินโครงการ
1.ประสานและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายคน ข้อมูล ความรู้ ด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านการทาแผน
ที่ทางสังคม( Social Mapping) ในพื้นที่ถนนพระราม 2 ทั้งในระดับจังหวัดและระดับชุมชน
2.จั ดเวทีแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ เพื่อขับ เคลื่ อนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ถนน
พระราม 2
3.จัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนาระดับจังหวัดและระดับชุมชนเพื่อสร้างแนวคิดงานวิจัยท้องถิ่น
4.พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อท้องถิ่นในประเด็นความปลอดภัยทางถนน
5.ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
6.การพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เชื่อมโยงประเด็นความปลอดภัยทางถนน เช่น
การเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์จุดเสี่ยง การถอดบทเรียน การศึกษาดูงานเรียนรู้ประสบการณ์การ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น
7.จัดเวทีเชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายภาคประชาสังคม
8.เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปบทเรียนการดาเนินงานความปลอดภัยทางถนน
9.จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการดาเนินงานเพื่อกาหนดแนวทางในการสร้างความปลอดภัยทางถนน
ระดับพื้นที่ระดับจังหวัด และระดับชุมชน
10.สังเคราะห์ชุดความรู้และจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ระยะที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2554 – เดือน กรกฎาคม 2555 (15 เดือน)
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1.8. กรอบแนวคิดในการดาเนินโครงการ
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1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
กิจกรรม
1.ประสานและเชื่อมโยงภาคี
เครือข่ายคน ข้อมูล ความรู้ ด้าน
ความปลอดภัยทางถนนผ่านการ
ทาแผนที่ทางสังคม( Social
Mapping) ในพื้นที่ถนนพระราม
2 ทั้งในระดับจังหวัดและระดับ
ชุมชน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานและภาคีเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในด้าน
ความปลอดภัยทางถนน

กลุ่มเป้าหมาย
-ภาคีเครือข่ายหน่วยงาน
องค์กรที่เกี่ยวข้องด้าน
ความปลอดภัยทางถนน

ระยะ
ระยะ 1

ระยะ 2

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

*

- เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านข้อมูลในระหว่าง
เครือข่ายคนทางานเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในถนนพระราม
2 ในระดับจังหวัดและชุมชน

-คณะทางาน

2.เพื่อใช้แผนที่ทางสังคมในการ
-หน่วยงานที่ร่วมทางาน
เชื่อมคน ข้อมูล ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน

- มีแผนที่แสดงจุดเสี่ยง แผนที่เครือข่ายคนทางาน กลไกการ
ทางานในระดับพื้นที่จังหวัดและระดับชุมชน

3.เพื่อสนับสนุนการจัดทา
ฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยทาง
ถนนในพื้นที่ถนนพระราม 2
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้าน
ความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่
ถนนพระราม 2

1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ขับเคลื่อนให้หน่วยงานและภาคี
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมใน
ด้านความปลอดภัยทางถนน

-ภาคีเครือข่ายหน่วยงาน
องค์กรที่เกี่ยวข้องด้าน
ความปลอดภัยทางถนน
-คณะทางาน

ผลลัพธ์

*

*

- เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านข้อมูลในระหว่าง
เครือข่ายคนทางานด้านความปลอดภัยทางถนนในถนน
พระราม 2 ในระดับจังหวัดและชุมชน
- เกิดกลไกการทางานร่วมกันในระดับพื้นที่ถนนพระราม 2

2.สร้างความสัมพันธ์ร่วมกันใน
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กลุ่มเป้าหมาย

ภาคีเครือข่ายหน่วยงานด้าน
ความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่
ถนนพระราม 2

-หน่วยงานที่ร่วมทางาน

ระยะ
ระยะ 1

ระยะ 2

ผลลัพธ์
ระดับจังหวัดและระดับชุมชน
- ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางการทางานร่วมกันระหว่างภาคี
เครือข่าย

3.จัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนา 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนา
-ภาคีเครือข่ายหน่วยงาน
ระดับจังหวัดและระดับชุมชนเพื่อ ระดับจังหวัดและระดับชุมชนเพื่อ องค์กรที่เกี่ยวข้องด้าน
ความปลอดภัยทางถนนสร้างแนวคิดงานวิจัยท้องถิ่น
สร้างแนวคิดงานวิจัยท้องถิ่น
แกนนาชุมชน-หน่วยงาน
ที่ร่วมทางาน

*

4.การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อ
1.เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยประเด็น
ท้องถิ่นในประเด็นความปลอดภัย อุบัตเิ หตุทางถนนในชุมชนพื้นที่
ทางถนน
ถนนพระราม 2

*

-เครือข่ายนักวิจัย
-พี่เลี้ยงนักวิจัย

-คณะทางาน
2.เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
การดาเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นใน -หน่วยงานที่ร่วมทางาน
ชุมชนพื้นที่ถนนพระราม 2

*

- ภาคีเครือข่ายได้พัฒนาศักยภาพ ปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
ทักษะการทางานที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
- แกนนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการทางานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- เกิดโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือในการลดอุบัติเหตุ การ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของภาคีเครือข่าย 4
โครงการ
- ชุมชน ปรับเปลี่ยนแนวคิดและทักษะการทางานที่เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วม
- แกนนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการทางานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
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5.ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย
เพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน

1.ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย
เพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน

กลุ่มเป้าหมาย
-เครือข่ายนักวิจัย

ระยะ
ระยะ 1

ระยะ 2

*

*

-พี่เลี้ยงนักวิจัย

ผลลัพธ์
-โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน 4 โครงการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- เกิดชุดความรู้ รูปแบบในการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน

-คณะทางาน
-หน่วยงานที่ร่วมทางาน

- เกิดกลุ่มภาคีเครือข่าย ที่มีความเข้าใจ และเป็นวิทยากร
แกนนาในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
-เกิดพื้นที่รูปธรรม 4โครงการถูกนาไปใช้ประโยชน์และขยาย
ผลสู่หน่วยงานต่างๆของภาคีเครือข่าย

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

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ดาเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นใน
ชุมชนพื้นที่ถนนพระราม 2

-เครือข่ายนักวิจัย
-พี่เลี้ยงนักวิจัย

-คณะทางาน
2.เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
การดาเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นใน -หน่วยงานที่ร่วมทางาน
ชุมชนพื้นที่ถนนพระราม 2

*

*

- ทีมนักวิจัย ภาคีเครือข่ายคนทางานสามารถนาความรู้และ
วิธีการไปปรับใช้ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทาง
ถนนได้
- เกิดเครือข่ายการเรียนรู้การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนนในพื้นที่ถนนพระราม 2 ในระดับจังหวัดและระดับ
ชุมชน
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทางานที่ปรับ
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วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะ
ระยะ 1

ระยะ 2

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็น
ต้น

ผลลัพธ์
วัฒนธรรมการทางานในระหว่างชุมชนและนักวิชาการ โดย
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
- ทีมนักวิจัยสามารถนาความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ในการ
ทางานวิจัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

7.จัดเวทีเชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย
วิชาการและภาคประชาสังคม
ด้านความปลอดภัยทางถนนใน
พื้นที่ถนนพระราม 2

1.เพื่อเชื่อมร้อยเครือข่ายวิชาการ -เครือข่ายนักวิจัย
และหนุนเสริมการดาเนินงานของ
-พี่เลีย้ งนักวิจัย
โครงการในชุมชนพื้นที่ถนน
-คณะทางาน
พระราม 2
2.เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ -หน่วยงานที่ร่วมทางาน
การดาเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นใน
ชุมชนพื้นที่ถนนพระราม 2

*

*

- เกิดการเชื่อมโยงความรู้จากนักวิชาการและชุมชนในการ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
- ได้ชุดความรู้ ภาคีคนทางาน จุดเสี่ยง จุดให้ความช่วยเหลือ
หน่วยงานที่ควรเข้ามาให้ความร่วมมือ
- ได้ข้อเสนอแนะและความร่วมมือจากภาคี เครือข่าย
- เกิดกลุ่มนักวิชาการและภาคประชาสังคมที่มีความเข้าใจ
และเชื่อมโยงเป็นวิทยากรแกนนาในการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน
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8.เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และสรุปบทเรียนการดาเนินงาน
ความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่
ถนนพระราม 2

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่อสรุปบทเรียนกระบวนการ -เครือข่ายนักวิจัย
ดาเนินงานในระยะที่ผ่านมา และ
-พี่เลีย้ งนักวิจัย
กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
-คณะทางาน
ของโครงการในระยะต่อไป
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนินงานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ระยะ
ระยะ 1

ระยะ 2

*

*

ผลลัพธ์
-โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน 4 โครงการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- เกิดชุดความรู้ รูปแบบในการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน

-หน่วยงานที่ร่วมทางาน

- เกิดกลุ่มภาคีเครือข่าย ที่มีความเข้าใจ และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทาง
ถนน
-เกิดพื้นที่รูปธรรม 4โครงการถูกนาไปใช้ประโยชน์และขยาย
ผลสู่หน่วยงานต่างๆของภาคีเครือข่าย

9.จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลจากผล
การดาเนินงานเพื่อกาหนด
แนวทางในการสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่
ระดับจังหวัด และระดับชุมชน

1.เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
ดาเนินงานร่วมกัน
2.เพื่อกาหนดแนวทางในการ
สร้างความปลอดภัยทางถนน
ระดับพื้นที่ระดับจังหวัด และ
ระดับชุมชน

-เครือข่ายนักวิจัย
-พี่เลี้ยงนักวิจัย
-คณะทางาน
-หน่วยงานที่ร่วมทางาน

*

*

-ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ทุนทางสังคม
สถานการณ์ปัญหา ความเคลื่อนไหวในพื้นที่ และได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน
-ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการทางาน สามารถ
วิเคราะห์และกาหนดเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
- เชื่อมโยงทุนทางสังคม คน และทรัพยากรในพื้นที่เพื่อช่วย
ให้การทางานประสบความสาเร็จ
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10.สังเคราะห์ชุดความรู้และ
จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
นาเสนอสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1.สังเคราะห์ชุดความรู้และจัดทา -เครือข่ายนักวิจัย
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
-พี่เลี้ยงนักวิจัย
2.นาเสนอชุดความรู้และข้อเสนอ
-คณะทางาน
เชิงนโยบายสู่หน่วยงานที่
-หน่วยงานที่ร่วมทางาน
เกี่ยวข้อง

ระยะ
ระยะ 1

ระยะ 2

*

*

ผลลัพธ์
- ได้ชุดความรู้และจ้อเสนอทางนโยบายในระดับพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและเชื่อมโยงไปสู่จังหวัด
ใกล้เคียง
-ได้นาเสนอชุดความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบายสู่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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บทที่ 2
ฐานคิดและกระบวนการทางาน
2.1 ฐานคิดในการดาเนินโครงการ
การสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนนับเป็นหัวใจสาคัญของการทางานของโครงการนี้ ซึ่งเป็น
การทางานในเชิงบูรณาการที่มีทั้งชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง
องค์ ก รพั ฒ นาต่ า ง ๆ ในพื้ น ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ถนนพระราม 2 ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
สมุทรสงคราม ราชบุรีและเพชรบุรี ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ โดยให้ความสาคัญกับกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการทางานร่วมกัน เนื่องจากการแก้ปัญหาอุบัติเหตุและการสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรในหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านนี้
จากบทเรียนและประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวกับมิติในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมในระดับ
พื้นทีแ่ ละการสร้างเครือข่ายในการทางานร่วมกัน พบว่าจะต้องอาศัยแนวคิดและกระบวนการที่เป็นเครื่องมือที่
เน้นให้”คน” ในชุมชน ในหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมคิดทบทวนสถานการณ์ ตั้งคาถาม ค้นหา
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล กาหนดแนวทางการแก้ปัญหา ทดลองแก้ปัญหา สรุปผลการทางานและหาคาตอบเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง งาน ซึ่ ง กระบวนการเหล่ า นี้ จ ะเข้ า มาในฐานะเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะเสริ ม พลั ง องค์ ก ร เสริ ม พลั ง ชุ ม ชน
(Empower) เพื่อให้ ชุมชนและบุ คลากรในองค์กรได้เข้ามาร่ว มกันจัดการตนเอง ซึ่งต้องอาศัยวิธีการที่
หลากหลายที่ส อดคล้ องกับ วิถีชีวิตของชุมชนและสอดคล้องกับวิถีการทางานของบุคคลากรในหน่ว ยงาน
องค์กรที่เกี่ย วข้อง ดังนั้ น จึงได้เลื อกใช้แนวคิดและกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น(Community-Based
Research : CBR) เป็นเป็นเครื่องมือหลักในการทางาน เนื่องจาก”งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” เป็นงานวิจัยแนวใหม่
ที่เน้นการให้คนในชุมชน ในหน่วยงานได้เข้ามาร่วมในกระบวนการวิจัยตั้งแต่การเริมคิด การตั้งคาถาม การ
วางแผนและการค้นหาคาตอบอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอันจะทาให้ชุมชนได้
เรียนรู้และสามารถแก้ปัญหาของตนเองโดยมีกระบวนการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
นอกจากนี้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นยังมีความต่างจากงานวิจัยอื่น ๆ ตรงที่ไม่ได้เน้น ”ผลงานวิจัย” เป็น
บทความวิชาการหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่ให้ความสาคัญกับการสร้างคนและกลุ่มคนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการวิจัย ที่จะใช้ความรู้และเหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหาของชุมชนและองค์กรด้วยตนเอง ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จึงเป็นงานวิจัยอีกแบบหนึ่งที่ไม่ยึดติดกับระเบียบแบบ
แผนทางวิชาการมากนักแต่เป็นการสร้างความรู้ในตัวคนในชุมชนและในองค์กรโดยมุ่งแก้ไขปัญหาด้วยการ
ทดลองทาจริงและมีการบันทึกและวิเคราะห์การทางานอย่างเป็นระบบ
ดังนั้นการดาเนินงานในโครงการนี้จึงมุ่งสร้างให้เกิดพื้นที่รูปธรรมที่ผ่านกระบวนการทางานภายใต้
แนวคิด”งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”จานวน 3 โครงการ ในระดับชุมชนและหน่วยงานองค์กรในระดับจังหวัด เข้ามา
มีบ ทบาทในการเป็ น พัน ธมิตรร่ว มเรี ย นรู้ ทางานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนเพื่อตอบคาถามหรือข้อสงสั ย
บางอย่างจากปัญหาอุบัติเหตุและการสร้างความปลอดภัยทางถนน ดังนั้นสิ่งสาคัญคือประเด็นคาถามและข้อ
12

