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บทเรียนการพัฒนากลไกสำคัญในพื้นที่ เพื่อมุ;งหวังสู;การ
ขับเคลื่อนเพื่อความปลอดภัยในทDองถนนอย;างยั่งยืน.
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บทที่ 1
กรอบการศึกษาภาพรวม
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บทเรียนการพัฒนากลไกศูนย6ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอในพื้นที่นำรHอง 4 จังหวัด
เพื่อปKองกันและแก*ไขอุบัติเหตุทางถนน
1. กรอบการศึกษาภาพรวม
ความสำคัญของการถอดบทเรียน
โครงการประเมินปละการถอดบทเรียนการพัฒนาศูนย\ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ในพื้นที่
4 จังหวัดนำร;องเพื่อป_องกันและแกDไขป`ญหาอุบัติเหตุทางถนน ในครั้งนี้เปaนการดำเนินการโดยมุ;งหวังใหDเกิดการ
ถอดบทเรียนการดำเนินงานของแผนการจัดโครงการพัฒนากลไกศูนย\ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ
ที่มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใตDการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรDางเสริมสุขภาพ
(สสส.) โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 4 จังหวัด ไดDแก; จังหวัดน;าน นครสวรรค\ อุดรธานี และสระแกDว ที่เนDนการทำงานในดDาน
การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและคณะอนุกรรมการ ในการวิเคราะห\ขDอมูลประเด็นอุบัติเหตุที่สอดคลDองกับ
สภาพป`ญหาในพื้นที่ การกำหนดเป_าหมาย การออกแบบกิจกรรมและติดตามประเมิน สะทDอนผลลัพธ\เพื่อ
ป_องกัน แกDไขป`ญหาอุบัติเหตุทางถนนอย;างต;อเนื่อง และยั่งยืน
การขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ผ;านมาจึงมีบทเรียนของการดำเนินงานทั้งในแง;ของความสำเร็จในการ
ขับเคลื่อน และบทเรียนที่ทำใหDมองเห็นอุปสรรคของการขับเคลื่อน ซึ่งจะเปaนบทเรียนสำคัญของการพัฒนากลไก
ในจังหวัดนำร;องใหDเกิดความยั่งยืน พรDอมทั้งบทเรียนในการขยายการทำงานเชิงกลไกใหDเกิดขึ้นในรูปแบบต;าง ๆ
ที่จะสอดคลDองกับบริบทการทำงานในจังหวัดอื่น ๆ หรือ สามารถนำบทเรียนที่ไดDไปปรับใชDไดDอย;างเหมาะสมและ
เกิดประสิทธิผลของการขับเคลื่อน เพื่อใหDเกิดผลปลายทางคือ การลดอุบัติเหตุทางทDองถนนที่สามารถขับเคลื่อน
โดยมีกลไกในแต;ละจังหวัดเปaนฟ`นเฟjองสำคัญที่จะช;วยสรDางความต;อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนในที่สุด
การถอดบทเรียนการพัฒนากลไกศูนย\ปฏิบัติงานความปลอดภัยทางถนนอำเภอในครั้งนี้ จึงเปaนการศึกษา
ถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ;านมาของ 4 จังหวัดนำร;อง ทั้งในแง;ของกระบวนการก;อร;าง การ
ขับเคลื่อน รวมถึงป`ญหา อุปสรรค การกDาวขDาม และป`จจัยสำคัญที่ก;อใหDเกิดความสำเร็จ หรือความยั่งยืนในการ
ขับเคลื่อน โดยมุ;งหวังใหDบทเรียนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะเปaนบทเรียนสำคัญในการขยายแนวคิด การดำเนินงาน และ
เปaนตDนแบบในการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนในอีกหลาย ๆ จังหวัด เพื่อเกิดกลไกการขับเคลื่อนที่ช;วยใหDการเกิด
อุบัติเหตุทางทDองถนนในแต;ละจังหวัดลดลง ลดความสูญเสียกับทุกชีวิต ทุกครอบครัว ไดDอย;างต;อเนื่อง และยั่งยืน
ในที่สุด
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เป8าหมายของการดำเนินงาน
เพื่อเกิดบทเรียนการพัฒนากลไกศูนย\ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอจาก 4 จังหวัดนำร;อง ที่
สามารถเปaนบทเรียนของการขยายกลไกฯ ใหDกับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไดD และเปaนบทเรียนในการพัฒนากลไก
ของ 4 จังหวัดนำร;องนี้ใหDเกิดการพัฒนาเพื่อสรDางประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนต;อไป
วัตถุประสงค>ของการดำเนินงาน
เพื่อดำเนินการถอดบทเรียนเรื่องการพัฒนากลไกศูนย\ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอในพื้นที่ 4
จังหวัดนำร;องเพื่อป_องกันและแกDไขป`ญหาอุบัติเหตุทางถนน
ประเด็นสำคัญของการศึกษา
1. รูปแบบของการก;อรูปคณะทำงาน ศปถ. จังหวัด และอำเภอ ที่สามารถขับเคลื่อนใหDเกิดการทำงานอย;าง
ต;อเนื่องไดDในพื้นที่ สรDางความเปลี่ยนแปลงใหDเกิดขึ้น รวมถึงป`ญหา อุปสรรคที่ขัดขวางการดำเนินงาน
ขับเคลื่อน
2. กระบวนการขับเคลื่อนในพื้นที่ ที่สามารถสรDางผลการเปลี่ยนแปลง และเปaนบทเรียนในการขับเคลื่อน
เชื่อมประสาน ส;งต;อการทำงานระหว;างคณะทำงานระดับจังหวัดสู;อำเภอ
3. บทเรียนการทำงานเชิงกลไก กระบวนการของการขับเคลื่อน รวมทั้งการกำกับติดตามเพื่อใหDการ
ขับเคลื่อนไปถึงเป_าหมาย
4. บทเรียนการใชDเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพื่อสรDางความปลอดภัยทางถนนไปสู;เป_าหมายที่ตDองการในแต;
ละพื้นที่
5. ป`จจัยสำคัญต;อการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนเพื่อสรDางความปลอดภัยทางถนน
กรอบการแนวคิดในการศึกษา
การถอดบทเรียนในครั้งนี้ เปaนการมองถึงกระบวนการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนที่ใชDกรอบของการมอง
เชิงระบบในรูปแบบของ CIPP Model ของ Stufflebeam เพื่อมองเห็นกรอบของการถอดบทเรียนใหDชัดเจนทั้ง
กระบวนการ โดยกรอบของการถอดบทเรียนในครั้งนี้ประกอบดDวย
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กรอบของการถอดบทเรียน
บริบท : รูปแบบการก)อตัวของคณะทำงานในแต)ละบริบท

ป&จจัยนำเข.า
: เครื่องมือ 5 ชิ้น ที่ไดD
พัฒนา ทั้งในแง)ของการ
นำไปใชD และการนำไป
พัฒนาศักยภาพต)อ

กระบวนการ
: กระบวนการก)อรูปคณะทำงานทั้ง
ระดับจังหวัด และอำเภอ
: กระบวนการขับเคลื่อนในพื้นที่ทั้ง
ระดับจังหวัด และอำเภอ
: การเชื่อมประสานเครือข)าย
: การกำกับติดตามการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน
: ผลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงาน

• ป&จจัยสำคัญในการขับเคลื่อน ดำเนินงาน
• ป&ญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และการก.าวข.าม

กรอบการถอดบทเรียนในครั้งนี้เปaนการมองโดยใชDแนวคิดเชิงระบบ CIPP ดังกล;าว เพื่อใชDเปaนกรอบของ
การมองประเด็นของการภอดบทเรียน ซึ่งช;วยใหDมองเห็น และเขDาใจปรากฏการณ\ที่เกิดขึ้นไดDอย;างรอบดDาน และ
สามารถสรุปเปaนบทเรียนของการดำเนินงาน โดยกรอบของการถอดบทเรียนในครั้งนี้ประกอบดDวย
1. บริบท (C-Context) เพื่อทำความเขDาใจการก;อร;างกลไกทั้งในระดับจังหวัด และในพื้นที่ หรือ อำเภอ
ซึ่งจะมองเห็นบริบทแวดลDอมของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และทำใหDมองเห็นกระบวนการที่
อยู;บนเงื่อนไข เหตุป`จจัยที่แตกต;างกัน เพื่อที่จะมองเห็น Model ที่หลากหลายในการก;อร;างกลไก
ดังกล;าว
2. ป`จจัยนำเขDา (I-Input) ที่จะทำใหDเห็นถึงป`จจัยต;าง ๆ ที่จะตDองใส;เขDาไปเพื่อช;วยใหDการขับเคลื่อนเกิด
ประสิทธิผล มองเห็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสรDางความตระหนัก และนำไปสู;การ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลDอม และโดยเฉพาะอย;างยิ่งในการขับเคลื่อนสู;การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูDใชDรถใชDถนน ซึ่งจะเปaนการเปลี่ยนแปลงอย;างยั่งยืนที่สุด
ดังนั้นการมองป`จจัยนำเขDาในครั้งนี้จึงใหDน้ำหนักกับเรื่องเครื่องมือ 5 ชิ้น ซึ่งเปaนชุดความรูD และ
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ ซึ่งศูนย\วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ไดD
พัฒนาและถ;ายทอดใหDกับพื้นที่นำร;องทั้ง 4 แห;ง โดยมุ;งหวังจะเปaนเครื่องมือที่ช;วยทำใหDเกิดการ
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ขับเคลื่อนเพื่อสรDางความตระหนัก และผลักดันสู;การลุกขึ้นจัดการป`ญหาดDวยชุมชนตนเอง ซึ่งจะเปaน
การสรDางความยั่งยืนในการสรDางความปลอดภัยทางถนน ซึ่งคณะทำงานในระดับจังหวัด และอำเภอ
สามารถใชDเพื่อติดตั้งใหDเกิดกลไกที่ลุกขึ้นมาดูแล และจัดการป`ญหาดDวยตนเอง ซึ่งจะเปaนสิ่งที่สามารถ
ดำเนินการต;อเนื่อง และเกิดการแกDปญ
` หาอย;างยั่งยืนในที่สุด
บทเรียนในเรื่องของป`จจัยนำเขDาในครั้งนี้จึงใหDน้ำหนักกับเรื่องการนำเครื่องมือ 5 ชิ้นไปปรับใชDใน
บริบทการทำงานจริงว;าบทเรียนที่ไดDใชDเครื่องมือลงทำงานจริงเปaนอย;างไร และขDอเสนอแนะต;อ
บทเรียนในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใหDเกิดประสิทธิภาพในการนำไปใชD
3. กระบวนการ (P-Process) เปaนการศึกษาบทเรียนในกระบวนการขับเคลื่อนตั้งแต;กระบวนการ
ขับเคลื่อนเพื่อก;อร;างคณะทำงานทั้งระดับจังหวัด และอำเภอ รวมถึงทDองถิ่น และการขับเคลื่อน
เพื่อใหDเกิดความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่แต;ละพื้นที่ โดยมองตั้งแต;กระบวนการก;อรูป การเชื่อม
ประสาน ขับเคลื่อนเพื่อใหDเกิดการทำงานในบทบาทของกลไกแต;ละกลไก รวมถึงการกำกับติดตาม
และประเมินผลการทำงาน
บทเรียนการทำงานในเรื่องของกระบวนการจึงเปaนบทเรียนที่จะมองใน 2 ระดับ คือ กระบวนการ
ทำงานของกลไกระดับจังหวัด เพื่อมองกลไกการขับเคลื่อนภาพรวม ทั้งการก;อรูป กระบวนการ
ขับเคลื่อน ติดตาม กำกับ เพื่อใหDกลไกในระดับพื้นที่เกิดการขับเคลื่อนใหDเกิดประสิทธิภาพ และ
กระบวนการทำงานของกลไกระดับอำเภอ ที่มีการทำงานใกลDชิดกับป`ญหามากกว;า โดยเฉพาะอย;าง
ยิ่งในเรื่องการสรDางความยั่งยืนที่เกิดจากการมองเห็น ตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนใน
พื้นที่ ซึ่งจะเปaนการสรDางความยั่งยืนในเรื่องการสรDางความปลอดภัยทางถนน
4. ผลผลิต หรือผลการดำเนินงาน (P-Product) การมองผลผลิตที่เกิดขึ้นในแต;ละพื้นที่จะทำใหDมองเห็น
ชัดเจนว;าบทเรียนของแต;ละพื้นที่นั้นควรเปaนบทเรียนในเรื่องใด เพื่อวิเคราะห\ถึงป`จจัยความสำเร็จ
หรือ มองเห็นอุปสรรคที่เขDามาทำใหDไม;ประสบผล ซึ่งเหล;านี้จะช;วยใหDเห็นบทเรียนที่ชัดเจน และ
สำคัญต;อการขับเคลื่อนกลไกทั้ง 2 ระดับ ซึ่งจะเปaนบทเรียนที่สามารถสรDางการเรียนรูD และนำไปสู;การ
ปรับใชDในพื้นที่อื่น ๆ ไดDอย;างเปaนจริง
เครื่องมือที่ใชHในการศึกษา
การถอดบทเรียนในครั้งนี้ใชDกระบวนการศึกษาผ;านการสัมภาษณ\เปaนหลัก ทั้งการสัมภาษณ\กลุ;ม หรือ
กระบวนการ Focus Group และการสัมภาษณ\รายบุคคล โดยมีเครื่องมือหลักที่ใชDคือชุดคำถามในการสัมภาษณ\
ซึ่งออกแบบตามกรอบของการศึกษา โดยมีรายละเอียดของแต;ละประเด็นดังนี้
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กรอบการศึกษา
ประเด็นสําคัญในการศึกษา
บริ บทของแต่ละ 1. สภาพการใช้ รถ ใช้ ถนนโดยทัวB ไป หรื อระดับอุบตั เิ หตุทีBเกิดขึ @นเป็ นอย่างไร
พื @นทีB
2. พฤติกรรมการใช้ รถ ใช้ ถนนของคนในพื @นทีBเป็ นอย่างไร หรื อ สาเหตุของอุบตั ิเหตุ
ทีBเกิดขึ @นส่วนใหญ่เกิดขึ @นจากสาเหตุใด
3. ท่านมองสภาพการณ์ของอุบตั เิ หตุในพื @นทีBของท่านอย่างไรบ้ าง
4. ท่านคิดว่าสาเหตุของอุบตั เิ หตุทีBเกิดขึ @นส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุใดบ้ าง
Input
5. เครืB องมือ 5 ชิ @น ของ ศวปถ. ช่วยการขับเคลือB นในพื @นทีB (ในระดับอําเภอ หรื อ
ท้ องถิBน) ได้ หรื อไม่ อย่างไร
6. ท่านมีกระบวนการในการใช้ เครืB องมือ 5 ชิ @นนี @อย่างไร
7. ผลการดําเนินงานทีBเกิดจากการใช้ เครืB องมือ 5 ชิ @นเป็ นอย่างไร
8. การใช้ เครืB องมือ 5 ชิ @นให้ ประสบความสําเร็จจะต้ องมีเงืBอนไข หรื อปั จจัยอะไรบ้ าง
9. ท่านมีกระบวนการทํางานทีBตอ่ ยอดจากเครืB องมือ 5 ชิ @นหรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
10. ปั ญหา หรื ออุปสรรคในการใช้ เครืB องมือ 5 ชิ @นคืออะไร และท่านแก้ ปัญหานัน@
อย่างไร
11. เครืB องมือ 5 ชิ @นนี @ใช้ ไม่ได้ ผลในกรณีใดบ้ าง เนืBองจากอะไร และถ้ าต้ องการใช้
เครืB องมือ 5 ชิ @นให้ ประสบความสําเร็จได้ จะต้ องทําอย่างไร
12. ท่านได้ อบรมการใช้ เครืB องมือ 5 ชิ @นต่อให้ ทีมงานในพื @นทีBหรื อไม่ อย่างไร
13. มีวิธีการใดทีBจะช่วยสร้ างความเข้ าใจ หรื อทําให้ เครืB องมือ 5 ชิ @นมีความง่ายใน
การใช้ งานในพื @นทีBบ้าง
14. ท่านมีเทคนิคสําคัญในการใช้ เครืB องมือ 5 ชิ @นอย่างไรบ้ าง
15. มีข้อเสนอแนะเพิBมเติมเกีBยวข้ องกับการใช้ เครืB องมือ 5 ชิ @นหรื อไม่ อย่างไร
กระบวนการใน 16. กลไกการทํางานของพื @นทีBเป็ นอย่างไร มีโครงสร้ างของการขับเคลือB นอย่างไร
การขับเคลือB น 17. การขับเคลือB นเชิงนโยบายเพืBอลดอุบตั เิ หตุทางถนนในจังหวัด หรื อพื @นทีBของท่าน
เป็ นอย่างไร (สนับสนุน หรื อเอื @อต่อการขับเคลือB นในเรืB องนี @หรื อไม่ อย่างไร)
18. การขับเคลือB นจากนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ใิ นพื @นทีBของท่านดําเนินการอย่างไร
19. การขับเคลือB นจากจังหวัดลงสูอ่ ําเภอทีBได้ ผลจะต้ องทําอย่างไร และมีกลไกการ
ขับเคลือB นอย่างไร
20. กลไกในระดับอําเภอหรื อท้ องถิBนทีBขบั เคลือB นอยูเ่ ป็ นอย่างไร และประสบ
ความสําเร็จในระดับใด
21. กลไกทีBจะช่วยให้ อําเภอ หรื อท้ องถิBนสามารถขับเคลือB นเรืB องลดอุบตั เิ หตุหรื อ
สร้ างความปลอดภัยในท้ องถนนให้ เกิดขึ @นจริ งควรเป็ นอย่างไร
22. กระบวนการทํางานในระดับอําเภอ หรื อท้ องถิBนเป็ นอย่างไร
23. ปั จจัยอะไรทีBจะช่วยให้ การขับเคลือB นในระดับอําเภอ หรื อท้ องถิBนเป็ นกลไกทีBมี
ประสิทธิภาพได้
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กรอบการศึกษา

