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คานา
หนังสื อเล่ มนี้ เป็ นการเขียนจากประสบการณ์ การลดอุบตั ิเหตุจราจรของโครงการสนับสนุ นการ
ดาเนินงานป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรภาคใต้ (สอจร.ภาคใต้)เล่มที่สาม หลังจากหนังสื อเรื่ องสาม(เหลี่ยมเขยือ้ น
ภูเขา)ก๊ ก(เดียวกัน) ฉบับจอมยุทธ์ ท้องถนนและหนังสื อ MIS ฉบับ Make It Simple ได้ตีพิมพ์เมื่อปี 2553
ผลลัพท์ของการดาเนินการอย่างต่อเนื่องในจังหวัดภูเก็ตตามแนวทางที่ได้เขียนไว้ในหนังสื อทั้งสองเล่มแรก
ได้ทาให้การเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุจราจรของภูเก็ตลดลงจาก เฉลี่ยปี ละประมาณ 200 รายลงมาเหลือ 116 ราย
ในปี 2554 ทาให้ภูเก็ตกาลังเข้าใกล้เป้ าหมายลดการเสี ยชีวิตลงครึ่ งหนึ่ งตามทศวรรษแห่ งความปลอดภัยที่
กาหนดโดยสหประชาชาติหรื อ UN Decade of Action for Road Safety 2011-2020 ที่ประเทศไทยได้ร่วมลง
นามด้วย
การถอดประสบการณ์ ก ารท างานในพื้ น ที่ เ พิ่ ม เติ ม ในหนัง สื อ เล่ ม นี้ เหมื อ นเป็ นการรายงาน
ความก้าวหน้าของพื้นที่ โดยเพิ่มประสบการณ์ ที่ดาเนิ นการในสองปี หลังเพื่อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ทั้งนี้ การ
แก้ปัญหาอุบตั ิเหตุตอ้ งอาศัยภาคีเกี่ยวข้องหลายฝ่ าย จึงได้เอ่ยชื่อหลายๆท่านที่ร่วมงานกันมา ต้องขออนุญาต
ณโอกาสนี้ ด้วย หวังว่าหนัง สื อเล่ มนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่านที่ ร่วมกันแก้ไขปั ญหาอุบ ตั ิเหตุจราจรใน
จังหวัดต่างๆ ขอให้โชคดีและอนุโมทนาในกุศลเจตนาของภาคีเครื อข่ายที่ร่วมกันปกป้ องรักษาชีวิตของผูใ้ ช้
รถใช้ถนนทุกท่าน

“สำคัญมำกที่ตอ้ งช่วยกันขยำยเจตคติและหัวใจที่ดีงำมออกไปให้มำกที่สุด
สิ่ งนี้จะทำให้เกิดควำมสุ ขทั้งต่อท่ำนเองและผูอ้ ื่น” ดำไล ลำมะ
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UN DECADE OF ACTION ฤา ความหวังไกลเกินเอือ้ ม
ประเทศไทยได้ร่ว มลงนามกับ นานาชาติ ใ น
การก าหนดเป้ าหมายลดอุ บ ัติ เ หตุ ใ ห้ไ ด้ค รึ่ งหนึ่ ง ใน
ทศวรรษนี้ ระหว่างปี 2554 ถึงปี 2563 และได้ประกาศ
ให้การแก้ปัญหาอุบตั ิเหตจราจรเป็ นวาระแห่ งชาติ
ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่น่ายินดีเพราะชาวไทยเสี ยชี วิตอย่าง
ไม่สมควรบนท้องถนนกว่าปี ละ 13,000 คน ยังไม่
นับผูบ้ าดเจ็บและพิการเป็ นจานวนมาก จากการ
ประกาศเข้าร่ วมทศวรรษแห่งความปลอดภัยแสดง
ว่าประเทศไทยตั้งเป้ าหมายลดการตายลงอย่างน้อยปี ละ ประมาณ 6,500 คน ซึ่ งจริ งๆแล้วทาไม่ยาก เพราะ
หากได้ดู ต ัว อย่ า งจากประเทศที่ ท าเรื่ องนี้ ส าเร็ จ
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ ม OECD (Organization
for Economic Co-operation and Development หรื อ
ประเทศในกลุ่ ม องค์ ก ารเพื่ อ ความร่ วมมื อ ทาง
เศรษฐกิ จและการพัฒนา)จานวน 34 ประเทศ หรื อ
ประเทศในกลุ่ มยุโรป (ตามภาพ) จะเห็ นแนวโน้ม
การเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุลดลง ทั้งๆที่จานวนรถ
และประชากรเพิ่ ม ขึ้ น ตัว อย่า งที่ ด าเนิ น การที่
ภูเก็ตมีแนวโน้มในลักษณะเดียวกัน โดยผมได้นา
สถิติการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุของภูเก็ตระหว่างปี
2540-2554 มาทา เป็ นกร๊ าฟ พบว่าการลดลงจาก
การเสี ยชี วิตลงมาคล้ายกับกลุ่ มประเทศ OECD
โดยในปี 2553 – 2554 เมื่อเริ่ มีการแก้ไขจุดเสี่ ยง
ผูเ้ สี ยชี วิตลดจาก 201 รายเป็ น 140 ราย ซึ่ งลดลงถึ ง 61 รายในปี เดี ยว และต่อมาการดาเนิ นการบังคับใช้
กฎหมายเรื่ องการสวมหมวกนิรภัย 100% ของตารวจยิ่งส่ งผลให้ยอดการเสี ยชีวิตลดลงเหลือ 116 รายในปี
2554 อย่างไรก็ตามเรายังไม่พอใจตัวเลขจานวนนี้ เนื่ องจากเมื่อลองคิดในมุมกลับ เราก็ยงั สู ญเสี ยชี วิตอีก
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เดือนละนับ 10 ชีวติ ทาให้ทีมงานภูเก็ตตั้งเป้ าที่จะลดให้ได้ต่ากว่า 50 รายภายในปี 2557 ซึ่ งเราคิดว่าไม่เหลือ
บ่ากว่าแรงเพราะมีแนวโน้มผลลัพธ์จากการทางานที่แสดงให้เห็นว่าเรากาลังเดินทางสู่ เป้ าหมายที่วางไว้อย่าง
แน่นอน

“ไม่ เป็ นอะไรหรอกทีจ่ ะเดินไปอย่างช้ าๆ ขอเพียงแต่ อย่ าหยุด: ขงจือ้ ”
ในการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิ เหตุเป็ นที่ทราบดีนะครับว่าเราแก้ที่ปัจจัยสาคัญ 3 เรื่ องคือ คน รถ ถนน
“วิสัยทัศน์ ที่ไม่ ได้ ลงมือทำคือควำมเพ้ อ
ฝั น ลงมือทำโดยไม่ มีวิสัยทัศน์ เป็ นเรื่ อง
เสี ยเวลำ วิสัยทัศน์ ที่ลงมือทำสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงโลกนีไ้ ด้ ” โจ บำร์ คเกอร์
“วิธีกำรดีที่สุดในกำรสร้ ำงพลังควำมสด
ชื่ นของเรำคื อกำรเชี ยร์ คนใกล้ เคียง”
Mark Twain

สาหรับภูเก็ตได้ดาเนิ นการเรื่ องถนนและสิ่ งแวดล้อมก่ อน
ซึ่ งเรื่ องถนนและสิ่ งแวดล้อมนี้ EU Federal of Road Safety
ได้แ นะน าและให้ ค วามส าคัญ เรื่ อ งการแก้จุ ด เสี่ ย ง ด้ว ย
เหตุผลว่าเป็ นเรื่ องที่ทาง่ายที่สุดในบรรดาปั จจัยเสี่ ยงหลักๆ
ของอุบตั ิเหตุ เพราะจุดเสี่ ยงแต่ละจุดคือพื้นที่ที่ผใู้ ช้ยวดยาน
ต้องผ่านและเกิ ดความเสี่ ยงที่ต่ออุบตั ิเหตุ ที่ผ่านมาภูเก็ตได้
ดาเนิ นการแก้ไ ขจุ ดเสี่ ย งไปแล้ว ประมาณ 20 จุ ด และ
สามารถลดการเสี ยชี วิตได้ถึงปี ละประมาณ 60 ราย เพราะ

เมื่อดูขอ้ มูลย้อนหลังพบว่าแต่ละจุดจะมีผูเ้ สี ยชี วิตประมาณปี ละ 1-4 ราย ดังนั้นเมื่อแก้ตรงจุด อุบตั ิเหตุจึง
ลดลงอย่างเห็ นได้ชดั บางจุดเมื่อแก้ไปแล้วน่ าพอใจมากอาทิเช่ น บริ เวณทางโค้งคอเอน(เป็ นชุ มอยู่ตอน
เหนือของเกาะภูเก็ตใกล้สะพานสารสิ น)ซึ่ งเดิมมีอุบตั ิเหตุประมาณปี ละ 10 ครั้ง เสี ยชีวิตปี ละ 1 ถึง 2 รายแต่
หลังจากที่มีการแก้ไขผ่านไปเกื อบปี ปรากฏว่าไม่มีอุบตั ิเหตุเกิ ดขึ้นอีกเลย ผมจึงขอเชิ ญชวนผูอ้ ่านและภาคี
“ทำงำนคนเดียวเสมือนเพียงหยดนำ้ แต่
หำกร่ วมมือกัน เรำจะเป็ นดั่งมหำสมุทร”
เรี ยวโนสุเกะ ซำตำโร
“ข้ อดีของกำรทำงำนเป็ นทีมคือเรำจะมีคน
เคียงบ่ ำเคียงไหล่ กับเรำเสมอ” มำกำเร็ ต
คำร์ ธี

เพื่อความปลอดภัยทางถนนทดลองและทดสอบในพื้นที่
หากเราแก้ไขถูกจุดและถูกวิธี อุบตั ิเหตุในจุดนั้นๆจะลดลง
อย่างแน่นอนครับ แต่อย่างไรก็ตามการแก้ไขต้องอาศัยภาคี
หลายฝ่ ายท าไม่ ไ ด้ด้วยหน่ วยงานเดี ย วเพราะโครงสร้ า ง
ราชการไทยที่อ่อนแอ ขาดการบูรณาการ ต่ า งคนต่ างท า
เช่ น ทางหลวงมีหน้าที่ ออกแบบบารุ งรั กษาถนนหนทาง
ตารวจมีหน้าที่บงั คับใช้กฎหมาย ส่ วนหมอพยาบาลก็เย็บ
แผลรักษาการบาดเจ็บไปตามเรื่ อง หากไม่เคยคุยกัน ไม่ได้

ใช้ข ้อ มู ล และประสานการดาเนิ นการระหว่า งหน่ วยงานเรื่ องนี้ จะแก้ไ ขไม่ ไ ด้ค รั บ ในวงสอจร.เลยให้
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ความสาคัญกับภาคีเครื อข่ายอย่างมาก โดยหมออนุชา เศรษฐเสถียรได้ให้คาถา 5 ช.คือ ชวน เชื่ อม/เชี ยร์ ชม
ชง ช้ อนไว้ ซึ่ งก็ คื อหลัก ในการประสานภาคี น้ ัน เอง “ชวนและเชื่ อ ม” คื อการชวนคนที่ มี หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ มีศกั ยภาพในการแก้ไขปั ญหาเพื่อเชื่อมร้อยกันเป็ นเครื อข่ายภาคี “ชม/เชี ยร์ ”กันบ่อยๆ ไม่ตาหนิติ
เตียนซึ่งกันและกัน ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็ นสังคมที่พฒั นาแล้วใช้วิธีการนี้ กนั มาก “ชม/เชี ยร์ ” จนออกเป็ นแนว
ปฏิ บตั ิในบริ ษทั เอกชนหลายแห่ ง โดยให้เริ่ มต้นวันทางานด้วยการชมซึ่ งกันและกัน ปรากฏว่าผลผลิตเพิ่ม
เพราะพนักงานเกิดกาลังใจ ทางานหามรุ่ งหามค่าเพราะมีคนเห็นคุณค่าและความดี โรงเรี ยนในประเทศญี่ปุ่น
ก็ใช้หลักนี้อย่างกว้างขวางโดยถือว่า “แม้ เด็กที่ เกเรที่ สุด ก็ยังมีจุดดีงามในตัว ให้ ค้นให้ พบ นามาชื่ นชม จะ
ทาให้ เด็กเกิดการยอมรั บนับถือในคุณค่ าตนเอง กลายเป็ นเด็กดีได้ ในที่ สุด” หรื อคติพจน์ของญี่ปุ่นที่วา่ “อย่ า
ตานิติเตียน หากท่ านเองไม่ มีคาแนะนาหรื อทางออกที่ ดีให้ ”
การ“ชง” คือการนาเสนอผูบ้ ริ หาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ ริ หารในพื้นที่ เช่ นผูว้ ่าราชการจัง หวัด
นายก อบจ. เทศบาลหรื อ อบต. เพราะท่านเหล่านี้ สามารถให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ หาก
ได้รับข้อมูลและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องหรื อได้รับการ “ชง” นั้นเอง การ ”ช้ อน” คือการช้อนคว้าความรู้ซ่ ึ ง
คาที่วา่ “ Do not invent a new wheel” หมายถึงอย่าไปเสี ยเวลาค้นคว้าประดิษฐ์อะไรใหม่เช่น ล้อกลมที่คิด
ได้มาหลายพันปี หากยังใช้ได้ไม่ตอ้ งไปคิดใหม่ ให้นามาใช้ประโยชน์เลย ทีมงานจึงค้นคว้าหาความรู้ ในการ
แก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรซึ่ งมีอยูต่ ามเว็ปไซด์ของสถาบันวิชาการต่างๆที่มีอยู่มากมาย ส่ วนใหญ่ผา่ นการ
“ควำมรู้ ที่แท้ จริ ง คื อรู้ ว่ำ
เรำไม่ ร้ ู อะไร” ขงจือ้