สงสั ย นั้ น ต้องคมชั ด โดยมี การแยกแยะประเด็น ว่าข้ อสงสั ยนั้ นอยู่ ตรงไหน มีก ารหาข้อ มูล ก่ อนท า มี การ
วิเคราะห์ข้อมูล มีการวางแผนการทางานบนฐานข้อมูลที่มีอยู่และในระหว่างการลงมือทางานต้องมีการบันทึก
มีการทบทวนการทางานอย่ างต่อเนื่ อง มีการวิเคราะห์ ความส าเร็จและอุปสรรคอย่างสม่าเสมอเพื่อถอด
บทเรียนกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นออกมาให้ชัดเจน ตลอดจนนาบทเรียนไปใช้ปรับกระบวนการทางานต่อไป
ซึ่งในกระบวนการทั้งหมดจะดาเนินการโดยคนในชุมชนและในองค์กรที่เกี่ยวข้องเอง โดยมีพี่เลี้ยงจากภายนอก
ซึ่งในโครงการนี้จะเป็นหน้าที่ของทีมศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงครามเข้ามาร่วมตลอด
กระบวนการทางาน
2.2 กระบวนการทางาน
เนื่องจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นองค์กรที่ดาเนินงานอยู่ใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรีและเพชรบุรี เป็นพื้นที่ในการทางานโดยใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
เป็นเครื่องมือในการทางานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งถือเป็นการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ ดังนั้น
เมื่อมีความถนัดในการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นแล้ว แต่ยังขาดมิติในเรื่องความเข้าใจเรื่องอุบัติเหตุและความ
ปลอดภัยทางถนนจึงต้องมาศึกษาและทาความเข้าใจใน 2 ประเด็นเพิ่มเติมคือ ประเด็นแรกการทาความเข้าใจ
เรื่องอุบัติเหตุเหตุและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ ประเด็นที่สองเป็นประเด็นเกี่ยวกับสภาพบริบทพื้นที่กับ
ปัญหาอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน เพื่อจะได้รู้ว่าต้องมีทักษะความรู้และต้องสร้างการยอมรับจากส่วน
ต่าง ๆ เพียงใด รวมถึงการแสวงหาที มงานและภาคีความร่วมมือที่จะเข้ามาทางานร่วมกัน โดยเบื้องต้นทาง
ทีมประสานงานได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานไว้ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลบริบทพื้นที่เชื่อมโยงกับประเด็นอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะเป็น
ฐานในการตัดสินใจ กาหนดเป้าหมายงานในระดับพื้นที่และเลือกวิ ธีการดาเนินงานที่สอดคล้อง
และเหมาะสม โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลมือ 2 การเข้าร่วมเวที การพบปะพูดคุย การขอข้อมูล
และคาแนะนาการทางานในเรื่องต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ของจังหวัด พื้นที่ ลักษณะเฉพาะของ
พื้น ที่ที่เป็ น เอกลั กษณ์ ความหลากหลายของคน วิถีชีวิต วัฒ นธรรมองค์กร ลั กษณะปัญหา
สภาพของปัญหา ระดับความรุนแรงของปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาที่ผ่านมา การให้การ
สนับสนุนกลไกการทางานระดับพื้นที่/จังหวัด เป็นต้น โดยกระบวนการที่ทีมจะใช้ จะเน้นการ
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละท าความรู้ จั ก กั บ หน่ ว ยงานองค์ ก รและชุ ม ชนในพื้ น ที่ พ ร้ อ ม ๆ กั บ
การศึกษาข้อมูลเนื่องจากที่ผ่านมามีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นอุบัติเหตุและ
ความปลอดภัยทางถนนของแต่ละหน่วยงานองค์กรในพื้นที่แต่ข้อมูลเหล่านั้นมักใช้เฉพาะเพียง
หน่วยงานของตนเองเท่านั้น ดังนั้นกระบวนการในการศึกษาข้อมูลในการดาเนินงานครั้งนี้จึงมี
ความคาดหวังที่มากกว่าการได้เพียงข้อมูลแต่เป็นความคาดหวังที่จะต้องมีการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ข้อมูลร่วมกันผ่านกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากการเรียนรู้ข้อมูลร่วมกันจะ
ทาให้ภาคีต่าง ๆ เห็นความสาคัญ เห็นปัญหา จนลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาร่วมกันด้วยตัวเอง
โดยมีวิธีการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและวิถีชีวิต บริบทตามความเป็นอยู่ของแต่ละ
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

ชุมชนดังนั้นกระบวนการศึกษาข้อมูลจึงจาเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมผ่านเวทีพบปะพูดคุยอย่าง
ต่อเนื่องของภาคีที่เข้ามาร่วมงาน
การประสานงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมในการทางาน ซึ่งจะใช้ก ารประสานงาน
แบบเป็นทางการและการประสานงานที่ไม่เป็นทางการโดยใช้การประสานผ่านความสัมพันธ์
ส่วนตัวและการขอคาแนะนาจากคนคุ้นเคยและการประสานงานผ่านหนังสือ เช่น การส่งทีมงาน
เข้าไปพบและแนะนาตัว การส่งหนังสือขอข้อมูลจากหน่วยงาน การเชิญเข้าร่วมการประชุมกับ
กิจกรรมประชุมของหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน เป็นต้น
การจัดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุย แนะนาโครงการและสร้างความเข้าใจการดาเนินโครงการทั้ง
ในรูปแบบของการจัดเวทีระดับต่างๆ เช่นเวทีชุมชน เวทีหน่วยงานและการจัดกิจกรรมแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเชื่อมโยงชุมชน หน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในการกาหนดเป้าหมายการทางาน
ร่วมกัน การร่วมกันค้นหาแนวทางการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ที่เน้นการเรียนรู้
ร่ว มกัน อย่างต่อเนื่ อง โดยใช้แนวคิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการทางาน ตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ เริ่มจากการทาความเข้าใจโครงการ การลงพื้นที่เก็บข้อมูล การ
สรุปบทเรียน ถอดบทเรียน สังเคราะห์ ขยายผลและยกระดับงานสู่นโยบาย
การร่ วมกัน พัฒ นาโจทย์ วิจั ย ซึ่ งถื อเป็น งานขาขึ้ น ซึ่ง ถือ เป็ นขั้ นตอนส าคัญ ในกระบวนการ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพราะนอกจากจะเป็นการทาประเด็นคาถามหรือข้อสงสัยให้ชัดเจนร่วมกัน
แล้ ว
ยั ง มี เ ป้ า หมายที่ ส าคั ญ แฝงไว้ คื อ การทดสอบความอดทนและความอยากจะใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงของชุ มชนและหน่วยงานองค์กรซึ่งจะ
เป็นการคัดคนที่จะเข้ามาร่วมเป็นทีมวิจัยในโครงการ รวมถึงเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพราะงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมีความแตกต่างจากงานวิจัยแบบเดิมที่คุ้นเคยทั้ง
จุดเน้น เป้าหมายและกระบวนการวิจัย
การจั ด ท าข้ อ เสนอโครงการ ร่ ว มกั น เป็ น กระบวนการท างานที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการพัฒนาโจทย์แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนสาคัญเพราะในกระบวนการทางานการได้ร่วมจัดทา
ข้อเสนอร่วมกันและทาให้เกิดความเข้าใจและเห็นทิศทางการทางานที่ชัดเจนร่วมกันทั้งในส่วน
ของงานเนื้อหา กระบวนการและการบริหารจัดการโครงการ
การดาเนินการวิจัย ของทีมวิจัยซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่จะดาเนินการโดยนักวิจัยในโครงการตาม
แผนงานโครงการที่ได้กาหนดไว้โดยมีทีมพี่เลี้ยงจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรสงครามเป็นพี่เลี้ยงในการให้คาแนะนาและสนับสนุนการทางานตลอดโครงการ ตั่งแต่การ
เข้าร่วมวางแผน การเติมความรู้ การรวมถอดสรุปบทเรียน การให้กาลังใจ เป็นต้น
การผลักดันและการนาเสนอผลงานเพื่อสร้างรูปธรรมในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุและการสร้าง
ความปลอดภัยทางถนนในระดับต่าง ๆ ร่วมกันของภาคชุมชน องค์กรหน่วยงานร่วมกัน
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จากขั้นตอนการดาเนินงานตามกระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นทีมศูนย์ประสานงานวิจั ยเพื่อ
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามจะต้องให้ความสาคัญ โดยมุ่งเน้นการดาเนินงานที่มีการจัดกระบวนการที่ต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามฐานงานด้านอุบัติเหตุและการสร้างความปลอดภัยทางถนนที่ผ่านมาในเชิงข้อมูลที่แต่ละองค์กรได้
ดาเนินการมาแล้วในเรื่องความปลอดภัย ทางถนน ก็ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาฐานข้อมูล
เรื่องความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน รวมถึงจะเป็นการให้การสนับสนุนการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจที่จะ
เสริมศักยภาพการทางานของโครงการเพิ่มขึ้นผ่านการร่วมเรียนรู้และเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการทางานและ
ร่วมผลักดันในเชิงนโยบายตลอดจนขยายผลจากพื้นที่นาร่อง 3 โครงการสู่พื้นที่อื่นๆ ทั้งในตาบลใกล้เคียงและ
ในระดับจังหวัดต่อไป
2.3 เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการดาเนินการ
ถึงแม้แนวคิดงานวิจั ย เพื่อท้องถิ่น จะเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ของผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการวิจัยเพื่อเสริมพลังองค์กรหน่วยงานและเสริมพลังชุมชน แต่ภายใต้ขั้นตอนและกระบวนการทางาน
นั้นยังต้องอาศัย เครื่องมือ กระบวนการ เทคนิค วิธีการ อีกมากมายในการทางานที่ทีมงานวิจัยภายใต้โครงการ
นี้จะต้องศึกษา เรียนรู้และนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขของบริบทและสภาพปัญหาอุบัติเหตุและการ
สร้างความปลอดภัยทางถนนซึ่งในการทางานครั้งนี้ทีมประสานงานจะใช้เครื่องมือ เทคนิค กระบวนการที่ส่วน
ใหญ่เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับ “การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” (Participatory Learning Process
:PLP) ซึ่งในเบื้องต้นจะนาเครื่องมือ กระบวนการ เทคนิค วิธีการ มาใช้ดังนี้
1. การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือสาคัญที่ทางโครงการจะนาเข้ามาใช้เป็นหลักในการ
ทางานโดยจะมีการจัดเวทีอย่างมีส่วนร่วมในหลายระดับ เช่น การจัดประชุมกลุ่มย่อยของทีม
วิจัย การจัดเวทีร่วมกับชุมชน/หน่วยงาน การจัดเวทีเครือข่ายนักวิจัยและภาคีที่เกี่ยวข้อง
2. การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นการสร้างความร่วมมือกันในระดับต่าง ๆ ของผู้
มีส่ ว นเกี่ย วข้ องในการทบทวนข้อมูล การศึกษาข้อมูล ซึ่งจะมีการประยุกต์ใ ช้เครื่ องมือ ที่
หลากหลายในการทางานเช่น การใช้แผนที่จุดเสี่ยง การทาปฏิทินกิจกรรมในชุมชน การทา
แผนที่ชุมชน การทาแผนที่โครงข่ายถนน การทากิจกรรม walk rally เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ
เป็นต้น
3. การวิเ คราะห์ผู้เ กี่ยวข้อง การนาเครื่องมือการวิเคราะห์ ผู้ เกี่ยวข้องมาใช้ในโครงการนี้จะ
นามาใช้สาหรับการศึกษาเพื่อให้ทราบว่ามีใครเกี่ยวข้องกับโครงการหรือพื้นที่นี้บ้าง มีบทบาท
และผลกระทบต่อโครงการหรือพื้นที่อย่างไร รวมไปถึงการเชื่อมโยงทรัพยากรบุคคลในการ
ทางานเพื่อให้บรรลุแนวทางการแก้ปัญหาที่มีการมองอย่างครบมิติและรอบด้าน
4. การจับประเด็นและการบันทึกสรุปเวที ทักษะการจับประเด็นการบันทึกสรุปเวทีเป็นสิ่งสาคัญ
ในการทางานเพราะกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วมที่มีความหลากหลายคนและกลุ่มคนเข้า
มาทางานร่วมกันจะต้องมีการจับประเด็นและบันทึกการพูดคุยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นข้อมูล
ที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการทางานต่อไป
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นช่วงที่มีความสาคัญในการดาเนินการวิจัย เพื่อท้องถิ่นเนื่องจากการ
ตัดสินใจที่เกิดขึ้นหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลจะนาไปสู่การตัดสินใจกาหนดทางเลือกในการ
แก้ปัญหาดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน บ่อยครั้งข้อมูลสาคัญ ๆ บางส่วนไม่
ถูกนามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์หรือกิจกรรมที่กาหนดขึ้นในการแก้ปัญหาไม่มีข้อมูลมา
สนับสนุน ไม่เห็นที่มาที่ไปว่าทาไมต้องทากิจกรรมนั้น เช่น การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ซึ่งไม่มี
รายละเอียดว่าทาไมจึงต้องศึกษาดูงานและจะไปศึกษาดูงานเรื่องใด มีเป้าหมายของการศึกษา
ดูงานก่อนและหลังอย่างไร เป็นต้น
6. การสรุปบทเรียน เป็นเครื่องมือสาคัญในโครงการนี้ซึ่งกระบวนการสรุปบทเรียนจะถูกนามาใช้
ทั้งการสรุปบทเรี ยนภายหลังการดาเนินกิจกรรมในแต่ล ะครั้งของการทาวิจัยและการสรุป
บทเรียนในระดับเครือข่ายเพื่อนาไปสู่การผลักดันการแก้ปัญหาการทางาน
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงาน
3.1 ผลการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ถนน
พระราม 2 มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนในการที่จะลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่ทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองหัวใจสาคัญของการทางานของโครงการนี้จึงเป็นการทางานในเชิงบูรณา
การที่มีทั้งชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรพัฒนาต่าง ๆ ใน
พื้นที่ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรีและเพชรบุรีเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้
โดยให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่ วนร่วมในการทางานร่วมกัน เนื่องจากการแก้ปัญหาอุบัติเหตุและการ
สร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บุคลากรในหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้
โดยโครงการมุ่งสร้างกลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ เอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้อง ภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน ทั้งในระดับพื้นที่ถนนพระราม 2 ระดับจังหวัดและระดับชุมชน โดยการเชื่อมโยงข้อมู ล และการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสวงหาและพัฒนาศักยภาพแกนนา Change Agent และพัฒนาให้เกิดโครงการวิจัยที่
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบในด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการผลักดัน
นโยบายระดับพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
การดาเนินโครงการทีมประสานงานได้ดาเนินงานโดยใช้ขั้นตอนทั้ง 7 ขั้นตอนร่วมกับเครื่องมือและ
เทคนิคในการดาเนินงานโดยมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม จนเกิดผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้าง
กระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ถนนพระราม 2 จากการดาเนินงาน
ในช่วงระยะเวลา 15 เดือน (พฤษภาคม 2554 – กรกฎาคม 2555) โดยการดาเนินงานมุ่งสร้างกลไกการ
เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคมและองค์กรชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ทั้ งในระดับพื้นที่
ถนนพระราม 2 ระดับจังหวัดและระดับชุมชน โดยการเชื่อมโยงข้อมูล

และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แสวงหาแกนนา( Change Agent )และพัฒนาให้เกิดโครงการวิจัยที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบ
ในด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจานวน 3 โครงการ รวมถึงการผลักดันนโยบายระดับพื้นที่
เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในระยะเวลาดังกล่าวทีมประสานงานของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้ดาเนินการกิจกรรมโครงการดังนี้
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แผนภาพแสดงเส้นทางสัญจรบนถนนพระราม 2 และถนนสมุทรสงคราม-บางแพ
เ ริ่ ม ก า ร จ ร า จ ร จ า ก
ดาวคะนอง ถึ ง ย่ า น วั ด
เกตุ ม ดี จ.สมุ ท รสาคร
เป็ นช่ว งเริ่มการเดินทาง

การสัญจรไม่สู้เร็วนัก แต่
มี ค วามหนาแน่ น ท าให้
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เล็ ก น้ อ ย
ม า ก ม า ย อ ยู่ เ ป็ น

เร่ง จากวัดเกตุมดี-บริเวณลง
สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย รถไม่หนาแน่น มีอุบัติเหตุ

เกิดขึ้นไม่มาก แต่มคี วามรุนแรงสูง
เร็ว จาก สะพานสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย สู่วังมะนาว ใน
วันปกติไม่หนาแน่น มีความ
หนาแน่นในช่วงวันหยุด ถนนดี
รถวิ่งเร็วมาก ทาให้เกิดอุบัติเหตุ
รุนแรง

1.การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับ
จังหวัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นเขตพื้นที่ถนนพระราม 2 และเชื่อมโยง
เครือข่ายระดับชุมชนในพื้นที่ตาบลในจังหวัดสมุทรสงครามได้ แก่ตาบลนางตะเคียน อาเภอเมืองและตาบล
แพรกหนามแดง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างเครือข่ายคนทางานด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านกระบวนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
แบบที่เป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการอย่างต่อเนื่องของในระดับชุมชน ระดับหน่วยงาน
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2.เกิดแกนนาชุมชนและแกนนาหน่วยงานที่จะพัฒนาสู่การเป็น Change Agent ในด้านการ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงแกนนา
ระดับชุมชนที่จะขับเคลื่อนกลไกในการทางานร่วมกัน ซึ่งกระบวนการได้มาของ Change Agent อาศัยการ
เชื่อมโยงจากการจั ดเวทีเครือข่ายและการพูดคุยชักชวนแบบไม่เป็นทางการรวมถึงการพาแกนนาเข้าร่ว ม
กิจกรรมในการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความปลอดภัยทางถนนส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
ทางานด้านนี้ต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการจัดเวทีในแต่ละครั้งจะมีการแกนนาชุมชนและตัวแทนหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม สานักงานขนส่งจัง หวัดสมุทรสงคราม สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม สถานี
ตารวจภูธรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตารวจทางหลวง สถาบันการศึกษาในพื้นที่ มูลนิธิสว่างเบญจธรรม
สมุทรสงครามและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด เป็นต้น
3. การหนุนเสริมให้เกิดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ในปัจจุบันได้เกิดการพัฒนาโจทย์วิจัยใน 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ การพัฒนาโจทย์วิจัยในระดับหน่วยงานจานวน
1 โครงการ คือ โจทย์ในระดับหน่วยงานจังหวัดสมุทรสงคราม และ การพัฒนาโจทย์วิจัยในระดับชุมชนจานวน
2 โครงการ คือ ในพื้นที่ถนนสายหลัก(สายพระราม 2) พื้นที่ตาบลแพรกหนามแดง และในถนนสายรองใน
ชุมชน คือ ตาบลนางตะเคียน
4. การติดตามสนับสนุนการดาเนินการวิจัยในพื้นที่จานวน 3 โครงการโดยทีมพี่เลี้ยงจากศูนย์
ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามได้ ลงให้การสนับสนุนและติดตามโครงการวิจัยผ่านการร่วม
วางแผนก่อนการจัดเวที การเข้าร่วมเวทีกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การสรุปบทเรียนหลังจากการจัดเวที
การจัดประชุมเครือข่ายนั กวิจั ยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานร่ว มกัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานการแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งในระดับ
จังหวัดและในระดับชุมชน
3.2 บทเรียนจากการดาเนินกิจกรรม (พฤษภาคม 2554 – กรกฎาคม 2555)
การด าเนิ น งานโครงการ ได้ ก าหนดแผนปฏิ บั ติ ก ารกิ จ กรรมโครงการไว้ 10 กิ จ กรรมหลั ง จาก
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ สามารถดาเนินกิจกรรมได้ 9 กิจกรรมหลักตามที่กาหนดไว้ในแผนงาน
เนื่องด้วยปัจจัยและเงื่อนไข ต่างๆ ส่งผลต่อการบริหารจัดการโครงการ ฯ ตามแผนกิจกรรม สามารถนามาสรุป
บทเรียนรายกิจกรรมที่เกิดขึ้นดังนี้
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กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลผลิต
1.ประสานและ
1.เพื่อส่งเสริม
ได้ข้อมูล ความรู้ ด้าน
เชื่อมโยงภาคี
และสนับสนุนให้ ความปลอดภัยทาง
เครือข่ายคน ข้อมูล หน่วยงานและ
ถนน เช่น จุดเสี่ยงใน
ความรู้ ด้านความ ภาคีเกิด
พื้นที่ถนนพระราม 2
ปลอดภัยทางถนน กระบวนการมี
สถิติอุบัติเหตุ
ผ่านการทาแผนที่
ส่วนร่วมในด้าน มาตรการและวิธีการ
ทางสังคม( Social ความปลอดภัย
ที่ใช้แก้ไขปัญหา เป็น
Mapping) ในพื้นที่ ทางถนน
ต้น ในระดับจังหวัด
ถนนพระราม 2 ทั้ง 2.เพื่อใช้แผนที่
และระดับชุมชน
ในระดับจังหวัดและ ทางสังคมในการ - เกิดการสร้าง
ระดับชุมชน
เชื่อมคน ข้อมูล ความสัมพันธ์ที่ดีผ่าน
ความรู้ด้านความ ข้อมูลในระหว่าง
ปลอดภัยทาง
เครือข่ายคนทางาน
ถนน
เพื่อแก้ไขปัญหา
3.เพื่อสนับสนุน อุบัติเหตุในถนน
การจัดทา
พระราม 2 ในระดับ
ฐานข้อมูลด้าน
จังหวัดและชุมชน
ความปลอดภัย
- มีแผนที่แสดงจุด
ทางถนนในพื้นที่ เสี่ยง แผนที่เครือข่าย
ถนนพระราม 2 คนทางาน กลไกการ
ทางานในระดับพื้นที่
จังหวัดและระดับ
ชุมชน
- ผู้บริหารหน่วยงาน
ราชการและ
หน่วยงานท้องถิ่นให้
ความสนใจปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน
และมีการประสาน
การทางานร่วมกัน
เพิ่มมากขึ้น

ผลการดาเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์
- ได้ข้อมูล ความรู้ ด้าน
ความปลอดภัยทาง
ถนน เช่น จุดเสี่ยงใน
พื้นที่ถนนพระราม 2
และถนนสายรอง สถิติ
อุบัติเหตุ และวิธีการที่
ใช้แก้ไขปัญหา เป็นต้น
ในระดับจังหวัดและ
ระดับชุมชน
-ได้พบปะ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับ
ตัวแทนหน่วยงาน
องค์กรแต่ละองค์กรใน
พื้นที่ทางาน
- ได้ข้อมูลแผนที่จุด
เสี่ยงเบื้องต้น

ผลกระทบ
- ทาให้ทีม
ประสานงานเข้าใจ
บทบาทภารกิจของ
งานความปลอดภัย
ทางถนนและการ
แก้ปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุของแต่ละ
หน่วยงานมากขึ้น
- สามารถประสานให้
เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กลไกการ
ทางานร่วมกันได้ผ่าน
หน่วยงานและองค์กร
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2.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยด้ า น
ความปลอดภั ย ทาง
ถน น ใน พื้ น ที่ ถ น น
พระราม 2

1.เพื่อแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู้ แ ล ะ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ใ ห้
ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
ภ า คี เ กิ ด
ก ร ะ บ ว น ก า ร มี
ส่ ว นร่ ว มในด้ า น
ความปลอดภั ย
ทางถนน
2 . ส ร้ า ง
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ร่ ว ม กั น ใ น ภ า คี
เ ค รื อ ข่ า ย
หน่ ว ย งา น ด้ า น
ความปลอดภั ย
ทางถนนในพื้ น ที่
ถนนพระราม 2

3.จัดเวทีพัฒนา
ศักยภาพแกนนา
ระดับจังหวัดและ
ระดับชุมชนเพื่อ
สร้างแนวคิด
งานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพแกนนา
ระดับจังหวัดและ
ระดับชุมชนเพื่อ
สร้างแนวคิด
งานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น

ผลผลิต
เกิ ด การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีผ่าน
ข้ อ มู ล ใ น ร ะ ห ว่ า ง
เครื อ ข่ า ยคนท างาน
ด้ า นความปลอดภั ย
ทางถนนในถนน
พระราม 2 ในระดั บ
จังหวัดและชุมชน
- เ กิ ด ก ล ไ ก ก า ร
ท า ง า น ร่ ว ม กั น ใ น
ร ะ ดั บ พื้ น ที่ ถ น น
พระราม 2 ระดั บ
จั ง ห วั ด แล ะร ะดั บ
ชุมชน
- ได้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการท างาน
ร่ ว มกั น ระหว่ า งภาคี
เครือข่าย
- ภาคีเครือข่ายได้
พัฒนาศักยภาพ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด
และทักษะการทางาน
ที่เน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วม
- แกนนาชุมชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การทางานเพื่อแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน

ผลการดาเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์
-เกิ ด ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
ผ่ า นข้ อ มู ล ในระหว่ า ง
เครื อ ข่ า ยคนท างาน
ด้ า นความปลอดภั ย
ทางถนนในถนน
พระราม 2 ในระดั บ
จังหวัดและชุมชน
-เ กิ ด ทิ ศ ท า ง ก า ร
ขั บ เคลื่ อ นกลไกการ
ทางานร่วมกันในระดับ
พื้ น ที่ ถ นนพระราม 2
ระดับจังหวัดและระดับ
ชุมชน

-แกนนาชุมชนและ
ตัวแทนหน่วยงาน
องค์กรที่สนใจในการ
ทางานเพื่อส่วนรวมเข้า
มาร่วมพัฒนาโจทย์
โครงการ.
-ตัวแทนหน่วยงาน
องค์กรและแกนนา
ชุมชนมีการประสาน
การทางานร่วมกัน

ผลกระทบ
-ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม เ ห็ น
ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ
เข้าใจโครงการ
-ผู้ เ ข้ า ร่ ว มตระหนั ก
ถึ ง ความรุ น แรงของ
ปัญหาอุบัติเหตุ
- มีการพูดคุย ระดม
ความคิ ด เห็ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง
- ผู้ เ ข้ า ร่ ว มเห็ น ภาพ
ความเชื่ อ มโยงของ
การทางานร่วมกัน

-ตัวแทนหน่วยงาน
องค์กรและแกนนา
ชุมชนมีการประสาน
การทางานร่วมกัน
- มีการเชื่อมโยง
แผนงานกิจกรรมของ
แต่ละหน่วยงานใน
เชิงการบูรณาร่วมกัน
มากขึ้น
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4.การพัฒนาโจทย์
วิจัยเพื่อท้องถิ่นใน
ประเด็นความ
ปลอดภัยทางถนน

5. ติดตามสนับสนุน
โครงการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน

วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินกิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
1.เพื่อพัฒนา
- เกิดโครงการ/
-ได้แกนนาชุมชนและ
โจทย์วิจัยประเด็น กิจกรรมความร่วมมือ ตัวแทนหน่วยงาน
อุบัติเหตุทางถนน ในการลดอุบัติเหตุ
องค์กรที่สนใจในการ
ในชุมชนพื้นที่
การสร้างวัฒนธรรม ทางานเพื่อส่วนรวมเข้า
ถนนพระราม 2 ความปลอดภัยทาง มาร่วมเป็นทีมวิจัยใน
2.เพื่อส่งเสริม
ถนนของภาคี
โครงการจานวน
กระบวนการ
เครือข่าย 3 โครงการ ประมาณ 30 คนจาก
เรียนรู้การ
- ชุมชน ปรับเปลี่ยน พื้นที่จังหวัด
ดาเนินงานวิจัย แนวคิดและทักษะ
สมุทรสงคราม.
เพื่อท้องถิ่นใน
การทางานที่เน้น
-ตัวแทนหน่วยงาน
ชุมชนพื้นที่ถนน กระบวนการมีส่วน องค์กรและแกนนา
พระราม 2
ร่วม
ชุมชนมีการประสาน
- แกนนาชุมชน
การทางานร่วมกัน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การทางานเพื่อแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน
1.ติดตาม
สนับสนุน
โครงการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทาง
ถนน

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

-โครงการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน 3
โครงการดาเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบ
-ตัวแทนหน่วยงาน
องค์กรและแกนนา
ชุมชนมีการประสาน
การทางานร่วมกัน
- มีการเชื่อมโยง
แผนงานกิจกรรมของ
แต่ละหน่วยงานใน
เชิงการบูรณาร่วมกัน
มากขึ้น

-ตัวแทนหน่วยงาน
องค์กรและแกนนา
ชุมชนมีการประสาน
การทางานร่วมกัน
-เกิดพื้นที่รูปธรรม 3
โครงการถูกนาไปใช้
ประโยชน์และขยาย
ผลสู่หน่วยงานต่างๆ
ของภาคีเครือข่าย
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6.การพัฒนา
ศักยภาพการ
ดาเนินงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นที่เชื่อมโยง
ประเด็นความ
ปลอดภัยทางถนน
เช่น การเก็บข้อมูล
แบบมีส่วนร่วม การ
วิเคราะห์จุดเสี่ยง
การถอดบทเรียน
การศึกษาดูงาน
เรียนรู้ประสบการณ์
การสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทาง
ถนนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
เป็นต้น
7. จัดเวทีเชื่อมร้อย
ภาคีเครือข่าย
วิชาการและภาค
ประชาสังคม
ด้านความปลอดภัย
ทางถนนในพื้นที่
ถนนพระราม 2

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ดาเนินงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นใน
ชุมชนพื้นที่ถนน
พระราม 2
2.เพื่อส่งเสริม
กระบวนการ
เรียนรู้การ
ดาเนินงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นใน
ชุมชนพื้นที่ถนน
พระราม 2

1.เพื่อเชื่อมร้อย
เครือข่ายวิชาการ
และหนุนเสริม
การดาเนินงาน
ของโครงการใน
ชุมชนพื้นที่ถนน
พระราม 2
2.เพื่อส่งเสริม
กระบวนการ
เรียนรู้การ
ดาเนินงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นใน
ชุมชนพื้นที่ถนน
พระราม 2

ผลการดาเนินกิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
- ทีมนักวิจัย ภาคี
- มีการแลกเปลี่ยน
เครือข่ายคนทางาน เรียนรู้กระบวนการ
สามารถนาความรู้
ทางานที่ปรับ
และวิธีการไปปรับใช้ วัฒนธรรมการทางาน
ในการสร้าง
ในระหว่างชุมชนและ
วัฒนธรรมความ
นักวิชาการ โดยเน้น
ปลอดภัยทางถนนได้ กระบวนการมีส่วนร่วม
- เกิดเครือข่ายการ ของภาคีเครือข่าย
เรียนรู้การสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนใน
พื้นที่ถนนพระราม 2
ในระดับจังหวัดและ
ระดับชุมชน

- ได้ชุดความรู้ ภาคี
คนทางาน จุดเสี่ยง
จุดให้ความช่วยเหลือ
หน่วยงานที่ควรเข้า
มาให้ความร่วมมือ
- ได้ข้อเสนอแนะและ
ความร่วมมือจากภาคี
เครือข่าย

- เกิดการเชื่อมโยง
ความรู้จากนักวิชาการ
และชุมชนในการสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน

ผลกระทบ
- ทีมนักวิจัยสามารถ
นาความรู้จากการ
อบรมไปปรับใช้ใน
การทางานวิจัยเพื่อ
สร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน

-ตัวแทนหน่วยงาน
องค์กรและแกนนา
ชุมชนมีการประสาน
การทางานร่วมกัน
- เกิดกลุ่มนักวิชาการ
และภาคประชาสังคม
ที่มีความเข้าใจ และ
เชื่อมโยงเป็นวิทยากร
แกนนาในการสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน
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ผลผลิต
8.เวทีแลกเปลี่ยน
1.เพื่อสรุป
- เกิดชุดความรู้
ประสบการณ์และ บทเรียน
รูปแบบในการ
สรุปบทเรียนการ
กระบวนการ
ขับเคลื่อนการสร้าง
ดาเนินงานความ
ดาเนินงานใน
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนใน ระยะที่ผ่านมา
ปลอดภัยทางถนน
พื้นที่ถนนพระราม 2 และกาหนดแนว - เกิดกลุ่มภาคี
ทางการ
เครือข่าย ที่มีความ
ดาเนินงานของ เข้าใจ และเกิดการ
โครงการในระยะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ต่อไป
การสร้างวัฒนธรรม
2.เพื่อส่งเสริม
ความปลอดภัยทาง
และสนับสนุนการ ถนน
ดาเนินงาน
งานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น
9.เวทีวิเคราะห์
1.เพื่อวิเคราะห์ - เกิดแนวทางในการ
ข้อมูลจากผลการ
ข้อมูลจากผลการ ขับเคลื่อนการสร้าง
ดาเนินงานเพื่อ
ดาเนินงาน
วัฒนธรรมความ
กาหนดแนวทางใน ร่วมกัน
ปลอดภัยทางถนน
การสร้างความ
2.เพื่อกาหนด
- เกิดกลุ่มภาคี
ปลอดภัยทางถนน แนวทางในการ เครือข่าย ที่มีความ
ระดับพื้นที่ระดับ
สร้างความ
เข้าใจ และเกิดการ
จังหวัด และระดับ ปลอดภัยทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ชุมชน
ถนนระดับพื้นที่ การสร้างวัฒนธรรม
ระดับจังหวัด
ความปลอดภัยทาง
และระดับชุมชน ถนนในระดับต่าง ๆ

ผลการดาเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์
-โครงการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน 3
โครงการดาเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

-ได้แนวทางในการ
สร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน
นาไปสู่การเชื่อมโยง
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบ
-ตัวแทนหน่วยงาน
องค์กรและแกนนา
ชุมชนมีการประสาน
การทางานร่วมกัน
-เกิดพื้นที่รูปธรรม 3
โครงการถูกนาไปใช้
ประโยชน์และขยาย
ผลสู่หน่วยงานต่างๆ
ของภาคีเครือข่าย

-ตัวแทนหน่วยงาน
องค์กรและแกนนา
ชุมชนมีการประสาน
การทางานร่วมกัน
-เกิดกิจกรรมและ
เชื่อมโยงการทางาน
กับโครงการที่
เกี่ยวข้องกับด้าน
ความปลอดภัยทาง
ถนนและขยายผลสู่
หน่วยงานต่างๆของ
ภาคีเครือข่าย
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3.3 การวิเคราะห์กระบวนการดาเนินการ/กระบวนการทางานของทีม (แกนนาในโครงการ)
ในกระบวนการการดาเนินงานโครงการ ฯ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 1ได้
ใช้ทุนเดิมในการทางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นฐานเริ่มต้น และเห็นว่าองค์กรยังขาดมิติในเรื่องความเข้าใจเรื่อง
อุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนนจึงได้วางแผนกระบวนการทางานออกเป็น
หนึ่ง การศึกษาและทาความเข้าใจเรื่องอุบัติเหตุเหตุและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่
สอง การศึกษาสภาพบริบทพื้นที่กับปัญหาอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน เพื่อจะได้รู้ว่าต้องมี
ทักษะความรู้และต้องสร้ างการยอมรับ จากส่ วนต่าง ๆ เพียงใด รวมถึงการแสวงหาทีมงานและภาคีความ
ร่วมมือที่จะเข้ามาทางานร่วมกัน
สรุปผลกระบวนการดาเนินงานของโครงการ ฯ ในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังนี้
1. ขั้นตอนในการค้นหาชักชวน แกนนาโครงการ ฯ
Node พระราม 2 หรือกลุ่มพี่เลี้ยง เป็นชุดทางานขับเคลื่อนการวิจัย เพื่อท้องถิ่น ของภาคกลาง
ตะวันตก ไม่น้อยกว่า 10 ปี ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นลูกหลาน ของคนท้องถิ่น ทากิจกรรม
ระหว่างเรียนหนังสื อ และคลุกคลีกับงานวิจัยและงานพัฒ นาชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง มีทั้งทักษะและความ
เชื่อมั่นในกระบวนการ ใช้และขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อท้องถิ่นกับกลุ่มเป้าหมาย ระดับพื้นที่ที่หลากหลาย จาก
ประสบการณ์ผลงานสนับสนุนการวิจัยของชุดนี้ ถือได้ว่าเป็นชุดทางานที่ มีทั้งฝีมือ(ทักษะ) และฝีใจ (ความ
มุ่งมั่น)สูงชุดหนึ่ง
เมื่อกลุ่มรับรู้และสนใจสถานการณ์และปัญหาการจราจรย่านถนนพระรามสอง ซึ่งเป็นเส้นทางสาคัญ
ผ่านสู่ภาคใต้ทุกจังหวัด และผ่านพื้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มด้วย จึงเห็นความเกี่ยวโยงกับปัญหา ในระดับที่กว้าง
และไกลกว่ า แค่ ชุ ม ชน ใดชุ ม ชนหนึ่ ง จึ ง สนใจใช้ ก ลไกและกลุ่ ม ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจราจรบนถนนสายนี้
โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ซึ่งถ้าทาได้ก็จะเกี่ยวข้องกับความเป็นไปของการจราจรได้ทั้ง
สาย และมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่าระดับชุมชนพื้นที่วิจัย แต่กลุ่มงานสนับสนุน นอกจากไม่ใช่ผู้รู้เรื่องปัญหาจราจร
แล้วยั งไม่มีเครือข่ายของการจราจรในย่านนี้อีกด้ว ย จึงเริ่มต้นจากการแสวงหาคนใหม่ ในเครือข่ายงานที่
เกี่ยวข้องผ่านเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ มสช. โดยการเชื่อมประสานพี่เลี้ยงแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ( สอจร. ) ระดับจังหวัด เพื่อทาความรู้จักและแนะนาตนเอง รวมทั้ง การค้นหา
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆผ่านหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สมุทรสงคราม
และจังหวัดสมุทรสาคร มูลนิธิสว่างเบญจธรรม สมุทรสงคราม บริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานอื่นๆ โดยตั้งต้นที่ จังหวัดสมุทรสงครามผ่านการใช้เทคนิคการ
เกาะติด ไปไหนขอไปร่วมประชุมด้วย เพื่อแนะนาโครงการฯ ผ่านวงคุยแบบไม่เป็นทางการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

1

เป็ นองค์กรที่ดาเนินงานอยู่ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรีและเพชรบุรี เป็ นพื ้นที่ในการทางานโดยใช้ งานวิจยั เพื่อ

ท้ องถิ่นเป็ นเครื่องมือในการทางานเพือ่ เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
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ค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับงานบนท้องถนนเส้นทางพระราม 2 และบนถนนสายรอง ใช้เครือข่ายเดิมที่ประสานความ
ร่วมมือ ผ่านแกนนาประเด็นงานการคุ้มครองผู้บริโภค และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
2.กระบวนการหรือเทคนิควิธีการในการพัฒนาแกนนา
Node พระราม 2 ใช้งานเดิมในการเป็นฝ่ายนาการเรียนรู้จากชุดหลักการและการทางานวิจัย เพื่อ
ท้องถิ่นเป็นตัวกากับในการเคลื่อนงานกับบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการค้นหาเพื่อชักชวนเข้าร่วมและ
จัดเป็นกลุ่มปฏิบัติการครั้งนี้ ทุกครั้งของการติดต่อทั้งอย่างไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการ Node พระราม 2
ถือเสมือนว่าจะต้องให้เกิดการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเสมอ การพัฒนาไม่ได้หวังเป็นผลครบเหมือนกับ
การจั ด ฝึ กอบรม หลั งจากที่ ได้กลุ่ มเป็ น กลุ่ มคณะทางานตามโครงการ ฯ การพัฒ นาที่จาเป็นอย่า งยิ่ งใน
โครงการ ฯ นี้ คือให้บุคคล หรือกลุ่มเป้าหมาย เริ่มเกิดความตระหนัก หรือสงสัย สนใจ (เอ๊ะ) และพัฒนาไปสู่
เข้าร่วมเป็น คณะทางาน (เอาด้วย) และเพิ่มทักษะยกระดับจนถึงการคิดและเขียนเป็นโครงการวิจัยตาม
ทิศทางของโครงการ กระบวนการที่ Node พระราม 2 ดาเนินการสาคัญดังนี้
 ประสานบุคคลหรือกลุ่มขออนุญาตเข้าไปแนะนาตนเอง หรือกลุ่มทางานของ Node พระราม
2
 สื่อสารอย่างไม่เป็นทางการกับคนที่มีบทบาทและเกี่ยวข้องกับภาคีอื่นๆ ในเรื่องการจราจร
 จัดประชุมกับกลุ่มเป้าหมาย
 ติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ หรือขอเข้าร่วมไปฟังการปรึกษาหารือและการประชุมของ
กลุ่ม
3. กระบวนการหรือเครื่องมือ ที่ใช้ในการพัฒนาแกนนา
ในกระบวนการ หรือขั้นตอนทางานพัฒนาแกนนา ที่ Node พระราม 2 ใช้อยู่บนหลักการและวิธีการ
ของการวิจัยเพื่อท้องถิ่นซึ่งให้ความสาคัญ ในการจัดการความรู้ภายใต้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกคนต่างเป็น
ครูซึ่งกันและกัน ทั้งในการพูดคุย การประชุม อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ แต่ละครั้งจะใช้ การ
สื่อสารทั้งทางเดียว (one way) และสองทาง (two ways communication ) ภายใต้เครื่องมือของการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนาโดย ใช้การสื่อสาร การพูดคุย เอกสารบันทึกการประชุม การนาเสนอให้เห็นภาพรวม
สถานการณ์ปัญหา (Presentation ผ่าน Power Point ) การนาสื่อวีดีทัศน์ตัวอย่างกรณีศึกษางานวิจัย เพื่อ
ท้องถิ่น และการใช้บุ คคลซึ่งเคยทางานวิจัยท้องถิ่นมาแล้ ว นาเสนอบทเรียนในการแก้ปัญหาชุมชน เป็น
กรณีศึกษา
ในการสื่อสารต่างๆ ดังกล่าวนี้ ใช้หลายรูปแบบ นับตั้งแต่การให้ข้อมูลถ่ายทอด ปัญหาระดับสากล
ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น แลกเปลี่ยนซักถามสถานการณ์ปัญหา ตัวอย่างปรากฏการณ์ที่ทาอยู่ในพื้นที่หรือ
กลุ่ม
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4.กลุ่มเป้าหมายในการดาเนินงาน
โครงการ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ถนนพระราม 2
ทางานได้วางแผนการทางานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่
1.คณะทางานศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ในพื้นที่ถนนพระราม 2 ซึ่งใน
ระยะแรกจะเน้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนหน่วยงานต่าง
ๆ เข้ามาทางานร่วมกันและจะขยายผลไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ในระยะต่อไป
เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
2.องค์การบริหารส่วนตาบล โรงเรียน และองค์กรชุมชนในพื้นที่ถนนพระราม 2 เช่น อบต.บางโทรัด
อบต. กาหลง อบต.นาโคก อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร อบต.นางตะเคียน อบต.แหลมใหญ่ อ.เมือง อบต.ยี่สาร
อบต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
3.สถานประกอบการภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน ในพื้นที่ถนนพระราม 2 เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
บริษัทห้างร้าน สหกรณ์ประมงแม่กลอง จากัด หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น
4.องค์กรสาธารณะ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ เช่น มูลนิธิสว่างเบญจธรรม
สมุทรสงคราม ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม ประชาคมคนรักแม่กลอง เป็นต้น
5.เครื อข่ายนักวิชาการและพี่เลี้ ยงภายใต้แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ จราจรภาคกลาง
(สอจร.) ภาคกลาง โดยกระบวนการทางานจะใช้การประสานงานแบบเป็นทางการและการประสานงานที่ไม่
เป็นทางการเพื่อเชื่อมโยงกลไกการทางานให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายการทางานร่วมกัน สร้าง
การเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานผ่านเวทีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัย
แนวคิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งจะมีการทางานเกี่ ยวกับการเก็บข้อมูลร่วมกัน การวางแผนการทางานร่วมกัน
การสรุ ป บทเรี ย นร่ ว มกั น สุ ด ท้ า ยจะเป็ น การก าหนดทิ ศ ทางการแก้ ปั ญ หาร่ ว มกั น ซึ่ ง จากบทเรี ย นและ
ประสบการณ์ในการเสริมพลังชุมชนในการทางานร่วมกัน
ทั้งนี้ ฐานความคิดเดิมของ Node พระราม 2 เห็นความสาคัญของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนนพระราม 2 ทั้งสาย จึงกาหนดกลไกโดยคาดว่า ต้องใช้ภาคีและกลุ่มงานจังหวัดทั้งสอง คือสมุทรสาคร
และสมุทรสงคราม เข้ามาดาเนินโครงการจังหวัดละ หนึ่งโครงการ รวมทั้งชุมชนจากจังหวัดสมุทรสงครามอีก
สองชุมชน คือตาบลนางตะเคีย น อาเภอเมือง และ ตาบลแพรกหนามแดง อาเภออัมพวา แต่สถานการณ์น้า
ท่วมเดือนตุลาคม ทาให้กลุ่มจังหวัดสมุทรสาคร ไม่สามารถขยับงานต่อได้ จึงเหลือในส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
เท่านั้น และจากการทางานตั้งแต่เริ่ม โครงการจนถึงเดือนกรกฎาคม 2555