ประเด็นสําคัญในการศึกษา
24. ปั จจัยสําคัญทีBชว่ ยให้ การขับเคลือB นเพืBอสร้ างความปลอดภัยในถนนเกิดขึ @นได้
จริ ง คือปั จจัยใดบ้ าง
25. การใช้ งบประมาณเพืBอขับเคลือB นงานให้ เกิดขึ @นได้ จริ ง และประสบความสําเร็จ
ควรจะต้ องมีงบประมาณในการสนับสนุนมากน้ อยเพียงใด (เท่าไร)
26. ปั ญหา อุปสรรคในการขับเคลือB นงาน (ทังในระดั
@
บจังหวัด และระดับอําเภอ) คือ
เรืB องใด และมีแนวทางการแก้ ไขอย่างไรบ้ าง
27. มีข้อเสนอแนะต่อการขับเคลือB นให้ เกิดประสิทธิผลอย่างไรบ้ าง
28. อะไรเป็ นบทเรี ยนสําคัญทีBควรจะบอกให้ จงั หวัดอืBนได้ ร้ ูเพืBอขับเคลือB นสร้ างความ
ปลอดภัยทางถนนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
29. ต้ องการสนับสนุนอะไรเพิBมเติม เพืBอให้ การขับเคลือB นเกิดความราบรืB น และเกิด
ประสิทธิภาพมากยิBงขึ @น
30. ถ้ าต้ องการสร้ างความยังB ยืนในการขับเคลือB นเพืBอสร้ างความปลอดภัยทางถนน
ให้ เกิดขึ @น กลไกการขับเคลือB นควรจะเป็ นรูปแบบใด มีการทํางานแบบใด และ
งบประมาณในการสนับสนุนมากน้ อยเพียงใด
ผลการขับเคลือB น 31. ตัวอย่างความสําเร็จ หรื อกรณีศกึ ษาทีBสามารถเผยแพร่ให้ กบั จังหวัด หรื ออําเภอ
อืBน ๆ มีเรืB องราวอย่างไร
32. ผลลัพธ์ของเรืB องนี @เป็ นอย่างไร
33. เรืB องราวนันเกิ
@ ดขึ @นจากปั จจัยในเรืB องใดบ้ าง
กระบวนการดำเนินงาน
การถอดบทเรียนในครั้งนี้มุ;งเนDนการมองบทเรียนที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลปลายทางคือ การเกิดกลไกที่ช;วยใหDเกิด
การขับเคลื่อนเพื่อสรDางยั่งยืนของการขับเคลื่อนเพื่อเกิดความปลอดภัยในการใชDถนน ทั้งในแง;ของการปรับ
สภาพแวดลDอมใหDเหมาะสม และการสรDางความตระหนักที่สามารถนำไปสู;การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใชD
ถนนอย;างปลอดภัย ตามกรอบแนวคิด CIPP โดยมีกระบวนการดำเนินงานดังนี้
1. การทำความเขDาใจโครงการ เปaนการทำความเขDาใจภาพรวมของโครงการในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา
กลไก ที่จะช;วยสรDางใหDเกิดความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการทำความเขDาใจบริบทของจังหวัดนำร;อง
ทั้ง 4 แห;ง ซึ่งจะช;วยใหDมองเห็นภาพ เขDาใจการขับเคลื่อนในแต;ละบริบทไดDมากยิ่งขึ้น และมองเห็น
ทิศทางของบทเรียนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการทำความเขDาใจโครงการในครั้งนี้เปaนการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวขDองกับโครงการ ซึ่งประกอบดDวย
• รายละเอียดโครงการภาพรวม
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• ผลการดำเนินงานของแต;ละกิจกรรม
• การเขDาร;วมประชุมการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ
ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ทำใหDมองเห็นภาพการทำงานขับเคลื่อนของแต;ละกลไกไดDอย;างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงการมองเห็นผลการดำเนินงาน ซึ่งจะช;วยทำใหDมองเห็นบทเรียนที่เกิดขึ้นในแต;ละพื้นที่
ไดDอย;างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. การวาง และกำหนดกรอบการดำเนินงาน ที่สามารถสรDางบทเรียนไดDอย;างครอบคลุม การศึกษาขDอมูล
ของโครงการช;วยทำใหDมองเห็นกรอบของการศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถวางกรอบ
การศึกษาไดDชัดเจนขึ้น ในขณะเดียวกันการถอดบทเรียนในครั้งนี้ไดDมีการประชุมร;วมกับทางโครงการ
เพื่อทบทวนประเด็นในการศึกษา และทำใหDการวางกรอบการศึกษาในครัง้ นี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นการวางกรอบในการศึกษาครั้งนี้ จึงเปaนการวางกรอบจากการทบทวน ศึกษาเอกสาร
โครงการ และการประชุมพูดคุยกับผูDรับผิดชอบโครงการ เพื่อมองเห็นเป_าหมายของการถอดบทเรียน
โครงสรDางการทำงาน กระบวนการขับเคลื่อน และรวมถึงป`ญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ที่โครงการมองเห็น
เพื่อใหDสามารถดึงบทเรียนที่สำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสรDางกลไก และผลักดันใหDกลไกเกิดการ
ขับเคลื่อนเพื่อสรDางความยั่งยืนกับการสรDางความปลอดภัยทางถนนกับพื้นที่ไดDจริง
กรอบการศึกษาในครั้งนี้จึงเปaนการศึกษาเพื่อไดDบทเรียนของการก;อร;างของกลไกทั้งในระดับ
จังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนสู;การสรDางความยั่งยืนในการใชDถนนในแต;ละพื้นที่ รวมถึงการ
มองถึงป`จจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสรDางกลไกดังกล;าว เพื่อใหDบทเรียนเหล;านี้สามารถเปaน
บทเรียนที่สามารถนำไปปรับใชDในบริบทอื่น ๆ ใหDเกิดประสิทธิผลไดD
3. พัฒนาเครื่องมือในการศึกษา ภายหลังการวางกรอบการศึกษาอย;างชัดเจน รวมถึงกำหนดวิธี
การศึกษา โดยการสัมภาษณ\เชิงลึก และการสัมภาษณ\กลุ;ม (Focus Group) กับกลุ;มตัวอย;างในพื้นที่
นำร;องทั้ง 4 พื้นที่ เครื่องมือสำคัญที่ใชDคือ แบบสัมภาษณ\เชิงลึก โดยออกแบบชุดคำถามตามกรอบ
การศึกษาทั้ง 4 ส;วนตามแนวคิด CIPP (รายละเอียดของเครื่องมือที่ใชDอยู;ในเครื่องมือที่ใชDศึกษา)
4. ลงศึกษาขDอมูลกับ 4 จังหวัดนำร;อง ใชDแบบสัมภาษณ\เชิงลึก เพื่อลงศึกษากับ 4 พื้นที่นำร;องคือ
จังหวัดสระแกDว นครสวรรค\ น;าน และอุดรธานี โดยแบ;งการศึกษาขDอมูลออกเปaน 2 ช;วง คือ
• การสัมภาษณ\กลุ;มกลไกคณะทำงานจังหวัด ใชDรูปแบบของการสัมภาษณ\กลุ;ม (Focus
Group)
• การสัมภาษณ\กลุ;มคณะทำงานระดับอำเภอ ใชDรูปแบบการสัมภาษณ\เชิงลึกในกลุ;มตัวอย;างที่
สามารถขับเคลื่อนใหDเกิดประสิทธิผล
โดยมีรายละเอียดในการศึกษาขDอมูลดังนี้
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จังหวัด
สระแกDว
นครสรรค\
น;าน
อุดรธานี

อำเภอตัวอย;าง
อ.วัฒนานคร
อ.อรัญประเทศ
อ.เกDาเลี้ยว
อ.ไพศาลี
อ.เมืองน;าน
อ.ทุ;งชDาง
อ. เมืองอุดรธานี
อ.น้ำโสม
อ.หนองแสง
อ.หนองหาน

วันที่ศึกษาขDอมูล
2 กันยายน 2563
8 กันยายน 2563
27 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563

5. วิเคราะห\ และสังเคราะห\ขDอมูล เมื่อการศึกษาขDอมูลเสร็จสิ้น สิ่งที่ไดDคือ ขDอมูลดิบจากการศึกษา ซึ่ง
จะตDองนำมาจัดหมวดหมู;ของขDอมูล วิเคราะห\ขDอมูลที่ไดDตามประเด็น กรอบที่วางไวDในการศึกษา
บทเรียน จากนั้นจึงดำเนินการสังเคราะห\เพื่อมองเห็นบทเรียนที่เกิดขึ้น และสามารถนำไปใชDในการ
ขับเคลื่อนเพื่อสรDางกลไกชองการขับเคลื่อนเพื่อสรDางความปลอดภัยทางถนนในแต;ละพื้นที่ ทั้งใน
ระดับอำเภอ (รวมถึงในแต;ละทDองถิ่น หรือชุมชน) และจังหวัด
โดยบทเรียนที่เกิดขึ้นนี้จะประกอบดDวยบทเรียนในระดับจังหวัด เพื่อใหDเห็นรูปแบบของการก;อรูป
ในแต;ละจังหวัดที่จะมีโครงสรDางที่แตกต;างกันในการขับเคลื่อนอยู;บDาง แมDว; าจะมีระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีที่ว;าดDวยเรื่องการป_องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่มีขDอกำหนดในการก;อร;างกลไกใน
ระดับจังหวัด และอำเภอก็ตาม แต;การขับเคลื่อนจริงของแต;ละจังหวัดต;างมีจุดแข็ง และอุปสรรคใน
การขับเคลื่อนใหDเกิดขึ้นจริงที่แตกต;างสามารถนำมาเปaนบทเรียนที่สำคัญที่ในแต;ละพื้นที่ที่สนใจ
สามารถนำไปเปaนแนวทาง หรือปรับใชDใหDเหมาะสมกับบริบทในจังหวัดของตน
ขณะเดียวกันในส;วนของบทเรียนสำคัญที่เปaนบทเรียนสำคัญที่มาจากจังหวัดนำร;องทั้ง 4 จะถูก
สรุปขึ้นเปaนบทเรียนการขับเคลื่อนภาพรวม ซึ่งจะเปaนบทเรียนที่ผ;านขDอสรุปจากการทำงานจริงใหDเห็น
ว;าความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น ป`จจัย หรือกระบวนการเหล;านี้เปaนเรื่องสำคัญอย;างยิ่ง ไม;ควรมองขDาม
เพื่อใหDการนำไปปรับใชDนั้นสามารถเกิดผลสำเร็จไดDอย;างรวดเร็วมากขึ้นกว;าเดิม เนื่องจากเปaนบทเรียน
ที่ไดDพิสูจน\ใหDเห็นถึงความสำเร็จแลDว สามารถนำไปปรับใชDไดD
6. สรุปขDอมูล พรDอมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ\ กระบวนการสุดทDายของการจัดทำบทเรียน คือ การ
จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ\ โดยใชDการเขียนแบบกึ่งงานวิชาการ เพื่อใหDสามารถเขDาถึงบทเรียน และ
10

มองเห็นรูปแบบ จับตDองไดD และไม;รูDสึกว;าการนำไปปรับใชDขับเคลื่อนนั้นเปaนเรื่องยากเกินไป โดย
บทเรียนที่เกิดขึ้นจะมี 6 ส;วนหลักคือ
• ส;วนที่ 1 - กรอบแนวคิด และวิธีการศึกษาขDอมูล
• ส;วนที่ 2 - บทเรียนที่เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนของแต;ละจังหวัด
• ส;วนที่ 3 – บทเรียนการขับเคลื่อนสู;ความสำเร็จในพื้นที่
• ส;วนที่ 4 – บทเรียนการขับเคลื่อนเพื่อสรDางความยั่งยืน
• ส;วนที่ 5 - เครื่องมือ 5 ชิ้นกับการขับเคลื่อนในพื้นที่
• ส;วนที่ 6 – ขDอเสนอแนะต;อการดำเนินงานของโครงการ
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บทที่ 2
บทเรียนการขับเคลื่อนของจังหวัด :
เส#นทางสู) 4 จังหวัดนำร)องถนนปลอดภัย
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2. บทเรียนการขับเคลื่อนของจังหวัด : เสHนทางสูM 4 จังหวัดนำรMองถนนปลอดภัย
เกริ่นนำสรHางความเขHาใจกMอนเริ่มบทเรียน
การทำงานเพื่อสรDางความปลอดภัยทางถนนนั้น ในความเปaนจริงภาครัฐไดDขับเคลื่อนเพื่อสรDางกลไกใน
เรื่องนี้ใหDเกิดขึ้นทั้งในระดับชาติ และในพื้นที่ เพื่อเปaนกลไกในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ทั้งระดับนโยบาย และการ
ปฏิบัติในแต;ละพื้นที่ โดยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว;าดDวยการป_องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
โดยกำหนดใหDมีกลไกทุกระดับที่มีบทบาทช;วยหนุนเสริมการทำงานทุกระดับเพื่อป_องกันและลดอุบัติเหตุ โดย
ประกอบดDวย
1. กลไกคณะกรรมการนโยบายการป1องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห>งชาติ หรือ คณะกรรมการ
นปถ. โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดDรับมอบหมายเปaนประธาน และมีรอง
ประธาน 5 คนจากรัฐมนตรีว;าการ 5 กระทรวง ประกอบดDวย มหาดไทย คมนาคม ยุติธรรม
สาธารณสุข และศึกษาธิการ พรDอมทั้งกรรมการจากปลัดกระทรวงต;าง ๆ และสามารถแต;งตั้ง
ผูDทรงคุณวุฒิไดD 5 คน โดยบทบาทหลักของ นปถ. มีหนDาที่ในการกำหนดนโยบายการป_องกัน และ
ลดอุบัติเหตุทางถนนระดับชาติ รวมถึงการพิจารณายุทธศาสตร\ และกำกับติดตามใหDเกิดแนว
ทางการปฏิบัติในทุกพื้นที่
2. ศูนยBอำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. เปaนคณะทำงานย;อยในการจัดทำขDอเสนอ
นโยบาย แผนแม;บท ยุทธศาสตร\ และแผนการป_องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการกำกับ
ติดตามหน;วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ รวมทั้งบูรณาการแผนงาน งบประมาณ จัดทำ
ฐานขDอมูลเพื่อวิเคราะห\ ประเมินสถานการณ\ ประชาสัมพันธ\ผลการดำเนินงานและรายงานผลต;อ
คณะรั ฐ มนตรี โดยมี ร ั ฐ มนตรี ว ; า การกระทรวงมหาดไทยเปa น ประธานกรรมการ และมี ร อง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย คมนาคม สาธารณสุข ศึกษาธิการ และผูDบัญชาการตำรวจแห;งชาติเปaน
รองประธานกรรมการ
3. ศูนยBอำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด หรือ ศปถ. จังหวัด เปaนคณะกรรมการขับเคลื่อน
เพื่อป_องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในแต;ละจังหวัด ซึ่งมีคณะกรรมการที่ประกอบดDวย
• ผูDว;าราชการจังหวัด เปaนประธานกรรมการ
• ผูDบังคับการตำรสจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกองค\การบริหารส;วนจังหวัด เปaนรอง
ประธาน
• กรรมการอื่นที่ผูDว;าราชการสามารถแต;งตั้งไดD โดยมาจาก
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• ผูDแทนหน;วยราชการ หน;วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจที่ประจำอยู;ในเขตจังหวัดจำนวน
ตามที่เห็นสมควร
• ผูDบริหารองค\กรปกครองส;วนทDองถิ่นในเขตจังหวัด จำนวนไม;เกิน 10 คน
• ผูDแทนภาคประชาสังคม หรือภาคเอกชน จำนวนไม;เกิน 5 คน
• ผูDทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ\ดDานป_องกันและลดอุบัติเหตุจำนวนไม;เกิน 5 คน
โดยมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนเพื่อป_องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด ดังนี้
• จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการป_องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนใหDสอดคลDองกับแผนการป_องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห;งชาติ
แผนแม;บทความปลอดภัยทางถนน แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ;มจังหวัด
• ดำเนินการป_องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด
• อำนวยการ ประสาน เร;งรัด ติดตาม และประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน
โครงการ และงบประมาณ
• ส;งเสริม และสนับสนุนการมีส;วนร;วมของประชาชนในการป_องกัน และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตจังหวัด
• จัดใหDมีศูนย\ขDอมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด
• จัดใหDมีโครงการพัฒนาบุคลากรดDานความปลอดภัยทางถนน
• เผยแพร; ประชาสัมพันธ\ผลการดำเนินงานต;อสาธารณะ
• รายงานผลการดำเนิ น งานต; อ คณะกรรมการ ศปถ. เพื ่ อ กำหนดแนวทางหรื อ
มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อป_องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับ
จังหวัด
4. ศูนยBปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ หรือ ศปถ. อำเภอ ซึ่งเปaนโครงสรDางที่มีบทบาท
หลักในการขับเคลื่อนในระดับทDองที่ โดยมีโครงสรDางที่ประกอบดDวย
•
•
•
•

นายอำเภอเปaนประธานกรรมการ
หัวหนDาสถานีตำรวจภูธรในเขตอำเภอเปaนรองประธานกรรมการ
รองผูDกำกับการ หรือสารวัตร หรือรองสารวัตรที่รับผิดชอบงานจราจรเปaนกรรมการ
กรรมการอื่น ๆ ซึ่งนายอำเภอแต;งตั้งจาก
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• ผูDแทนหน;วยงานราขการ หน;วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจในเขตอำเภอ
จำนวนตามที่เห็นสมควร
• ผูDบริหารองค\กรปกครองส;วนทDองถิ่นในเขตอำเภอ จำนวนไม;เกิน 5 คน
• ผูDแทนภาคประชาสังคม หรือเอกชน จำนวนไม;เกิน 5 คน
• ผูDทรงคุณวุฒืที่มีประสบการณ\ดDานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จำนวนไม;เกิน 5 คน
โดยมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ดังนี้
• จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการป_องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนและประสานแผนปฏิบัติงาน แผนงาน และโครงการขององค\กร
ปกครองส;วนทDองถิ่นในเขตอำเภอใหDสอดคลDองกับแผนป_องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนของจังหวัด
• ดำเนินการป_องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอำเภอ
• เร;งรัด ติดตาม และประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และง
รายงานการดำเนินงานต;อคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัดทราบ
• ส;งเสริม และสนับสนุนการมีส;วนร;วมของประชาชนในการป_องกัน และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตอำเภอ
• จัดใหDมีศูนย\ขDอมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจัอำเภอ
• เผยแพร; ประชาสัมพันธ\ผลการดำเนินงานต;อสาธารณะ
• เสนอความเห็นต;อคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง หรือ
มาตรการเกี่ยวกับการป_องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ
• แต;งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานตามอำนาจหนDาที่ตามที่
เห็นสมควร1
การมีระเบียบสำนักนายกว;าดDวยเรื่องการป_องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนนั้น เปaนสิ่งที่ทำใหDเห็นว;า
ภาครัฐเองก็มีความพยายามในการติดตั้งกลไกการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย;างจริงจัง จึงไดDสรDางกลไกในทุกระดับ คือ
การขับเคลื่อนในระดับนโยบายที่จะตDองช;วยมองภาพของการใชDรถ ใชDถนนของผูDคนภาพรวม สภาพแวดลDอมที่
เอื้อต;อความปลอดภัย ซึ่งรัฐจะตDองเปaนผูDดำเนินงานหลักในการสรDางสภาพแวดลDอมที่เหมาะสม เพื่อกำหนด
1