พิสูจน์วจิ ยั และมีผลเชิงประจักษ์มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหา ตัวอย่าง
ง่ายๆของข้อมูลเช่น เช่น“วงเวียนลดการบาดเจ็บได้ร้อยละ 32 - 69.9” “ป้ าย
สะท้อนแสงลดอุ บตั ิเหตุได้ร้อยละ 15” “ไฟฟ้ าส่ องสว่างลดอุบ ตั ิเหตุและ

อุบตั ิเหตุคนเดินถนนได้ร้อยละ 20-30 “ “Speed Hump และ Rumble strip (เนินหลังเต่าและลูกระนาด) ลด
อุบตั ิเหตุได้ร้อยละ 10-30 “ เป็ นต้น ภูเก็ตใช้ขอ้ มูลที่เรา “ช้ อน” มาเป็ นข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน และ
เมื่อเราทาจริ ง แก้ไขจริ ง พบว่าได้ผลไม่แตกต่างจากงานวิจยั ที่มีอยู่
ประสบการณ์ จากการทางาน ทีม งานพบว่า ยัง มีอีก หลาย ช.ที่ มีความสาคัญกับการท างานแก้ไ ข
ปั ญหาอุบตั ิเหตุ ทาให้เกิ ดการเติม “ช.” จนปั จจุบนั เพิ่มเป็ น 10 ช. อันได้แก่ “ช.เช็ค” คือเช็คหรื อวิเคราะห์
ข้อมูลจุดเสี่ ยง เพราะจุดต่างๆเหล่านี้ เองคือพื้นที่เสี่ ยงต้นเหตุแห่ งปั ญหา เมื่อเราทางานแรกๆ การเช็คข้อมูล
ทาให้ทุกคนที่เห็ นข้อมูลพากันอึ้ง ตัวอย่างเช่ นพบว่าจุดเสี่ ยงบริ เวณสี่ แยกภูเก็ต เกิ ดอุบตั ิเหตุ 39 ครั้งต่อปี
หรื อสี่ แยกราชภัฏ 36 ครั้ งต่ อปี เป็ นต้น แสดงว่า เกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ เกื อบทุ ก สัป ดาห์ ถ้า ไม่ ” เช็ ค ” ก็ ไ ม่ มี ท างที่
3

เครื อข่ายภาคีจะทราบถึงขนาดความรุ นแรงของปัญหา และเมื่อไม่ทราบปัญหาก็ยิ่งแก้ไม่ถูกหรื อไม่ได้แก้เลย
“ช.เชื ้อ” คือการแพร่ ความคิดความเชื่อให้เกิดภาคีใหม่ๆ คนทางานใหม่ๆ
โดยตัวชี้ วดั ที่เราใช้อนั หนึ่ งของภาคีเราคือหากยิ่งทาคนยิ่งเพิ่มมากขึ้น ถือว่าสาเร็ จ ซึ่ ง Henry Ford
“เทียนเล่ มหนึ่งเทียนไขส่ องสว่ ำงด้ วยกำร
เผำไหม้ ตนเองแค่ ชั่วอำยุเทียน เทียนไยไม่
ต่ อเทียนเล่ มอื่นเพื่อส่ องสว่ ำงให้ มำกกว่ ำ
และส่ องสว่ ำงตลอดไป” นิรนาม

เขียนคาคมไว้ว่า “Coming together is a beginning;
keeping together is progress; working together is
success.” ซึ่ งย้ าให้เห็นว่า ไม่เพียงสักแต่ว่าพร้อมเพรี ยง
กันประชุม พร้อมเพรี ยงกันเลิกประชุม แต่ตอ้ งพึงทากิ จ
ที่พึงกระทา อันนี้เป็ น “อปริ หานิยธรรม” หรื อธรรมแห่ ง

ความเจริ ญของพระพุทธเจ้าครับ การประชุมกันเนื องๆนี่สาคัญมากครับ จะเห็นว่าองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งๆหลายแห่ งประชุ มกันบ่อยมาก พวกเราคงคุน้ กับคาว่า Morning talk ที่ใช้คาว่า talk เพราะถือเป็ นการ
“เมื่อควำมคิ ดของท่ ำนเปลี่ยน โลกของท่ ำน
จะเปลี่ยนตำม” นอร์ แมน วินเซนท์ เพลล์

ประชุ ม พู ด คุ ย กัน แบบเบาๆ สบายๆ ที่ ภู เ ก็ ต เราใช้
Lunch talk คือ ”กินข้าวเล่าเรื่ อง” ที่ไปที่มาคือการหา
เวลานัดหมายประชุ มของต่างหน่ วยงานให้ว่างพร้อม

กันได้ยากมาก ต้องนัดล่วงหน้านานแถมบรรยากาศการประชุมเป็ นทางการอึดอัดเป็ นพิธีการมาก เผอิญมีอยู่
ช่วงหนึ่ งที่มีเรื่ องสาคัญที่ตอ้ งพูดคุ ยกับภาคีเครื อข่าย แต่ทุกคนมีงานยุ่งจึงนัดหมายกันตอนเที่ยงที่มีเวลา 1
ชัว่ โมงคือมื้อกลางวัน การประชุ มได้ผลดี ใช้เวลา

“กำรบริ หำรคือกำรทำงำนให้ สำเร็ จโดยอำศัย

น้ อ ย ส าคั ญ คื อ บรรยากาศดี ม าก ทุ ก คนอิ่ ม มี

มือผู้อื่น ผู้ปกครองระดับธรรมดำ ใช้

ความสุ ขและได้เนื้ องาน ทาให้ระยะหลังๆพวกเรา

ควำมสำมำรถของตนอย่ ำงเต็มที่ ผู้ปกครอง

ประชุ มแบบ Lunch talk ค่อนข้างบ่อย เดือนหนึ่ ง

ระดับกลำง ใช้ กำลังของคนอื่ นอย่ ำงเต็มที่

หลายครั้ ง ร้ า นเล็ ก ใหญ่ ไ ม่ ส าคั ญ ขอให้ อ ย่ า

ผู้ปกครองระดับสูง ใช้ ปัญญำของคนอื่นอย่ ำง

พลุ กพล่ านเหมือนโรงอาหารโรงเรี ย นจะไม่ได้คุย

เต็มที่ ” ขงจือ้

กัน อาหารจานเดียวง่ายๆสะดวกที่สุดครับ พูดคุ ย

เสร็ จทุกคนแยกย้ายไปทางานตามภาระหน้าที่ ท่านผูอ้ ่านลองนาไปใช้บา้ งนะครับ
ช. ถัดไปคือ “ช.เชื่ อ” ก่อนเราลงมือกระทา

“ควำมเชื่ อ สร้ ำงควำมจริ ง” วิลเลียม เจมส์

เรื่ องใดๆ ความเชื่ อเป็ นเรื่ องสาคัญที่สุดครับ ความ

เชื่อทาให้คนเราทาเรื่ องยากๆได้แม้กระทัง่ ถึงขั้นเสี ยสละชีวิตของตนเองในภารกิจต่างๆก็เกิดล้วนจากความ
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เชื่ อทั้งนั้น เรื่ องความเชื่อนี่ คุณหมอวิทยา ชาติบญั ชาชัย ประธาน สอจร.ให้น้ าหนักว่าสาคัญที่สุดในบรรดา
ช.ทั้งหลายเลยครับ ซึ่ งผมเห็นด้วยอย่างยิง่ ครับ ในต่างประเทศ กระบวนการบังคับใช้กฎหมายใช้ “ช.ความ
เชื่ อ” ในการปรับพฤติกรรมโดยมีงานวิจยั ที่บอกว่า หากจะบังคับกฎหมายให้ได้ผลประชาชนต้องมีความเชื่อ
ว่า เมื่อฝ่ าฝื นกฎหมายไม่ว่ากรณี ใดๆ อาทิ การขับรถเร็ วเกิ นกาหนด การดื่ มแล้วขับ ฯ จะต้องถูกตรวจจับ
“อย่ ำแปลกใจที่กำรเปลี่ยนแปลงในโลก
นีล้ ้ วนเกิดจำกคนกลุ่มเล็กๆที่ม่ งุ มัน่
ทุ่มเท” มำกำเร็ ต มี๊ด

และถูกดาเนิ นการทางกฎหมายอย่างหลีกเลี่ยงได้น้อยที่สุด
หรื อ ไม่ ไ ด้เ ลย โดยวิ ธี น้ ี ท าให้ก ารบัง คับ ใช้ก ฎหมายของ
ต่างประเทศได้ผลจริ ง สังคมไทยควรจะพิจารณาดูนะครับ
ว่ า ความเชื่ อ ส่ ว นใหญ่ ข องสั ง คมไทยต่ อ การบัง คับ ใช้

กฏหมายเป็ นอย่างไร ใกล้เคียงประเทศพัฒนาแล้วมากน้อยเพียงใด ช.ถัดไปคือ “ช.ชิ ม” ช.นี้ ได้มาจากการ
สังเกตการขับเคลื่ อนงานต่างๆซึ่ งไม่วา่ จะเป็ นงานใดๆ ระยะแรกมักจะโดดเดี่ยวทากันเอง ไม่ค่อยมีผสู้ นใจ
เข้าร่ วมหรื อดาเนินการตาม แต่เมื่อทาให้เห็นเป็ นตัวอย่างและประสบความสาเร็ จจะมีพ้ืนที่อื่นๆเห็นว่าทาได้
และนาไปลองลงมือปฏิบตั ิ เสมือนการขายอาหารหรื อขนมนมเนย หากมีตวั อย่างให้ชิมจะขายได้ง่าย ซึ่ ง
ขณะนี้เราเริ่ มเห็นการเคลื่อนงานลักษณะที่ทาที่ภูเก็ตในหลายๆพื้นที่ซ่ ึ งแต่ละพื้นที่ก็ได้ผลและบางแห่ งมีการ
ปรับกระบวนการทางานทาได้ดีกว่าภูเก็ตเสี ยอีก ขอแสดงความยินดีและอนุโมทนาในงานสร้างความดีน้ ี ดว้ ย
นะครับ
ช.สุ ดท้ายคือ “ช.ชุมชน” ครับ ช.นี้ทาให้หลายพื้นที่ดาเนินการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุไม่สาเร็ จ เพราะ
ชุมชนไม่มีส่วนร่ วม ไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอ มีตวั อย่างเรื่ องนี้หลายเรื่ องครับ ไม่วา่ จะเป็ นการประท้วงการจับ
หมวกนิรภัย การประท้วงการปิ ดทางกลับรถ ผมมีตวั อย่างเล่าเรื่ องนี้ ในการแก้ไขจุดเสี่ ยงที่ชุมชนมีส่วนร่ วม
ครับ
เรื่องการปิ ดทางกลับรถ( U-turn) เจ้ าปัญหา
ชาวบ้านในเกือบทุกชุ มชนมักอยากได้ทางกลับรถใกล้ๆเพื่อความสะดวกในการกลับรถ โดยที่บาง
พื้นที่จุดกลับรถไม่เหมาะสมและกลายเป็ นจุดเสี่ ยงสาคัญ ที่ภูเก็ตมีชุมชนแห่ งหนึ่ งชื่ อบางชีเหล้าจุดกลับรถ
บริ เวณเกาะกลางที่เกิ ดจากการเรี ยกร้ องของชุ มชนตั้งแต่ตอนทาถนน 4 เลนใหม่ๆ ความจริ งแล้วจุดนี้ ไม่
เหมาะที่จะเป็ นจุดกลับรถเพราะห่ างไปประมาณ 400 เมตรมีทางแยกบริ เวณนี้ เลยกลายเป็ นจุดเสี่ ยงที่ เกิ ด
อุบตั ิเหตุบ่อย ๆ แต่ที่ผ่านมาการปิ ดทางกลับรถนี้ ทาไม่สาเร็ จเนื่ องจากชุมชนต่อต้าน เคยมีส่วนราชการนา
แผงกั้นทางไปปิ ดชาวบ้านก็ยกออก แต่กระบวนการแก้ไขโดยท่านผูก้ ากับสภ.(สถานีตารวจภูธร)เมืองภูเก็ต
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พ.ต.อ.วัน ไชย เอกพรพิ ชย์ (ปั จ จุ บ นั ย้า ยขึ้ นดารง

“จงเดินไปหำภูเขำ อย่ ำให้ ภูเขำเดินมำหำเรำ

ต าแหน่ ง รองผู้บ ัง คับ การต ารวจภู ธ ร จ.ระนอง)