Node พระราม 2 ได้ทางาน

ร่วมกับ บุคคล กลุ่ม องค์กร และภาคีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมอย่างเป็นทางการ
และมีบันทึกการประชุมอย่างต่อเนื่อง มีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น เฉลี่ย ครั้งละ 20 คน มีบุคคลที่รับผิดชอบหรือมี
ส่วนในกิจกรรมนี้ที่ สาคัญ ได้แก่ ผู้นาชุมชน สมาชิก อบต.นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองผู้อานายการ
วิทยาลัยสารพัดช่าง รองผู้อานายการสานักงานบารุงทาง ผู้อานวยการกองช่างเทศบาลสมุทรสงคราม รอง
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สารวัตรจราจรสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม หัวหน้าหน่วยกู้ภัย สานักงาน
ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม เครือข่ายงดเหล้า สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
สานักงานสาธารณสุ ขจั งหวัดสมุทรสงคราม นายกสมาคมคนตาบอดสมุทรสงคราม บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ เป็นต้น
5.บทเรียนที่พบในการทางานที่ผ่านมานาไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทางาน
ในการดาเนินงานโครงการ ฯ ทาให้ทราบข้อจากัด เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ที่จะนาไปสู่การปรับปรุง
กระบวนการทางานของโครงการ ฯ ที่เกิ ดขึ้น ระหว่างการปฏิบั ติการคือ เป็น ประเด็น งานที่ต้อ งเข้ าไป
เกี่ยวข้องกับภาครัฐหลายหน่วยงาน จะต้องมีการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน สร้างการมี ส่วนร่วมในการ
ทางาน โดยการใช้เทคนิคการสื่อสาร เช่น การนาเสนอผ่านสื่อที่เร็วกระชับ/ได้ใจความ การใช้ Power point,
การนาเสนอผ่านเวทีการประชุม, การโทรศัพท์รายงานความเคลื่อนไหวให้เห็นการขับเคลื่อนงาน ต้องกระตุ้น
เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และการสร้างสมดุลระหว่างคนทางาน/ภาคีเครือข่าย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสาคัญ โดยในการดาเนินงานพบบทเรียนสาคัญจากการดาเนินงาน ในประเด็น
ต่างๆ คือ
 โครงการฯ มีฐานทุนเดิมของการทางานในระดับพื้นที่และการได้รับการยอมรับจากภาคีหน่วยงาน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปัจจัยสาคัญในการประสานงานเพื่อค้นหาภาคี
เครือข่ายรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ผ่านการแนะนาหรือการบอกต่อจะช่วยให้การขับเคลื่อน
งานเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหากมีการประสานและชี้แจงผ่านกลไกภายในของ
หน่วยงานราชการร่วมกันเองบางส่วนจะทาให้การพบปะพูดคุยมีความเป็นกันเองเพิ่มมากขึ้น เช่น
ถ้ามีเจ้าหน้าที่ซึ่งเห็นความสาคัญและเข้าใจประเด็นการทางานเรื่องอุบัติเหตุจะมีการเชื่อมงานได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 ข้อมูลและรายงานการทางานของส่วนราชการยังมีข้อจากัดเกี่ยวกับการนามาใช้ประโยชน์กับ
โครงการเพราะการนาเอาข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการร่วมกัน
 การรับฟังและเข้าใจเงื่อนไข ข้อจากัดของการทางานของหน่วยงานองค์กรจะทาให้ประเด็นในการ
พูดคุยมุมมองที่กว้างขวางมากขึ้น
 การจัดเวทีที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่เข้าร่วมเวทีมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
พูดคุยและเน้นการทาความรู้จักและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทางานจะทาให้ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นได้และสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการอยากเข้าร่วมการทางานซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จาก
การจัดเวทีในแต่ละครั้งกาหนดจัดเวทีเพียงครึ่งวันแต่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
จนถึง 15.00 น.และพบว่าช่วงที่คุยแบบไม่เป็นทางการสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนในการทางาน
ได้เป็นอย่างดี
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 การสร้างความสัมพันธ์และจัดเวทีพูดคุยแบบไม่เป็นทางการและการสร้างการเรียนรู้ด้วย รูปแบบ
การประชุมที่ผ่อนคลายทาให้ทุกคนมีความพร้อมที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ทีมนักวิจัยสามารถกล้าคิดกล้าแสดงออกมาก
ขึ้น
 การให้ข้อมูลภาพรวมของสถานการณ์ปัญหาจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นสถานการณ์ที่
เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่
 การพัฒนาโจทย์วิจัย ควรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนได้เสียเข้ามาประชุมร่วมกัน จะ
ได้ข้อมูลและมุมมองที่หลากหลาย
 การจัดทาข้อเสนอโครงการเป็นกระบวนการที่สามารถสร้างความเข้าใจและทาให้ทีมนักวิจัยเห็น
คุณค่าของการทากิจกรรมเป็นการเรียนรู้และเห็นความเป็นระบบและความเป็นขั้นตอนของการ
ทางานที่จะส่งผลถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและเข้าใจเหตุผลของการต้องร่วมกัน
เขียนข้อเสนอโครงการ
6.การพัฒนาให้กับทีมแกนนา เพื่อพัฒนาโจทย์โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
เมื่อบุคคล และกลุ่มเป้าหมาย เกิด เอ๊ะ ขึ้นแล้ว Node พระราม สอง ยังคงติดตามอยู่เป็นระยะ
ประเมินสถานการณ์ และได้รับการแสดงความสนใจว่า มีกลุ่ม ผู้ เอาด้วย แน่ทั้งสามกลุ่ม จึงทาการประสาน
และเชิญจัดเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย ซึ่ง node ได้มีการเตรียมการและการจัดการประชุมหรือการจัดการองค์
ความรู้และมีประสบการณ์จากงานวิจัยท้องถิ่น แบบมืออาชีพ เช่นการแลกเปลี่ยนจากผู้รู้ จากคนเข้าร่วม จาก
สถานการณ์ ของพื้น ที่ป ฏิบั ติ การ การคาดหวั งเรื่องความปลอดภัย การลดอุบั ติเหตุอ ย่างไร เรื่ องอะไร
ตลอดจนเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพัฒนาโจทย์ โครงการ แล้ว นาข้อมูลจากการประชุมมาร่วมกันร่างเป็น
ข้อเสนอโครงการ ช่วยกันเติมต่อเนื้อหา และข้อมูลรายละเอียดในขั้นตอนต่างๆของกิจกรรมโครงการ ฯ ให้
กลุ่ ม พิ จ ารณาบุ ค คลเพื่ อ รั บ มอบหมายน าไปปรั บ เพื่ อ น ามาพิ จ ารณาเติ ม เต็ ม จนเป็ น ที่ พ อใจ ท า ให้ เ กิ ด
โครงการวิจัย และคณะผู้วิจัยในแต่ละโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แกนนาระดับหัวไว ใจสู้ มีอยู่ในทุกโครงการ
7.การติดตามและสนับสนุนโครงการ
จากผลการดาเนินงานในโครงการ ฯ ในระยะที่ 1 มุ่งสร้างให้เกิดโจทย์วิจัยที่ผ่านกระบวนการทางาน
ภายใต้แนวคิด”งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”ในระดับชุมชนและหน่วยงานองค์กรในระดับจังหวัด เข้ามามีบทบาทใน
การเป็นพันธมิตรร่วมเรียนรู้ทางานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนเพื่อตอบคาถามหรือข้อสงสัยบางอย่างจาก
ปัญหาอุบัติเหตุและการสร้างความปลอดภัยทางถนน พระราม 2 และถนนในเครือข่าย หัวใจสาคัญของการ
ทางานโครงการ ฯ เพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน โดยเน้นการทางานในเชิงบูรณาการที่มีทั้ง
ชุมชน องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หน่ ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์ กรพัฒ นาต่าง ๆ ในพื้น ที่
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เชื่อมโยงบนเส้นทางถนนพระราม 2 ในการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ โดยทาง node พระราม 2 ได้สร้าง
กลไกการติดตามหนุนเสริมการดาเนินโครงการย่อย 3 โครงการซึ่งจะสามารถสรุปผลงานได้ดังนี้
1.โครงการแนวทางการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนพระรามที่
2 และถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพและถนนเอกชัยโดยการมีส่วนร่วมของภาคีองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งศึกษาหากลไกความร่วมมือขององค์กรภาคีหน่วยงานในการ
สร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนพระราม 2 และถนน
สมุทรสงคราม-บางแพและถนนเอกชัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 10% จากสถิติปี 2553 โดยจะศึกษา
ครอบคลุมพื้นที่ 3 อาเภอได้แก่ อ.อัมพวา อ.บางคนที และ อ.เมืองสมุทรสงคราม มีถนนสายหลัก จานวน 2
สาย ได้แก่ ถนนพระราม 2 กม.ที่ 54 ถึง กม.ที่ 81 และถนนสมุทรสงคราม – บางแพ ช่วง กม.ที่ 28 ถึง กม. ที่
42 นอกจากนี้ยังมีถนนสายรองที่สาคัญได้แก่ ถนนเอกชัย ถนนแม่กลอง-ปากท่อ(สายเก่า) เป็นต้น ด้วย
ลักษณะเฉพาะของถนนพระราม 2 ซึ่งเป็นทางหลวงพิเศษ หมายเลข 35 และเป็นถนนสายหลักในการเดินทาง
ลงสู่ภ าคใต้ของประเทศไทยจึงทาให้ มีปริ มาณรถหนาแน่น(ปริมาณรถประมาณ 200,000 คันต่อวัน) จาก
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นอุบัติเหตุในพื้นที่ถนนพระรามที่ 2 มีสถิติไม่เพิ่มขึ้นแต่กลับเป็นอุบัติเหตุขนาดใหญ่
โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ ในส่วนของพื้นที่ถนนสายรอง จะเป็นอุบัติเหตุขนาดเล็กมีการบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่มีสถิติจานวนมาก (ปี 2554 มีจานวน 667 รายซึ่งสูงกว่า ทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งมีเพียง 326 รายในปี
เดียวกัน) และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรสงครามมีการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวทาให้ถนนสายรอง
มีสถิติอุบัติเหตุสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลัก มาจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ เช่น การขับรถย้อน
ศร ขับรถด้วยความเร็ว จากสถิติของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามพบว่า สาเหตุและพฤติกรรมที่
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ 2 ลาดับแรกตั้งแต่ปี 2552-2554 คือการไม่สวมหมวกนิรภัย และดื่ม
สุรา ซึ่ง ในปี 2553 เพียงสาเหตุสาคัญสองประการนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สูงถึง 1,366 ราย
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากสภาพถนนที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น จุดกลับรถที่ไม่
สอดคล้องกับชุมชน ฯลฯ
จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวทาง node พระราม 2 ได้ทาหน้าที่กระตุ้นและเป็นกลไกเชื่อมประสาน
การทางานร่วมกันระหว่างภาคีหน่วยงานทั้งส่ วนราชการ ชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา ให้มีการจัดเวทีปรึกษาหารือทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อสร้างการเรียนรู้
ร่ว มกันเรื่องข้อมูล อุบั ติเหตุ สาเหตุของปั ญหาและบทเรียนการทางานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ อย่ าง
ต่อเนื่องรวมถึงยังประสานงานกับแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร(สอจร.)ภาคกลาง ในการ
ทางานร่วมกัน แต่เงื่อนไขสาคัญคือ หน่วยงานและภาคีในระดับจังหวัดมีภารกิจด้านต่าง ๆ มากจึงทาให้การ
ทางานเกิดความล่าช้าและอุปสรรคจากการเปลี่ยนหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่จึงทาให้ก ารเคลื่อนงานไม่ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ทาง node พระราม 2 ยังหนุนเสริมให้ทีมวิจัยหลักมีการวางแผนก่อนทางานและมีการสรุปบทเรียน
หลังทางานอย่างต่อเนื่องด้วย
2.โครงการแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่ตาบลแพรกหนาม
แดง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นโครงการที่แกนนาชุมชนต้องการศึกษาสถานการณ์และแนว
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ทางการป้องกันอุบัติเหตุทั้งในถนนสายพระราม 2 และถนนสายรองในพื้นที่เป็นประเด็นที่สาคัญของปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตาบลแพรกหนามแดงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินคนแพรกหนามแดง โดย
ต้องอาศัยการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เนื่องจากตาบลแพรกหนามแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ห่างจากอาเภอเมืองสมุทรสงครามประมาณ 20 กิโลเมตร โดยมีถนนพระราม 2 เป็น
ถนนหลักของตาบลและมีจานวนหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน มีถนนสายรองประมาณ 15 สาย และมีลาคลอง
ประมาณ 36 สาย มีประชากรประมาณ 3,600 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เลี้ยงกุ้งธรรมชาติ เลี้ยง
ปลาสลิด ปลูกข้าวปลอดสาร ทาสวนผักและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบถนนพระราม 2 เป็นทาง
หลวงพิเศษสายแรก เป็นเส้นทางหลักมุ่งสู่ภาคใต้ มีผู้สั ญจรไปมาบนถนนสายนี้เป็นจานวนมาก เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้งนอกจากในพื้นที่ถนนพระรามที่ 2 แล้ว บริเวณถนนสายรองขนาดเล็กในตาบลแพรกหนามแดงก็มีการ
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น พนักงานจะใช้รถจักรยานยนต์เป็น
หลักในการเดินทาง ทั้งกลางวันและกลางคืน สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่มีสภาพพื้นที่เป็นดินอ่อน จึงเกิดหลุม
เกิดบ่อ ในบริเวณถนนในตาบลแพรกหนามแดงและประกอบกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้เปลี่ยนจากการ
พึ่งพาการสัญจรทางเรือมาใช้ถนนเป็นหลักส่งผลให้ต้องข้ามไปมาระหว่างสองข้างถนนพระราม 2 กับถนนสาน
รองในพื้นที่จึงเป็นสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น โรงเรียนในชุมชนกับจุดกลับรถที่ไม่สอดคล้องกันทา
ให้ประชาชนและนักเรียนต้องขับรถย้อนศร เพราะไม่สามารถข้ามถนนเพื่อไปกลับรถยังจุดกลับรถได้
เนื่องจากชุมชนแพรกหนามแดงเป็นชุมชนที่ผ่านประสบการณ์การทางานวิจัยท้องถิ่นประเด็นอื่นมา
อย่างต่อเนื่อง ทาง node พระราม 2 วางบทบาทเป็นเพียงคอยกระตุ้นและเป็นกลไกเชื่อมประสานการทางาน
ร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ให้เข้ามาทางานร่วมกันเพื่อสร้าง
การเรียนรู้ร่วมกันเรื่องข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ ยงในพื้นที่ สาเหตุของปัญหาและการสร้างแกนนารุ่นใหม่ที่สนใจ
ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุจราจร ทั้งนี้ทาง node พระราม 2 ยังหนุนเสริมให้ทีมวิจัยหลักมีการวางแผนก่อนทางาน
และมีการสรุปบทเรียนหลังทางานอย่างต่อเนื่องด้วย
3.โครงการแนวทางเพื่อ สร้ างความปลอดภัย ทางถนนในพื้ นที่ ต าบลนางตะเคีย น อ.เมือ ง จ.
สมุทรสงครามเป็นโครงการที่ต้องการจะค้นหาแนวทางในการดาเนินงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ตาบลนาง
ตะเคียนผ่านการลดจุดเสี่ยงต่างๆ ในชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดอุบัติเหตุและหาสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในชุมชนตาบลนางตะเคียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดย
ชุมชนตาบลนางตะเคียน ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัด
สมุทรสงคราม ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 14.34 ตารางกิโลเมตร
( 10,437 ไร่) อาณาเขตทิศเหนือ
จดต าบลโรงเข้ อ าเภอบ้ า นแพ้ ว จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ทิ ศ ใต้ จดต าบลคลองเขิ น อ าเภอเมื อ งฯ จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ทิศตะวันออก จดตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ทิศตะวั นตก จดตาบลท่า
คา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และตาบลดอนมะโนรา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จาก
ข้อมูลสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในเขตชุมชนตาบลนางตะเคียน ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุขนาดเล็ก มี
การบาดเจ็บเล็กน้อย เนื่องจากถนนขนาดเล็ก มีสะพานมาก ทาให้เกิดอุบัติ เหตุยังไม่รุนแรง เนื่องจากรถไม่
สามารถทาความเร็วสูงได้ ผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็น วัยรุ่นและวัยกลางคน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ตาบลนาง
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ตะเคียนและตาบลลาดใหญ่เป็นหลักจุดเสี่ยงสาคัญในพื้นที่ตาบลนางตะเคียนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ จะเกิด
บริเวณทางโค้งและทางแยก จึงทาให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลนางตะเคียนได้พยายามหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การติดป้ายบอก ประชาสัมพันธ์ใส่หมวกกันน็อก ตักเตือนผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎจราจร การจั ดทาตัว หนอน แต่ยังไม่ส ามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง การจัดทาลูกระนาดเพื่อลด
ความเร็วของรถยนต์และมอเตอร์ไซด์ เป็นต้น แต่ภายใต้มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวยังไม่สามารถลดการเกิด
อุบัติเหตุในพื้นที่ลงได้
ชุมชนตาบลนางตะเคียนเป็นชุมชนที่ผู้นาท้องถิ่นให้ความสนใจเรื่องอุบัติเหตุและมีความตื่นตัวในการ
ทางาน แต่ยังขาดความเข้าใจเรื่องแนวคิดการแก้ปัญหาชุมชนผ่านการทางานวิจัยท้องถิ่น ทาง node พระราม
2 จึงวางกลไกผ่านการหนุนเสริมสร้างการเรียนรู้แนวคิดและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยท้องถิ่นให้กับ
แกนนาชุมชนผ่านการพาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเครือข่ายนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นและการออกแบบให้นักวิจัย
ในโครงการและแกนนาชุมชนได้ลงมือปฏิบัติการผ่านการจัดเวทีสร้างความเข้าใจ การเก็บข้อมูลจุดเสี่ยง การ
ทดลองแก้ปัญหาในพื้นที่ การประสานการทางานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาและเติม
ความรู้ให้ชุมชน ทั้งนี้ทาง node พระราม 2 ยังหนุนเสริมให้ทีมวิจัยหลักมีการวางแผนก่อนทางานและมีการ
สรุปบทเรียนหลังทางานอย่างต่อเนื่องด้วย
8.ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด ในการดาเนินงาน
ในการดาเนินงานโครงการฯ พบปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดในการปฏิบัติการตามแผนงานที่เกิดขึ้น
คือ
ด้านการบริหารจัดการโครงการ
1. แผนการทางานล่าช้า เนื่องจากแต่ละกิจกรรมไม่สามารถจัดได้เนื่องจากหน่วยงานและแกนนา
ชุมชนมีภารกิจในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ
2. มีปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจึงไม่สามารถนัดจัดเวทีได้ต่อเนื่อง
3. ทีมประสานงานมีการปรับเปลี่ยนทีมงานทาให้การทางานไม่ต่อเนื่อง
ด้านการปฏิบัติการ
1. ผู้บริหารหน่วยงานติดภารกิจหลายด้าน ยังไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องบางครั้ง
อานาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหาร การเข้าพบ การประสานงานต้องใช้เวลามาก
2. การพัฒนาโจทย์วิจัยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจึงต้องใช้เวลาและการพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย
หลายครั้งทั้งการหาทีมงานที่เข้าร่วมและการสร้างความเข้าใจ
3. การพัฒนาโครงการกับหน่วยงานราชการไม่สามารถนัดเวทีให้บ่อยครั้งได้เนื่องจากมีภารกิจหลาย
หน้าที่
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9.แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ปรับแผนการดาเนินงานจากระยะที่ 1 มาดาเนินการอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกิจกรรมแผนงาน
ของโครงการวิจัยเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพไปพร้อมกับการดาเนินโครงการ
2. ทีมประสานงานมีการประสานกับเครือข่ายนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ในการบูรณาการการ
ทางานร่วมกัน
3. ดาเนินการวางแผนร่วมกันระหว่างทีมประสานงานและนักวิจัยในการในโครงการในการทางาน
ร่วมกันเพิ่มขึ้น
10.ข้อค้นพบจากผลการดาเนินงาน
ในช่วงระหว่างการดาเนินงานโครงการ ฯ Node พระราม 2 ได้พบข้อสรุปที่สาคัญคือ
1.การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการดาเนินงานมีผลต่อการพูดคุยในแต่ละเวที เพราะจะมีทั้งผู้ที่
สนใจและไม่สนใจในตัวโครงการ ฯ ในระดับและความคาดหวังที่แตกต่างกัน
2.การค้นหาจุดเชื่อมประสานของแต่ละพื้นที่มีความสาคัญต่อการได้แกนนามา
3.การเชิญผู้เข้าร่วมประชุมโดยส่งหนังสื่อเชิญเพียงอย่างเดียวไม่พอต้องมีการพูดคุยเพื่อสร้างความ
เข้าใจในตัวโครงการต่อผู้ที่ถูกเชิญก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย เพราะจะส่งผลให้การประชุมเข้าใจง่ายขึ้น
4. การพัฒนาโครงการต้องอาศัยเวลาที่ต่อเนื่อง
5. แกนนามีรูปแบบการทางานตามโครงสร้างของแต่ละองค์กร ทาให้การพูดคุยเป็นเรื่องยากต่อการ
สร้างความเข้าใจ
6.การนานักวิจัยท้องถิ่นเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกตัวอย่างการทางานประกอบการพูดคุย
สามารถสื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจแนวทางการทางานร่วมกัน
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บทที่ 4
บทเรียนและข้อค้นพบในการดาเนินงาน
4.1.การเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ : จุดเด่นในการดาเนินงานโครงการ ฯ
เมื่อพิจารณาภาพรวมของโครงการฯ นี้ทั้งหมดจะพบว่ามีผู้ เกี่ยวข้องสาคัญสามกลุ่ม คือ ศูนย์วิชาการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนน Node พระราม 2 และกลุ่มงานปฏิบัติการในพื้นที่ ทั้งจังหวัดและชุมชน
เป้าหมาย สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบด้านจราจรของถนนพระรามสอง จะส่งผลโดยตรงกับผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานของความปลอดภัยในจังหวัดและชุมชน ต้องถือว่าเป็นตัวชี้ขาดในความสาเร็จของความปลอดภัย ทาง
ถนน ซึ่งถือว่าเป็นพระเอก นางเอกตัวจริงในงานพัฒนา เรียกว่า “คนใน” ส่วนNode พระราม 2 และศูนย์
วิช าการเพื่อความปลอดภัย ทางถนนถือเป็ น “คนนอก” ซึ่งเห็ นปัญหาต้องการให้ งานเปลี่ ยนแปลงดีขึ้น
(Outsiders can help, Insiders must do the job) ซึ่งฝ่ายสนับสนุน จาก node พระราม 2 มีความ
ชัดเจน ในชุดประสบการณ์เป็นวัฒนธรรมสาคัญของการพัฒนา 3 ส่วนคือ