อ้ างอิงจาก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน ปี พ.ศ. 2554
15

นโยบาย ยุทธศาสตร\ แผนงาน ในการขับเคลื่อนอย;างจริงจัง ต;อเนื่อง เพื่อใหDเกิดความยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลงสู;
การสรDางความปลอดภัยใหDเกิดขึ้น
พรDอมกันนี้ก็ไดDสรDางกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานใหDเกิดขึ้นไดDในพื้นที่ผ;านโครงสรDางกลไกภาครัฐที่มีอยู;
ในระดับอำเภอ เพื่อที่จะมุ;งหวังใหDเกิดความสำเร็จในการขับเคลื่อนไดDอย;างต;อเนื่อง จริงจัง และนำไปสู;ความ
ยั่งยืนในที่สุด กลไกระดับอำเภอจึงมีส;วนสำคัญ และตDองทำงานอย;างใกลDชิดกับชุมชน และองค\กรปกครองส;วน
ทDองถิ่น ซึ่งเปaนกลไกที่ทำงานใกลDชิดกับคนในพื้นที่ เพื่อสรDางความตระหนักต;อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสู;การ
ใชDถนนอย;างปลอดภัย
ดังนั้นการขับเคลื่อนเพื่อก;อร;างกลไกการทำงานใหDเกิดขึ้นในพื้นที่นั้น โจทย\หลักของการถอดบทเรียนใน
ครั้งนี้จึงไม;ไดDอยู;ที่การก;อร;างใหDเกิดกลไกดังกล;าวทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอไดDอย;างไร แต;โจทย\หลักของใน
แต;ละพื้นที่จึงอยู;ที่การขับเคลื่อนเพื่อใหDโครงสรDาง กลไกทั้งสองระดับนี้สามารถขับเคลื่อนเพื่อสรDางการ
เปลี่ยนแปลง หรือสรDางใหDเกิดประสิทธิผลต;อการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนไดDอย;างไร
2.1 อุดรธานีเมืองถนนปลอดภัย : การขับเคลื่อนดHวยฐานขHอมูล และความตMอเนื่อง
จังหวัดอุดรธานีเปaนพื้นที่นำร;องในการขับเคลื่อนเพื่อใหDกลไกการทำงานที่มีอยู;ในจังหวัดสามารถ
ขับเคลื่อนเพื่อสรDางถนนปลอดภัยไดDอย;างต;อเนื่อง และยั่งยืนโดยใหDความสำคัญกับการใชDขDอมูลในการสรDางความ
ตระหนักใหDเกิดขึ้นกับทุกคนที่เกี่ยวขDอง ทั้งในส;วนคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด และอำเภอ รวมถึงการคืนขDอมูล
สู;ชุมชน เพื่อใหDชุมชนมองเห็น เกิดความตระหนัก และสรDางมาตรการของชุมชนเพื่อใหDเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการใชDถนนอย;างปลอดภัย
ความสำเร็จของจังหวัดอุดรธานีจึงอยู;ที่การขับเคลื่อนของคณะทำงานในจังหวัด ที่มีการเชื่อมประสาน
การทำงานไดDอย;างเปaนเนื้อเดียวกัน มองเห็นเป_าหมายของการทำงานร;วมกัน ในการใชDขDอมูลเพื่อสรDางการ
เปลี่ยนแปลงใหDเกิดขึ้น ซึ่งไม;ใช;แค;เพียงการขับเคลื่อนเพื่อใหDเกิดการปรับเปลี่ยนสภาวะแวดลDอมไดDอย;าง
เหมาะสม เอื้อใหDเกิดความปลอดภัยเพียงอย;างเดียว แต;เปaนความพยายามในการขับเคลื่อนใหDลึกถึงความ
ตระหนัก ซึ่งจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม ซึ่งจะเปaนการสรDางความยั่งยืนของการเกิด
ความปลอดภัยทางถนนอย;างแทDจริง
บทเรียนสำคัญที่เกิดขึ้นในการทำงานของจังหวัดอุดรธานี จึงมีทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนของคณะทำงาน
และวิธีการทำงานขับเคลื่อนในพื้นที่ โดยมีบทเรียนที่เกิดขึ้นดังนี้
1. การก;อรูปและขับเคลื่อนของคณะทำงานระดับจังหวัด
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การขับเคลื่อนของอุดรธานี เปaนการทำงานตามโครงสรDางทางราชการ คือ คณะทำงานจังหวัดซึ่ง
เกิดขึ้นตามระเบียบสำนักนายก ดังนั้นกลไกที่มีจึงเปaนไปตามโครงสรDางการขับเคลื่อนแบบทางการ มีผูDขับเคลื่อน
ตามโครงสรDางที่ไดDถูกกำหนดมาเรียบรDอยแลDว การก;อรูปของกลไกจึงไม;ใช;เรื่องยากในการสรDางใหDเกิดขึ้น แต;
โจทย\ของการทำงานในจังหวัดคือ การทำใหDกลไกนี้สามารถขับเคลื่อนอย;างมีพลัง และมองเห็นความสำคัญของ
การลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย;างแทDจริง ดังนั้นดDวยระเบียบที่มีอยู;ซึ่งเปˆดช;องในการดึงเอากลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนไดD
จริงเขDามาผนวกอยู;ในโครงสรDางดDวย จึงทำใหDการขับเคลื่อนสามารถเปaนไปอย;างมีพลังมากยิ่งขึ้น และเกิดความ
ต;อเนื่องในการทำงาน
“การแต'งตั้งคณะกรรมการ ศปถ. มีตำสั่งในการแต'งตั้งออกมาตั้งแต'ป; 2554 กรอบคำสั่งจะมีเฉพาะบุคคล
ที่กำหนดมา แต' ศปถ.จังหวัดเลยเปลี่ยน หรือปรับคำสั่งใหLสอดคลLองกับพื้นที คือ นำคนที่เกี่ยวขLองกับ
ปNจจัยเสี่ยงอย'างศึกษาธิการจังหวัด หรือสพฐ. สพม. เขLามาร'วมเพราะเปTนบุคคลที่เปTนเจLาภาพในกลุ'มเด็ก
นักเรียนเขLามาร'วมดLวย”.เจนจิรัสตรา วงศ\ประทุม
นอกจากนี้กลไกหลักของอุดรในการขับเคลื่อนคือ ฝ`Šงสาธารณสุข ซึ่งเปaนผูDที่คลุกคลีกับอุบัติเหตุ ทั้ง
การเจ็บป‹วย และสูญเสียของผูDเจ็บ และความเจ็บปวดของญาติ การไดDใกลDชิดป`ญหาในมุมของความสูญเสียที่
เกิดขึ้นส;งใหDมองเห็นความสำคัญของการลดอุบัติเหตุ เกิด Passion ในการทำงานที่ตDองการลดความสูญเสีย
เหล;านี้ พรDอมกับการช;วยลดภาระงานที่ไม;ควรจะตDองเกิด ตDองมี เพื่อใหDการทำงานมีความสุขไปดDวย การ
ขับเคลื่อนของกลไกหลักในการเคลื่อนจึงเปaนการขับเคลื่อนจากพลังภายใน ใจที่ตDองการใหDเกิดการเปลี่ยนแปลง
เกิดผลสัมฤทธิ์ จึงทำใหDพลังในการขับเคลื่อน การเชื่อมประสาน แรงพอที่จะสรDางแรงกระเพื่อมใหDกลไกที่มีอยู;
ทั้งหมดสามารถขับเคลื่อนไปพรDอมกันอย;างมีพลัง
การทำใหDกลไกที่มีอยู;ขับเคลื่อนไดDจริง และต;อเนื่องจึงเปaนเป_าหมายหลักในการดำเนินงานของ
คณะทำงานจังหวัดอุดรธานี แต;การจะขับเคลื่อนใหDการทำงานเกิดความลื่นไหลในการประสานงาน พรDอม
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และดำเนินการอย;างต;อเนื่องนั้น จะตDองใส;องค\ประกอบของการผลักดันใหDเกิดขึ้น
หลายส;วน การขับเคลื่อนจึงสามารถเกิดขึ้นไดD และขับเคลื่อนไปไดDจริง โดยบทเรียนที่เกิดขึ้นจากอุดรธานีทำใหD
มองเห็นว;าการทำใหDกลไกของคณะทำงานจังหวัดเกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน และมีความเปaนทีมคือ
บทบาทสำคัญของคณะทำงานจังหวัด
การขั บ เคลื ่ อ นใหD เ กิ ด การลดอุ บ ั ต ิ เ หตุ ท างถนนของจั ง หวั ด อุ ด รธานี จ นสามารถเกิ ด รู ป ธรรม
ความสำเร็จไดDทั้งในเรื่องการสอบสวนอุบัติเหตุทุกกรณี และการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลDอม จนถึงการสรDางกลไก
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ศปถ. ในทุกอำเภอ เพื่อผลักดันใหDเกิดการขับเคลื่อนในประเด็นการลดอุบัติเหตุอย;างยั่งยืนนี้ การขับเคลื่อนจาก
คณะทำงานจังหวัดมีความสำคัญอย;างยิ่ง
บทบาทในการขับเคลื่อนหลักจึงไม;ใช;เพียงการขับเคลื่อนเพื่อตอบตัวชี้วัด หรือ เป_าหมายเพียงอย;าง
เดียว แต;บทบาทของคณะทำงานจะตDองขับเคลื่อนภาพรวมในทุกมิติ ซึ่งประกอบดDวย
• การวางยุทธศาสตรYในการขับเคลื่อน เพื่อใหDการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุเปaนประเด็นที่อยู;
ในความสนใจ หรือเปaนประเด็นหลักในการขับเคลื่อนของจังหวัด โดยตDองมองเห็นกลไกที่
เปaนคานดีดคานงัดที่สำคัญของประเด็นนี้ และสำหรับการขับเคลื่อนของอุดรธานี คานดีด
คานงัดที่สำคัญคือ การทำใหDผูDว;าราชการจังหวัดเห็นความสำคัญ และดึงใหDประเด็นนี้เปaน
ประเด็นสำคัญในการติตตาม ขับเคลื่อนการทำงานของทุกหน;วยงานในจังหวัด เพื่อใหDในทุก
การประชุม ติดตามจะตDองใหDประเด็นเรื่องลดอุบัติเหตุนี้อยู;ในวาระของการติดตามงานระดับ
จังหวัด ซึ่งทำใหDการขับเคลื่อนนี้เกิดขึ้นไดDจริง
• การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย อีกบทบาทสำคัญของคณะทำงานระดับจังหวัด คือ การขับเคลื่อน
เรื่องการลดอุบัติเหตุทางถนนใหDเปaนนโยบายในการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ซึ่งการขับเคลื่อน
จะตDองทำงานเชิงขDอมูลที่ถูกตDอง รวดเร็ว เพื่อใหDผูDที่มีส;วนเกี่ยวขDองไดDเกิดความตระหนัก
และเห็นความสำคัญจากขDอมูล พรDอมที่จะขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และกำกับใหDลงสู;การ
ปฏิบัติจริงในพื้นที่ ดังนั้นการทำงานเพื่อขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร\ใหDเกิดขึ้นนั้น จึงตDองมีการ
เชื่อมประสานการทำงานทุกส;วนเขDาดDวยกัน ทั้งการเชื่อมฐานขDอมูลเขDามาสรDางความ
ตระหนักในการลดอุบัติเหตุกับคนในชุมชนของแต;ละทDองที่ เพื่อสรDางรูปธรรมความสำเร็จใน
การขับเคลื่อนใหDเปaนผลงานที่สามารถจับตDองไดD ผนวกกับขDอมูลการเปรียบเทียบกับขDอมูล
ชุดอื่น ๆ เพื่อใหDเห็นความโดดเด;นที่สามารถกระตุกความสนใจของผูDคนไดD เช;น การจัดลำดับ
ของการเกิดอุบัติเหตุ การเปรียบเทียบก;อน-หลัง เปaนตDน
• การจัดการฐานขLอมูลใหLเกิดประสิทธิภาพ และสามารถสรLางความตระหนักและความยั่งยืน
ในชุมชนไดL การทำงานเรื่องขDอมูลที่มีความโดดเด;นอย;างยิ่งของอุดรธานี คือ การสอบสวน
อุบัติเหตุกรณีเสียชีวิตที่ไดDลงมือทำทุกกรณี ซึ่งทำใหDเห็นขDอมูลเชิงลึก และมองเห็นสาเหตุที่
ชัดเจนว;าเกิดจากสาเหตุใด และสิ่งที่ทำใหDสามารถขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร\ไดD คือ การ
วิเคราะห\ ประมวลผลขDอมูล และนำเอาขDอมูลเหล;านั้นกลับมาคืนในวงประชุมหน;วยงาน
ราชการจังหวัดประจำเดือน ซึ่งจะทำใหDเกิดการเปลี่ยนแปลง และทุกฝ‹ายมองเห็นความ
รุนแรงของป`ญหาที่เกิดขึ้น ใหDความสำคัญ และชูประเด็นเรื่องสำคัญที่ตDองขับเคลื่อนร;วมกัน
ของหน;วยงานที่เกี่ยวขDอง
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• การติ ด ตามประเมิ น ผลการดำเนิ น งานขั บ เคลื ่ อ น นั บ เปa น อี ก บทบาทหนึ ่ ง ที ่ ม ี ผ ลต; อ
ความสำเร็จของการขับเคลื่อนในพื้นที่ คือ การที่คณะทำงานจังหวัดจะตDองคอยติดตามการ
ทำงานในแต;ละพื้นที่ไม;เพียงในการประชุมของระดับอำเภอเท;านั้น แต;มีวงคุยที่ไม;เปaน
ทางการ เพื่อจะมองเห็นว;าการขับเคลื่อนของแต;ละพื้นที่ อำเภอ พรDอมสนับสนุนตามความ
ตDองการในพื้นที่ใหDสามารถขับเคลื่อนการทำงานไดDอย;างต;อเนื่อง
การขับเคลื่อนอย'างมียุทธศาสตรY
การขับเคลื่อนของกลไกคณะทำงานจังหวัดอุดรธานีนั้น เปaนการขับเคลื่อนเชิงโครงสรDาง จึงทำใหD
วางยุทธศาสตร\การขับเคลื่อนโดยใชDการเปaนโครงสรDางใหDเปaนประโยชน\ คือ การขับเคลื่อนสรDางความตระหนัก
และความสำคัญใหDประธาน ศปถ. จังหวัด คือ ผูDว;าราชการ เปaนกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเชิงโครงสรDาง
ภาพรวม ตั้งแต;การขับเคลื่อนไปยังหน;วยงานต;าง ๆ ที่เกี่ยวขDองในจังหวัด และขับเคลื่อนไปยังแต;ละอำเภอ ซึ่ง
เปaนโครงสรDางการสั่งการโดยตรงในสายบังคับบัญชา คือ สู;นายอำเภอ เพื่อลงสู;ทDองถิ่น และมีการขับเคลื่อนอย;าง
ต;อเนื่อง
ดังนั้นการทำงานของคณะทำงานจังหวัดจึงมีความใกลDชิดกับผูDว;าราชการ เพื่อใหDผูDว;าฯ ไดDมองเห็น
ขDอมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมด การขับเคลื่อนในป`จจุบัน และมองเห็นทิศทางของการขับเคลื่อนที่หน;วยงานต;าง ๆ จะตDอง
ดำเนินการต;อไป รูปธรรมการทำงานดังกล;าวคือ การเตรียมขDอมูลในเรื่องสถิติของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และสถิติเมื่อ
เทียบกับ สาเหตุของอุบัติเหตุที่ไดDขDอมูลจากการลงพื้นที่เพื่อสอบสวน เพื่อใหDผูDว;าฯ ใหDความสำคัญต;อประเด็นการ
ลดอุบัติเหตุในการขับเคลื่อนของจังหวัด และบรรจุวาระเรื่องการลดอุบัติเหตุในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานของ
แต;ละส;วนงานของจังหวัด การมีวาระที่ชัดเจนย;อมทำใหDทุกฝ‹ายที่เกี่ยวขDองจะตDองรายงานความคืบหนDาในการ
ขับเคลื่อนงานดังกล;าว ซึ่งนั่นย;อมหมายความว;าจะตDองมีการติดตาม ขับเคลื่อนการทำงานในประเด็นดังกล;าว
อย;างใกลDชิดมาก;อน
การที่จะทำงานเชิงยุทธศาสตร\เช;นนี้ไดD เกี่ยวพันมาถึงการทำงานเรื่องขDอมูล และการเกาะติดการ
ขับเคลื่อนในพื้นที่จริง ซึ่งหมายความว;าจะตDองรูDถึงสถานการณ\ของการเกิดอุบัติเหตุ ขDอมูลจาก 3 ฐาน คือ ตำรวจ
สาธารณสุข และบริษัทกลางจะตDองถูกเชื่อมโยง และเปaนป`จจุบันอยู;เสมอ นั่นหมายความถึงการประสานงาน
ระหว;างหน;วยงานทั้งสาม การสอบสวน Case ที่เกิดขึ้นอย;างรวดเร็ว และทันท;วงที ซึ่งเกิดขึ้นไดDดDวยการมองเห็น
คุณค;าของการขับเคลื่อนเพื่อลดอุบัติเหตุในครั้งนี้
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มองเห็นเป^าหมายร'วม
การขับเคลื่อนที่จะเกิดผลสำเร็จ เกิดความพรDอมเพรียงในการทำงาน และสามารถทำงานไดDอย;าง
ต;อเนื่อง จะตDองเกิดจากการที่ทีมงานมองเห็นเป_าหมายร;วม ทิศทางการขับเคลื่อน และมองลึกถึงคุณค;าที่อยู;ใน
การขับเคลื่อนเรื่องการลดอุบัติเหตุบนทDองถนน ซึ่งการจะเกิดภาพดังกล;าวนี้ เกิดขึ้นไดDจากการประชุมที่มีความถี่
สม่ำเสมอ ต;อเนื่อง และในการประชุมทุกครั้งจะเกิดการตอกย้ำเป_าหมายในการทำงาน ทบทวนเรื่องดี เรื่องที่มี
คุณค;าที่ไดDจากการทำงานในครั้งนี้ การทบทวนในการประชุมทุกครั้ง เปaนการสรDางพลังอย;างต;อเนื่องที่ทำใหDเห็น
ว;าเรื่องที่ดำเนินการอยู;นั้นเปaนเรื่องดี ที่สามารถช;วยเหลือคนอื่นไดDอีกมาก และทำใหDทุกคนมองเห็นทิศทางการ
ทำงานที่ไปในทิศทางเดียวกัน เกิดพลังในการขับเคลื่อนร;วมกัน
ฐานขLอมูล...กุญแจสู'ความตระหนักและสำเร็จ
การทำงานเรื่องฐานขDอมูลในจังหวัดอุดรธานีนั้นเปaนการทำงานที่ทำใหDขDอมูลเปaนเครื่องมือสำคัญใน
การสรDางความสนใจและตระหนักในประเด็นการลดอุบัติเหตุ ซึ่งช;วยทำใหDมองเห็นความสำคัญของเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนนที่เกิดขึ้นไดDอย;างมากจากเดิมที่ไม;เคยเห็นตัวเลข มองขDามสถานการณ\ที่เกิดขึ้น แต;ขDอมูลจะเปaน
หลักฐานเชิงประจักษ\ที่ทำใหDผูDคนตDองหันมาใส;ใจ ดังนั้นดDวยกระบวนการทำงานเรื่องขDอมูล และการใชDขDอมูลที่มี