เพรำะผมคิดว่ ำ ปกติผ้ บู ริ หำรทั่วไป มักจะเรี ยก

น่ า สนใจเพราะก่ อ นปิ ดทางทางกลับ รถ ท่ า นลง

พนักงำนมำประชุมกับเรำ มันเหมือนเรำย้ ำย

ชุ มชน ฟั งและแลกเปลี่ยนความเห็น พูดคุยกับแกน

พนักงำนทั้งกองทัพมำหำเรำ แต่ สำหรั บผมผมจะ

นาชุ มชนคนสาคัญๆ จนเมื่อมีชาวบ้านจานวนหนึ่ ง

เดินไปหำเขำ ผมบอกลูกน้ องของผมว่ ำ เรำต้ อง

เข้า ใจและเห็ น ด้ว ย ท่ า นจึ ง ลงมื อ ปิ ดจุ ด กลับ รถนี้

เดินไปหำลูกค้ ำ อย่ ำให้ ลูกค้ ำมำหำเรำ” พรเทพ

อย่างถาวร ทาให้อุบตั ิเหตุจุดนี้ ลดลงอย่างชัดเจน

พรประภำ

เรื่ องนี้ น่าจะแสดงให้เห็ นนะครับว่าการมีส่วนร่ วม

ของชุ มชนโดยการแลกเปลี่ ยนข้อมูล และร่ วมกันตัดสิ นใจคือหัวใจของความสาเร็ จครับ “Participation is
information sharing and decision making”
เรื่ องความมีส่วนร่ วมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรื อ “information sharing” นี่เองคือหัวใจ
หลักของภาคีภูเก็ต จุดเสี่ ยงในพื้นที่จะถูกนามาประชุ มพูดคุยกันบ่อยครั้ง จนในที่สุดภูเก็ตกาลังเดินสู่ กา้ ว
ใหญ่ของการแก้ไขจุดเสี่ ยงทัว่ ทั้งเกาะ เพราะถึงวันนี้ มีเจ้าภาพและแหล่งเงินในแผนการแก้ไขครบ 40 จุด
เสี่ ยงสาคัญแล้ว โดยใช้งบประมาณในการแก้ไขสู งรวม 84 ล้านบาท ทั้งนี้ ทอ้ งถิ่นย่อยๆและแขวงการทางรับ
เป็ นเจ้าภาพไปประมาณ 40 ล้าน ส่ วนที่เหลือคุณไพบูลย์ อุบตั ิสิงห์ นายกอบจ.บรรจุลงในแผนงาน 3 ปี จะ
ทยอยทาในจุดเสี่ ยงสาคัญๆก่อนประมาณปี ละ 10 กว่าล้าน ซึ่ งหากเราแก้ไขจุดเสี่ ยงทั้งหมดนี้ ตามแผนผมเชื่อ
ว่า ภูเก็ตจะเห็นตัวเลขการเสี ยชีวติ ต่ากว่าปี ละ 100 รายเป็ นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ครับ
เรื่ องเงิ นหรื อทรั พยากรในการดาเนิ นงาน หลายท่านบอกว่าพูดง่ ายแต่ทายาก ที่ภูเก็ตทาได้เพราะ
ภูเก็ตเป็ นเมื องเศรษฐี น่ าจะไม่มีปัญหาในการหางบประมาณมาแก้ไข เรื่ องนี่ ไม่จริ งครับ ระบบราชการ
ประเทศไทยนี่ให้ความเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันดีมากครับ หน่วยงานราชการยากจน ขาดงบประมาณเสมอ
หน้าเสมอตากันดี สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดของผม ประชุมกึ่งปรับทุกข์กนั บ่อยๆว่า มีปัญหาสาธารณสุ ข
ต้องแก้แต่ไม่มีงบประมาณ ชาวภูเก็ตที่รวยจริ งๆคือ เจ้าของที่ดิน เจ้าของโรงแรมและฝรั่งต่างชาติที่มาเที่ยว
หน่ วยงานอื่ นๆล าบากยากจนงบประมาณไม่ ต่า งกันหรอกครั บ
“จงให้ แสงส่ องสว่ ำง ผู้คนจะหำ

ส าคัญ คื อ ความตั้ง ใจจริ ง ในการแก้ปั ญ หามากกว่ า ตัว อย่ า งที่

หนทำงเอง” แอลล่ ำ เบเกอร์

ตารวจสภต.ฉลอง อ.เมือง ภูเก็ต แก้ปัญหาอุบตั ิเหตุชนกันบ่อยบน
ถนน 4 เลนเทียม สายฉลอง-ราไวย์ (4 เลนเทียมคือถนนที่ขยายผิว
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จราจรไหล่ทางและใช้เกาะกลางเทียมคือทางสี เหลืองสะท้อนแสงเป็ นช่องแบ่งเลนกลาง) โดยใช้ยางรถยนต์
เก่าๆทาสี ขาวแดง วางแทนเกาะกลาง ปรากฏว่าหลังทาอุบตั ิเหตุลดลงชัดเจน แต่ตอนนี้ ถา้ ท่านมาดูจะไม่เห็น
เกาะกลางยางเก่ านี้ แล้วแล้ว เพราะเทศบาลเจ้า ของพื้ นที่เห็ นประโยชน์จึงปรับปรุ งเป็ นแบบถาวรเมื่อมี
งบประมาณไปเรี ยบร้อยแล้ว เป็ นการใช้กระบวนการทาให้เห็น “ชิม” ก่อน ท้องถิ่นจึงจะซื้ อ เรื่ องทรัพยากร
หรื อเงินทองในการแก้ปัญหา ความเห็นของผมเหมือนการเดินทางโดยเรื อใบครับ เพราะ “ลมมีอยู่ทุกทิ ศทุก
ทาง เพียงแต่ กางใบและหันหางเสื อไปให้ ถกู ทิศ ลมย่ อมพัดใบเรื อให้ เอง”
วิธีการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรนี่ จริ งๆ
“เทคโนโลยีไม่ ได้ สลักสำคัญเท่ ำกับกำรมีศรั ทธำ

แล้วมี วิธี ก ารทั้ง แพงและถู ก ผมอยากเชิ ญชวนให้

ในผู้อื่น โดยพืน้ ฐำนแล้ วคนทั่วไปมักฉลำดและ

พวกเราหาทางแก้ไขง่ายๆที่ใช้งบไม่มากก่อนจาพวก

เป็ นคนดี หำกเรำให้ เครื่ องมือกับพวกเขำ เขำจะ

พวกวางกรวย ปรับไฟจราจร ติ ดป้ ายสะท้อนแสง

สร้ ำงสิ่ งมหัศจรรย์ ให้ ปรำกฎ” สตีฟ จ็อบ

Speed hump, Ruble strip การวางแนวเกาะกลาง

เป็ นต้น ลองดูนะครับ ทาง่าย ใช้เงินน้อย เป็ นตัวอย่างให้”ชิ ม”ได้ดีท้ งั หน่ วยงานภาคีและชุ มชนครับ ผมจะ
เล่าเรื่ องการแก้ไขจุดเสี่ ยงอื่นๆที่ใช้งบประมาณน้อยๆให้พอเป็ นตัวอย่างให้ศึกษานะครับ

เรื่องของไฟสั ญญาณจราจร
เรื่ องนี้ผมได้เล่าให้หลายเวทีฟัง เรื่ องเกิดจากการนากรณี การชนกันกลางสี่ แยกไฟแดงกลางดึกหลังเที่ยง
คืนและมีผูเ้ สี ย ชี วิตมาเสนอในที่ประชุ ม ในการพูดคุ ยเผอิญในที่ประชุ ม ได้เสนอข้อมูล เพิ่มว่าทางแยก
เดี ย วกันนี้ เคยมี หน่ วยกู้ชี พที่ บ รรทุ กผูบ้ าดเจ็บ ชนกับรถเก๋ ง อีกคันหนึ่ งที่ท างแยกนี้ ทาให้เราต้องสู ญเสี ย
เจ้าหน้าที่กูช้ ีพและคนเจ็บที่บรรทุกมาด้วยรวมเป็ น

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

2 ศพ เมื่อพูดคุยกันเพิ่มเติมพบว่าสัญญาณไฟจราจร

important.” Steve Jobs (ขอไม่ แปลครั บ)

ถู ก เปลี่ ย นเป็ นเหลื อ งกระพริ บหลั ง เที่ ย งคื น

เนื่องจากสมมติฐานที่วา่ หลังเที่ยงคืน รถน้อย ไฟจราจรเหลืองกระพริ บจะช่วยลดโอกาส การฝ่ าไฟแดงแล้ว
เกิดการชน ซึ่งเผอิญไม่จริ ง เพราะภูเก็ตหลังเที่ยงคืนคือเวลาปิ ดสถานประกอบการท่องเที่ยวประเภทผับบาร์
ยวดยานไม่ได้ลดลงแถมยังใช้ความเร็ วสู ง เมื่อพบความจริ งนี้ จึงนาสู่ การปรับเปลี่ ยนไฟสัญญาณจราจร
ในทางแยกหลักหลายจุด และผลคือทางแยกที่ปรับเปลี่ ยนสัญญาณไฟยอดการเสี ยชี วิตหายวับ ไปกับตา
เหมือนเป่ ามนต์ จานวนอุบตั ิเหตุก็ลดลงอย่างเห็นได้ชดั แม้จะไม่เป็ นศูนย์ก็ตาม หลังจากนั้นยังมีเหตุการณ์
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สาคัญเกิ ดขึ้นอีกคือเหตุการณ์ ที่ผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด มีภารกิ จต้องไปรับท่านรองนายกรัฐมนตรี
ในช่ วงเช้า มื ดประมาณ 6 นาฬิ ก าเศษ ขณะขับ รถผ่า นทางแยกแห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ป รั บ สัญญาณไฟ เกิ ด
อุบตั ิเหตุชนกับรถที่ขบั ตัดหน้าบนทางแยก ผลคือท่านผูบ้ งั คับการขาหัก เรื่ องนี้ ทาให้ตอ้ งออกหนังสื อแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนสัญญาณไฟเป็ นเขียวเหลืองแดง 24 ชัว่ โมงจนครอบคลุมเกือบทั้งจังหวัด ทาให้
ปั จจุบนั เหลือไฟจราจรน้อยจุดครับที่ไม่เปิ ดไฟสัญญาณ 24 ชัว่ โมง ข้อมูลวิชาการของไฟจราจรนี้มีการวิจยั
จากหลายสถาบันพบว่าไฟจราจรสามารถลดอุบัติเหตุได้ 42.9 - 47.1 % และไฟจราจร 24 ชั่วโมงลดอุบัติเหตุ
ได้ 60 % หากท่านมีโอกาสมาเที่ ยวภูเก็ต ท่านจะสังเกตเห็นว่ามีการติดตั้งไฟจราจรในทางแยกทางเชื่ อม
ต่างๆโดยแขวงการทางและอบต.เทศบาลต่างๆครอบคลุ มไปทัว่ เรื่ องนี้ เกิ ดขึ้นหลังจากหลังจากที่ภาคีเรา
ช่วยกันชง ชมและเชียร์ กนั ในเวทีและโอกาสต่างๆอย่างสม่าเสมอ

ทางโค้งกับอุบัติเหตุ
ถนนภูเก็ตเป็ นสามมิติครับมีท้ งั โค้งคดเคี้ยวและขึ้นสู งลงต่าตามภูมิประเทศที่เป็ นเกาะและมีภูเขา ไม่
มีถนนเส้นตรงยาวๆเหมือนจังหวัดอื่นๆ การประชุ มวิเคราะห์จุดเสี่ ยงทาให้ทราบว่าทางโค้งหลายแห่ งเป็ น
ทางโค้งอันตราย มีท้ งั การชน การแหกโค้ง หากรุ นแรงมีการชนแบบข้ามเกาะกลางถนนมาชนรถอีกฝั่งหนึ่ง
เพื่อให้ขอ้ มูล ชัดเจนขึ้นทีม งานภูเก็ตจึง ออกสารวจทางโค้ง
“ควำมคิดใหม่ ๆเป็ นตัวเปลี่ยนแปลง

อันตรายหลายแห่ ง ร่ องรอยที่ปรากฏบนขอบทางและ Guard

ประวัติศำสตร์ โลก” จอน เมย์ นำร์ ด

Rail แสดงให้เห็ นรอยเฉี่ ยวชน ซึ่ งแต่ละรอยคือจารึ กของ
อุบ ตั ิ เหตุ ที่ เคยเกิ ดขึ้ น หลัง จากดู ร่องรอยแล้วเพื่อให้ข ้อมูล