1.1 การเชื่อมประสานในระดับต่างๆ
Node พระราม 2 เป็นกลุ่มที่ชอบคิดนอกตัวตน นอกกรอบปรกติ และชอบเรื่องท้าทาย
เป็นธรรมชาติของผู้ประสานงาน และสมาชิก เมื่อได้รับการสื่อสารเรื่องการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยบนทางถนน สถานการณ์ของการอยู่และทางานในพื้นที่ของกลุ่มมาโดยตลอดตั้งแต่เกิด เห็น
ปัญหา จึง คิดทาเรื่องถนนพระราม สอง ซึ่งเป็นแม่ข่ายหลักของถนนในย่านนี้ ได้แสวงหาข้อมูล และ
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เชื่อมกับคนอื่น จนมีข้อมูล ปัญหา บุคคล และกลุ่ม ที่กาลังทางานนี้ แบบต่างคนต่างทากัน และได้ใช้
วิธีการเข้าหาประชิดตัว กลุ่ม สื่อสาร ขอเข้าร่วม และชักชวน โดยมีกลุ่ม องค์กร เข้าร่วม ดังนี้
กลุ่มที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดสมุทรสงคราม

มูลนิธส
ิ ว่าง
เบญจธรรม

สานักงาน

สถานีตารวจภูธร

สาธารณสุข

อาเภอเมือง

จังหวัด

สมุทรสงคราม

บุคคลและ
หน่วยงาน

ภาคี

อื่นๆ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
บริษัทกลาง
คุ้มครอง

เทศบาลเมือง

ผู้ประสบภัย

สมุทรสงคราม

จากรถ จากัด
สานักงานทาง
หลางจังหวัด
สมุทรสงคราม

กลุ่มที่เกี่ยวข้องระดับชุมชน ตาบลนางตะเคียน
วัด
อบต

สานักงานทาง

นางตะเคียน

หลวงชนบท

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ผู้เกี่ยวข้อง

บ้านบังปืน

หอกระจาย

สภ ลาด
ใหญ๋

อพปร

โรงเรียน

ข่าวหมู่บ้าน
นางตะเดียน

คลองบางกด
วัดลาดเป็ง
วัดปังปืน
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กลุ่มที่เกี่ยวข้องระดับชุมชน ตาบลแพรกหนามแดง
ตารวจ
สภ เมือง
สภ ยี่สาร

องค์การท้องถิน
่
อบตแหลมใหญ่

สานักบารุง

อบตบางแก้ว

ทางและทาง

อบตแพรกหนามแดง

หลวงชนบท

ทม สมุทรสงคราม

ผู้เกีย
่ วข้อง

สถาบันการ

บริษัท

ศึกษา

โรงงาน

1.2 วิธีการในการเชื่อมประสาน
ด้วยศักยภาพ ฝีมือ ( Skills ) ฝีใจ ( Consciousness) ของสมาชิก node พระราม 2
ทาให้มีการผสมผสานวิธีการทางาน พัฒนา 10 วิธี ในท้องตลาดการซื้อขาย กิจกรรมการพัฒนากล่าวคือ เงิน
หลาย นายสั่ง ดั่งผีบอก ลอกเขา เฝ้าล่ารางวัล ขยันแต่ไม่รู้จริง วิ่งสู้ฟัด ถนัดเฉพาะเรื่อง เปรื่องวิชา เตรียมมา
เป็นแบบแผนใช้ สามารถผสมกลมกลืนและปรับเปลี่ยนเข้ากันได้ดี ทั้งตอนคิด เตรียมตัวประสาน และพัวพั น
กับบุคคล กลุ่ม องค์กร ที่เกี่ยวข้อง หลากระดับ ด้วยศาสตร์ และศิลป์ ของการทางานอย่างเข้มข้น มองมนุษย์
อย่างเข้าใจ เป็นจริง (สัตว์ให้ต้อน คนให้นา) ทาให้สามารถใช้ ลูกอึด แม้จะแรงในงานค้นหาและชักชวนคน
ตลอดจนการใช้กระบวนการทางาน
1.3 กลไกการทางานด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ node พระรามสอง
ภายใต้การทางานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร จะ
มีกลไกหลักเดิมที่ดาเนินงานอยู่ในพื้นที่ผ่านกลไกระบบราชการที่ทางานตามภารกิจชองแต่ละหน่วยงานขาด
การประสานและบูรณาการทางานอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่เน้นการจัดกิจกรรมซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินงานอยู่
มักทาตามเทศกาลหรื อดาเนินงานตามกรอบนโยบายของหน่วยงานที่ถูกกาหนดมาจากส่วนกลางขาดการ
สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่รวมถึงยังการการทางานในเชิงกระบวนการที่จะเชื่อมไปสู่
การดาเนินการที่เป็นขบวนการอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นบางพื้นที่ที่เริ่มมีการนาแนวคิดสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ
นาเข้ามาประยุกต์เพิ่มเติมในบางครั้ง แต่หลังจากที่ node พระราม 2 ได้เข้ามาสร้างกลไก พิ่มเติมโดยการ
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ประสานให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นพุด คุ ย และขยับ การท างานที่ เ น้ น การดาเนิน การแบบมีส่ ว นร่ ว มของภาคี
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาควิชาการและองค์กรเอกชนในพื้นที่เข้ามาเป็น เจ้าภาพ
ร่วมกันและรับผิดชอบภารกิจร่วมกันมากขึ้น ไม่ใช่ต่างคนต่างทา เหมือนที่ผ่านมา เน้นการสร้างสรรคืกิจกรรม
ที่เน้นการทางานเป็นกระบวนการที่เกิ ดกิจกรรมต่อเนื่องและมีการสรุปบทเรียนร่วมกันเป็นระยะ ๆ จึง ทาให้
การเปลี่ยนแปลงด้านบวกเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ในระดับชุมชนก็เช่นเดียวกันได้ใช้กระบวนการทางานที่เป็นกระบวนการและเน้นการสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนให้มาร่วมกันรับรู้สถานการณ์ปัญหาและวิเคราะห์ หาสาเหตุและมา
กาหนดแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันจึงทาให้เกิดการสร้างแกนนาและกลุ่มคนที่ให้ความสนใจที่จะเข้ามาร่วมกัน
แก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การดาเนินการต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว นอกจากจะได้สร้างการมีส่วน
ร่วมของคนในระดับชุมชนยังสามารถเชื่อมโยงกับคนนอกชุมชนมากขึ้น ยังเป็นการเตรียมการ ถ่ายทอด และ
สร้างผู้สืบทอดการทางานที่มีคุณภาพหลายๆด้าน ให้แก่ท้องถิ่น นับจากเด็กๆของโรงเรียน และภาคีอื่นๆใน
ชุมชน
ทั้งนี้ถ้าทั้งสามโครงการนี้ ได้รับการดาเนินการโดยมีพี่เลี้ยงและมีการติดตามหนุนเสริมอย่างต่อเนื่องให้
มีการดาเนินการเรื่องทานองนี้ หรือการรวมกลุ่มเรื่องอื่นๆ ต่อไปอีก สองถึงสามปี การสร้างให้เกิดวัฒนธรรม
ของการมีส่วนร่วมและความสุขก็จะดีขึ้น ดังกรณีตัวอย่างประสบการณ์ของงานวิจัยตาบลแพรกหนามแดง ใน
ระยะเริ่มต้น
4.2. ข้อจากัดในการดาเนินงานโครงการ ฯ
2.1 ภาคีที่เข้าร่วมในโครงการฯ นี้ ทั้งระดับจังหวัด และชุมชน ยังไม่คุ้นเคย กับปฏิบัติการซึ่งใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ แบบนี้ จึงถือเสมือนเป็นเขย และสะใภ้ ใหม่ ต้องประคับ ประคองให้ดีๆ
2.2 กลุ่ม องค์กร หรือสถาบัน ที่มีภารกิจในเรื่องนี้ มักเป็นกลุ่มอนุรักษ์ นิยม มีงานปรกติมาก ผู้นาไม่
มีเวลา และตอบสนองเรื่องนโยบายมากกว่า ความเป็นจริง จึงต้องระมัดระวังการทางาน แต่ไม่ควรถอดใจที่จะ
ค้นหาศักยภาพของพวก หัวไวใจสู้ของผู้ใส่ใจงานในพื้นที่ของ node พระราม 2 ต่อไป
2.3 ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จะต้องเพิ่มทักษะ
องค์ความรู้และศิลปในการจัดการความรู้กับงานที่มีผู้เข้าร่วมหลากหลาย ให้พรั่งพร้อมมากยิ่งขึ้น
4.3.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจากดาเนินโครงการ ฯ
จากวัตถุประสงค์ของโครงการ 5 ประการ การดาเนินงานจนถึงปัจจุบันสามารถบรรลุได้แล้ว 4 ข้อ
ส่วนข้อ 5 ต้องคอยเวลาเมื่อสิ้นสุดโครงการย่อยเพื่อนามาสรุปเป็นองค์ความรู้ ในกระบวนการวิจัยท้องถิ่นถือ
ได้ว่า กลุ่มเป้าหมายทั้งสามโครงการ ได้ผ่านระดั บ เอ๊ะ มาถึง เอาด้วย คือเสนอโครงการเป็นโจทย์วิจัย และ
กาลังดาเนินการต่อ อย่างไรก็ตาม เท่าที่ผ่านมาทั้งสามกลุ่ม ก็ได้ปรับเปลี่ยน ออกจากขนบเดิมของชีวิตปรกติ
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คือ ทาในสิ่งที่ไม่เคยทามาก่อน ในภาษาของการวิจัยท้องถิ่นเรียกว่า มีดอกไม้บานในสวน เบิกบานขึ้น ก่อนที่
ทั้งสวนจะบานสะพรั่งและร่วงโรย ผลที่เกิดขึ้นมีดังนี้
 การมีส่วนของคนทางานในพื้นที่ เริ่มเป็นจริงและมีมากขึ้น
 การแก้ปัญหาทางกายภาพ โครงสร้างเริ่มปรากฏเห็นเพิ่มขึ้น เริ่มมีการพูดว่าควรแก้อะไร
ตรงไหน อย่างไร
 ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการสัญจรที่ปลอดภัย ได้ปรากฏขึ้นในกลุ่มแกนนาใน
ระดับโครงการและเริมขยายผลไปยังคนในครอบครัวเพิ่มขึ้น
4.4.ปัจจัยเงื่อนไข ความสาเร็จ และไม่สาเร็จ ในการดาเนินงานโครงการฯ
ความสาเร็จ
มี ค วามส าเร็ จ ที่ ส าคั ญ เกิ ด ขึ้ น สองประการคื อ
สามารถดาเนิ น งานขับ เคลื่ อนเรื่ อ งที่ไม่ถนัดมา
ก่อนได้ในระดับหนึ่ง เท่ากับเป็นการต่อยอดของ
งานชุมชนจากแพรกหนามแดง ไปสู่เรื่องอื่นทั้งใน
ตั ว ชุ ม ชนเอง ตลอดจนเป็ น บทเรี ย น และ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ก ลุ่ ม ชุ ม ช น อื่ น ไ ด้ แ ล ะ มี
ความส าเร็ จ ในอี ก บางประการคื อ จั ง หวั ด
สมุ ท รสงคราม มี ง านสร้ า งวั ฒ นธรรมความ
ปลอดภัยบนท้องถนน เส้นทางพระราม 2 และ
ในพื้นที่สองชุมชน มีคณะทางานเกิดขึ้นที่แน่นอน
เพื่อขับเคลื่อนงานเรื่องนี้