ความโดดเด;นของอุดรธานี คือ การลงสอบสวนทุกกรณีที่เกิดการเสียชีวิต และเปaนการลงสอบสวนจากทุกภาค
ส;วนที่เกี่ยวขDองที่ลงไปพรDอมกันภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ ทำใหDการไดDขDอมูลจากพื้นที่จริงมีความแม;นยำ
และสามารถนำมาต; อยอดการขั บเคลื ่ อนในพื ้ นที ่ ไดD จริ ง โดยกระบวนการทำงานที ่ ทำใหD การใชD ขD อมู ลเกิ ด
ความสำเร็จคือ
1. การรายงานขDอมูลที่ถูกตDอง ครบถDวนในระดับพื้นที่ตั้งแต;เกิดเหตุ โดยในการลงพื้นที่สอบสวน
จะเปaนการลงพื้นที่ที่มีองค\ประกอบของคนทำงานที่เกี่ยวขDองครบองค\ประกอบ คือ สาธารณสุข
บริษัทกลาง ตำรวจ ขนส;ง ฝ‹ายปกครอง เพื่อลงพื้นที่สอบสวนขDอมูลเชิงลึกที่เกิดขึ้น และนำเอา
ขDอมูลนั้นมาวิเคราะห\ร;วมกันเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุ และร;วมหาทางแกDไขต;อไป
2. การจั ด เก็ บ ขD อ มู ล อย; า งเปa น ระบบ โดยขD อ มู ล ที ่ จ ั ด เก็ บ จะมี ข D อ มู ล ที ่ เ ปa น ระบบหลั ก ของ
สาธารณสุขจังหวัด และเปaนขDอมูลเฉพาะดDานของแต;ละหน;วยงาน ซึ่งขDอมูลจากหน;วยงานต;าง
ๆ จะเปaนขDอมูลที่ต;างมุมมอง โดยเปaนมุมมองตามบทบาทภารกิจของแต;ละหน;วยงานที่สามารถ
เติมเต็มขDอมูลไดDสมบูรณ\มากยิ่งขึ้น
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3. การนำขDอมูลของแต;ละหน;วยมาร;วมวิเคราะห\ โดยการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดอุดรธานีจะมี
การประชุมคณะกรรมการย;อยนอกเหนือจากการประชุม ศปถ. จังหวัด ประจำเดือนเกือบทุก
เดือน และมีการนำขDอมูลของแต;ละหน;วยงานมาร;วมวิเคราะห\ เพื่อรับทราบ หาสาเหตุและ
มองเห็นป`ญหาร;วมกัน พรDอมทั้งร;วมเสนอแนะแนวทางแกDป`ญหาร;วมกัน และมองเห็นบทบาท
ของหน;วยงานที่สามารถเขDามาร;วมแกDไขไดD
4. การคืนขDอมูล ขDอมูลที่ไดDจากการวิเคราะห\ถึงสาเหตุ และมองเห็นแนวทางการแกDไขป`ญหานั้น
จะมีการคืนขDอมูลในสองส;วนคือ
ส;วนที่หนึ่ง การคืนขDอมูลในภาพของกลุ;มจังหวัด ที่ทุกพื้นที่ในจังหวัดสามารถนำขDอมูลไป
ใชDเพื่อสรDางการขับเคลื่อนไดD เช;น ขDอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุภาพรวม โดยเฉพาะผูDเสียชีวิต
ผูDไดDรับบาดเจ็บ และขDอมูลในเรื่องสภาพแวดลDอมที่ก;อใหDเกิดความเสี่ยงต;ออันตรายในการเกิด
อุบัติเหตุ ซึ่งผูDที่มีส;วนเกี่ยวขDองสามารถนำขDอมูลนี้ไปขับเคลื่อนต;อตามบทบาทหนDาที่ของ
ตนเอง (โดยเฉพาะเรื ่ อ งการปรั บ สภาพแวดลD อ มที ่ ส ามารถขั บ เคลื ่ อ นเพื ่ อ สรD า งความ
เปลี่ยนแปลง และลดอุบัติเหตุไดDทันทีหากมองเห็นถึงหน;วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน และการมี
ขDอมูลก็เปaนหลักฐานเชิงประจักษ\ที่จะตDองทำใหDเกิดการปรับปรุงใหDเกิดความปลอดภัยไดDง;าย
ขึ้น)
ส;วนที่สอง คือ การคืนขDอมูลในส;วนของพื้นที่ คืนใหDกับประชาชน โดยเฉพาะถDามี
ผูDเสียชีวิตในพื้นที่ตำบล อำเภอใด จะตDองมีการทำประชาคมในพื้นที่นั้น พรDอมทั้งคืนขDอมูลใหD
พื้นที่ เพื่อที่จะใหDคนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนเพื่อลด
อุบัติเหตุ เพื่อป_องกันไม;ไหDเกิดความสูญเสียเช;นนี้อีก ซึ่งจะทำใหDชุมชนพรDอมร;วมมือหาแนว
ทางแกDไขป`ญหาที่เกิดขึ้น โดยจะเริ่มจากการแกDป`ญหาดDวยตัวชุมชนเองก;อน ซึ่งจะเปaนการ
สรDางความยั่งยืนใหDเกิดขึ้นในพื้นที่ และในเรื่องที่เกินกว;าศักยภาพของชุมชนในการจัดการ
จะตD อ งถู ก ผลั ก มาสู ; ก ารจั ด การขั บ เคลื ่ อ นของอำเภอ และจั ง หวั ด ตามลำดั บ โดยในการ
ขับเคลื่อนในแต;ละระดับจะตDองมีเจDาภาพหลักในการดำเนินงาน เช;นในชุมชน จะตDองเปaนผูDนำ
ชุมชนที่ลุกขึ้นมาจัดการ และเมื่อขึ้นมาในระดับหน;วยงานก็จะตDองมีเจDาภาพ เช;น นายอำเภอ
เปaนเจDาภาพหลัก และอาจจะมีเจDาภาพร;วม เช;นแขวงการทาง หากเปaนเรื่องของการพัฒนา
ปรั บปรุ ง ทาง หรื ออาจเปa นส; ว นของทD องถิ ่ น เช; นนายก อบต. เขD า มาเปa นเจD า ภาพในการ
ขับเคลื่อนในส;วนที่เปaนบทบาทภารกิจของหน;วยงานทDองถิ่น ซึ่งการทำงานเช;นนี้จะทำใหDเกิด
การหนุนเสริมระหว;างกัน
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นอกจากนี้ การคื นขD อมู ลในส; วนกลาง ซึ่ ง จะมี การประชุ มประจำทุ กเดื อน จะมี การ
Conference ใหDทางอำเภอรับทราบ และยังมีการสัญจรไปยังอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุบ;อยครั้ง
เพื่อกระตุDน และทำใหDเกิดการขับเคลื่อนอย;างจริงจัง เพื่อสรDางการเปลีย่ นแปลงใหDเกิดขึ้น
“การเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษY คือ การแกLไขสิ่งแวดลLอม แต'เชิงพฤติกรรมของประชาชน
วัดยาก ถามว'าเปลี่ยนไหม มันยังไม'ค'อยเปลี่ยนเท'าไรแต'ก็ดีขึ้น หลังจากที่เขาไดLรับทราบ
ขLอมูลและปNจจัยเสี่ยงส'วนมากเปTนพื้นที่ของถนน การจัดการปNจจัยเสี่ยงลงทันที แต'ที่
ประชาคมแลLวพฤติกรรมเปลี่ยนไปนั้นยังเห็นไม'ชัด แต'ในเชิงประจักษY คือสภาพแวดลLอม
ที่เปลี่ยน หลายยูเทิรYนเกิดขึ้นมาใหม' หลายเซฟตี้โซนที่เกิดขึ้นหนLาโรงเรียนเกิดขึ้นจาก
การประชาคมผลักดันขึ้นมาถึงขLางบนหลายแห'ง ทางโคLงหนLาโรงเรียนแขวงการทางก็จัด
เซฟตี้โซนลงใหL สมัยเมื่อสิบป;ก'อนเซฟตี้โซนอุดรฯ ไม'ค'อยมี หลัง ๆ มา หลังจากที่เรา
ขับเคลื่อนรูปแบบนี้ เซฟตี้โซนเริ่มเขLามาในชุมชนมากขึ้น”
5. การติดตามประเมินผล กระบวนการสำคัญที่จะทำใหDการใชDขDอมูลเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นใน
การทำงานกับขDอมูลที่ทำใหDขDอมูลเปaนองค\ประกอบที่ช;วยใหDเกิดคุณภาพของการขับเคลื่อนคือ
การติดตามประเมินผล โดยคณะทำงานจังหวัดมีการติดตาม ประเมินผลและใหDคำแนะนำใน
การจัดส;งขDอมูลลงไปในพื้นที่ว;าควรจะดำเนินการและปรับแกDไขในพื้นที่อย;างไร และป`จจัย
สำคัญคือ ความถูกตDอง และรวดเร็วของขDอมูล ซึ่งมีผูDเกี่ยวขDองหลัก 3 กลุ;มใหญ; คือ ส;วนของผูD
บังคับใชDกฎหมายคือ ตำรวจ หน;วยงานในพื้นที่ ตั้งแต;อาสาสมัคร องค\กรปกครองส;วนทDองถิ่น
อำเภอ โรงพยาบาลส;งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สาธารณสุขอำเภอ และบริษัทกลางคุDมครอง
ผูDประสบภัยจากรถ ซึ่งทั้งสามส;วนนี้มีส;วนร;วมในการใหDขDอมูลทั้งในส;วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
และภาพรวมของพื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งทั้งหมดจะตDองอยู;ภายใตDความรวดเร็ว และถูกตDอง พรDอม
กับการเขDามามีส;วนร;วมในการขับเคลื่อนเรื่องขDอมูลจากคณะทำงานจังหวัด เพื่อใหDขDอมูล
สามารถเปaนกุญแจสำคัญในการสรDางความตระหนัก และความร;วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนนไดDจริง
สรLางความเปTนทีม
การทำงานที่จะตDองขับเคลื่อนเพื่อลดอุบัติเหตุทางทDองถนนนั้น เปaนการทำงานที่มีความซDอนทับ
ของการขับเคลื่อนหลายมิติ ทั้งส;วนที่เกี่ยวขDองกับการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลDอมที่สรDางความปลอดภัยในการใชD
รถใชDถนน และเอื้อใหDเกิดพฤติกรรมความปลอดภัย พรDอมกับการทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูDใชDรถใชD
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ถนน ซึ่งจะตDองสรDางการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ความเชื่อ เพื่อกDาวขDามการปฏิบัติแบบเดิมใหDไดD ดังนั้นในการทำงาน
จึงตDองการหน;วยงานหลากหลายที่มีส;วนเกี่ยวขDองในแต;ละภาคส;วนมาเขDาร;วมขับเคลื่อน
ดังนั้นการทำงานเปaนทีมจึงมีความสำคัญต;อการขับเคลื่อนอย;างยิ่ง และประกอบกับการขับเคลื่อนที่
โดดเด;นของอุดรธานีคือ เรื่องขDอมูล ซึ่งจะตDองอาศัยความร;วมมือของแต;ละฝ‹ายในการเขDาถึงพื้นที่ เพื่อเก็บขDอมูล
ตามบทบาทของแต;ละฝ‹าย และนำขDอมูลเหล;านี้มาวิเคราะห\ และนำไปสู;การแกDป`ญหาทั้งในระดับพื้นที่ และ
นโยบาย การจะสรDางทีมของอุดรธานีจึงมีป`จจัยสำคัญคือ
• การทำใหDเห็นเป_าหมายร;วมกัน การไดDพูดคุยถึงเป_าหมายของการขับเคลื่อนในการประชุมอยู;
เสมอ ทำใหDคณะทำงานจังหวัดมองเห็นทิศทาง และความสำคัญของการขับเคลื่อนประเด็นนี้
ร;วมกัน เห็นคุณค;าของการที่จะตDองทุ;มเททำงานว;าเปaนการช;วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น และ
มีทิศทางของการขับเคลื่อนสู;ความยั่งยืนที่เห็นว;าจะตDองลงสู;ชุมชน และใหDชุมชนเปaนผูD
ขับเคลือ่ น เปลี่ยนแปลงดDวยตนเอง ซึ่งจะสามารถสรDางความยั่งยืนใหDเกิดขึ้นในพื้นที่ไดDดีที่สุด
• การประชุมกันบ;อย ๆ การประชุมของทีมคณะทำงานย;อยจะมีวงของการพูดคุยอย;างต;อเนื่อง
และมีความถี่ที่ทำใหDคณะทำงานไดDมาพูดคุย และตอกย้ำเป_าหมายของการขับเคลื่อน การ
ติดตามความคืบหนDา พรDอมทั้งเปaนเวทีของการแลกเปลี่ยนป`ญหา และแนวทางการแกDป`ญหา
ซึ่งทำใหDเกิดความรูDสึกถึงความเปaนทีมที่มากขึ้น
• การมีช;องทางการสื่อสารที่สามารถส;งข;าวสารถึงกันไดDอย;างง;าน และรวดเร็ว และทุกคนรับรูD
ข;าวสารที่ทันกับสถานการณ\ที่เกิดขึ้น สิ่งที่คณะทำงานอุดรธานีใชDเปaนเครื่องมือสื่อสาร คือ
การมีกลุ;มไลน\ที่สามารถสื่อสารถึงกันไดDตลอด โดยเฉพาะเมื่อจะตDองลงสืบสวนอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ต;าง ๆ ซึ่งทุกคนสามารถรับรูDสถานการณ\ไดDพรDอมกับ และใหDความร;วมมือใน
การขับเคลื่อนพรDอมกันไดDอย;างดี
2. การกMอรูปและขับเคลื่อนของคณะทำงานระดับอำเภอ
การก; อ รู ป ของคณะทำงานระดั บ อำเภอนั ้ น เกิ ด ขึ ้ น ตามโครงสรD า งที ่ ม ี ค ื อ ระเบี ย บสำนั ก
นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดใหDมีคณะกรรมการ ศปถ. อำเภอ ที่มีนายอำเภอเปaนประธานคณะกรรมการในการ
ขับเคลื่อน การขับเคลื่อนในพื้นที่จึงใชDโครงสรDางที่มีอยู;นี้ในการขับเคลื่อน ซึ่งป`จจัยสำคัญที่ทำใหDเกิดการ
ขับเคลื่อนอย;างจริงจัง และต;อเนื่องคือนายอำเภอ เนื่องจากบทบาทภารกิจของการขับเคลื่อนภาพรวมในอำเภอ
หากมีความสนใจในเรื่องการลดอุบัติเหตุ และนำเอาเรื่องดังกล;าวเปaนประเด็นสำคัญก็จะสามารถทำใหDเรื่องนี้เปaน
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เรื่องที่หน;วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขDองในระดับอำเภอจะตDองขับเคลื่อนดDวย ความสำเร็จของการทำงานจะเกิดขึ้น
และจะช;วยนำทางไปสู;ความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อีกดDวย
ตำบลนาขMา อำเภอเมือง การขับเคลื่อนสูMความยั่งยืน
การขับเคลื่อนเพื่อลดอุบัติเหตุบนทDองถนนของตำบลนาข;านั้นการขับเคลื่อนหลักเกิดขึ้นจาก
โรงพยาบาลส;งเสริมสุขภาพตำบลนาข;า โดยสามารถใชDขDอมูลในการสรDางการความตระหนักของคนในชุมชนจน
เกิดเปaนขDอตกลงในชุมชนในการดูแล กำกับ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนเอง และผลักดันประเด็นนี้
จนเกิดเปaนแผนงานที่องค\กรปกครองส;วนทDองถิ่นตDองผลักดัน ขับเคลื่อน และเปaนการทำงานร;วมกันของภาคี
เครือข;ายในพื้นที่ เพื่อเป_าหมายเดียวกัน คือ การมีชีวิตความเปaนอยู;ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน ซึ่งการลดอุบัติเหตุก็
เปaนหนึ่งในประเด็นการขับเคลื่อนร;วมกัน ดังนั้นการบูรณาการร;วมกันของทุกภาคส;วน และกระบวนการทำงานที่
เอื้อต;อการขับเคลื่อนใหDเกิดผลสำเร็จจึงตDองอาศัยการทำงานในหลากหลายส;วน ทั้งส;วนขDอมูล การเชื่อมโยงภาคี
เครือข;าย รวมถึงสรDางการมีส;วนร;วมกับทุกฝ‹าย ซึ่งจะทำใหDเกิดผลสำเร็จไดDจะมีบทเรียนสำคัญ คือ
การทำงานกับขLอมูลในพื้นที่
การดำเนินงานของตำบลนาข;าเริ่มตDนที่ขDอมูลของชุมชนเปaนสำคัญ โดยมีการทำงานเรื่องขDอมูลจาก
หลายฝ‹าย เพื่อทำใหDมองถึงเบื้องหลังของเหตุการณ\ความสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือช;วยใหDเรื่องที่ไม;มีใครจับตDองใหD
เห็นเปaนรูปธรรมเกิดเปaนหลักฐานเชิงประจักษ\ที่ทำใหDเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการลดอุบัติเหตุใน
พื้นที่ โดยขDอมูลที่นำมาขับเคลื่อนของพื้นที่เกิดจากการใชDขDอมูล 2 ส;วน คือ ขDอมูลจากส;วนกลางในส;วนการ
สอบสวนเวลาที่เกิดเหตุในพื้นที่ซึ่งทางโรงพยาบาลจะดำเนินการคืนขDอมูลเหล;านั้นมายังโรงพยาบาลส;งเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.) และขDอมูลในพื้นที่ ซึ่งดำเนินการเก็บโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู;บDาน (อสม.)
ผนวกกับขDอมูลของทาง รพ.สต. ในเรื่องการรักษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ เพื่อนำขDอมูลทั้งสองส;วนมาวิเคราะห\
สภาพการณ\ที่เกิดขึ้น หาสาเหตุ และใชDขDอมูลเหล;านั้นเปaนฐานในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนต;อ
“การดำเนินงานเรื่องขLอมูลจะมีในส'วนเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่จะมีขLอมูลจากส'วนกลาง แลLวทาง
โรงพยาบาลจะคืนขLอมูลใหL แลLวก็เปTนขLอมูลในพื้นที่ของเรา โดยจะตLองใชLสองส'วนนี้ประกอบกัน
เหตุที่ตLองใชLขLอมูลของส'วนกลางและขLอมูลจากพื้นที่ เพราะขLอมูลในพื้นที่จะเปTนขLอมูลเล็ก ๆ นLอย
ๆ ที่ไม'ไดLเจ็บปeวนเขLามาขLางในโรงพยาบาล เราตLองใหLทางชุมชนไดLเห็นว'าส'วนขLอมูลพื้นที่มีส'วน
ใดบLางที่ทันกับเหตุการณYเรา จะเห็นว'าทาง อสม.จะช'วยเก็บขLอมูลกับทางเราดLวย เมื่อเก็บแลLวทาง
เราก็จะนำขLอมูลมาวิเคราะหY เมื่อไดLรับผลแลLวก็จะส'งขLอมูลรนั้นกลับคืนใหLทางชุมชนเพื่อการรับรูL
ร'วมกัน ก็จะเปTนภาพและเห็นขLอมูลไปพรLอมกัน ฉะนั้นเมื่อขLอมูลของเรามีความชัดเจน มีที่มา จะ
24