ชัดเจนขึ้น ทีมงานจึงออกสารวจความเร็ วด้วยกล้องของตารวจทางหลวงพังงาซึ่ งครอบคลุมพื้นที่ภูเก็ตด้วย
ข้อมูลความเร็ วที่ ได้บ อกให้เรารู ้ ถึงสาเหตุ ของอุบตั ิเหตุบนทางโค้งอย่างชัดเจนว่า มีรถจานวนมากที่ใ ช้
ความเร็ วสู งขณะเข้าโค้ง ข้อมูลนี้ ทาให้ทีมงานต้องทาอะไรบางอย่างเพื่อลดอุบตั ิเหตุที่ซ้ าซากในจุดเสี่ ยง
เหล่านี้ การค้นคว้าข้อมูลเพื่อนาสู่ การเสนอนโยบายและทางออกที่มีประจักษ์พยานหรื อภาษาวิชาการเรี ยก
Evidence Base ให้ผเู ้ กี่ยวข้องจึงมีความสาคัญ ข้อมูลความเร็ วกับอุบตั ิเหตุมีการศึกษาค้นคว้าไว้หลายแหล่ง
แต่มีกร๊ าฟที่ศึกษาการเกิดอุบตั ิเหตุกบั ความเร็ วที่น่าสนใจมาก ที่จะเล่าต่อไปนี้
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เรื่องของความเร็ว
ความเร็ วเป็ นปั ญหาหลักของอุบตั ิเหตุ จาก
ภาพแสดงให้เห็นความเสี่ ยงของการเสี ยชีวิต(Fatality
Risk) กับความเร็ วขณะเกิ ดอุบ ตั ิเหตุ (Collision
Speed) ซึ่ งถูกวัดเป็ นกิโลเมตรต่อนาที จะเห็นชัดเจน
นะครั บ ว่า ส าหรั บ คนเดิ น ถนนหรื อ คนขี่ จ ัก รยาน
โอกาสเกิดการชนมากขึ้นชัดเจน เมื่อความเร็ วรถเพิ่ม
มากกว่า 40 กม.ต่อชัว่ โมง ด้วยความรู้น้ ี เราจะเห็นได้
ชัดนะครับว่า ตามเมืองต่างๆในประเทศพัฒนาแล้ว
จะมีการจากัดความเร็ วที่ประมาณ 20-40 กิโลเมตรต่อ
ชัว่ โมงโดยการวิจยั ผลการดาเนินงานในอังกฤษพบว่า
เขตควบคุมความเร็ ว 30 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงจะช่วยลด
อุบตั ิเหตุได้ ร้อยละ 27 ลดการบาดเจ็บสาหัสลงร้อย
ละ 70 สาหรับการชนด้านข้าง (Side Collision) มัก
เกิดกับบริ เวณทางแยก ทางร่ วม การชนมักเกิดขึ้นเมื่อ
ความเร็ วมากกว่า 60 กม.ต่อชั่วโมง ซึ่ งเกิ ดเนื่ องจาก
เบรกไม่ ท ัน เมื่ อ รถอี ก คัน หนึ่ ง ออกมาจากทางแยก
เนื่ อ งจาก กระบวนการเบรกรถต้อ งเริ่ มด้ว ย การ
มองเห็ น สมองรั บ รู้ สั่ ง การผ่ า นระบบประสาท
นาไปสู่ การเหยียบเบรกและประสิ ทธิ ภาพของรถยนต์
อีก ครั้ งหนึ่ ง จะเห็ นได้ชัดเจนนะครั บว่า เฉพาะการ
เบรกรถอย่ า งเดี ย วก็ ต้อ งผ่ า น กระบวนการหลาย
ขั้น ตอน ความรู้ อ ัน นี้ เองครั บ ที่ ท างต่ า งประเทศจึ ง
ออกแบบถนนในเขตเมืองให้เพิ่มระยะมองเห็นโดยลดการบังสายตาให้มากที่สุด ซึ่ งรู ปแบบการออกแบบ
มากมายดังตัวอย่างที่แสดงไว้ในภาพ
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ส่ วนรู ปแบบการชนแบบสุ ดท้ายคือ การชนซึ่ งหน้า (Frontal or hard object collision) ความเร็ วที่ทา
ให้เสี ยชีวติ คือความเร็ วที่มากกว่า 80 กม.ต่อชัว่ โมง ดังนั้นการแก้ปัญหาทาได้ทางเดียวคือต้องลดความเร็ วลง
ซึ่ ง ท าได้หลายวิธี ไม่ ว่า จะเป็ นการบัง คับ ใช้ก ฎหมาย
การใช้ เ ทคโนโลยี ก ล้อ งตรวจจับ ความเร็ ว หรื อ การ
ออกแบบวิ ศ วกรรมจราจร ส าหรั บ ประเทศที่ ก าลัง
พัฒนาที่มี งบประมาณจากัด การลดอุ บตั ิ เหตุ ด้วยวิธี ที่
ประหยัด และใช้เ งิ น น้อ ยโดยมี ก ารวิ จ ัย พบว่า Speed
Hump สามารถลดความเร็ ว รถลงได้ 1 5-30 กม.ต่ อ
ชั่ ว โ ม ง แ ล ะ ล ด อุ บั ติ เ ห ตุ ไ ด้ ร้ อ ย ล ะ 1 3
(

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

นอกจากนั้นอีกวิธีหนึ่งที่ประหยัดคือการใช้ Rumble Strip ซึ่ ง
คือเส้ นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็ นแถบๆ ใช้ส าหรั บเตื อน
คนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรื อให้ระวัง (เช่ น
เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ ทางานโดย
อาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจราจรที่ตีไว้บนถนน ทาให้
เกิ ดเสี ย งเมื่ อรถวิ่ ง ผ่า นและการสั่น สะเทื อนบนตัวรถ โดย
Rumble แปลว่า เสี ย งคราง เสี ย งโหยหวน พบว่า shoulder
rumble strips ลดอุบตั ิเหตุได้ 30% centre line rumble strips ลด
อุบตั ิเหตุได้ 10% การใช้ Speed Hump ร่ วมกับ Rumble Strip
การเตือนก่อนเข้าโค้งด้วยป้ าย และ rumble strip เพราะหากใช้
Speed Hump อย่างเดียวจะเกิ ดการสดุดของรถที่มาเร็ วอย่างไม่
ระมัดระวัง อาจท าให้เ กิ ดอุ บ ัติเหตุ ม ากขึ้ น ต้องใช้ป้ ายเตื อ น
rumble strip ประมาณ 3 – 4ระยะ แล้วจึงทา Speed Hump ต่าๆ
จังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเน้นเรื่ องการลดความเร็ วจุดเสี่ ยงเป็ น
หลัก โดยทาทั้ง Speed Hump Rumble Strip ยังทาสี ชนิดพิเศษ
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ซึ่งเป็ นการเพิ่มความฝื ดของผิวถนน เราพบว่าหลังจากการดาเนินการอุบตั ิเหตุลดลงในจุดที่แก้ไขอย่างเห็น
ได้ชดั เจน งบประมาณที่ใช้ก็ไม่มากครับ งบประมาณ บางจุดอาจดูไม่สวยงาม ตัวอย่างเช่นที่โค้งคอเอนซึ่ งมี
อุบตั ิเหตุบ่อยๆ แต่เมื่อมีการตั้งเสาล้มลุกเพื่อลดความกว้างของช่องจราจร รถที่ผ่านจะลดความเร็ วลงอย่าง
อัตโนมัติ ทาให้อุบตั ิเหตุล ดลงอย่างเห็นได้ชดั เจนดังที่เล่าแล้ว ล่าสุ ดที่กาลังดาเนิ นการคือโค้งควนลิ่มซ่ าน
โดยเรารวบรวมข้อมูลไปเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่นซึ่ งรับปากว่าจะลงมือดาเนินการในเร็ วๆนี้
นอกเหนือจากการพยายามปรับปรุ งวิศวกรรมจราจรตามที่กล่าวแล้ว อีกเรื่ องหนึ่ งที่มีความสาคัญคือ
การลดพฤติกรรมการขับรถเร็ วด้วยมาตรการทางกฎหมาย ในต่างประเทศใช้ป้ายบังคับความเร็ วร่ วมกับ
กล้องหรื ออุปกรณ์อื่นๆที่ติดตัวรถเช่นเครื่ องบันทึกความเร็ วรถสาธารณะ สาหรับภูเก็ตในปี 2554 เดิมมีการ
ตั้ง งบประมาณส าหรั บ ซื้ อกล้องตรวจจับ ความเร็ วโดยงบประมาณขององค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด แต่
ภายหลังได้ยกเลิกไปด้วยเหตุผลของความเห็นกรรมการที่ไม่ตรงกันหลายประการเป็ นที่น่าเสี ยดาย อย่างไรก็
ตามทางตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตซึ่ งร่ วมทางานกับภาคีมาตลอดไม่ละทิ้งความพยายามจนในที่สุดก็ได้รับ
งบประมาณจากการประชุม ครม.สัญจรที่ภูเก็ตในเดือนมีนาคม 2555 นี้เอง พวกเราคาดหวังว่ากล้องตรวจจับ
ความเร็ วนี้จะเป็ นอุปกรณ์สาคัญในการลดความเร็ วและการบาดเจ็บเสี ยชีวติ บนถนนสายหลักของภูเก็ตลงได้
อย่างมาก
“อุปสรรคใหญ่ ขวำงกั้นควำมสำเร็ จคื อกำรกลัวควำมล้ มเหลว” สเว็น โกรำน อิริคสัน

เกาะกลางถนนกับการลดอุบัติเหตุ
ความที่ภูเก็ตเป็ นเมืองท่องเที่ยวซึ่ งที่ดินจากัดและมีราคาแพง ชุมชนสองข้างทาง รวมทั้งโครงการ
บ้านจัดสรรต่างๆเกิ ดขึ้นตลอดเวลา ด้วยความเป็ นเมืองเก่าดังนั้นถนนเดิมมักเป็ นถนนสองเลนสายแคบๆ
เมื่อเมืองขยายขึ้น การขยายถนนเพื่อรองรับการจราจรจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น แต่ที่ทาได้คือการขยายไหล่ทางเป็ นสี่
เลน ไม่มีเกาะกลางถนน แต่ตีเส้นเหลืองหรื อที่เราเรี ยกว่าเกาะกลางเทียม หากบ้านเรื อนห่ างๆหรื อชนบทไม่
เป็ นปั ญหา แต่ความที่ภูเก็ตเต็มไปด้วยตรอกซอกซอย อันตรายที่เกิดขึ้นคือการที่รถในชุมชนขับตัดข้ามถนน
ไปอีกฝั่งหนึ่งได้ตลอดเส้นทาง การขับข้ามเลนที่ไม่อาจคาดเดาได้นี่เองที่เป็ นสาเหตุของอุบตั ิเหตุที่พบบ่อย
ภูเก็ตเตรี ยมปรับปรุ งจุดเสี่ ยงลักษณะนี้ท้ งั เกาะโดยการแก้ไขและสร้างเกาะกลางรู ปแบบต่างๆ จากการลงขัน
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กันจากภาคีต่างๆซึ่ งเราคาดว่าหลังการแก้ไขโดยการสร้างเกาะกลางถนนนี้ จะลดการเสี ยชีวิตลงได้อีกมาก
ครับ การสร้างเกาะกลางถนนแก้ปัญหาหนึ่งแต่ก่อให้เกิดอีกปัญหาครับ คือปัญหาการย้อนศร

ชุมชนกับการย้ อนศร
ทฤษฎีจิตวิทยาด้านพฤติกรรมที่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา ชานาญสุ ข ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยสอนผมไว้ในการประชุ มภาคีเครื อข่ายอุบตั ิเหตุครั้งหนึ่ ง “ว่า
สิ่ งแวดล้อมเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรม” เมื่อเราสร้างเกาะกลางถนนในชุมชน เป็ นการสร้างสิ่ งแวดล้อมใหม่
เกิ ดขึ้นในชุ มชน เกาะกลางมักจะออกแบบให้มีจุดกลับรถซึ่ งอยู่ห่างกันระยะทางเป็ นกิ โลเมตร ทาให้เกิ ด
ความไม่สะดวกหากต้องการเดิ นทางไปอีกฝั่งหนึ่ งของถนน พฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นคือการขับขี่มอเตอร์ ไซด์
ย้อนศร เนื่องจากต้องการประหยัดน้ ามันและประหยัดเวลา ที่ชุมชนเกาะแก้วก็เป็ นชุมชนที่มีลกั ษณะนี้ การ
ขับขี่รถย้อนศรเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเหมือนเป็ นเรื่ องปกติ เคยมีตารวจจราจรทนไม่ได้จึงลงมือบังคับ
ใช้ก ฎหมายด้วยการจับ ปรั บ ผลหรื อ ครั บ ไม่ ถึ ง ครึ่ งวัน เกิ ดม็อบชาวบ้า นก่ อตัวประท้วง การบัง คับ ใช้
กฎหมายไม่สาเร็ จ
ต้ องชุ มชนมีส่วนร่ วมจึงจะแก้ ไขปัญหาได้
ตามที่ เ ล่ า ให้ ฟั ง ข้า งต้น ว่า การแก้ไ ขปั ญ หา หากชุ ม ชนไม่ มี ส่ ว นร่ ว มอาจจะต่ อ ต้า น ท าให้ ก าร
ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายไม่สาเร็ จ หรื อไม่ยงั่ ยืน ทีมงานสอจร. ภูเก็ตได้ใช้หลักการ 5/10 ช.ตามที่เล่าให้
ฟั ง ตอนต้น เข้า ไปหาแกนนาและพูดคุ ยกับ ชุ ม ชน แต่ การพูดคุ ย กับ ชุ มชนต้องมี หลักและวิธีก ารคุ ยครั บ
ทีมงานใช้หลัก 4H เป็ นแนวทางในการพูดคุยกับชุมชน 4H เริ่ มด้วย “Heart“ คือเข้าใจให้ความเห็นอกเห็น
ใจชุ มชน ที่ ถนนมาผ่าชุ มชน ทาให้เกิ ดความเดื อดร้ อน คนเฒ่า คนแก่ ไม่ สามารถเดิ นข้ามไปมาหาสู่ ก ัน
เหมื อนในอดี ต นอกจากนี้ ยัง เห็ น ใจในความเสี่ ย งของชุ ม ชน
“ควำมหวังคือควำมฝั นขณะตื่น”