ความไม่สาเร็จ
ผู้ ป ระสานงาน node ยั ง ไม่ ส ามารถ สร้ า ง
ศักยภาพของชุดทางานใน node ให้เพียบพร้อม
เท่ากับปริมาณ และความซับซ้อนของงานที่ต้อง
ทาร่วมกับความหลากหลาย ทั้งที่จับต้องได้ และ
ไม่ได้ นอกจากนี้ ทีมงานของ node พระราม 2
ยังมีประสบการณ์ไม่เข้มข้นเพียงพอ ในการใช้
ง า น วิ จั ย ท้ อ ง ถิ่ น เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น กั บ ค ว า ม
หลากหลายของสถานการณ์ผู้คน และบุคคลที่
เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะกลไกในระบบราชการและ
การบูรณาการทางานกับหลายฝ่าย

ประสบการณ์ของการทางานชุดนี้พิสูจน์ ให้เห็นคติโบราณไทย ที่สอนว่า “ โบราณว่า เมื่อเหลือ
กาลังลาก ให้ออกปาก บอกแขกช่วยแบกหาม ” ปัญหาวัฒนธรรมความปลอดภัย ทางถนน ของพื้นที่ถนน
พระรามสอง และย่านใกล้เคียง นอกจากไม่มีหนทางลัดแล้ว ยังไม่สามารถทาได้แต่เพียงลาพัง ต้องไม่ปฏิเสธว่า
ประเด็นรูปแบบ และการพัฒนาทักษะของแกนนา ในการขับเคลื่อนงานของแต่ละโครงการ จะต้องใช้หลักการ
ที่ก ล่ าวมาในตอนต้น ว่ า คนในชุ มชน พื้ น ที่ ต้ องเป็ น พระเอก หรือ ผู้ ล งมื อท าเอง แต่ ฝ่ า ยสนับ สนุน ก็ มี
ความสาคัญเข้มข้น เช่นกัน ในการพัฒนา กูรูบอกว่า ทั้งฝ่ายสนับสนุน และผู้ดาเนินการต่างก็เป็นหุ้นส่วน
(Developmental Partner ) ในชั้นต้นนี้ ต้องถือว่าฝ่ายสนับสนุนเป็นแม่ทัพ หากแต่เป็น แม่ทัพทางสังคม
ต้องแสดงภาวะความเป็นผู้ นา มากกว่าความเป็นผู้จัดการให้งานเสร็ จทันเวลาอย่างเดียว จะใช้รูปแบบ
อย่างไร ต้องสอบถาม หรือเลียบเคียงจากแต่ละกลุ่ม เพื่อตัดรองเท้าให้เหมาะกับเท้าผู้ใส่
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4.5.พลวัตและทิศทางการเคลื่อนงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
คน
people
แบบแผน

ปัญหา

Pattern

Problem

พลัง

ผลิตภัณฑ์

กระบวนการ

เสริมสร้าง

Product

Process

หมุนเวียน

ความก้าวหน้า

โครงการ

Process

Project
การมีสว่ นร่วม
Participation

จากผลการดาเนินงานที่เริ่มจากการใช้กระบวนการวิจัยท้องถิ่นเป็นแนวทางในการทางานเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครทาให้ node
พระราม 2 มีข้อค้นพบจากการทางานโดยเริ่มจาก คน เป็นเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผู้ปฏิบัติการ และรับผล
การดาเนินโครงการ node พระราม สอง มีปรัชญา ปณิธาน และปฏิบัติการ อย่างมืออาชีพ จากการดาเนิน
งานวิจัยท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และเห็นดีในความร่วมมือกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ในความเชื่อที่ใกล้เคียง
กัน กล่าวได้ว่ามี แบบแผน คือหลักการ วิธีการ และรายละเอียดที่หลากหลาย เป็นตัวกากับงานแก้ ปัญหา
อุบัติเหตุจากการจราจรของถนนพระราม 2 และเส้นทางสัญจร กลาง เล็ก ละแวกใกล้เคียง เป็นปัญหาและ
ความท้าทายของประเทศ และสังคมย่านที่เกี่ยวข้องโดยตรง กระตุ้นให้ กระบวนการ คิด สร้างงาน โดยความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและกลุ่มผู้เห็นด้วย ทาให้เกิดการมีส่วนร่วม คิด เอ๊ะ เอา
ด้วย ทาให้เกิดความก้าวหน้า ขนาดต่างๆ หลายระดับ จนขยายพัฒนาไปสู่ โจทย์โครงการฯ ตามโจทย์ ของ
สามกลุ่มงาน วิจัยและปฏิบัติการ โดยในระยะเวลาต่อไป จนสาเร็จ จะเกิด ความก้าวหน้า ขนาดต่างๆ ใน
หลายระดับ จนขยายพัฒนาไปสู่โจทย์ โครงการ ตามโจทย์ของสามกลุ่มงานวิจัย และปฏิบัติการ โดยใน
ระยะๆ เวลาต่อไปจนสาเร็จจะเกิด ผลิตภัณฑ์ งานวิจัยปฏิบัติการจากพื้นที่ ซึ่งมีแบบแผนเฉพาะถิ่นนาไปใช้
คิดและทางานในที่อื่นๆได้ สู่คน โดยคน เพื่อคน ต่อไป
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กระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ถนนพระราม 2 และถนนสายรองในพื้นที่
จากการดาเนินงานผ่านงานวิจัยท้องถิ่นร่วมกันโดยในการทางานครั้งนี้ได้มุ่งไปที่ รูปแบบของกิจกรรมที่เน้น
ความเป็ น กระบวนการที่ ค น กลุ่ ม คนในพื้ น ที่ แ ละหน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ย วข้ อ งร่ว มกั น สร้า งขึ้ น เป็ น
โครงสร้ างเชิง สัญลัก ษณ์ ที่ทาให้ กิจ กรรมนั้ นเด่นชัดและมีความส าคัญ โดยเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่ านข้อมู ล
สถานการณ์และการวิเคราะห์ ข้อมูลร่วมกัน การหาทางออกจากปัญหาที่ สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตของ
คนในชุมชน ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในชุมชนผลิตสร้างขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่
ในชุมชนของตนดังนั้นแนวโน้มในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ไม่ว่าในทางยอมรับหรือต่อต้าน
ย่อมขึ้นอยู่กับรากฐานของวัฒนธรรมเดิมในสังคมนั้น ตัวอย่างเช่น การสวมหมวกกันน็อค ซึ่งถือเป็นสิ่งใหม่ที่
ไม่ได้ถูกสร้างหรือปลูกฝังให้มีการประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาในยุคก่อน ดังนั้นหากมุ่งหวังให้การสวมหมวก
กันน็อคเกิดขึ้นในวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในชุมชนหนึ่งชุมชนใดก็ต้องทาให้เกิดแรงผลักดันชักจูงทั้ง
สองทาง คือการกระตุ้นให้ยอมรับสิ่งใหม่ และการลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงกับความคุ้นชินเดิมนั้น ดังนั้น
ในการทางานจึงต้องค้นหาการกระตุ้นให้เกิดการยอมรับและในขณะเดียวกัน ก็ต้องหาทางลดการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงกับความคุ้นชินเดิมด้วย
จากการดาเนินงานโครงการมีข้อค้นพบจากการปฏิบัติการร่วมกันในระดับต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับการ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนพบว่ามีพื้นฐานร่วมกันสิ่ง
หนึ่งคือการที่ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและสาเหตุแห่งปัญหาร่วมกัน
ส่งผลให้เกิดการยอมรับว่าการบาดเจ็บและการตายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนสามารถป้องกันและแก้ไข
ได้ แนวคิดดังกล่าวนาไปสู่การแสวงหาทางออกร่วมกันในพื้นที่เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายในการลดการตายและการบาดเจ็บบนท้องถนน และมุ่งสู่
ความพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนโดยไม่จากัด
เฉพาะการแก้ปัญหาที่คน หรือ ถนน หรือ ยานพาหนะ แต่เป็นการทางานกันไปอย่างพร้อมเพียงในภาพรวมใน
ขณะเดี ย วกั น ก็ พ บว่ า การสร้ า งการยอมรั บ ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วในบางช่ ว งก็ มี แ รงต้ า นภายในที่ ต กอยู่ ใ นร่ อ ง
ความคุ้นเคยเดิมดังนั้นในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจึงต้องทางานเป็นกระบวนการการและ
เน้นการทางานอย่างต่อเนื่องและผูกติดกับเงื่อนไขระดับบุคคลและโยงไปสู่กลไกทางสั งคมที่กว้างขวางมากขึ้น
โดยอาศัยแรงผลั กดันในระดับบุคลและระดับสั งคมที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้
ร่วมกันนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งระดับบุคคลและสังคม
แนวคิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community-Based Research) มุ่งเน้นให้ "คน" ในชุมชนเข้ามาร่วม
กระบวนการคิด ตั้งคาถาม วางแผนและทาวิจัย เพื่อหาคาตอบอย่างเป็นระบบได้เรียนรู้จากการทางานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น ผ่านการปฏิบัติการจริงอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพื่อแก้ปัญหาของตัวเอง
เป็นกระบวนการทางานอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ผลที่คาดหวังจากการวิจัย ไม่
เน้นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ หากแต่เน้นสร้าง "กระบวนการวิจัย" ให้เป็น"เครื่องมือ" เพิ่มพลัง (Empower)
หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ"คน" และ "ชุมชน" ให้สามารถสร้างกลไกในการแก้ปัญหาของชุมชน ทั้งใน
40