สามารถเขLาสู'กระบวนการเรียนรูLร'วมกัน เวลาที่มาร'วมเวทีประชาคม หรือการวิเคราะหYขLอมูลใน
เวทีคณะกรรมการจัดทำแผน เราจะไดLวิธีการดึงขLอมูล และแนวทางที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ และไดLใหL
เขามีส'วนร'วมและเห็นจริง
แมLแต'การลงพื้นที่เพื่อการจัดเก็บขLอมูลก็พยายามใหLทางชุมชนมีส'วนร'วมในการเก็บขLอมูลเพื่อส'งใหL
ทางเรา ถึงแมLว'ายังไม'ครบถLวนทางเราก็จะใหL อสม. พาไปดูร'องรอยที่เกิดขึ้น เพราะเราอยากใหLเขา
รูLว'าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั้นตLองสูญเสียอะไรบLาง ไม'ใช'แค'การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ จะทำใหLเขา
เห็นว'าสภาพถนนที่เปTน โครงร'างรถที่สูญเสีย กับสิ่งที่เขาเห็น เขาก็จะรูLว'าจะตLองแกLไขอย'างไร ใคร
คือคนที่จะมาช'วยเรา มันคือการจัดการขLอมูลโดยชุมชนเขLามามีส'วนร'วม
นอกจากการรวบรวมขLอมูลที่เปTนตัวเลขแลLว ช'วงแรกจะเปTนการจัดเวทีเพื่อคืนขLอมูลประชาคม
โดยเลือกในหมู'บLานที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ'อยครั้งในพื้นที่ ก็จะเห็นไดLว'าเมื่อก'อนคือเสLนนาข'า ซึ่งเปTน
ถนน 2 เลน มีความแคบและเสLนขอบไม'ชัด แสงสว'างไม'เพียงพอ และมีโคLงหักศอกที่มีความชัน จึง
เกิดอุบัติเหตุบ'อยครั้ง ซ้ำที่เดิม จึงนำขLอมูลตรงนี้สู'เวทีประชาคมในหมู'บLานนั้นก'อน เปTนการเลือก
จุดที่เกิดขึ้นบ'อยที่สุดแกLไขใหLไดLก'อน และคืนขLอมูลในส'วนที่ไม'ใหLเขาเกิดความทLอ โดยไม'นำตัวเลข
ทั้งหมด ตLองเอาตัวเลขในชุมชน ในพื้นที่ที่เราทำไดL ลดไดLจริง ถLาเราทำ” จินตนา สารีบุตร
จากขLอมูลสู' MOU ชุมชน
จากการคืนขDอมูลสู;ชุมชน ทำใหDเกิดคนในชุมชนไดDเขDามามีส;วนร;วมในการมองป`ญหานี้ร;วมกัน
ช; วยกั นวิ เคราะห\ ถึ งสาเหตุ ของป` ญหาที ่ ลงถึ งราก ทำใหDมองเห็นว;าการเกิ ดอุบัติ เหตุ นั้นไม;ใช;เพี ยงเพราะ
สภาพแวดลDอมที่ไม;ปลอดภัยเพียงอย;างเดียว แต;เกิดจากพฤติกรรมของคนในชุมชนที่ก;อใหDเกิดความเสี่ยง หรือ
อุบัติเหตุ การแกDก็จะตDองเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน ซึ่งนั่นจะนำมาสู;ความยั่งยืนของสรDาง
ความปลอดภัยทางถนน
จากการมีส;วนร;วมในการวิเคราะห\ป`ญหาของชุมชนตนเอง และเกิดความตระหนักต;อป`ญหาเรื่องนี้
ทำใหDคนในชุมชนเกิดแนวทางของการแกDป`ญหาในชุมชนดDวยตนเอง และนั่นคือ ที่มาของการทำ MOU ของ
ชุมชนดDวยตนเอง และนั่นทำใหDชุมชนเกิดการสรDางเงื่อนไขในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และควบคุมดูแลกำกับใหD
เปaนไปตามขDอตกลงนั้นดDวยชุมชนเอง
“ตำบลนาข'า เรามองภาพรวมว'าถนนหลักของเรามีคนในชุมชนหมู'บLานอื่นมาเกิดอุบัติเหตุ ตัวเลขก็
จะสูงตลอด แต'สิ่งหนึ่งที่เราไดLหารือร'วมกับทางคณะกรรมการก็คือ ใหLทุกคนช'วยนำตัวเลขมา
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เปรียบเทียบเปTนเดือน ๆ ไป ว'าจากอุบัติเหตุรายป; 14 ราย เปTนของนอกเขต 9 รายและของเรา 5
ราย แต'ถLาเราเริ่มตLนตรงนี้ ช'วยกัน สุดทLายจำนวน 5 รายจะเปTนศูนยYราย นี่คือสิ่งที่เขาจะเห็นชัดว'า
เราทำแลLวมันไดLผลจริง แมLว'าจะมีการตายอยู' แต'ถLาเราไปดูว'าใน 8 หมู'บLานที่เราเริ่มทำมาดLวยกัน
ลูกหลานของเราไม'ไดLเกิดอุบัติเหตุบนทLองถนน ฉะนั้นก็จะเกิดการร'วมแรงร'วมกัน จุดนี้คือจุดสำคัญ
จากนั้นเราก็จะไปชี้จุดเกิดเหตุบ'อย ๆ ถLาเราทำร'วมกันตั้งแต'การแกLไขเรื่องถนน ทางองคYกรปกครอง
ส'วนทLองถิ่นมีส'วนร'วม ชุมชนเริ่มเคาะประตูบLานเขLาทำ MOU ทุกหลังคาเรือน ว'ากล'าวตักเตือนเปTน
รายครอบครัว มันไดLเห็นผลจริง ๆ คือ เขาบาดเจ็บลดลง ชุมชนมีการเก็บขLอมูลกันเองโดยอสม. พอ
เขาเห็นว'ามันลดลงจริงก็เกิดพลัง พอเกิดเขาเกิดพลัง เราก็ใหLเขามาถ'ายทอดใหLกับคนในอีกหมู'บLาน
หนึ่ง เปTนเรื่องที่ขับเคลื่อนในชุมชนของเรา เราใชLวิธีใหLทางผูLใหญ'บLานเปTนคนประกาศและอสม.เขLาไป
หาในครอบครัว และใหLหัวหนLาครอบครัวเซ็นรับทราบเพื่อรับผิดชอบกับบุตรหลานของตนเอง นี่คือ
ขLอตกลงแรก ๆ ที่เราทำเรื่องครอบครัว และไดLประกาศทาง อสม. ว'าถLาลงพื้นที่ไปตักเตือนแลLวเขา
ยังทำเหมือนเดิม ถLาเกิดอุบัติเหตุหรือเปTนอะไรขึ้นมาเมื่อเราไปแนะนำแลLว แต'ทางชาวบLานทำไม'ไดL
มันก็คือความรับผิดชอบของเขา
การทำ MOU ในครอบครัวไดLใหLคำแนะนำว'า ขี่รถไม'สวมหมวกกันน็อค เมาแลLวขับ ไม'คาดเข็มขัด
เราจะใชLกรณีนี้ก'อน เพราะว'ามีมติที่ประชุมว'า ถLาขี่ไปไร'ไปนา หรือถนนเสLนนี้จะตLองสวมหมวกกัน
น็อคดLวย ทำไดLกันระดับไหน ถLาบอกว'าทำไดLในระดับถนนหลัก เวลาที่จะออกมาตLองสวมหมวกฯ
ดLวย ถLาในหมู'บLานก็แลLวแต'พวกเขาจะตักเตือนกัน การที่จะทำใหLทุกคนยอมรับใน MOU นั้นอยู'ที่
ขLอตกลงนั้นจะตLองมาจากการประชาคมหมู'บLานเปTนจุดเริ่มตLน” จินตนา สารีบุตร
การผลักดันเขLาสู'แผนขององคYกรปกครองส'วนทLองถิ่น
การทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยบนถนนของตำบลนาข;าที่สามารถขับเคลื่อนผลักดันใหD
ชุมชนมีส;วนร;วมในการดำเนินงานดDวยตนเอง พรDอมกับการประสานกับหน;วยงานทDองถิ่นที่เกี่ยวขDองในการ
ดำเนินการในส;วนที่เปaนบทบาทหลักของหน;วยงาน เช;นการปรับสภาพแวดลDอมเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ในการเชื่อมและผลักดันเขDาสู;องค\กรปกครองส;วนทDองถิ่นนั้น สิ่งหนึ่งที่จะทำใหDเกิดผลสำเร็จคือ การนำ
ประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางถนนเขDาไปบูรณาการกับแผนการทำงานเดิมที่เขามีอยู; เช;นการเชื่อมกับแผนการ
ทำงานเรื่องลดเมา ลดอุบัติเหตุ ซึ่งการเชื่อมงานนี้จะทำใหDการขับเคลื่อนเกิดพลังมากยิ่งขึ้น เพราะบทบาทที่
องค\กรปกครองส;วนทDองถิ่นตDองดำเนินการอยู;แลDว และเมื่อนำแผนการดำเนินงานของพื้นที่เขDามาผนวก
โดยเฉพาะเรื่องขDอมูล ก็จะทำใหDการทำงานมีขDอมูลอDางอิง และมาจากความตDองการของคนในชุมชน ซึ่งจะทำใหD
เกิดพลังในการขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้น