เพราะนาข้อมูล การเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ ว่า มีปี หนึ่ งๆเฉพาะบริ เวณนี้ มี

อริ สโตเติล

อุบตั ิเหตุเกื อบร้อยครั้ง หลังจากนั้นต้องสื่ อความปรารถนาดี คือ
เราจะมาช่ ว ยหรื อ คื อ “Help”

ที ม งานมี ค วามตั้ง ใจดี เ ข้า มา

ช่วยเหลือ หาทางออกให้ชุมชน และจะพยายามประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่ วมแก้ไขปั ญหา ถัดไป
ต้องสร้างความหวังให้ชุมชน “Hope” คือให้ความหวังว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้และหากแก้ไขแล้วชุมชน
จะมีความสะดวกสบายขึ้น สวยงามเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยขึ้น ค้าขายได้ดีข้ ึน ท้ายสุ ดเสนอทางออกคือ “How
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to” วิธีการแก้ไขคือการร่ วมคิดกับชุมชนโดยเสนอทางออกว่าหากชุมชนช่วยกันขยับร้านค้า แผงลอยที่รุกล้ า
ฟุตบาท ทีมงานจะประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง ปรับปรุ งฟุตบาทเป็ นทางวิง่ ให้รถมอเตอร์ ไซด์สามารถขับ
สวนเลนบนฟุตบาทได้ จะลดอุบตั ิเหตุ การไปมาหาสู่ กนั สะดวกง่ายขึ้น ขณะนี้ มีข่าวดีเนื่องจากอบต.เจาของ
พื้นที่บรรจุแผนงานปรับปรุ งฟุตบาทที่นาเสนอในแผนงบประมาณประจาปี ซึ่ งทีมงานเลยเสนอให้ออกแบบ
ด้วยอริ ยสถาปั ตย์ คือให้เอื้อให้ชุมชน ผูพ้ ิการ เด็ก คนชราสามารถใช้พ้ืนที่ในการเดินทางได้สะดวกขึ้นครับ

การออกแบบถนนตามประเภทการใช้ งาน
ต่างประเทศมีรูปแบบมาตรฐานการออกแบบถนนหลากหลายแต่
โดยทัว่ ไปมักแบ่งถนนตามประเภทการใช้งาน ที่เป็ นถนนต้องการความเร็ ว
สู งเพื่อการเดินทางไกลหรื อเป็ นถนนเล็กๆในชุมชนเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน
โดยมากมักแบ่งเป็ น 1. Freeway หรื อ Motorway ซึ่ งเป็ นถนนระหว่างเมืองที่
รองรั บ ปริ ม าณรถได้ม าก รถสามารถใช้ค วามเร็ วสู ง ไม่ ค่ อยมี จุดตัดหรื อ
จุดเชื่อมและมักจะควบคุมหรื อจากัดการเข้าใช้เส้นทาง ชุมชนที่ถนนผ่านจะ
ไม่ใช้ถนนนี้ ในการสัญจรประจาวัน 2. Arterial Road (Artery = เส้นเลือด
แดง) เป็ นถนนที่จากัดการเข้าใช้เส้นทางและมักไม่ค่อยมีทางแยกทางเชื่ อม
เพื่อให้ สามารถรับรถจาก Collector road จากชุ มชนโดยใช้ความเร็ วและมี
ปริ มาณรถมากพอสมควรก่อนเข้าสู่ Freeway หรื อ Motorway สาหรับ 3.
Collector road คือถนนที่อออกแบบให้รับรถจากชุมชนบ้านเรื อนต่างๆโดย
ใช้ความเร็ วไม่มากนักและสามารถรองรับรถได้จานวนพอสมควรและโดยมี
4. ถนนขนาดเล็ก หรื อ ถนนชุ ม ชน (Local road) เป็ นถนนที่ ใ ช้เพื่ อการ
เดินทางในชีวติ ประจาวัน เดินทางช้าๆร่ วมกับผูใ้ ช้ถนนอื่นๆเช่นคนเดินถนน
รถจักรยาน ฯ การเรี ยกชื่ อ Arterial นี่ ในฐานะผูเ้ ขียนเป็ นแพทย์ คิดว่าตั้งชื่ อ
ได้ดีครั บ เพราะเส้นเลื อดของเราเป็ นระบบขนส่ งเม็ดเลือดที่สลับซับซ้อน
มากกว่าเมื องที่มีจราจรหนาแน่ นเสี ยอีก ลองคิดดูนะครับว่าในเลื อดมีเม็ด
เลื อดแดงประมาณ 5 ล้านเซลต่อหนึ่ งมิลลิ ลิตร เรามีเลื อดประมาณ 5 ลิ ตร
อยากรู้จานวนเซลเม็ดเลือดแดงเหล่านี้ ให้เอา 1000 คูณ 5 ลิตร คูณ 5 ล้านเซล จะได้จานวนเซลเม็ดเลือดแดง
ถึ ง สองหมื่นห้าพันล้านเซลมากกว่าประชากรทั้งโลก 4 เท่าที่ไหลเวียนทัว่ ร่ างกายเฉลี่ย 1 นาทีต่อรอบใน
ภาวะปกติ หากออกกาลังอาจเพิ่มเป็ น 4-5 รอบต่อนาที การออกแบบการไหลเวียนตามธรรมชาติน้ ี ในคน
ปกติที่ไม่เจ็บป่ วยไม่มีการติดขัด เดินทางได้คล่อง เม็ดเลือดแดงไม่เคยชนกัน ไม่มีอุบตั ิเหตุ ระบบจราจรใน
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ประเทศพัฒนาแล้วจึงออกแบบคล้ายระบบไหลเวียนของเลือด ทาให้อุบตั ิเหตุน้อย เนื่ องจากพยายามลด
จุดตัด แบ่งประเภทถนนเป็ นถนนเร็ ว ถนนช้า
สาหรับเมืองไทยของเราดูแล้วการออกแบบถนนปนเปกันไปหมด ถนนขนาดใหญ่สี่เลนผ่าเมือง
เป็ นเรื่ องปกติในหลายๆพื้นที่ ถนนลักษณะนี้ ผ่านชุ มชนต่างๆตลอดแนว มีแนวตัดขวางจากถนนเล็กซอย
น้อย การไปมาหาสู่ กนั และกิ จกรรมในชุ มชนไม่สะดวก การเดินข้ามถนนอันตรายมากและเป็ นไปไม่ได้
สาหรับผูส้ ู งอายุเด็กหรื อผูท้ ี่ไม่คล่องแคล่ว และมักมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นบ่อย อีกเรื่ องหนึ่งครับคือถนน 4เลนผ่า
เมืองนี่ สิ้นเปลืองและไม่มีประสิ ทธิ ภาพอาจารย์ ดนัย เรื องศร ทีมงานสอจร. เคยบ่นเรื่ องนี้ ให้ฟังหลายครั้ง
คือถนน 4 หรื อ 6 เลนใช้จริ งได้เลนเดียว เพราะการใช้งานพื้นผิวจราจรถนน 4-6 เลน ที่มีเกาะกลางและจุด
กลับรถ สภาพที่พบบ่อยๆคือ ทางซ้ายมักมีรถจอด 1 คันเสี ยไป 1 ช่องจราจร หากมีรถจอดรอกลับรถก็จะเสี ย
ไปอีก 1 ช่องจราจร สรุ ปว่า ลงทุนสร้าง 4-6 เลน หายไปข้างละ 2 เลนเหลือเท่ากับถนน 2 เลน ต่างประเทศ
เขาห้ามจอด บนถนนสายหลักหากจะจอดต้องจอดบนไหล่ทาง โดยทาไหล่ทางเป็ นที่จอดรถ ซึ่ งต้นทุนต่อ
ตารางเมตรน้อยกว่าการทาผิวถนนเนื่องจากไม่ตอ้ งรับน้ าหนักและการใช้งานหนักๆเหมือนผิวถนน ผมคิดว่า
ทางกระทรวงคมนาคมควรพิจารณาเรื่ องของเส้นทางหลักโดยการแยกทางประเภทต่างๆให้ชดั เจนเหมือน
ต่างประเทศ จะประหยัดงบและลดอุบตั ิเหตุ พื้นที่ต่างๆก็ไม่ตอ้ งคอยตามแก้ปัญหาจุดเสี่ ยงในชุมชนเหมือนที่
เป็ นอยูท่ ุกวันนี้
โดยสรุ ปขณะนี้การแก้ปัญหาเรื่ องจุดเสี่ ยงของภูเก็ตดาเนินการไปได้ระดับหนึ่ งแล้ว เรากาลังเดินเรื อ
ไปในทิศทางของการขับเคลื่อนเรื่ อง “คน” ซึ่ งก็คือเรื่ องการบังคับใช้กฎหมายและพฤติกรรมในการขับขี่
นัน่ เองซึ่ง คือ เรื่ องหมวกนิรภัย และเมาแล้วขับครับ
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การดาเนินการระยะทีส่ อง เรื่อง “คน”
เป็ นที่ทราบกันดี วา่ พฤติกรรมเสี่ ยงและการฝ่ าฝื นวินยั จราจรไม่ว่าการไม่สวมหมวกนิรภัย การดื่ม
แล้วขับ และอื่นๆล้วนแต่เป็ นสาเหตุสาคัญเป็ นเรื่ องสาคัญที่ทาให้คนต้องจบชีวิตบนถนน อย่างที่ผมเรี ยน
แล้วว่า พฤติกรรมส่ วนหนึ่งมาจากสิ่ งแวดล้อม สังเกตได้นะครับว่า ฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทย หลายๆคนเวลาขี่
มอเตอร์ ไซด์ก็ไม่สวมหมวกนิรภัย เพราะสิ่ งแวดล้อมเมืองไทยซึ่ งไม่ใช่หมายถึงอากาศที่ร้อน แต่สิ่งแวดล้อม
ของเราคือไม่สวมหมวกนิรภัยก็ไม่เป็ นไร ตารวจไม่จบั แถมสนุกเพราะ ลมพัดหน้าเย็นสบายดี เมื่อไม่มีใคร
บังคับจึงเลือกทางที่ง่ายๆคือการไม่สวมหมวกนิรภัย

หมวกนิรภัยภูเก็ต
หากสังเกตการลดลงของจานวนผูเ้ สี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุในปี 2554 เหลือ 116 คน ต้องยกความดีน้ ี ให้
ท่าน พ.ต.อ. วันไชย เอกพรพิชย์ อดีตผูก้ ากับการสถานีตารวจภูธรเมืองภูเก็ตที่ทาเรื่ องจุดกลับรถที่เล่าไปแล้ว
ครับ ปั จจุ บนั จากการรายงานของ เครื อข่ายเฝ้ าระวังสถานการณ์ ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety
Watch) ภูเก็ตเป็ นอันดับที่ 2 ของไทยที่มีอตั ราสวมหมวกนิ รภัย สู งที่สุด ไม่น่าเชื่ อนะครับจากจังหวัดที่
ประชาชนรวมกันประท้วงถึ งขั้นจะเผาศาลากลางในปี 2530 เมื่อผูว้ ่าราชการจังหวัดสมัยนั้นประกาศ
นโยบายเข้มงวดเรื่ องการสวมหมวกนิรภัยกลายเป็ นจังหวัดแนวหน้าในการสวมหมวกนิรภัยของประเทศใน
วันนี้ เรื่ องนี้ เบื้องหลังและวิธีการทางานของตารวจน่ าชื่ นชมมาก เรื่ องมีอยู่ว่าระหว่างการประชุ มประจา
สม่าเสมอของเครื อข่ายภูเก็ต ผมได้นาเสนอข้อมูลการเสี ยชีวิตของภูเก็ตว่าเสี ยชีวิตกันถึงปี ละเกือบสองร้อย
คน แต่การสวมหมวกนิรภัยของภูเก็ตในเดือนมีนาคมปี 2553 คนขี่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 60 และคนซ้อน
ท้ายสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 3.6 ซึ่ ง ผลปรากฏว่า ท่าน พ.ต.อ.วันไชย เห็นข้อมูลเข้าเกิดความรู้สึกว่า
ต้องลงมื อทาอะไรสักอย่าง ท่านบอกกับผมว่าเวลามีคดีอาชญากรรมซึ่ งปี ๆหนึ่ งมีไม่กี่ราย ทั้งตารวจและ
ประชาชนให้ความสนใจมาก แต่คดี การเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุจราจรจานวนมากอย่างนี้ ทาไมไม่สนใจดูแล
ป้ องกัน ทั้งๆที่การเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุน้ นั “ศพไม่สวย” จริ งของท่านครับ การเสี ยชีวิตจากอาญากรรม ยิง
หรื อแทงบาดแผลเล็กเป็ นรอยมีดหรื อรู กระสุ น แต่ศพจากอุบตั ิเหตุแต่ละรายแผลสยดสยอง เมื่อท่านลงมือ
ทางานและผลักดันเรื่ องนี้ แต่วธิ ี การ”ทาอะไรสักอย่ าง”ของท่านน่าสนใจมากครับเพราะกระบวนการเคลื่อน
ของท่านไม่ธรรมดา น่ารู ้น่าศึกษาและนาไปปรับใช้ครับ