ปัจจุบันและพร้อมรับมือปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของชุมชนได้และชี้นาการ
แก้ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สาหรับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจึงมุ่ง เพื่อ
สร้างการเปลี่ยนแปลงความคุ้นเคยเดิมของคน กลุ่มคน ชุมชน หน่วยงาน ต่อเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ความ
ปลอดภัยทางถนน ดังนั้นกระบวนการทางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จึงมีส่วนสาคัญในการเข้าถึงคาตอบและนาไปสู่
การมีส่ ว นร่ ว มและการจั ดการตนเอง โดยพลั งของท้องถิ่น และประชาชนคนเล็ ก คนน้ อย ร่ว มเป็น พลั ง
ขับเคลื่อนในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอันเป็นความหวังที่ทรงคุณค่าของสังคมทุกภาคส่วน
ปรากฏการณ์เหล่านี้ จะพัฒนา ดารงคุณค่าและขยายผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ทั้งในส่วนของโครงการเองและประเทศ พันธมิตรและภาคีจะต้องร่วมกันขบคิดต่อไป และที่สาคัญยิ่ง ปริญญา
ชน ลูกหลานจากท้องถิ่น ผู้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาและเป็นอยู่จะต้องเป็นทั้งกองหน้า
และกาลังส่วนอื่นๆ ในการส่งเสริมและเข้าร่วมงานประเภทนี้ โดยเฉพาะให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นไม่เป็ น
เพียงความทรงจาส่วนบุคคล เป็นวาทะกรรมหรือนวัตกรรมเท่ๆ แห่งยุคสมัย เหล่านี้ล้วนต้องการคาตอบ จาก
ภาคส่วนต่างๆ
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บทที่ 5
บทสรุป/ข้อเสนอแนะ
5.1.ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จและข้อจากัด
จากการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่
ถนนพระราม 2 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จและเงื่อนไขที่ทาให้โครงการไม่สาเร็จ คือ
ปัจจัยความสาเร็จ ได้แก่ การได้คนทางานที่มีใจ ทั้งในส่วนของแกนนาคนทางาน หรือ Change
Agent ในพื้นที่ ความต้องการของชุมชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายคนทางาน การต่อยอดงานเดิมของชุมชน การใช้ฐานข้อมูลจังหวัดในเวที สอจร.
ตลอดจน การมีพี่เลี้ยงคอยเปิดโอกาสให้แกนนาได้พัฒนาศักยภาพ ได้เรียนรู้ และกาหนดเวลาการทางาน
ร่วมกัน ตลอดจนความสามารถผลักดันให้เกิดโครงการย่อยในพื้นที่ โดยคนในพื้นที่ เป็นเจ้าของร่วมกัน
เงื่อนไข ข้อจากัดในการทางานคือ เรื่องช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันของพื้นที่ อีกทั้ง บางชุมชนยังมองว่า
“ความปลอดภัยทางถนนเป็นเรื่องไกลตัว” จึงยังไม่ตระหนักและให้ความสาคัญเท่าที่ควร ขณะเดียวกัน ทีม
นักวิจัยโครงการเองก็มีประสบการณ์ในการทางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นไม่เข้มข้นพอ อีกทั้งแกนนาในส่วนของภาค
ราชการก็มีภาระงานมาก ทาให้การรับลูกส่งลูกในการทางานทาได้ค่อนข้างลาบาก ขาดความต่อเนื่อง
ทั้งนีจ้ ากการสรุปบทเรียนการทางานของโครงการพบเงื่อนไขปัจจัยสาคัญ ดังต่อไปนี้
1) ทีมประสานงานต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีผลต่อความสาเร็จ
ของงาน ทั้งนี้การได้รั บการยอมรับจากผู้บริห ารจะทาให้ ระดับปฏิบัติการเข้ามาร่วมในการ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) พี่เลี้ยง Node ต้องคอยทาหน้าที่หนุนเสริมการดาเนินงานในพื้นที่ โดยทาหน้าที่ ประสาน
ติดตาม สนับสนุนการดาเนินงานในพื้นที่ทั้งระยะต้นน้า กลางน้าและปลายน้า (การทางานต้อง
เชื่อมประสานงานกันระหว่างโครงการ หน่วยงานกับคนหลายกลุ่ม เป็นระยะๆ มักมีปัญหา
โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับนโยบายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ)
3) มีเวทีให้ภาคีเครือข่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตาม
สถานการณ์ ข้อมูล และสร้างความคุ้นเคย/ความสัมพันธ์ของทีมทางานอย่างต่อเนื่อง
4) มีการพัฒนาศักยภาพคนทางาน ทั้งเรื่องของความรู้ ทักษะ และการได้เข้าไปร่วมในการ
ปฏิบัติการ เช่น การสรุปบทเรียน หรือทักษะความรู้ด้านงานป้องกันอุบัติเหตุมิติต่างๆ หรือการ
สื่อสาร(การจัดรายการวิทยุ) เพื่อเป็นการเติมเต็มให้กับคนทางาน เป็นระยะๆ
5) มีสื่อบุคคลและวีดีทัศน์ช่วยสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจในเรื่องอุบัติเหตุ ความปลอดภัย ใน
การสร้างความสัมพันธ์และการสร้างการเรียนรู้ เพื่อให้ทีมคณะทางาน ชุมชน องค์กรต่างๆ
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
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6) ในการเชื่อมประสานการทางานร่วมกัน ต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้คนที่หลากหลาย
(การประสานตามระบบอาจล่าช้าหรือไม่เกิดผล)
5.2.สรุปผลลัพธ์จากการดาเนินการในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนน
ระดับพื้นที่ถนนพระราม 2 ได้ดาเนินการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา (พฤษภาคม 2554 – กรกฎาคม พ.ศ.
2555)โดยมุ่งสร้างกลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ เอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ทั้งใน
ระดับพื้นที่ถนนพระราม 2 ระดับจังหวัดและระดับชุมชน โดยการเชื่อมโยงข้อมูล และการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แสวงหาแกนนา( Change Agent )และพัฒนาให้เกิดโครงการวิจัย ที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นพื้นที่
ต้นแบบในด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจานวน 3 โครงการ รวมถึงการผลักดันนโยบาย
ระดับพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการดาเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้
1.การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่า ยด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นเขตพื้นที่ถนนพระราม 2 และเชื่อมโยงเครือข่ายระดับ
ชุมชนในพื้นที่ตาบลในจังหวัดสมุทรสงครามได้ตาบลนางตะเคียน อาเภอเมืองและตาบลแพรกหนามแดง
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านกระบวนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งแบบที่เป็นทางการและแบบ
ไม่เป็นทางการอย่างต่อเนื่อง
2.เกิดแกนนาชุมชนและแกนนาหน่วยงานที่จะพัฒนาสู่การเป็น Change Agent ในด้านการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามรวมถึงแกนนาระดับชุมชนที่ จะขับเคลื่อนกลไก
ในการทางานร่วมกัน ซึ่งกระบวนการได้มาของ Change Agent อาศัยการเชื่อมโยงจากการจัดเวทีเครือข่าย
และการพูดคุยชักชวนแบบไม่เป็นทางการรวมถึงการพาแกนนาเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นความปลอดภัยทางถนนส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจในการทางานด้านนี้ต่อเนื่อง
3. การหนุนเสริมและติดตามโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ในปัจจุบันได้เกิดการพัฒนาโจทย์วิจัยใน 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ การพัฒนาโจทย์วิจัยในระดับหน่วยงานจานวน
1 โครงการ คือ โจทย์ในระดับหน่วยงานจังหวัดสมุทรสงคราม และ การพัฒนาโจทย์วิจัยในระดับชุมชนจานวน
2 โครงการ คือ ในพื้นที่ถนนสายหลัก(สายพระราม 2) พื้นที่ตาบลแพรกหนามแดง และในถนนสายรองใน
ชุมชน คือตาบลนางตะเคียน
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4. ได้แนวทางในการสร้างความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ระดับจังหวัด และระดับชุมชนและเกิดชุด
ความรู้จากการดาเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและขับเคลื่อนสู่การ
สร้างกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านความปลอดภัยทางถนน
5.3.ข้อเสนอแนะต่อการเคลื่อนงานเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
โครงการ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ถนนพระราม 2 มี
ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ดังนี้
1.การทางานในช่วงต่อไปต้องทางานร่วมกับคณะทางานศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับ
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนหน่วยงานต่า ง ๆ เข้ามาทางานร่วมกันและควรขยายผลไปยัง
พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ในระยะต่อไปเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกั นรวมทั้งมีการ
ประสานกลไกการทางานกับแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร(สอจร.ภาคกลาง).ในการหนุนเสริม
การทางานร่วมกัน
2.ต้ อ งมี ท างานร่ ว มกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล โรงเรี ย น และองค์ ก รชุ ม ชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม เช่น อบต.ยี่สาร อบต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา อบต.นางตะเคียน จ.สมุทรสงคราม
3.ต้อ งทางานร่ ว มกับ สถานประกอบการภาคธุรกิ จ องค์กรเอกชน ในพื้นที่ถ นนพระราม 2 เช่ น
โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้าน สหกรณ์ประมงแม่กลอง จากัด เป็นต้น
4.ประสานงานกับองค์กรสาธารณะ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ เช่น มูลนิธิ
สว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น
5.ทีมประสานงานทางานร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการและพี่เลี้ยง ภายใต้แผนงานสนับสนุนการป้องกัน
อุบัติเหตุจ ราจร (สอจร.ภาคกลาง) ในระดับพื้นที่ โดยกระบวนการทางานจะใช้การประสานงานแบบเป็น
ทางการและการประสานงานที่ไม่เป็นทางการเพื่อเชื่อมโยงกลไกการทางานให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนด
เป้าหมายการทางานร่วมกัน สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานผ่าน
เวทีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวคิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งจะมีการทางานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล
ร่ ว มกั น การวางแผนการท างานร่ ว มกัน การสรุ ปบทเรี ยนร่ว มกั น สุ ด ท้า ยจะเป็ น การก าหนดทิ ศ ทางการ
แก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจากบทเรียนและประสบการณ์ในการเสริมพลังชุมชนในการทางานร่วมกัน
ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่อยากเห็นคือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของถนนพระรามสองและถนนสายรอง
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งต้องใช้ภาคีและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามา
ทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
5.4.ข้อเสนอต่อการติดตามสนับสนุนโครงการในพื้นที่และพัฒนาศักยภาพแกนนา(Change agent)
1.การติด ตามสนั บ สนุ น ในระดั บ โครงการ (ในบทบาทของการเป็ นพี่ เลี้ ย งติ ด ตามรายกิ จ กรรมของ
โครงการวิจัย 3 โครงการ)
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2.การติดตามสนับสนุนผ่านเวทีเครือข่าย (ใช้เครือข่ายช่วยติดตามผ่านเวทีฯ)
3.การติดตามสนับสนุนผ่านทีมกลาง(ศวปถ.) โดยการลงมาช่วยเติมความรู้ ช่วยกระตุ้น และช่วยให้
กาลังใจโครงการวิจัยเป็นระยะๆ
ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพแกนนา (Change agent) จะมุ่งเน้นใน 2 เรื่อง คือ หนุนเสริมในเรื่อง
กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และความรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน โดยใช้วิธีการพัฒนาศักยภาพ
ผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติการจริงจากการทางานวิจัย และฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมการวิจัยแบบ Learning
by doing ค่อยๆ เรียนรู้ไป โดยมีพี่เลี้ยงคอยหนุนเสริม เป็นที่ปรึกษา หรือสรรหาวิทยากรจากภายนอกมาเติม
เต็มความรู้ให้แก่แกนนาในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนสัญจรระหว่าง
โครงการวิจั ยในพื้น ที่ หรือการเรีย นรู้ศึกษาดูงานข้ามภาค และเรียนรู้ในเวทีความรู้ต่างๆ ที่เ กี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งเวทีเครือข่ายระดับพื้นที่ หรือเวทีเรียนรู้ที่หน่วยงานองค์กรที่มีบทบาทรับผิดชอบใน
เรื่องความปลอดภัยทางถนนจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ
5.5.ข้อเสนอการเกี่ยวร้อยผู้เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนน
1.เชื่อมประสานภาคีที่เกี่ยวข้องโดยการใช้เวทีครือข่ายเพื่อรับรู้สถานการณ์ความเคลื่อนไหว
ของการดาเนินงานโครงการวิจัยในพื้นที่ และเป็นโอกาสในการประสานหาทิศทางการทางานร่วมกันในอนาคต
2.การเชื่อมประสานโดยการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ ภาคีหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เป็น
ทางการ และการประสานหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการวิจัยในพื้นที่
3. การประสานการดาเนินงานร่วมกับแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร(สอจร.ภาค
กลาง) ในการทางานร่วมกันและขยายผลเชื่อมโยงความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ใกล้เคียง

5.6.ข้อเสนอต่อการใช้ประโยชน์จากการวิจัย และการผลักดันไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1.จัดเวทีนาเสนอผลการดาเนินโครงการวิจัยในระดับพื้นที่โดยมีข้อเสนอต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันเป็นวาระ/นโยบายการสร้างวัฒนธรรมบนท้องถนน
2.จัดทาข้อมูลสรุปความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจัยนาเสนอในเวทีคณะทางานระดับจังหวัดของ
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนและนาเสนอต่อพี่เลี้ยงแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
(สอจร.ภาคกลาง)เป็นระยะ
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3.สนับสนุนให้ทีมวิจัยนาเสนอบทเรียนการทางานและสร้างแหล่งเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนิน
โครงการวิจัยเพื่อสร้างรูปธรรมในการทางาน
4.เชื่อมโยงบูรณาการการทางานระหว่างโครงการวิจัยและเครือข่ายพี่เลี้ยง สอจร.ภาคกลาง เพื่อ
ขยายผลการทาโครงการวิจัยท้องถิ่นในพื้นที่ภาคกลาง
5.7.ข้อเสนอต่อการสังเคราะห์งานและการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ
1.สังเคราะห์บทเรียนจากการดาเนินงานวิจัยเป็นชุดความรู้ในประเด็นเรื่องการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่ ระดับจังหวัดและเชื่อมโยงกับพื้นที่ในระดับ ตาบล และกาหนดแนวทางในการ
ขยายผลไปสู่ตาบลใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียง
2.เผยแพร่ข้อมูลจากการดาเนินโครงการวิจัย ในพื้นที่ผ่านเครือข่ายพี่เลี้ยง สอจร.ภาคกลางและ
ช่องทางการสื่อสารสู่สาธารณะ เช่น เว็บไซด์ Facebook หนังสือพิมพ์ เรื่องเล่า บทความ หนังสือ วิดีทัศน์
เป็นต้น
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ประวัตหิ ัวหน้ าโครงการ
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานภาพสมรส
ที่อยู่
โทรศัพท์

นายชิษนุวฒั น์ มณี ศรี ขา
21 มิถุนายน 2509
โสด
29 หมู่ 7 ตาบลปลายโพงพาง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
081-8372993

e-mail

tanate09@hotmail.com

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี
วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (พัฒนาการเกษตร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กาลังศึกษาต่อปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการเกษตรอินทรี ย)์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ การทางาน
ปี 2530 -2535 ข้าราชการสานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร
ปี 2535 – 2541 ผูจ้ ดั การสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2542 - 2544 คณะทางานกองทุนเพื่อสังคม(SIF)
ปี 2545 - 2549 นักวิจยั เพื่อท้องถิ่นโครงการศึกษาคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์จากขี้แดดนาเกลือ
ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ปี 2546 –ปั จจุบนั ผูป้ ระสานงานศูนย์ประสานงานวิจยั เพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม สกว.
บทบาททางสังคม
1. คณะกรรมการบริ หารจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) จ.สมุทรสงคราม
2. คณะกรรมการลุ่มน้ าแม่กลอง
3. ที่ปรึ กษาผูต้ รวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ด้านสังคม
4. อนุกรรมการ ภาคกลางตอนบนและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)
5. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สงั คมจังหวัดสมุทรสงคราม
6. คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสี เขียว
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รูปภาพประกอบกิจกรรมโครงการ

เวทีสร้างความเข้าใจโครงการฯ กับหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางท้องถนนระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูพ้ ้ นื ทีต่ ำบลนำงตะเคียน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูพ้ ้ นื ทีต่ ำบลแพรกหนำมแดง
เวทีสร้างความเข้าใจ และพัฒนาโครงการระดับพื้นที่ตาบล
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