26

“จะเริ่มตLนจากประชาคมหมู'บLาน และเชื่อมกับองคYกรปกครองส'วนทLองถิ่น ซึ่งของเราองคYกร
ปกครองส'วนทLองถิ่นมีการดำเนินงานในเรื่องลดเมา ลดอุบัติเหตุอยู'แลLว และเปTนแม'ข'ายที่ไดLรับการ
สนับสนุนงยประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรLางเสริมสุขภาพที่ทำเรื่องลดการดื่มสุราใน
การขับขี่ จึงมีการขยายผลไปสู'เครือข'ายการเรียนรูL 12 เครือข'ายในจังหวัด และทางองคYกรปกครอง
ส'วนทLองถิ่นจะไดLรับงบประมาณในส'วนนั้นมาใชLบริหารจัดการชุมชน และเราเปTนคนขับเคลื่อนใน
เรื่องของกระบวนการ ผูLนำชุมชนก็ไดLรับการพัฒนาในส'วนของการเปTนผูLนำในเรื่องของการพัฒนาทุก
ดLาน เปTนการบูรณาการทั้งเรื่องอุบัติเหตุ สรLางพฤติกรรมของการลดเมา บุหรี่ และขยะที่เปTนนโยบาย
ก็เขLามาในงานนี้ ทาง 4 องคYกรหลักก็เขLามาร'วม ซึ่งเปTนการขยายผลจากจุดเริ่มตLนที่เริ่มทำกันมา
ในส'วนของการขับเคลื่อนสู'แผนขององคYกรปกครองส'วนทLองถิ่น เริ่มตLนจะมีงบประมาณจาก
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห'งชาติส'วนหนึ่ง ซึ่งเขาก็ใหLเรา อสม. และรพ.สต. ทำแผนเขLาไปในทุก
ดLาน แมLแต'งานอุบัติเหตุในชุมชน ถLาเปTนหน'วยงานทางองคYกรปกครองส'วนทLองถิ่น จะมีงบประมาณ
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรLางเสริมสุขภาพที่ทำเรื่องของการลดการดื่มสุราในการขับขี่ส'วน
หนึ่ง และขยายเครือข'าย และในงบประมาณของทางเทศบาลจะมีการตั้งงบไวLในเรื่องของโครงสรLาง
เช'น สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ^า หรือการพัฒนาในหมู'บLาน การแกLปNญหาในจุดที่ไฟฟ^าถนนไม'เพียงพอ
ปNจจัยสำคัญที่ทำใหLสามารถเกิดแผนของทางองคYกรปกครองส'วนทLองถิ่นไดLนั้น ในความเปTนจริง เขา
ก็จLองอาศัยชุมชน ซึ่งถLาเราสามารถทำใหLผูLดูแลชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ แลLวจะทำใหLเกิดผล
ลัพธYที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของประชาชน เขามีความสุขมากขึ้น เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ และ
มีการสะทLอนขึ้นไปว'าถLา อปท. ลงไปช'วยเขาในส'วนที่เปTนบทบาทของท'าน เช'น ถนน โครงสรLาง ซึ่ง
ถนนเขาก็ทำอยู'แลLว แต'การวิเคราะหYถนนนั้นทำเพื่อความสะดวกหรือลดอุบัติเหตุ ตรงนี้จำเปTนตLอง
ใหLประชาชนขับเคลื่อนขึ้นมา แลLวมีเวทีคุยกันเพื่อการพัฒนา เขาก็จะมีการปรับแผนพัฒนาเพื่อลด
อุบัติเหตุและภัยทางดLานชีวิตและทรัพยYสิน ก็จะเปTนแผนและร'างของเทศบาลไป และแผนที่เกิดขึ้น
จะเปTนแผน 3 ป; โดยเราเขLาไปเปTนกรรมการในนั้นดLวย” จินตนา สารีบุตร
ปNจจัยสู'ความยั่งยืน
การทำงานของตำบลนาข;า มีความโดดเด;ดที่การขับเคลื่อนสู;ความยั่งยืน ซึ่งประเด็นนี้เปaนเรื่องสำคัญ
ของการขับเคลื่อน ที่มากกว;าการทำใหDเกิดความสำเร็จเพียงอย;างเดียว และป`จจัยสำคัญต;อการขับเคลื่อนสู;ความ
ยั่งยืนที่นาข;าไดDทำใหDเห็นเชิงประจักษ\ก็คือ การดึงชุมชนเขDามามีส;วนร;วมในการขับเคลื่อน โดยคณะทำงานระดับ
อำเภอเปaนผูDกระตุDน แต;ทิศทางการขับเคลื่อนมาจากชุมชน เมื่อผนวกกับการเชื่อมประสานภาคีภาคส;วนอื่นที่มี
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ความเกี่ยวขDอง จึงทำใหDการขับเคลื่อนลงไปสู;การเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่ดำเนินการโดยชุมชน และปลายทาง
คือความต;อเนื่องในการตระหนักถึงความสำคัญของการลดอุบัติเหตุ และพรDอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
“การสรLางความยั่งยืนในชุมชนนั้น รูปแบบที่เราทำไวL เราคิดว'าเราไม'ไดLสรLางเฉพาะการป^องกัน
อุบัติเหตุ เราตLองสรLางใหLชุมชนไดLเรียนรูL วิเคราะหY และทำงานกันเปTนทีม โดยที่ทีมเราจะตLองมองใน
ระดับชุมชนว'ามีใครบLาง แมLว'าถLาผูLบริหารยังมองไม'เห็น แต'ถLาในชุมชนมีการขับเคลื่อนมันก็เกิด
ผลสำเร็จเหมือนเดิม ฉะนั้นจุดแรกที่เราจะตLองใหLความเขLมแข็งคือ แต'ละหมู'บLานถLาเราไม'อยู'แลLวมี
คนอื่นเขLามา ถLารูปแบบของชุมชนมีความชัดเจนแลLว มีโครงสรLางในเรื่องอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู'บLาน ผูLนำชุมชน และมีความชัดเจนในเรื่องรูปแบบการบริหารหรืองบประมาณที่เขาจะตLอง
นำมาพัฒนาหรือแมLแต'ในแต'ละส'วน เช'นกระทรวงมหาดไทย อสม. หรือส'วนอื่น ๆ ในแต'ละภาคส'วน
เขLามา ถLามีระบบที่ดีแลLว เขาสามารถนำองคYประกอบเหล'านั้นมาพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนไดL ไม'
ว'าเราจะอยู'หรือไม' เขาก็จะทำไดL” จินตนา สารีบุตร
งบประมาณที่สามารถหาไดLในทLองถิ่น
บทเรียนที่ไดDเพิ่มเติมนอกเหนือจากการขับเคลื่อนแลDว ยังมีเรื่องงบประมาณในการดำเนินงาน ซึ่งใน
ทDองถิ่นนั้นมีแหล;งงบประมาณในการนำมาขับเคลื่อนไดDโดยมีขDอกำหนด เงื่อนไขของการใชDงบประมาณที่แตกต;าง
กัน คือ
• งบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห;งชาติ จะมีงบประมาณแบบรายหัว หัวละ 45
บาทต;อคน โดยจะใหDเปaนรายป‘ และผูDของบจะตDองจัดทำโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุ ซึ่งหากคนใน
ชุมชนเขDาใจเรื่องของการทำแผนก็จะสามารถดึงเอาป`ญหา และแนวทางการแกDป`ญหาขึ้นมาทำ
เปaนโครงการ และเขDาสู;กระบวนการในการของบประมาณไดD
• งบประมาณในส;วนขององค\กรปกครองส;วนทDองถิ่น ซึ่งจะเปaนงบประมาณตามแผนงานที่ตั้งไวD ซึ่ง
หากเราตDองการดึงงบประมาณในส;วนนี้มาใชDงาน จะตDองมองเห็นประเด็นสำคัญในการผลักดัน
ขับเคลื่อนของแผนงานภาพรวมของ อปท. เช;น เดิมมีการทำเรื่องลดเรื่องเมาและขับขี่ ซึ่งสามารถ
เปaนเรื่องที่เชื่อมโยงกับการทำงานของเราไดD ก็จะสามารถบูรณาการแผนงานเขDาไปกับเนื้องาน
ของ อปท. ที่เขามีงบประมาณอยู;แลDว โดยไม;จำเปaนจะตDองของบประมาณแยกต;างหาก ซึ่งจะเปaน
เรื่องที่เปaนไปไดDยากกว;า
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ความโดดเดMนในเรื่องการสอบเชิงลึก
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การขับเคลื่อนของอำเภอน้ำโสม เปaนการขับเคลื่อนหลักโดยโรงพยาบาลส;งเสริมสุขภาพตำบล และ
ภาคีเครือข;ายที่เขDมแข็ง โดยมีกลุ;มอุบัติเหตุของอำเภอที่เปaนผูDขับเคลื่อนเรื่องการสอบเชิงลึก เพื่อใหDขDอมูลที่ไดD
เปaนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสรDางความตระหนักในเรื่องการลดอุบัติเหตุ โดยการส;งต;อขDอมูลไปยัง
ส;วนที่เกี่ยวขDอง ทั้งในการประชุมระดับจังหวัด และในชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนที่สามารถสรDางกลไกที่สามารถ
เห็นความสำคัญของการเก็บขDอมูล ที่สามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงกับชุมชน
กระบวนการทำงานกับขDอมูล
การทำงานกับขDอมูลของอำเภอน้ำโสม เริ่มตDนจากการมีกลุ;มคนขับเคลื่อนการทำงานหลัก คือ การมี
กลุ;มอุบัติเหตุเปaนหลักในการดำเนินงาน โดยเมื่อมีการโทรแจDงเหตุเขDามา จะสื่อสารในกลุ;มไลน\อถบัติเหตุของ
อำเภอทันที โดยแจDงถึงสถานที่เกิดเหตุ เกิดเหตุอะไร อย;างไร ซึ่งทำใหDหน;วยงานที่รับผิดชอบ (ในเขตรับผิดชอบ)
ไดDทราบว;าอุบัติเหตุเกิดขึ้น ก็จะตDองลงพื้นที่สอบใหDเร็วที่สุด และจะตDองดำเนินการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ\ใหD
เสร็จภายใน 2 วัน โดยจะตDองพยายามหาขDอมูลใหDเร็วที่สุด และเขียนรายงานใหDเร็วที่สุด เพื่อจบภายใน 2 วัน
กระบวนการทำงานในการสอบจะมีเจDาหนDาที่รับผิดชอบในการลงสอง 2 คน ที่จะลงหาขDอมูลใน
สถานที่เกิดเหตุใหDมากที่สุด เช;นในสถานที่เกิดเหตุที่เปaนชุมชน จะตDองหาขDอมูลจากคนที่อยู;ในเหตุการณ\ เพื่อใหD
ไดDขDอมูลมากที่สุดในเหตุการณ\ที่เกิดขึ้น และขDอมูลเหล;านั้นจะช;วยใหDสามารถวิเคราะห\ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อ
นำมาสู;การหาแนวทางการแกDไขป`ญหาต;อไป
เมื่อไดDขDอมูล และจัดทำรายงานใหDเสร็จเรียบรDอยแลDว ขDอมูลดังกล;าวจะถูกส;งต;อไปยังการประชุมของ
จังหวัด และในส;วนของพื้นที่จะใชDขDอมูลในการประชุมกับในแต;ละชุมชน โดยเฉพาะสถิติขDอมูลที่เกิดขึ้นในชุมชน
ที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อใหDชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ และมองเห็นแนวทางการแกDป`ญหาทีเ่ กิดขึ้นดDวยตัวชุมชนเอง
“ในอำเภอจะมีกลุ'มอุบัติของอำเภอ พอมีอุบัติเหตุขึ้นมาจะมีการโทรบอกแจLงเหตุ และมีการไลนYบอก
กันในกลุ'มโดยแจLงว'ามีอุบัติเหตุตรงไหน อย'างไร กับใคร ทำใหLหน'วยงานที่เกี่ยวขLองที่อยู'ในกลุ'มไดL
ทราบ อย'างเช'นกลุ'มอนามัยของเราพอทราบเรื่องว'ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบริเวณนั้น ที่อยู'ในความ
รับผิดชอบของเรา เราก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบใหLเร็วที่สุด ถLาเปTนเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเรารายงาน
ฉบับสมบูรณYจะเสร็จภายใน 2 วัน พยายามหาขLอมูลใหLเร็วที่สุด เขียนรายงานใหLเร็วที่สุดเพื่อส'งต'อทาง
จังหวัด
ในการลงพื้นที่จะเปTนตัวเราเองกับเจLาหนLาที่ รพ.สต. อีก 1 คน ถLาตรงสถานที่เกิดเหตุเปTนพื้นที่ชุมชนก็
จะมีการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณY หรือถLาตรงนั้นเปTนปeาเขาก็จะพยายามสอบถามจากเจLาหนLาที่
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มูลนิธิกูLภัย เจLาหนLาที่ตำรวจ หรือญาติ หรือถLามีคนขับขี่ร'วมดLวยก็จะสามารถสอบถามเหตุการณYไดL
ง'ายขึ้น
และพอทำรายงานเสร็จจะส'งต'อผูLดูแลงานทางดLานนี้ ซึ่งจะส'งต'อรายงานฉบับสมบูรณYเขLาไปในกลุ'ม
ของทางจั งหวั ดอี กครั ้ ง และเราจะเก็ บขL อมู ลไวL ดL วยเพื ่ อนำมาใชL ในชุ มชน เช' นในวั นที ่ มี ประชุ ม
ประจำเดือนของอสม. หรือมีกิจกรรมรณรงคYเหตุต'าง ๆ ก็จะสามารถแจLงขLอมูลกับคนที่เขLามาร'วมกับ
เราไดL เช'นเวลาประชุมร'วมกับทางอสม. ก็จะแจLงว'าเดือนนี้เรามีอุบัติเหตุอยู'บริเวณนี้ เขาไม'สวมหมวก
กันน็อค เหมือนเปTนการใหLความรูLเพิ่มเติมกับทาง อสม. เพื่อใหLเขาไปกระจายต'อในชุมชน” ไกรยง ชื่น
บุญชู
ป`จจัยสำคัญต;อความสำเร็จ
ป`จจัยสำคัญต;อการขับเคลื่อนเพื่อสรDางความปลอดภัยบนทDองถนนก็คือ การขับเคลื่อนเพื่อใหDชุมชน
เกิดการดูแลตนเอง มองเห็นป`ญหา ตระหนักในความสำคัญของการขับเคลื่อน และหาแนวทางแกDไข ป_องกันดDวย
ตนเองที่เหมาะสมตามบริบทของคนในชุมชน แต;กระนั้นการขับเคลื่อนเพื่อไปใหDถึงจุดนั้น หัวใจสำคัญคือ “การ
ซื้อใจ” ซึ่งจะนำมาซึ่งความร;วมมือจากคนในชุมชน และนำไปสู;การแกDป`ญหาไดDอย;างยั่งยืน โดยกลุ;มคนสำคัญที่
จะตDองซื้อใจใหDไดDก;อนคือ กลุ;มกลไกสำคัญของการขับเคลื่อน ซึ่งก็คือ กลุ;ม อสม.
“การซื้อใจ ทำอย'างไรเขาถึงจะฟNงเรา ไม'ถึงกับการออกคำสั่ง แต'เปTนการอธิบายเพื่อใหLเขาใหLความ
ร'วมมือและมีความเต็มใจใหLมากที่สุด เราก็ตLองมีความอดทน และพยายาม ซึ่งเราตLองใหLใจเขามากกว'า
แค'ในเรื่องอุบัติเหตุเพียงอย'างเดียว ตัวเองมีรับผิดชอบอยู' 1 งาน อสม. คือ เขาใหLทำเรื่องแอปพลิเคชั่น
ออนไลนYของ อสม. เราตLองมานั่งสมัครใหLทุกคน จำนวน 187 คน ที่เรารับผิดชอบ มีการนัดมา 3
หมู'บLานต'อวัน เพื่อที่จะมาสอนเขาเรียนรูLเรื่องแอปพลิเคชั่นนี้ใหLไดL เราก็พยายามจนถึงที่สุด จนใน
อำเภอเราคิดว'ามีตำบลของเราที่ อสม. ใชL แอปพลิเคชั่นตัวนี้ 100%
นอกจากนี้เราก็พยายามตีสนิทกับคนที่เราคิดว'าเขาเปTนผูLนำของกลุ'มนั้น ๆ ในหนึ่งหมู' เขาจะมีผูLนำ 12 คน เราก็จะพยายามเขLาไปใกลLชิดกับเขาใหLไดLมากที่สุด งานไหนที่เราสามารถทำไดLดLวยตัวเองเราจะ
ไม'ขอช'วยจากทาง อสม. อย'างเช'นการสำรวจลูกน้ำยุงลายในช'วงนี้ ส'วนใหญ'หลายที่เขาจะหา อสม. ไป
ช'วยเดินดLวย แต'ของเราคิดว'าบLานจำนวน 50 หลัง เราสามารถเดินสำรวจไดLดLวยตัวเอง ไม'ตLองกวน อส
ม. แต'ถLางานไหนที่ตLองการใชLคนจำนวนมาก เราถึงค'อยขอความร'วมมือจาก อสม. เพราะคิดว'าทุกคน
มีงาน มีหนLาที่เปTนของตัวเอง ไม'อยากรบกวน ก็จะพยายามรบกวนเขาใหLนLอยที่สุด ทำใหLเขาเห็น มัน
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เปTนการซื้อใจกันง'ายขึ้น. เขาก็ใหLความร'วมมือมากขึ้น เขาจะรูLว'าถLาไม'ลำบากจริง ๆ เราคงไม'เรียกเขา
ประมาณนี้” ไกรยง ชื่นบุญชู
อำเภอหนองแสง บูรณาการเพื่อสรHางพลัง
การดำเนินงานของอำเภอหนองแสง เปaนการดำเนินงานที่มีฐานและประสบการณ\ในการขับเคลื่อนเพื่อ
สรDางความปลอดภัย (เนื่องจากผูDขับเคลื่อนหลัก คือ ผูDช;วยสาธารณสุขจังหวัดอำเภอหนองวัวซอ ไดDยDายไปรับ
ตำแหน;งสาธารณสุขอำเภอหนองแสง ซึ่งการดำเนินงานเดิมที่อำเภอหนองวัวซอประสบความสำเร็จอย;างมาก จึง
ตDองการที่จะนำเรื่องนี้ขับเคลื่อนใหDเกิดขึ้นที่อำเภอหนองแสงดDวย) ซึ่งนายอำเภอที่เปaนประธาน ศปถ. อำเภอ จึง
คาดหวังในการขับเคลื่อน และดำเนินการในระดับดีเยี่ยมเช;นเดียวกับการดำเนินงานที่อำเภอหนองวัวซอ ซึ่งเปaน
จุดแข็งที่สำคัญในการขับเคลื่อน โดยการใหDความสำคัญตรงนี้จะทำใหDการขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นสามารถดึงเอา
หน;วยงานทุกส;วนที่เกี่ยวขDองเขDามามีส;วนร;วมในการขับเคลื่อนไดDจริง และเกิดความต;อเนื่องในการทำงาน ดDวย
เหตุที่ประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางถนนนี้จะเปaนประเด็นสำคัญที่จะถูกบรรจุในวาระการประชุมติดตามงาน
ของจังหวัด ทำใหDทุกหน;วยงานจะตDองมีความคืบหนDาในการดำเนินงานอย;างต;อเนื่อง
แต;อย;างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ\การระบาดของโควิด -19 ทำใหDการขับเคลื่อนในเรื่องความ
ปลอดภัยบนทDองถนนไม;สามารถดำเนินการไดDเต็มรูปแบบ เนื่องจากจะตDองขับเคลื่อนเพื่อคลี่คลายสถานการณ\
การระบาดเปaนหลัก แต;อย;างไรก็ดี การขับเคลื่อนในเรื่องความปลอดภัยจึงไดDบูรณาการเขDากับประเด็นการ
ควบคุมโรค ซึ่งทำใหDการขับเคลื่อนทั้งสองเรื่องเปaนไปไดDดDวยดี แมDว;าจะใชDประเด็นหลักในการขับเคลื่อนคือ เรื่อง
การควบคุมโรคระบาด แต;ก็ยังสามารถขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนนไดDดDวยกระบวนการคือ
1. การประชุมเพื่อวางแผนงานร;วม โดยจะมีการประชุมระหว;าง ศปถ. อำเภอ และ ศปถ. องค\กร
ปกครองส;วนทDองถิ่น ร;วมกับคณะกรรมการควบคุมโรค เพื่อหามาตรการในการดูแลคนในพื้นที่ ทั้ง
ในเรื่องการควบคุมโรคระบาด และนำเรื่องความปลอดภัยทางถนนบูรณาการเขDาดDวยกัน
2. การตั้งด;านคัดกรองโควิด (แทนการตั้งด;านอุบัติเหตุ) แต;ในการดำเนินการนั้นไดDมีการบูรณาการ
เรื่องการลดอุบัติเหตุดังนี้
• การเลือกตำแหน;งของการตั้งด;านในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ;อยครั้ง ซึ่งเท;ากับเปaนการคัด
กรอง ป_องกันอุบัติเหตุดDวย
• ระยะเวลาในการตั้งด;านนานกว;าที่ผ;านมา ทำใหDหนDาที่ของด;านทั้งในเรื่องการควบคุมโรค
และการลดอุบัติเหตุสามารถตั้งไดDนานมากขึ้น การทำงานจึงยาวนานขึ้น
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• ตั้งด;านเปaนประจำทุกวัน ลดความเสี่ยงของทั้งสองเรื่องลงไดD จากเดิมในสถานการณ\ปกติ
กำลังของเจDาหนDาที่อาจมีไม;มาก ไม;สามารถตั้งไดDทุกวัน
3. นอกจากนี้ในสถานการณ\โรคระบาดดังกล;าว ยังมีมาตรการที่ช;วยใหDเกิดการลดอุบัติเหตุไปพรDอม
กัน ทำใหDจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในช;วงนี้ลดลงอย;างมาก (ซึ่งเปaนภาวะเพียงชั่วคราวเท;านั้น) คือ
• การปˆดสถานที่ท;องเที่ยว ซึ่งเปaนมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด -19 ซึ่งช;วยทำใหDลด
การเดินทาง การเกิดอุบัติเหตุลดลง
• การงดจำหน;ายสุรา ทำใหDจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง
• การเวDนระยะห;างทางสังคม
ป`จจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อน
ป`จจัยสำคัญคือ บูรณาการงานป_องกันอุบติเหตุเขDาไปกับทุกประเด็นในการขับเคลื่อนของจังหวัด เช;น
บูรณาการกับประเด็นการควบคุมโรค การดูแลสิ่งแวดลDอม ซึ่งจะบูรณการไดDนั้น ผูDขับเคลื่อนจะตDองมีความ
ยืดหยุ;นในการมองประเด็น โดยไม;มองเพียงการป_องกันอุบัติเหตุเปaนประเด็นโดด ๆ เพียงประเด็นเดียว แต;มองใหD
เห็นการเชื่อมโยงของทุกประเด็นที่สามารถเชื่อม และผนวกเอาการขับเคลื่อนเรื่องดังกล;าวเขDากับเรื่องความ
ปลอดภัยไดDในทุกช;องทาง
อำเภอหนองหาน การขับเคลื่อนเพื่อลดอุบตั ิเหตุ
อำเภอหนองหาน.. อำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตมากที่สุด เนื่องจากถนนหมายเลข 22
เปaนถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ;อยที่สุด จึงตDองการลดสถิติการเสียชีวิตลง โดยผูDขับเคลื่อน ประสานงานหลักมาจากฝ`Šง
สาธารณสุข เนDนเรื่องการรักษาพยาบาล แต;ในช;วงแรกของการทำงานนั้นยังทำงานในลักษณะของการแยกส;วน
และคิดว;าเรื่องการป_องกันเปaนภารกิจหลักของหน;วยงานอื่น แต;สิ่งที่มีเช;นเดียวกันคือ เป_าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ
และสิ่งที่ดำเนินการอย;างต;อเนื่องคือ การใหDความสำคัญกับการทำงานเรื่องขDอมูล และมีการรายงานผลในที่
ประชุมเดือน เมื่อมีเวทีของการพูดคุย ยิ่งทำใหDเห็นว;าจะตDองมีการทำงานร;วมกัน เพื่อสรDางการเปลี่ยนแปลง โดย
ขDอมูลเปaนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนร;วมกัน ทั้งในเรื่องของการลงสอบสวนเชิงลึก การพาชุมชนใหD
วิเคราะห\หาสาเหตุ และทางออกร;วมกัน พรDอมทั้งการทำขDอตกลงของชุมชนเอง ซึ่งจะเปaนการควบคุม ดูแล และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดDวยความเห็นชอบชองคนในชุมชนเอง และเกิดการดูแล กำกับใหDเปaนไปตามขDอตกลงที่มี
ขึ้นเอง
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“อำเภอหนองหานเปTนอำเภอที่มีประชากรประมาณ 110,000 คน มีถนนสายอุดร-สกลนคร หมายเลข
22 เปTนถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเมื่อ 2 ป;ที่แลLว เปTนถนน 4 เลน แต'จะตLองผ'านอำเภอหนองหาน
ก'อนเพื่อที่จะไปเที่ยวคำชะโนด ถนนเสLนนี้เมื่อป; 2560 ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เสียชีวิต 29
รายภายใน 1 ป; ในถนนเสLนนี้ เราเขLามารับงานเมื่อป; 2559 ที่อำเภอหนองหานเสียชีวิตทั้งหมด 49
ราย อยู'ในอันดับ 1 ของจังหวัดอุดรธานีมาตลอดทั้ง 12 เดือน พอเราเขLามารับงานก็นึกว'าจะมีการลด
อัตราการเสียชีวิตลง แต'กลับมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นมีเพิ่มอีก 3 ราย รวมเปTน 52 ราย ช'วงแรกที่เราทำดู
มันจะแยกส'วน เรื่องของการป^องกันมันไม'ไดLเกี่ยวอะไรกับทางสาธารณสุขตามความคิดของเราใน
ช'วงแรก เราเปTนเสาที่ 5 ของการรักษาพยาบาล แต'พอเราไดLเขLามาทำแลLวการทำงานก็ยังแยกส'วน
ตำรวจก็ไปทาง สาธารณสุขก็ไปทาง แต'เป^าหมายเหมือนกันคือเรื่องการลดอุบัติเหตุพอป; 2560 ไดLมา
นั่งคุยกันกับกรมการปกครองซึ่งมีทางนายอำเภอ เราไดLนำขLอมูลในส'วนนี้เขLานำเสนอที่ประชุมของ
หัวหนLาส'วนราชการ ถึงแมLจะยังมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากเราก็ยังทำเสนอขLอมูลทุกเดือน พอ
เสียชีวิตในป; 52 ราย ถLาเปTนคนในพื้นที่ของเราที่เสียชีวิตเราก็จะลงประชาคมในหมู'บLานนั้น เพื่อ
วิเคราะหYปNจจัย 3 เสี่ยง คือ คน ,รถ, ถนน เราก็เริ่มเชิญคนกลาง เริ่มเชิญ ตำรวจ ทLองถิ่น กรมการ
ขนส'งทางบก องคYกรปกครองส'วนทLองถิ่น เพื่อลงไปในหมู'บLานเพื่อไปทำมาตรา เพื่อหามาตราการที่จะ
ช'วยไม'ใหLมีกรณีอย'างนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในหมู'บLานนั้น พอมีการนำเสนอเขLาทุกเดือน จุดที่ทำใหLเราเริ่มเห็น
ผลตอนปลายป; 52 ราย ท'านนายอำเภอเลยเสนอว'าใหLนำประเด็นนี้เขLาที่ประชุมเพราะเปTนประเด็น
ห ล ั ก ข อ ง อ ำ เ ภ อ ห น อ ง ห า น ใ น
ป; 2560 มีนายอำเภอนั่งหัวโตtะเปTนการคืนขLอมูลใหLกับทุกส'วน ในเวทีจะเปTนการคุยเรื่องอุบัติเพราะ
เปTนเรื่องที่มีความสำคัญอันดับ 1 ในหัวหนLาส'วนราชการเหมือนกันท'านนายอำเภอ ส'วนสาธารณสุขคืน
ขLอมูลตัวนี้ คือใหLเวลาสาธารณสุขมากกว'าทุกหน'วยงาน ถLาพูดเรื่องอุบัติเหตุยังไม'จบ หน'วยงานอื่นหLาม
พูด เราจะมีการคืนขLอมูลในแต'ละเดือนถLามีการเสียชีวิตก็จะมีการนำกรณีมาเล'าใหLหัวหนLาทีมส'วน
ราชการฟNงจะมีการนำเสนอทุกเดือนว'ามีการเสียชีวิตเพราะสาเหตุอะไรที่เปTนปNจจัยหลักและแนว
ทางแกLไข ที่เปTนคำถามเพื่อใหLคนที่อยู'ในที่ประชุมไดLคิดช'วยกัน ถLาอยู'ในพื้นที่ไหน ในพื้นที่นั้นก็จะตLอง
มีการช'วยกันคิดว'าจะทำอย'างไร เช'น ถLาเมาหรือไม'ใส'หมวกก็ตLองอยู'ที่ตำรวจ เราจะมีทีมอนุกรรมการ
ทีมถนนใหญ'จะมีท'านนายอำเภอเปTนประธาน ก็มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา อนุศูนยYปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนอำเภอ(ศปถ.อำเภอ) โดยมีท'านปลัดอาวุโสเปTนประธาน และมีผูLช'วยสาธารณสุขเปTน
เลขา มีการประชุมกลุ'มย'อยก'อนที่จะนำขLอมูลไปเสนอที่ประชุมใหญ' โดยที่ประชุมประจำเดือนของ
หัวหนLาส'วนราชการ นายอำเภอจะใหLความสำคัญสั่งใหLทุกทLองถิ่นในป;แรก ใชLงบประมาณในส'วนของ
กองทุนพื้นที่ 45 บาท ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห'งชาติ ทุกทLองถิ่นจะมีการสนับสนุนผ'าน
ทางโรงพยาบาลส' งเสริ มสุ ขภาพตำบล ในป; 2560 ร' วมกั น และทำเสนอในส' วนของเรื ่ องการทำ