15

เริ่ มด้วยการที่ท่าน”รู้ เขา รู้ เรา รบร้ อยครั้ ง ชนะร้ อยครั้ ง” ท่านวิเคราะห์ปัญหาและหาภาคีร่วม ใครเป็ นตัวเล่น
หลักๆ ซึ่งได้แก่
1. ผูน้ าของจังหวัดได้แก่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หัวหน้าส่ วนราชการ นายกของท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งผูน้ า
ศาสนา
2. มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ซึ่ งมีกว่า 2000 คัน ทั้งจังหวัด หากเข้มงวดจับกุมและจับมอเตอร์ ไซด์รับจ้างด้วย
น่าจะเกิดม็อบอย่างแน่นอน อีกอย่างท่านก็เห็นว่ากลุ่มเหล่านี้เป็ นผูห้ าเช้ากินค่า
3. สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ
4. สถานศึกษา
5. สื่ อมวลชน
เมื่อวิเคราะห์เช่ นนั้นจึ งลงมือทาครับโดยการกาหนดพื้นที่ที่จะทาเป็ นเพียงเขตเทศบาลเมืองก่อน
เพราะท่านทราบว่าหากทาทั้งจังหวัดโอกาสไม่สาเร็ จจะมีมาก อีกอย่างหนึ่ งคือ การใช้มอเตอร์ ไซด์ในเขต
เทศบาลเพื่อการสัญจรจากนอกเมืองมาในเมืองหรื อเดินทาง
“ศิลปการบริ หารจัดการที่ดีคือการทา
ภายในตัว เมื อ ง แต่ น อกเขตเทศบาลชาวบ้า น/เกษตรกร
เดินทางเข้าสวน หรื อเดินทางในหมู่บา้ น ความเสี่ ยงไม่มาก
ให้ ปัญหาน่ าสนใจและวิธีแก้ ไขช่ าง
หากเคร่ งครัดจริ งจังตั้งแต่เริ่ มต้น แรงต้านจะมาก จึงจากัด
สร้ างสรรจนผู้คนอยากร่ วมลงมือ
เขตเฉพาะที่ ท าได้ก่ อ น หลัง จากนั้น ท่ า นก็ ก าหนดเวลา
ช่ วยกันแก้ ”พอล ฮอว์ เค็น
ทางาน โดย 3 เดื อนแรกคือการเร่ งรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เต็มที่ กาหนด D-day หลังจากการรณรงค์ 3 เดือนคือ 1 ก.ค. 2553 จะบังคับใช้กฎหมายเต็มรู ปแบบทั้งผูข้ บั ขี่
และผูซ้ อ้ นท้าย การรณรงค์เริ่ มด้วยเดินหน้าเข้าหากลุ่มเป้ าหมายหลัก โดยสาหรับวิธีการเข้าหาแต่ละกลุ่มไม่
เหมื อ นกัน เริ่ ม ด้ว ยการประชุ ม กับ เครื อข่ า ยมอเตอร์ ไ ซด์ รั บ จ้า ง หารื อน า อบรมแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล
ขณะเดียวกันนอกจากอบรมแล้วยังพยายามจัดหาหมวกนิรภัยให้มอเตอร์ไซด์รับจ้าง คันละ 2 ใบสาหรับผูข้ บั
ขี่และผูโ้ ดยสาร การพยายามหาหมวกจากแหล่งต่างๆเพื่อให้มอเตอร์ ไซด์รับจ้างช่วงแรกติดขัด เพราะคนยัง
เข้า ใจ แต่ เ มื่ อ ท าไประยะหนึ่ ง การสนับ สนุ น หมวกมี จ าก
“หำกขำดควำมมีส่วนร่ วม ย่ อมไม่ มี
หลายหน่วยงานจนได้หมวกตามต้องการ ในส่ วนของผูน้ าใน
คำมัน่ ” สตีเฟ็ น อำร์ โคเวย์
จัง หวัด ท่ า นใช้วิธี เ ชิ ญ มาร่ ว มถ่ า ยรู ป ขี่ ม อเตอร์ ไ ซด์ สวม
หมวกนิ รภัยแล้วทาป้ ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ท่านรองวัน
ไชย บอกว่า แม้ชาวบ้านจะรู ้วา่ ท่านผูว้ า่ และผูน้ าต่างๆในจังหวัดจริ งๆแล้วไม่ได้ขี่มอเตอร์ ไซด์ นัง่ รถเก๋ งกัน
ทั้งนั้น แต่การที่มีภาพของผูใ้ หญ่ในจังหวัดออกมาร่ วมขับเคลื่อน ทาให้ทิศทางทั้งจังหวัดไปในแนวเดียวกัน
ที่น่าสนใจมากจนต้องเขียนไว้เป็ นพิเศษคือท่านนาประธานกรรมการอิสลามประจาจังหวัดมา สวมหมวก
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นิ รภัยขี่รถถ่ายภาพทาโปสเตอร์ ติดทัว่ เมือง ทาให้ชาวมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูห้ ญิงซึ่ งสวมผ้าคลุมศีรษะ
ตามหลักศาสนาก็สวมหมวกนิรภัยทับ เป็ นภาพที่น่าชมอีกเรื่ องครับ
หลังจากที่ได้กลุ่มสาคัญสองกลุ่ม หลังจากนั้นท่านก็เดินสายทา MOU กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ
และเอกชน โรงเรี ยน และสถานศึ กษาต่างๆ จนถึ งระดับมหาวิทยาลัย นาผูจ้ ดั การห้างร้ าน ผูน้ าองค์กรฯ
เหล่านั้นมาถ่ายภาพเซ็น MOU และการสวมหมวกนิ รภัยแล้วติดที่หน้าหน่วยงาน โดยการเซ็นต์ MOU นั้น
จะมีการอบรมให้ความรู ้แก่คนในองค์กรให้เห็นอันตรายของการไม่สวมหมวก สภาพศพเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ ฯ
ทาให้การเคลื่ อนงานเรื่ องนี้ เกิ ดกระแสกว้างขวาง และบางแห่ งเกิ ดมาตรการองค์กร คือหากฝ่ าฝื นไม่สวม
หมวกนิรภัย เมื่อตารวจส่ งข้อมูลมาให้ องค์กรจะดาเนินการต่อเช่นการตัดคะแนนนักเรี ยน การต้องเข้าชี้ แจง
กับผูบ้ ริ หารองค์กรเป็ นต้น สาหรั บการรณรงค์ประชาสัมพันธ์น้ นั โชคดี ที่ได้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีหัวใจ
ทองคาคือคุณ สมบัติ แซ่ เล้า หรื อโอดี้ FM คุณสมบัติทุ่มเทกับเรื่ องนี้ มากครับ ติดโปสเตอร์ ออกรายการวิทยุ
อย่างหนักโดยไม่คิดเรื่ องค่าใช้จ่าย ท่านบอกผมว่า เกิดมาชาติหนึ่ ง เงินทองไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ สิ่ งที่
ติดตัวไปได้คือความดีครับ ท่านเล่าให้ผมฟังว่าใช้งบส่ วนตัวดาเนินการเรื่ องนี้ไปหลายแสนบาท การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นทุกสื่ อ ทุกเวที ตลอดจนถึงการที่ตารวจออกไปให้ความรู้ในที่ต่างๆ จนเมื่อถึงจุด
ที่ทุกคนพร้อม โครงการบังคับใช้กฎหมายจึงเริ่ มขึ้น คืนวันที่ 31 กค. 53 หัวค่า ท่าน พ.ต.อ.วันไชย โทรศัพท์
มาหาผมด้วยน้ าเสี ยงตื่นเต้น ว่ามีเรื่ องไม่น่าเชื่ อเกิ ดขึ้นคือ ชาวภูเก็ตพากันรุ มซื้ อหมวกนิ รภัยจนขาดตลาด
เหมือนแจกฟรี ท่านได้ถ่ายรู ปเก็บไว้ดว้ ย
มาตรการคนขี่ถูกจับปรับทุกราย แต่คนซ้อนท้ายถูกปรับเป็ นเวลาโดยการต้องไปฟัง ตารวจอบรม
และชมภาพยนตร์ สยองขวัญเกี่ ยวกับ การเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ที่ ไม่ส วมหมวกนิ รภัย ใช้ระยะเวลา 2-4 ชั่วโมง
นอกจากเสี ยเวลาแล้วที่สาคัญคือปรับเรื่ อง “ความเชื่ อ” ให้เห็นภาพจริ งๆของการไม่สวมหมวกนิ รภัยและ
ความเชื่ อเรื่ องการท างานจริ ง จังและความปรารถนาดี
“กล่ ำวกันว่ ำร้ อยละ 80 ของกำรเรี ยนรู้ ของ

ของตารวจภูเก็ต เปลี่ ยนความเชื่ อที่ว่าตารวจจับเพราะ

มนุษย์ ผ่ำนสำยตำที่มองเห็น” อเลน เคล็น

หวังค่าปรับ เรื่ องนี้ ส่งผลถึ งการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ
ค่อนข้างถาวร จึงไม่น่าแปลกใจครับเมื่อเราติดตามข้อมูล

การสวมหมวกนิรภัยจ.ภูเก็ตเป็ นระยะๆ จึงพบว่า อัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น แบบยัง่ ยืนยาวนาน แม้
ตัวท่านวันไชย จะย้ายไปรับราชการในพื้นที่อื่นกว่าปี ชาวภูเก็ตก็ยงั สวมหมวกนิรภัยอยู่ สิ่ งที่ยืนยันเรื่ องนี้ อีก
เรื่ องหนึ่งคือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา ชานาญสุ ข ได้ลงมาเก็บข้อมูลเชิงวิจยั ในพื้นที่ปรากฏว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเช่นประชาชน มอเตอร์ ไซด์รับจ้าง ออกมาสนับสนุนตารวจ ให้ขอ้ มูลตรงกันว่าปั ญหาอุบตั ิเหตุภูเก็ต
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ร้ายแรงเพียงใด ตายปี ละนับร้อยคน เป็ นอันดับต้นๆของประเทศ ซึ่ งข้อมูลที่ประชาชนพูดถึงคือข้อมูลที่ภาคี
ใช้ร่วมกันในจังหวัด นอกจากนั้นเมื่อ อจ.ปนัดดา แกล้งแหย่วา่ ตารวจจับเพื่อเอาค่าปรับ ชาวบ้านเถียงแทน
ว่า ต ารวจไม่ ไ ด้จ ับ เพื่ อต้องการค่ า ปรั บ เพราะการจับ แล้ว ปรั บ เป็ นเป็ นเวลาต้องมาฟั งบรรยายและชม
ภาพยนตร์ เป็ นเพราะตารวจต้องการป้ องกันชีวิตให้ประชาชนนัน่ เอง เมื่อเราติดตามประเมินอัตราการสวม
หมวกนิรภัยพบว่าอัตรายังสู งต่อเนื่อง เวลากลางวันหรื อกลางคืน มีหรื อไม่มีตารวจอยูอ่ ตั ราก็ค่อนข้างสู งเป็ น
ที่น่าพอใจ แสดงถึงว่าเมื่อประชาชนเห็นด้วยและถึงระดับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคงอยูต่ วั แล้ว และเมื่อส่ วน
ใหญ่สวมหมวกนิ รภัย จะทาให้เป็ นกระแสสังคมที่ ส่วนที่เหลื อจะทาตามไม่ยาก อย่างไรก็ตามครับ การ
บังคับใช้กฎหมายคงต้องดาเนินการควบคู่กนั ไปเพื่อให้คงพฤติกรรมด้านดีน้ ีต่อไปเรื่ อยๆ