33

ประชาคม การใหLความรูLในชุมชนในป;นั้นเราจะเนLนเรื่องการรณรงคYใหLมีการใส'หมวกในป;แรก บาง
ทLองถิ่นทำเอง บางทLองถิ่นก็จะใชLงบประมาณตัวนี้ทำเอง ในช'วงเทศกาล ส'วนเงินสนับสนุนโรงพยาบาล
ส'งเสริมสุขภาพตำบล ส'วนหนึ่งก็มาจากโรงเรียน ก็ทำควบคู'กันไป ท'านนายอำเภอจะมีการสั่งการทุก
ครั้ง เวลามีการประชุมนายกองคYกรปกครองส'วนทLองถิ่น จำนวน 15 แห'ง ก็จะมากันทั้งหมด ท'าน
นายอำเภอจะเปTนคนสั่งการป^องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ ของป; 2560 ก'อนที่จะมีการจับปรับจะตLองมีการ
ชี้แจงรณรงคYในที่ประชุมของกำนัน ผูLใหญ'บLานกันก'อนทุกครั้ง ในอำเภอหนองหานเราเนLนเรื่องของการ
สวมหมวกกันน็อค ทางตำรวจจะมีการตั้งด'านตรวจวินัยจราจรทุกวันที่อำเภอหนองหาน เพราะเปTน
ถนนเสLนหลัก และเริ่มเปTนตำบลตLนแบบในป; 2560 ป;แรกที่ไดLรับเปTนตำบลตLนแบบไดLรับเหรียญทอง
ของตำบลหนองไผ' ป;ที่ 2 เราก็ไดLมีการขยายในตำบลหนองนิดและทำทุกพื้นที่ 12 ตำบล มี 15 ทLองถิ่น
และทำไปพรLอมกันทุกแห'ง ก็ไดLส'งผลมายังป; 2561 จากที่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวน 52 ราย
ลงมาเหลือ 31 ราย ในป;ถัดมา
พอมาในป; 2561 การทำงานเริ่มเขLาที่เราก็มีหนLาที่เปTนหน'วยคืนขLอมูลและวางแผนใหLแลLวเขาก็ไป
ดำเนินการเอง ทุกทLองถิ่นจะบรรจุแผนการลดและป^องกันอุบัติเหตุในทุกทLองที่ของอำเภอหนองหาน
เราจะนำเสนอขLอมูลใหLดูว'าขLอมูลมันมีความสำคัญ ถLาไม'เสียชีวิตก็จะมีผลกระทบในเรื่องอื่น ๆ เช'น
พิการ เปTนภาระของสังคม พ'อแม' ครอบครัวที่ตLองมารับผิดชอบคนพิการ ตLองขาดรายไดLไป และเราลง
พื้นที่ทุกหมู'บLานที่มีการเสียชีวิต ชาวบLานจะมีการกำหนดมาตราการเองและประกาศเปTนมาตราการ
ของชุมชนในการจับปรับ แต'จะมีการเตือนกันก'อนที่จะมีการจับปรับ ทำใหLตำรวจที่อำเภอหนองหาน
ทำงานง'ายและลดการเสียดทานในการจับเรื่องหมวกกันน็อค ก็จะมีการประกาศเปTน MOU ระดับ
อำเภอเลยเรื่องของการใส'หมวกกันน็อค บางหมู'บLานก็มีการจับปรับ 50-100 บาท เขาก็จะจ'ายกันโดย
ที่ไม'มีประเด็นปNญหาในอำเภอหนองหานในส'วนของเรื่องการบังคับใชLการใส'หมวก ตำรวจก็มีความ
เขLมแข็ง ทุกทLองถิ่นใหLความร'วมมือดี นายกก็ใหLความสนับสนุน เพียงแต'เราขLอมูลอย'าขาดตLองคืนอย'าง
ต'อเนื่องและสม่ำเสมอ ตอนนี้ก็จะมีการคืนใหLทุกวันจันทรYของสัปดาหYจะมีการส'งขLอมูลภาพรวมใหLผ'าน
กลุ'มไลนYต'าง ๆ ในอำเภอ กลุ'มไลนYหัวหนLาส'วน กลุ'มไลนYผูLใหญ'บLาน กลุ'มไลนYอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู'บาL น” วันทนา ไพศาลพันธ\
ป`จจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อน
หัวใจที่ทำใหDการขับเคลื่อนของอำเภอหนองหานประสบความสำเร็จ และสามารถลดจำนวนผูDเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุลงไดD 2 ป`จจัยหลักคือ
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1. การประสานความร;วมมือกันในการลงสอบขDอมูล จากเดิมที่ต;างฝ‹ายต;างทำงาน และยังมีบางส;วนที่
ไม;ไดDมองว;าเปaนเนื้องานในความรับผิดชอบของตนเอง ทำใหDการทำงานมีการแยกส;วน และ
ขับเคลื่อนไดDเพียงบทบาทภารกิจของแต;ละส;วน ซึ่งเปaนการแกDป`ญหาตามสถานการณ\มากกว;า แต;
เมื่อมาประสานความร;วมมือ ก็ทำใหDเกิดการเติมเต็มมุมมองในการทำงานที่มองเห็นเป_าหมาย
เดียวกันคือ ตDองการป_องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทำใหDมีพลังในการทำงาน และเปaนการทำงานที่
สอดประสานกันไดDอย;างดี และแต;ละฝ‹ายช;วยขับเคลื่อนตามบทบาทของตนเอง แต;เติมเต็มการ
ทำงานเพื่อตอบเป_าหมายไดDอย;างดีมากยิ่งขึ้น
“เวลาเกิดอุบัติเหตุ พอมีการเสียชีวิตเราจะมีการนัดหมายกันเพื่อลงจุดเกิดเหตุ ตำรวจก็จะมาดู
ทLองถิ่นก็จะมา ถLาเปTนคนในหมู'บLานของเราเราก็จะมีการทำประชาคม ถLาส'วนไหนที่เปTนเรื่องของ
คน เมาไม'ใส'หมวก เราก็จะโยนเรื่องไปใหLทางตำรวจเพื่อการบังคับใชLกฎหมายไป ถLาเปTนเรื่องของ
สิ่งแวดลLอมดูแลLวพื้นที่นี้ไม'ปลอดภัย อาจจะเปTนพื้นที่ที่มีปeารก จะตLองทำอย'างไร เราก็ช'วยกันถาง
ปeา ตัดตLนไมLในวันรุ'งขึ้น ถนนเปTนหลุ'มเปTนบ'อ ถนนเปTนของใคร ขององคYการบริหารส'วนจังหวัด
หรือของแขวง เราก็ทำหนังสือจากศูนยYใหLทางนายอำเภอลงนามแลLวส'งไปที่แขวง ใครเปTนเจLาของก็
ส'งเรื่องไปหาคนนั้น
ถLาไปพรLอมกันเราจะมองไดLครบทุกดLาน เราที่เปTนสาธารณสุขเปTนแต'เพียงตัวประสาน ตัวกลางที่
ประสานขLอมูลที่อยู'กับเราแต'โดยหนLาที่ไม'ใช'หนLาที่ของเรา เราเปTนเสาที่ 5 พอเกิดเหตุโรงพยาบาล
บอกเก็บ ทางกูLชีพบอกเก็บ แต'เราคือตัวกลางที่เปTนตัวเชื่อมเพื่อใหL 5 เสามารวมกัน และเราจะคุย
กันที่จุดเกิดเหตุเลย ถLาเรื่องไหนที่เกินความสามารถของตำบล ทางสาธารณสุขจะนำขLอมูลนี้ไป
เสนอในที่ประชุมใหLกับท'านนายอำเภอทราบ เช'น แขวง ป^ายปNงทัศนียภาพ เราก็จะทำหนังสือแจLง
ไ
ป
หัวจะตLองเปTนหลักใหL นายอำเภอสามารถสั่งการไดLทุกอย'างเพียงแต'ขLอมูลที่เราใหLจะตLองมีความ
ชัดเจน ละเอียด งบประมาณจะใชLผ'านทางทLองถิ่นทัง้ หมด” วันทนา ไพศาลพันธ\
2. การใชDขDอมูลเปaนเครื่องมืออย;างจริงจังในการแกDไขสถานการณ\ สิ่งที่เปaนเครื่องมือสำคัญในการทำ
ใหDเกิดการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนคือ การคืนขDอมูล ซึ่งหมายความถึงการทำงานตั้งแต;การ
สอบสวนเชิงลึกในพื้นที่ ซึ่งมีการทำงานร;วมกัน รวมถึงการวิเคราะห\หาสาเหตุ ความเปaนไปไดD เพื่อ
มองเห็ น แนวทางแกD ไ ข และการคื น ขD อ มู ล ใหD ก ั บ ชุ ม ชน เพื ่ อ ใหD ช ุ ม ชนไดD ร ั บ ทราบ มองเห็ น
ความสำคัญของเรื่องนี้ สรDางความตระหนัก รวมถึงการวิเคราะห\หาสาเหตุดDวยตนเอง และร;วมหา
ทางออกของชุมชนที่เหมาะสมกับบริบท และแกDป`ญหาไดD
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“การทำงานในเรื่องขLอมูล เราจะมีการคืนขLอมูลใหLกับวงประชุมทุกเดือน โดยมั้งขLอมูลเรื่องของคน
จะเปTนช'วงอายุที่เสียชีวิต เวลา ถนนที่เกิดเหตุ ยานพาหนะที่เกิดเหตุ คือเราจะคืนขLอมูลใหL
ครอบคลุมใหLทั้งหมดเลย จะมีการบอกว'าช'วงนี้ที่อำเภอของเรากลุ'มที่เสียชีวิตมากที่สุด คือ กลุ'ม
ช'วงอายุ 15-19 ป; ช'วงนี้เปTนช'วงวัยรุ'นเราจะตLองกำชับผูLปกครอง ถLาป;นี้ผูLสูงอายุเยอะเราก็จะผ'าน
ทางกำนัน ผูLใหญ'บLานไปว'า ผูLสูงอายุถLาจะไปไหนมาไหนช'วงเวลาตอนกลางคืนจะตLองใหLคนใน
ครอบครัวพาไป เช'น ลูกหรือหลานและลูกหลานก็ตLองมีอายุมากกว'า 15 ป;ขึ้นไป เราตLองพูด
ประมาณนี้ที่ไม'กดดันหรือเครียดมากเกินไป รถที่จอดเสียอยู'ที่ไหล'ทางแลLวมีรถมาชนทLายเสียชีวิตก็
มากเพราะไม'มีป^ายบอก ช'วงที่เสียชีวิตมากที่สุดคือ ช'วงเวลา 16.00 – 18.00 น. ถLาไม'จำเปTนก็ไม'
ตLองออกจากบLานในช'วงเวลานี้ เราก็จะมีการแจLงไป
การที่เราคืนขLอมูลเพราะคิดว'าถLาเราสอบขLอมูลแลLวไม'ส'งต'อใหLกับใคร รูLแต'ตัวเองมันก็จะอยู'กับเรา
ไม'ไดLช'วยชุมชน อำเภอของเราเลยในการช'วยลดอุบัติเหตุ ไม'ไดLนำขLอมูลไปใชL ขLอมูลอยู'กับเราก็ไม'
เกิดประโยชนY พอเราเริ่มใชLขLอมูลเริ่มมีการคืนขLอมูลที่ชัดเจน เราก็มองว'าขLอมูลเปTนส'วนที่สำคัญ
ขLอมูลเชิงลึกสำคัญในการที่จะช'วยป^องกันไดLอย'างมาก บางคนตายเพราะเมาแลLวขับผ'านด'านมาไดL
อย'างไร เราก็มีการตามขLอมูลไปที่ด'านของตำรวจ การตายแต'ละครั้งตายอย'างไร ที่อำเภอหนอง
หานเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 60% เวลาเกิดเหตุมันก็จะเชื่อมไปหลายหน'วยที่เกิดเหตุ ทุกคนมีส'วนร'วม
ในการช'วยเหลือกัน และทุกทLองถิ่นก็จะมีเวทีตำบลเดือนละ 1 ครั้งเหมือนกัน ทางโรงพยาบาล
ส'งเสริมสุขภาพตำบลก็จะนำขLอมูลส'วนนี้คืนใหL ส'วนในเวทีที่นั่งประชุมกันแบบนี้ก็มีการคืนขLอมูล
ผ'านทางกลุ'มลาย ทีมโรงพยาบาลส'งเสริมสุขภาพตำบลจะนำขLอมูลไปคืนที่ตำบลก็จะมีการบูรณา
การกันทุกเดือน ขLอมูลจะมีการคืนใหLทุกเวที แต'ถLานายอำเภอไปเวทีไหน ท'านก็จะเปTนคนพูดเองใน
ส'วนนี้ มันก็เลยทำใหLเรามองว'า ถLาหัวพาทำ หัวตอบรับและมีขLอมูลที่ชัดอย'างไรมันก็ขับเคลื่อนไป
ไดL ตอนแรกที่คิดว'าจะทำไม'ไดL การเกิดอุบัติเหตุในช'วงป; 2562 จากเสียชีวิตจำนวน 31 คน ลด
เหลือ 25 คน ในทุกสิ้นป;จะมีการจัดมหกรรมใหLทุกทLองถิ่นมาออกบูธเพื่อนำเสนอกิจกรรมที่ตัวเอง
ไดLทำในรอบ 1 ป; และไดLเชิญภาคีเครือข'ายมาร'วมและมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณใหLกับ
ทLองถิ่นไหนที่ทำใหLการเสียชีวิตลดลงไดLเยอะ และมอบใหLกับทางกูLชีพที่เขาช'วยงานเราทั้งป;เปTนการ
กระตุLนใหLเขาช'วยงาน” วันทนา ไพศาลพันธ\
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2.2 เสHนทางสูMถนนปลอดภัย จังหวัดสระแกHว : การสรHางเจHาภาพเพื่อรูHสึกถึงความเปYนเจHาของและ
ขับเคลื่อนอยMางยั่งยืน
การขับเคลื่อนเพื่อสรDางความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดสระแกDวนั้นมีความน;าสนใจในการก;อรูป
คณะทำงานที่เปaนผูDขับเคลื่อนหลัก ซึ่งไม;ไดDมาตามโครงสรDาง และเปaนองค\กรอิสระที่มีความสนใจในเรื่องความ
ปลอดภัย และมีประสบการณ\ในการขับเคลื่อนประเด็นอื่น ๆ พรDอมกับการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร\ และการ
สรDางความยั่งยืนโดยการสรDางเจDาภาพในการขับเคลื่อนงานทั้งในระดับจังหวัด และในพื้นที่ ซึ่งสามารถเชื่อมต;อใหD
เกิดความยั่งยืนของการขับเคลื่อนไดDเปaนอย;างดี
นอกจากนี้กระบวนการทำงานที่ใหDความสำคัญกับเรื่องขDอมูล และการคืนขDอมูลยังเปaนเครื่องมือสำคัญใน
การทำงาน พรDอมกับการนำเครื่องมือ 5 ชิ้นไปปรับใชDเพื่อใหDเกิดการวิเคราะห\ขDอมูลเชิงลึกโดยเจDาภาพของแต;ละ
พื้นที่ เพื่อมองเห็นแนวทางการแกDป`ญหา การพัฒนาใหDพื้นที่สามารถสรDางความยั่งยืนไดDดDวยตนเอง
บทเรียนที่ไดDจากการทำงานของจังหวัดสระแกDวที่สำคัญคือ
1. แนวคิดการทำงานขององค\กรผูDประสาน
แนวคิดการทำงานที่น;าสนใจ และเปaนหลักในการขับเคลื่อนจนสามารถเกิดผลสำเร็จของการสรDาง
ความปลอดภัยบนถนน มี 3 ประเด็นคือ
(1) การทำใหDหน;วยงาน หรือคนในพื้นที่เปaนเจDาภาพใหDไดD ใหDเขารูDสึกถึงความเปaนเจDาของใหDไดDก;อน
จะขับเคลื่อนเรื่องอื่น เพื่อที่เขาจะเกิดแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาขับเคลื่อนประเด็นเหล;านั้น
ดDวยตนเอง และสรDางความยั่งยืนใหDเกิดขึ้นในพื้นที่
(2) ตD อ งเชื่ อ มใหD เ ปa น โดยบทบาทของคณะทำงานที ่ ข ั บ เคลื ่ อ นจะตD อ งมองเห็ น การเชื ่ อ มโยง
หน;วยงานต;าง ๆ เพื่อใหDเกิดการหนุนเสริมจนเกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนของพื้นที่ นั่น
ย;อมหมายความว;าคณะทำงานจะตDองมองเห็นหมากทั้งกระดาน และรูDว;าจะเชื่อมใคร เพื่ออะไร
และเมื่อไรจึงจะเชื่อมองค\กรภาคีเหล;านั้น
(3) ตDองทำใหDเกิดความยั่งยืน ดังนั้นมุมมองต;อการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ตDองไม;ใช;มุมมองของการทำ
โครงการ ที่ดำเนินการแลDวจบโครงการ แต;จะตDองมองถึงความยั่งยืนที่จะเกิดว;าจะเกิดไดD
อย; า งไร ซึ ่ งหั ว ใจสำคั ญของการเกิ ดความยั ่ งยื น คื อ การสรD างความเปa นเจD า ของ มองเห็ น
ความสำคัญ ตระหนักในเรื่องนี้ พรDอมที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ดDวยตนเอง (ซึ่งการจะสรDางความ
เปaนเจDาของเหล;านี้ไดD การทำงานกับขDอมูล ใหDขDอมูลเปaนเครื่องมือในการยืนยันว;าเรื่องนี้เกิดการ
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สูญเสียอย;างไร ใหDขDอมูลยืนยันถึงรูปธรรมของเหตุการณ\ที่เกิดขึ้น ก็จะสามารถสรDางความ
ตระหนักในเรื่องนี้ไดD)
2. การก;อรูปและขับเคลื่อนของคณะทำงานจังหวัด
การก;อรูปของคณะทำงานจังหวัดของสระแกDว มีการก;อรูปภายใตDโครงสรDางทางการที่กำหนดไวD แต;
ความพิเศษคือ การที่มีผูDขับเคลื่อนหลักเปaนกลุ;มองค\กรอิสระที่เขDามาช;วยขับเคลื่อนใหDเกิดขึ้น ซึ่ง
เปa นอี กหนึ ่ งโครงสรD างที ่ มี ความน; าสนใจทั ้ งในแง; ของการเชื ่ อมประสานการทำงานที ่ สามารถ
ขับเคลื่อนไดDอย;างเปaนเนื้อเดียวกัน การขับเคลื่อนเพื่อสรDางใหDรองผูDว;าราชการซึ่งรับผิดชอบในเรื่อง
ความปลอดภัยบนถนนโดยตรงเห็นความสำคัญ และสามารถขับเคลื่อนงานในพื้นที่ใหDเกิดความเปaน
เจDาของ และขับเคลื่อนโดยพื้นที่เอง ซึ่งบทเรียนของการทำงานขับเคลื่อนของกลุ;มขับเคลื่อนหลักจึง
เปaนประเด็นที่น;าสนใจว;าทำอย;างไรจึงสามารถขับเคลื่อนคณะทำงานจังหัวดไดDโดยเปaนกลุ;มคนจาก
ภาคเอกชน บทเรียนที่เกิดขึ้นประกอบดDวย
- การทำงานกับผูDบริหารสูงสุด ซึ่งก็คือ รองผูDว;าราชการจังหวัดสระแกDวซึ่งเปaนประธานในการ
กำกับดูแลงานความปลอดภัยของจังหวัด โดยสิ่งสำคัญที่จะตDองทำงานกับผูDบริหารก็คือ
: การสรLางความตระหนัก ใหDเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อน ซึ่งสิ่งที่สามารถช;วยไดDคือ
การทำงานเรื่องขDอมูล ใหDขDอมูลเปaนตัวบอกถึงความสำคัญแทน เนื่องจากขDอมูลมีความ
น;าเชื่อถือ มองเห็นรูปธรรมของป`ญหาที่เกิดขึ้น เช;น การทำใหDรองผูDว;ามองเห็นว;าจังหวัดสระ
แกDมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงเปaนอันดับ 2 ของประเทศ (รองจากจังหวัดระยอง) ซึ่งการ
มองเห็นเช;นนี้ทำใหDรองผูDว;าฯ ใหDความสนใจในการขับเคลื่อนประเด็นนี้เปaนอย;างมาก และ
พรDอมบรรจุ เรื ่องการสรD างความปลอดภั ยในการใชD ถนนเปa นหนึ ่ งในวาระสำคั ญของการ
ขับเคลื่อนของจังหวัด
: การบรรจุในโครงสรLางการทำงาน ดังนั้นจะตDองทำงานนอกรอบเพื่อใหDบรรจุองค\กรภายนอก
ซึ่งเปaนผูDขับเคลื่อนหลักใหDอยู;ในกลไกอย;างเปaนทางการดDวย ซึ่งจะทำใหDมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อน ประสานงาน และมีน้ำหนักในการขับเคลื่อนกับหน;วยงานอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น (โดย
ขDอกำหนดของสำนักนายกไดDเปˆดช;องใหDสามารถแต;งตั้งคณะกรรมการที่เหมาะสมในพื้นที่
สามารถเขDามาอยู;เปaนกลไกในโครงสรDางไดD แลDวแต;คณะทำงานจังหวัดจะพิจารณา)
: การบรรจุประเด็นในการประชุม อีกหนึ่งเรื่องที่จะตDองทำงานนอกรอบ เพื่อบรรจุประเด็นที่
สำคัญในวาระการประชุมของจังหวัดในแต;ละเดือน เพื่อใหDเกิดการติดตามเรื่องนี้อย;างต;อเนื่อง
และแต;ละหน;วยงานพรDอมใหDความสำคัญในการขับเคลื่อนตามบทบาทภารกิจของตนเอง
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- การขับเคลื่อน ประสานงานเพื่อใหDเกิดการขับเคลื่อนงานสู;เป_าหมายเดียวกัน การทำงานเพื่อ
ขั บเคลื ่ อนขององค\ กรผู D ประสานหลั กนั ้ นจะตD องประสาน และทำงานกั บหน; วยงานแต; ละ
หน;วยงานที่รับผิดชอบรวมถึงการทำงานกับพื้นที่ โดยจะตDองทำใหDทุกองค\กรที่เขDามาร;วม
ขับเคลื่อนมองเห็นเป_าหมายเดียวกัน มีทิศทางการขับเคลื่อนไปในทางเดียวกัน คือ การสรDาง
ความยั่งยืนในการผลักดันเรื่องความปลอดภัยทางถนน เพื่อใหDการทำงานเกิดความสอดคลDอง
และมีพลังในการดำเนินงาน
- สื่อสารอย;างทั่วถึง และสรDางผลลัพธ\ทันท;วงที การสื่อสารเปaนเรื่องสำคัญในการรับรูDถึงการ
ขับเคลื่อนอย;างทั่วถึง และทำใหDแต;ละหน;วยงานเท;าทันการรับรูDข;าวสาร รวมถึงการร;วมมือกัน
ในการขับเคลื่อนเพื่อสรDางการเปลี่ยนแปลง
“ในเรื่องการสื่อสาร เราจะสื่อสารผ'าน Social แต'ละตำบลจะมี LINE กลุ'มเรื่องอุบัติเหตุ ของ
อำเภอก็มี เวลาเขLาไปร'วมมันจะมีหลายส'วน ก็จะแทงเรื่องมาแลLวว'าทำไมตรงนี้ถึงเปTนหลุมแบบ
นี้ วันเดียวเท'านั้น อบตเขาวิ่งเลย เพราะว'าใน LINE นั้นมีทั้งในอำเภอ มีรองผูLว'าอยู'ดLวย ซึ่งมันก็
ดีเหมือนกันที่มีคนคอยส'งข'าวกระตุLนตรงนูLนตรงนี้เปTนอย'างนี้ จะมีคนจัดการทันทีเลย มันก็จะมี
การที่มีคนมารับผิดชอบ ตรงนี้จะดำเนินการภายในกี่วัน จากเดิมบางอย'างตLองทำหนังสือทำ
เรื่องอะไรกว'าจะดำเนินการตอนนี้ทุกอย'างเร็วขึ้นมาก ก็จะมีส'วนตรงนี้ดLวย ก็จะมีการใหLขLอมูล
กันตลอด จังหวัดก็มีกรุtปไลนY ที่ทางปภ.ส'วนใหญ'จะเปTนแอดมิน ตอนนี้เรามีอุบัติเหตุเท'านี้ หรือ
แมLแต'เปTนตัวกิจกรรมที่เราทำร'วมกัน อยู'ที่เราลงไปติดตามพื้นที่ ทุกอย'างอยู'ใน LINE กลุ'ม ไลนY
คุยกันตลอด ก็จะมีทั้งรองผูLว'าคือศปถ.จังหวัดอยู'ในนั้น อำเภอ 9 อำเภอก็อยู'ในนั้น แมLแต'ขLอมูล
อุบัติเหตุ ที่เราทำตรงนี้ก็มีการใส'เขLาไป LINE กลุ'มตลอดก็จะมีทางปภ.เปTนแอดมินหลัก ตำบลที่
เราจะลงไป เราก็จะไปตั้งไลนYกลุ'ม ของตำบลทั้งหมดอีกแลLวก็จะดูจุดเสี่ยงของแต'ละตำบล และ
ประสานงานใหLแต'ละหน'วยงาน ว'าจุดเสี่ยงเกิดจากอะไรเขาก็จะคุยกัน อย'างที่พี่น้ำทิพยYบอก
เราก็จะมาขับเคลื่อนระดับจังหวัดขับเคลื่อนระดับอำเภอ ระดับตำบลอย'างนี้ตลอด” น้ำทิพย\
เชียงเงิน
3. การมองเชิงยุทธศาสตร\สู;ความเปลี่ยนแปลงในภาพรวม
การขับเคลื่อนที่โดดเด;นอีกประการหนึ่งของจังหวัดสระแกDวคือ การขับเคลื่อนอย;างมียุทธศาสตร\ใน
การดำเนินงาน ทั้งยุทธศาสตร\การทำงานกับผูDนำ (ซึ่งกล;าวแลDวในขDอ 2) และยุทธศาสตร\ในการ
ขับเคลื่อนงานกับพื้นที่ โดยบทเรียนของการทำงานเชิงยุทธศาสตร\ที่เห็นชัดคือ