เมาแล้วขับ
เรื่ องนี้เป็ นปั ญหาใหญ่ของการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ ของคนภูเก็ตอีกเรื่ องหนึ่ง เป็ นเรื่ องแก้ค่อนข้าง
ยากเพราะภูเก็ตถูกวางไว้เป็ นเมืองท่องเที่ยว ไม่น่าเชื่อนะครับว่าค่าเฉลี่ยประมาณครึ่ งหนึ่งของผูเ้ สี ยชีวิต จาก
อุบตั ิเหตุตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด โดยเฉพาะผูเ้ สี ยชีวิตที่ ป่าตองตรวจพบสู งถึงร้อยละ 80 ดังนั้นการ
ลดปั ญหาการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุคงทาได้ยากหากสถานการณ์ยงั เป็ นเช่นนี้ หากดาเนินการเรื่ องเมาแล้วขับ
ได้ การเสี ยชีวติ ของคนภูเก็ตน่าจะลงต่ากว่า 100 รายเป็ นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี ผมเคยเปรยและนาเสนอ
ข้อมู ล เรื่ องนี้ ใ นที่ป ระชุ ม ต่ า งกรรมต่ า งวาระมาตลอด แต่ ย งั ดาเนิ นการไม่ ไ ด้จริ ง จัง เพราะเกรงกระทบ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคเอกชนยิง่ ไม่เห็นด้วยในเรื่ องนี้ ครั้งหนึ่งฝรั่งเจ้าของธุ รกิจรายใหญ่ท่านหนึ่ง
ซึ่ งเชิ ญผมไปท่านอาหารค่ าและให้ผมเสนอโครงการสาธารณประโยชน์อะไรก็ได้โดยท่านจะสนับสนุ น
งบประมาณในการดาเนินการให้ เมื่อผมเสนอของบประมาณจัดซื้ อเครื่ องตรวจวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ในลม
“ปั ญหา ไม่ ใช่ เครื่ องหมายหยุด แต่ เป็ น
เครื่ องนาทาง” โรเบิร์ต เฮ็ต ชุลเลอร์
“หากหน้ าต่ างแห่ งโอกาสเปิ ดขึน้ อย่ า
ปิ ดมันด้ วยทิง้ เสี ยเปล่ า” ทอม ปี เตอร์

หายใจเพื่อมอบให้ตารวจและงบในการรณรงค์เพื่อแก้ปัญหา
เรื่ องเมาแล้วขับปรากฏว่าท่านไม่เห็นด้วยอย่างมาก บอกผมว่า
คุ ณมาท าอะไรกับ เมื องท่องเที่ ย วแบบนี้ คนเขามาเที่ ย วเขา
ต้องการมากิ นมาดื่ ม มาพัก ผ่อน สรุ ป คื อนอกเหนื อจากไม่
สนับสนุ นโครงการนี้ แล้ว โครงการช่ วยผูพ้ ิการที่ผมเสนอคู่
ไปด้วยก็ค่อยๆเงียบหายไป ผมได้มีโอกาสนาเสนอเรื่ องเมา

ไม่ขบั อีกหลายครั้งแต่ไม่สาเร็ จ
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แต่ ผ มยังถื อภาษิ ตที่ ว่า ช้า ไม่ เป็ นไร แต่ อย่าหยุดของ ขงจื้อ แต่ โอกาสมาถึ ง วันหนึ่ ง ครับ เมื่ อได้
สนทนากับท่าน นายอาเภอ ศุภชัย โพชนุกลู นายอาเภอเมืองภูเก็ต ท่านเป็ นคนทางานทุ่มเทจริ งจังโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ งานป้ องกันอาชญากรรมและงานเชิงสังคมที่เกิดประโยชน์กบั ประชาชน
วันหนึ่งผมได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านเรื่ องงานป้ องกันปราบปรามยาเสพติด ผมจึงถือโอกาสเสนอ
ข้อมูลเรื่ องอุบตั ิเหตุจากการเมาแล้วขับให้ท่าน และเสนอประเด็นว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้เพราะ
แรงต้า นจะมากและเรื่ องนี้ จะทาไม่ ส าเร็ จ ผมเสนอท่ า นว่าควรชวนผูแ้ ทนสถานประกอบการจาหน่ า ย
แอลกอฮอล์มาพูดคุย แลกเปลี่ยนให้เห็นข้อมูลว่าการดื่มแล้วขับขี่เกิดปัญหาอะไรกับสังคมภูเก็ต ต่อมามีการ
“หากไม่ ทางานหนักและจริ งจัง มีเพียง
วัชพืชเท่ านั้นที่ จะงอกงามได้ ” กอร์
ดอน บี ฮิ นค์ เลย์

การประชุ มเพื่อขับเคลื่อนเรื่ องนี้ อีก 3 ครั้ง จนนาไปสู่ การลง
นาม MOU ร่ วมกันระหว่างสถานประกอบการและผูเ้ กี่ยวข้อง
ในโครงการ Be a Hero หรื อDesigned Driver (DD) ซึ่ งคือ
โครงการที่ให้กลุ่มเพื่อนเหลือคนไม่ดื่มหนึ่ งคนเพื่อขับรถพา

เพื่อนกลับบ้าน ทั้งหมดนี้ เกิ ดจากแลกเปลี่ ยนข้อมูลและร่ วมกันตัดสิ นใจผลักดันโครงการจากฝ่ ายต่างๆ
ข้อมูลที่เล่าสู่ กนั ฟังว่าการบาดเจ็บกว่า 30 % เกิดจากแอลกอฮอล์ ขณะที่การเสี ยชีวิตกว่าครึ่ งเกิดกับผูด้ ื่มแล้ว
ขับ สร้างความรู้สึกร่ วมของภาคีวา่ ควรต้อง ช่วยกันทางานเพื่อลด
การเจ็บ และตายเป็ นจิตส านึ ก สาธารณะร่ วมกัน โดยมูลนิ ธิ กุศล
ธรรมภูเก็ตเมื่อทราบว่าตารวจขาดแคลนเครื่ องตรวจแอลกอฮอล์ ก็
ได้บ ริ จ าคเครื่ องตรวจวัดระดับ แอลกอฮอล์ใ นลมหายใจถึ ง 10
เครื่ อง และยังออกเงินใช้จ่ายในการค่าเทียบค่ามาตรฐานและซ่ อม
เครื่ องเก่าที่ชารุ ดจนใช้งานได้เป็ นยอดเงินรวมประมาณถึง 4 แสน
บาท รายละเอียดของ MOU คือ การที่ทุกส่ วนช่วยกันทางานเท่าที่จะทาได้ สถานประกอบการสัญญาจะดูแล
ลูกค้าทั้งในแง่หากดื่มแล้ว จะจัดหาที่จอดรถและให้พกั จนหายเมา
หรื อหารถอื่ นไปส่ ง บ้า น ขณะเดี ย วกันก็ ช่ วยประชาสัม พันธ์ ใ ห้
กลุ่มเพื่อนยกเว้นคนขับหนึ่งคนที่ไม่ดื่ม เพื่อที่จะพาเพื่อนกลับบ้าน
หากจาเป็ นจริ งๆจะเป็ นธุ ระจัดหารถสาธารณะไปส่ งที่บา้ น มูลนิธิ
เองก็จะสนับสนุ นคนขับรถให้ผูด้ ื่ มหรื อพาไปส่ งบ้านโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ตารวจมีหน้าที่เร่ งรัดการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ เรา
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อาศัยช่วง 7 วันอันตรายเป็ นวันเริ่ มโครงการ อีกสักระยะหนึ่ ง การประเมินโครงการคงจะตอบได้วา่ กิจกรรม
นี้สาเร็ จมากน้อยเพียงใด
จากเรื่ องวิศวกรรมจราจรและเรื่ องพฤติกรรม ก็มาถึงเรื่ องสุ ดท้าย คือ เรื่ องรถ ซึ่งในเมืองนอกมีการ
ทามาตรฐานติดดาวและมาตรฐานรถสาธารณะ

มาตรฐานรถติดดาว
New Car Assessment Programme (NCAP) หรื อการประเมินความปลอดภัยของรถรุ่ นที่ถูกผลิต
ใหม่ในท้องตลาดเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2540 ที่ประเทศอเมริ กา แต่ประมาณปี 2550 นี่เองที่ประเทศต่างๆกาหนด
เป็ นมาตรฐานปลอดภัยของรถโดยการให้ “ดาว” ปั จจุบนั มี NCAP ของ
อเมริ กา Euro NCAP ของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ANCAP ของ
ออสเตรเลียและนิ วซี แลนด์ JNCAP ของญี่ปุ่น Latin NCAP ของประเทศ
กลุ่มลาตินอเมริ กาและ C-NCAP ของจีน การให้คะแนน ให้ในอุปกรณ์
ความปลอดภัย และโครงสร้ า งความแข็ ง แรงของรถเช่ น การมี ESC
(Electronic Stability Control) ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ควบคุมการทรงตัวไม่ให้รถ
แฉลบเมื่อถนนลื่น (อุปกรณ์ตวั นี้ ดีกว่าระบบ ABS ซึ่ งไม่มีผลช่วยลดการ
เสี ยชี วิตในอุบตั ิเหตุรุนแรง แต่ช่วยลดอุบตั ิเหตุกรณี ไม่รุนแรงลงร้อยละ 6
แ ต่ ESC ล ด ก า ร เ สี ย ชี วิ ต ล ง ไ ด้ ถึ ง ร้ อ ย ล ะ 3 0 -6 0 http://wwwnrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/811182.PDF ) การมีถุงลมนิ รภัย โครงสร้างความ
แข็งแรงเมื่อมี การชนด้านหน้า ด้านข้างเป็ นต้นโดยรถ 5 ดาว คือ รถที่มี
มาตรฐานความปลอดภัยสู งสุ ด เมื่อทดสอบแล้วก็ประกาศประชาสัมพันธ์
ให้ป ระชาชนทราบทั้ง ทางอิ นเตอร์ เน็ ตและบางประเทศให้ท าเป็ นสติ กเกอร์ ติดรถเหมื อนสลากเบอร์ 5
ประหยัดไฟของไทยเรา โดยการขับ เคลื่ อ นเรื่ อ งนี้ ไม่ ไ ด้อ อกเป็ น
“ด้ ำนที่น่ำเศร้ ำของโลก
กฎหมายบังคับบริ ษทั รถต้องผลิ ตตาม แต่ก ารให้ขอ้ มูลความปลอดภัย
ปั จจุบันคื อ วิทยำศำสตร์
และมาตรฐานแก่ ผูซ้ ้ื อ รถเป็ นพลัง จากผูบ้ ริ โ ภคที่ ส าคัญ มากโดยช่ ว ย
สำมำรถค้ นคว้ ำควำมรู้ ได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบริ ษทั ผลิตรถและผูซ้ ้ื อ พบว่าหลังใช้วิธีการนี้
กว่าร้ อยละ 50 ของรถในยุโรปผ่านมาตรฐาน 5 ดาว จานวนรถที่ติดตั้ง
เร็ วกว่ ำกำรค้ นคว้ ำหำ
ESC เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15 เป็ นร้อยละ 85 ระบบเตือนการคาดเข็มขัด
ปั ญญำของสังคม” ไอแซ็ก
นิ ร ภัย เพิ่ ม ขึ้ นจาก 0 เป็ นร้ อ ยละ 80 ในระยะเวลาเพี ย งสองปี ครึ่ ง
อำสิ มอ็ บ
http://www.esafetysupport.org/download/Dissemination%20Events/4%
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20Tingvallberlin2.pdf สาหรับประเทศไทยเรื่ องนี้ยงั ไม่เป็ นที่รับทราบทัว่ ไปในสังคม ทาให้รถยนต์รุ่นต่างๆ
ที่จาหน่ ายในต่างประเทศและในประเทศไทย มีมาตรฐานความปลอดภัยแตกต่างกัน แม้จะเป็ นรุ่ นเดียวกัน
แต่จะพบได้บ่อยครับว่าที่จาหน่ายในประเทศไทยไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานเช่น ESC มาให้ จริ งๆแล้ว
อุปกรณ์ ตวั นี้ ไม่ได้มีราคาแพงมาก เพียงแต่ในประเทศไทยทาได้เพราะ “ความไม่รู้” ของเราเอง จึงขอเชิ ญ
ชวนเครื อข่ายผูบ้ ริ โภคและหน่ วยงานเกี่ ยวข้องช่ วยกันผลักดันเรื่ องมาตรฐาน “ดาว”ติดรถอีกทางหนึ่ งนะ
ครับ ผมเชื่อว่าเราทาได้เพราะสลากเบอร์ หา้ เพื่อลดการใช้พลังงานเราก็ทาสาเร็ จมาแล้วโดยเราเพียงนาข้อมูล
การทดสอบของต่ า งประเทศมาประชาสั ม พัน ธ์ และให้ผูบ้ ริ โ ภคร่ ว มตรวจสอบว่า ติ ดตั้ง อุ ป กรณ์ มาตร
เหมือนกันหรื อไม่เท่านั้น หากเสริ มด้วยพลังของเครื อข่ายออนไลน์อีกกระแสหนึ่ งจะทาให้การเคลื่อนเรื่ องนี้
เกิดได้ในระยะเวลาอันสั้นเพราะเหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นกับต่างประเทศมาแล้ว

มาตรฐานรถสาธารณะ
“หนึ่งภาพแทนหมื่นตัวอักษร” ผมให้ดูภาพรถโดยสารนักเรี ยนเกิดการชนกับรถหลายรู ปแบบของ
ต่างประเทศ ทุกคนคงเห็ นเหมือนผมนะครับว่า รถอื่นๆที่
ชนกับรถนักเรี ยนมีสภาพ “หายไปครึ่ งคัน” โดยรถนักเรี ยน
ไม่บุบสลาย ที่เป็ นเช่นนี้เนื่ องจาก มาตรฐานโครงสร้างของ
รถโรงเรี ยนหรื อรถโดยสารสาธารณะในประเทศพัฒนาแล้ว
แข็งแรงมาก(ดังภาพ)โดยก าหนดมาตรฐานโครงสร้ างให้
แข็ ง แรงหนาแน่ น กว่ า รถทั่ว ไป นอกจากนั้น ยัง ก าหนด
รายละเอียดอื่นๆเช่ น จุดของประตูทางขึ้นลง ประเภทของ
ประตูที่มีความปลอดภัย กาหนดความจุของผูโ้ ดยสาร เข็ม
ขัดนิ รภัยประจารถ ความสู งของพนักเก้าอี้ เป็ นต้น โดยของ
อเมริ กามีขอ้ บังคับถึง 35 ข้อและปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้ดี
ขึ้ น จากการทบทวนบทเรี ย นพัฒ นาหากมี อุ บ ัติ เ หตุ ก ับ รถ
นักเรี ยนเกิดขึ้นทุกครั้ง หากเราดูภาพเปรี ยบเทียบรถโดยสาร
และรถนักเรี ยนไทยแล้ว ดูล้า หลัง มาก เรื่ องนี้ ไ ม่ใ ช่ เพราะ
ประเทศไทยไม่มีช่าง ไม่มีโรงงานประกอบรถแบบนี้ แต่เป็ น
เพราะเรายัง ขาดมาตรการทางกฎหมาย รวมถึ ง ความ
ตระหนักของภาคส่ วนสังคม ดังนั้นภาคีภาควิชาการต่างๆใน
สามเหลี่ ย มเขยื้ อ นภู เ ขาต้อ งถื อ เป็ นภารกิ จ หลัก ในการ
ขับเคลื่อนสู่ ภาคนโยบาย เพื่อไม่ให้รุ่นลุก รุ่ นหลานของเรา
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“แม้ มีควำมรู้ เล็กน้ อยแต่ ลงมือทำ ยังดีกว่ ำมีควำมรู้ มำกล้ นแต่ ไม่ ทำอะไรเลย” คำลิล ยิบรำน
ต้องโดยสารรถนักเรี ยนด้วยความเสี่ ยงดังภาพ ซึ่ งดูแล้ว “ด้อยพัฒนา” อย่างบอกไม่ถูกครับ และเมื่อเกิ ด
อุบตั ิเหตุกบั เด็กๆของเราครั้งใด พวกเราก็โทษกันไปมา โดยไม่มีใครลงมือแก้ปัญหานี้ อย่างจริ งจัง ช่วยกัน
คนละไม้ละมือนะครับ ภูเก็ตเองได้พยายามนาเสนอรู ปแบบรถโรงเรี ยนที่ปลอดภัยให้ทอ้ งถิ่นต่างๆหลายๆ
แห่งเช่นเดียวกัน การตอบรับแนวคิดค่อนข้างดี เพียงแต่ยงั ไม่มีการลงมือทาให้เห็นเป็ นรู ปธรรม

การแก้ปัญหาอุบัติเหตุรถบัสตกเขาทีภ่ ูเก็ต
เมื่อตารวจนาเหตุ รถบัสนานักท่องเที่ยวตกเขา 2 กรณี ติดๆกันภายในหนึ่ งสัปดาห์มาเข้าที่ประชุ ม
ของภาคีเครื อข่าย ไม่น่าเชื่อนะครับว่ารถบัสที่ตกเขา 1 คันเป็ นรถที่ไม่ได้ผา่ นการจดทะเบียนและตรวจสภาพ
จากขนส่ งเนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงภาษี และรถที่ใช้เป็ นรถเก่าแก่มาก คันแรกอายุ 19 ปี คันที่สองอายุมาก
ถึง 41 ปี รถอายุขนาดนี้ เป็ นรถที่ ใช้พานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ต้ งั ใจมาเที่ยวภูเก็ต เกาะที่ได้ชื่อว่า
สวยงามระดับโลก ผมมาทราบความจริ งทีหลังว่า อายุรถไม่มีจากัด หากใช้คซั ซี เดิม จะปรับปรุ งซ่ อมแซมกี่
ครั้งก็ได้ ยิ่งเป็ นรถที่เลี่ ยงการตรวจสภาพแบบนี้ สิ่งที่เราได้ยินจนชินหู คือ เบรคแตก เหตุการณ์น้ ี คงจะมีข้ ึน
เรื่ อยๆ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการนาเรื่ องนี้ มาประชุ มพูดคุยกัน ได้มีการบูรณาการระหว่างขนส่ งจังหวัดและ
ตารวจครับ มีความเข้มข้นขึ้นในการตรวจสอบรถและขนส่ งได้คาดโทษในการประชุมกับผูป้ ระกอบการทั้ง
จังหวัดว่า การลงโทษกรณี ฝ่าฝื นกฎหมายจะไม่บงั คับใช้เฉพาะคนขับขี่ เท่านั้น แต่จะรวมถึ งการยกเลิ ก
“ความรู้คืออานาาที่ให้้ปิด ทีาสููโ ออาาูละ
ความา้าว้นา้า “ิ่ ปตอร์ ทรัาปาอร์

ใบอนุ ญาตการประกอบการขนส่ งถึงเจ้าของบริ ษทั ด้วย
นอกจากนั้นตารวจเองก็ขอความร่ วมมือจากขนส่ งในการ
ช่ วยตรวจสภาพรถยนต์ใ นการสอบสวนหลัง อุ บ ตั ิ เหตุ

เพราะเท่าที่ผ่านมาให้บริ ษทั เอกชนเป็ นผูต้ รวจสภาพเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุอุบตั ิเหตุ ซึ่ งอาจไม่โปร่ งใน
เนื่ องจากมีท้ งั คู่กรณี และประกัน ที่อาจเข้ามามีอิทธิ พลต่อบริ ษทั ที่ตรวจสภาพรถ ถือได้วา่ ทุกวิกฤติหากหา
แง่ มุ มดี ๆ เราสามารถทบทวนเพื่ อพัฒนาได้เสมอ ตามภาษิตญี่ปุ่นที่ว่าปั ญหาคือขุมทรัพย์ “Problem is
treasure Japanese” เพราะเราจะได้ทบทวนและพัฒนาต่อเนื่อง
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รถเมล์ อบจ.ภูเก็ต
การให้บริ การรถสาธารณะไม่ว่าชนิ ดใด สามารถ
ลดการใช้รถส่ วนตัวได้อย่างมาก ไม่ค่อยมีใครที่อยากจะ
ขับรถไปที่ต่างๆด้วยตนเองหรอกครับ หากมีรถสาธารณะ
ที่ ส ะดวกปลอดภัย ผมลองเอารู ปเปรี ยบเที ย บว่ า การ
เดินทางด้วยรถเมล์ขนาดใหญ่ 1 คันกับการที่ผโู้ ดยสารแต่
ละคน ขับรถมาเอง หรื อการเดินทางด้วยจักรยาน จะเห็ น
ได้ว่าครองพื้นที่ผิวถนนต่างกันเพียงใด ไม่นบั ผลกระทบเรื่ องการสิ้ นเปลืองพลังงานหรื อมลพิษตลอดจน
ภาวะจราจรติดขัด จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองต่างๆทัว่ โลกจึงให้ความสาคัญกับระบบขนส่ งสาธารณะ ผมแสดง
ภาพแผนที่ระบบขนส่ ง ของโตเกียวซึ่ งมีประชากรประมาณ 13
ล้ า นคน จะเห็ น ระบบขนส่ งสาธารณะทั้ ง รถไฟ รถเมล์
ต่อเนื่องกัน ตามแผนที่ ลองจินตนาการดูนะครับ หากแต่ละคน
ในภาพ ขับรถกันมาเอง ภาพการจราจรใจเมืองโตเกี ยวจะเป็ น
อย่างไร นอกจากการอานวยความสะดวกเรื่ องเส้นทางเดินทาง
ที่เชื่ อมต่อกันแล้ว ยังสะดวกสบายและราคาไม่แพง สามารถ
ตรวจสอบเส้ น ทาง เวลาที่ ส ามารถเดิ น ทางได้ส้ ั นที่ สุ ด หรื อ
ประหยัดที่ สุ ดโดยการตรวจสอบผ่า นระบบโทรศัพ ท์มื อถื อ
เรื่ องนี้ แม้จะดูห่างไกลสาหรับสังคมไทย ทาได้ครับในบริ บท
ของไทยๆ โดย อบจ.ภูเก็ตมีการริ เริ่ มรถเมล์ อบจ.เกิ ดขึ้นเมื่อ
ประมาณ 10 ปี ที่แล้ว ครอบคลุมเฉพาะในตัวเมืองและไม่เป็ นที่นิยมมาก จนถึง อบจ.ยุคปั จจุบนั ที่สนับสนุน
เรื่ องนี้ อย่างจริ ง จัง มีก ารปรั บปรุ งรู ปแบบการบริ หารใหม่ โดย
เปลี่ ย นรถเป็ นรถท้อ งถิ่ น ที่ เ รี ยกว่ า รถโพถ้ อ ง (ตามรู ป ) ซึ่ ง
สวยงาม มีความปลอดภัยเนื่องจากตัวถังทาด้วยไม้ค่อนข้างหนา
แข็งแรง นอกเหนือจากนั้นยังนาเทคโนโลยีระบบ GPS ติดตั้งรถ
ทุก คันเพื่อติ ดตามเส้นทางและก ากับ คุ ณภาพการให้บ ริ ก าร มี
นโยบายให้นกั เรี ยนนัง่ ฟรี ถือเป็ นสวัสดิการที่ทอ้ งถิ่นจัดบริ การ
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ให้ ป ระชาชน ด้ว ยการบริ หารจัด การที่ ดี นี่ เ องปรากฏว่ า ประชาชนใช้บ ริ การเพิ่ ม ขึ้ นแถมยัง มี ก าไร
นัก ท่ อ งเที่ ย วก็ ชื่ น ชอบเพราะสวยงามแปลกตาเป็ นเอกลัก ษณ์ เรื่ อ งนี้ น่ า ชมเชยและหากท้อ งถิ่ น ต่ า งๆ
สนับสนุนดาเนินการลักษณะนี้ ระบบขนส่ งมวลชนบ้านเราคงค่อยๆดีข้ ึน

บทส่ งท้ าย
เป้ าหมาย Decade of Action เพื่อลดการเสี ยชีวิตลงครึ่ งหนึ่งภายในปี 2563 เป็ นเป้ าหมายสาคัญของ
คนทั้งโลก ประเทศไทยเราโชคดี ที่ได้สร้ างเครื อข่าย สอจร.ไว้มากมายทุกจังหวัด จากการสนับสนุ นของ
สสส. เป็ นฐานต้นทุนเครื อข่ายสังคม เพียงเพิม่ การขับเคลื่อนความรู้และการนาเสนอนโยบายการจัดการตาม
“พวกมองโลกในแง่ ร้ำยจะพร่ำบ่ นเรื่ อง
กระแสลม พวกมองโลกในแง่ ดีหวังว่ ำลมจะ
เปลี่ยนทิศ พวกอยู่กับควำมจริ งจะหันใบเรื อ
เพื่อรั บลม” วิลเลียม อำเธอร์ วอร์ ด

แนวทฤษฎี ส ามเหลี่ ย มเขยื้ อ นภู เ ขาของท่ า นอาจารย์
ประเวศ วะสี
งานลดอุบตั ิเหตุของไทยจะบรรลุเป้ าหมายได้
อย่า งแน่ น อน ส าหรั บ ภู เ ก็ ต แม้ก ารลดอุ บ ัติ เ หตุ จ ะมี

ความก้าวหน้าจนลดการเสี ยชี วิตลงเกือบครึ่ งหนึ่ งแล้วก็ตาม งานนี้ เป็ นงานที่ไม่มีวนั หยุดได้ ตราบใดที่ยงั มี
คน รถ ถนน และการเดินทาง ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานที่อาศัยภาคี จากการชวน เชื่อม ชม/เชียร์ การเช็คและ
ช้อนคว้าความรู้ เพื่อชงผูบ้ ริ หารและหน่วยงานเจ้าของ
“เรำอำจมีชีวิตเพียงครั้ งเดียว แต่ หำกทำสิ่ ง

เรื่ อง การสร้างตัวอย่างความสาเร็ จเล็กๆให้ชิมเพื่อขาย

ถูกต้ องดีงำม ครั้ งเดียวก็เพียงพอ” เมย์ เวส

ความคิดให้นาไปต่อยอด การสร้างเชื้ อไขและการแพร่
เชื้อความคิดเพื่อให้ภาคีและทีมงานขยายตัว การทางาน

โดยชุมชนมีส่วนร่ วมทั้งร่ วมคิดร่ วมทา ร่ วมรับผิดชอบ และมีความเชื่อมัน่ ไม่ทอ้ ถอยในการสร้างกุศลกรรม
ด้ว ยการไถ่ ชี วิต ผูค้ นให้คื น กลับ สู่ ค รอบครั ว ด้ว ยความปลอดภัย จากอุ บ ัติเ หตุ บ นถนน ขอขอบคุ ณและ
อนุโมทนาในกุศลจิตอีกครั้งหนึ่งครับ

24