39

- เลือกพื้นที่ยุทธศาสตรY การเลือกพื้นที่ในการทำงานของคณะทำงานสระแกDวนั้น จะไม;เปaนการ
ทำแบบครอบคลุมทุกพื้นที่แบบการตัดเสื้อโหลที่ทำงานกับทุกพื้นที่ในแบบเดียวกัน แต;การ
เลือกพื้นที่ในการขับเคลื่อนเชิงลึกของสระแกDวจะตDองเปaนพื้นที่ที่ประสบกับป`ญหานั้นมากกว;า
พื้นที่อื่น โดยสำรวจจากขDอมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใหDเปaนพื้นที่ยุทธศาสตร\การทำงานที่
จะตDองทำใหDเกิดการเปลี่ยนแปลง “ก;อน – หลัง” ไดDอย;างชัดเจน เพื่อใหDพื้นที่เหล;านี้มีความ
เปaนตDนแบบที่ชุมชนอื่นมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดDอย;างชัดเจน และสรDางความเชื่อมั่น
ว;าสามารถขับเคลื่อนใหDเกิดการเปลี่ยนแปลงไดD นอกจากนี้การมุ;งไปทุกพื้นที่ หากเปaนพื้นที่ที่ไม;
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ความสนใจ หรือตระหนักในเรื่องนี้ย;อมตDองมีนDอยเปaนธรรมดา และการใหD
ความร;วมมือก็จะนDอยตามดDวย
- ในการทำงานตLองเห็นการเปลี่ยนแปลง เพื่อเปaนการสรDางความเปลี่ยนแปลงใหDเกิดขึ้นเปaน
รูปธรรม ดังนั้นการเลือกพื้นที่จึงตDองมั่นใจว;าสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดDไม;มากก็
นDอย แต;ตDองเห็น เพื่อทำใหDชุมชนอื่นเชื่อมั่นว;าสามารถทำงานขับเคลื่อนไดDเช;นกัน และเปaนแรง
ผลักที่สำคัญที่จะสรDางความตDองการในการขับเคลื่อนประเด็นนี้เช;นกัน ดังนั้นการทำงานกับ
ขDอมูลจึงตDองใหDความใส;ใจในการเก็บขDอมูลเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงก;อน และหลังใหD
เกิดรูปธรรมความชัดเจนที่จับตDองไดDเช;นกัน
- ทำงานแบบบนลงล'างพรLอมกับล'างขึ้นบน โดยธรรมชาติของการขับเคลื่อนในประเด็นนี้ เปaน
โครงสรDางแบบทางการ ซึ่งมีลักษณะของการทำงานแบบบนลงล;าง คือ ผูDว;าราชการจะเปaนหลัก
ในการขับเคลื่อน ดำเนินการ และหน;วยงานอื่นที่มีส;วนเกี่ยวขDองก็จะตDองดำเนินการตามนั้น
พรDอมมาบอกเล;าความคืบหนDาของการขับเคลื่อนในที่ประชุมประจำเดือน แต;การทำงานของ
สระแกDวเปaนการขับเคลื่อนกลไกทั้งสองส;วนใหDทำงานสอดประสานกัน คือ การทำงานเชิง
โครงสรDาง จะช;วยสรDางการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพใหDเกิดขึ้นไดDเร็ว เช;น การปรับสภาพพื้นผิว
ถนน ป_ายสัญญาณ ไฟฟ_า แสงสว;าง เปaนตDน แต;ขณะเดียวกันก็จะตDองทำงานในลักษณะของล;าง
ขึ้นบนดDวย หมายความว;าจะตDองมีการขับเคลื่อนการทำงานของชุมชนใหDเกิดความสำเร็จ สรDาง
ความตระหนักใหDคนในพื้นที่มองเห็น และพรDอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปพรDอมกันดDวย
“เราอาจจะไม'เหมือนกับจังหวัดอื่น เปTนแบบบนลงล'าง แต'พวกเรา จะมีขLางล'างขึ้นมาดLวย
อย'างที่บอกเรามาจากขLางล'างเราคิดอยู'แลLวว'า กลไกทั้งล'างยังไม'พอ แต'พอตอนนี้เราตLองพิสูจนY
ใหLเห็นว'า มันไม'พอจริง ๆ พอถึงเวลามันมี ทั้งขLางล'างดLวยขLางบนดLวยก็มาช'วยกัน จึงเห็นผล
หลายๆอย'างที่ออกมาอย'างเช'น หนLาโรงเรียนอนุบาลสระแกLว แต'ก'อนรถแทบจะขยับไม'ไดLเลย
ถนนมันแคบมาก รถผูLปกครองก็จะเต็ม เราก็เอางบประมาณไปใหLทางโรงเรียน เอาเครื่องมือ 5
ชิ้นเอาการวิเคราะหY ตอนนี้ไม'มีแลLว ทุกอย'างเขLาไปดำเนินการในโรงเรียนหมด ออกมาขLางนอก
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จะไม'มีรถ ทางตำรวจก็บอกว'าถือว'า เราสามารถมองเห็นไดLเลยว'ามันเปลี่ยนแปลงไดL” วันวิสา
ยามน้ำทรัพย\
4. การทำงานขDอมูลใหDประสบผล
ฐานขDอมูลที่เกิดขึ้นจะตDองดำเนินการอย;างเปaนระบบ จัดทำขDอมูลหลายระดับ เช;น ขDอมูลภาพกวDาง
เช;น สถิติของการเกิดอุบัติเหตุของประเทศ ความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเปaนการทำใหDเห็นความ
ชัดเจนถึงความรุนแรงของป`ญหาในจังหวัด เช;น การทำใหDมองเห็นว;าจังหวัดของตนเปaนจังหวัดที่มี
การเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเปaนอันดับสอง ก็ทำใหDเกิดการมองเห็นตัวเองชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกันการทำงานขDอมูลอาจไม;ใช;เพียงตัวเลขที่ชัดเจนเพียงอย;างเดียว แต;จะตDองทำใหD
มองเห็นเรื่องราวความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทั้งการสูญเสียบุคคลอันเปaนที่รักของครอบครัว หรือความ
พิการ หมดศักยภาพที่เคยมีของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งส;งผลใหDครอบครัวตDองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ไปหมดเพื่อรับภาระดูแล เรื่องราวเหล;านี้จะตDองประกอบกับขDอมูลตัวเลข ซึ่งจะเปaนตัวเร;งความพ
ตระหนักใหDเกิดขึ้นไดDอย;างมาก
นอกจากนี้ หนDาที่อีกอย;างหนึ่งของขDอมูลคือ จะตDองเปaนองค\ประกอบหลักที่นำไปสู;การวิเคราะห\
ป`ญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในจังหวัดสระแกDวนั้นมีการใชDเครื่องมือตDนไมDป`ญหาเปaนเครื่องมือสำคัญในการ
วิเคราะห\หาสาเหตุอย;างรอบดDาน เพื่อร;วมวางแนวทางการแกDป`ญหาร;วมกันที่มองเห็นสาเหตุที่
แทDจริง และมีทางออกที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่
5. การสรDางเจDาภาพ หัวใจของการขับเคลื่อนใหDสำเร็จ และยั่งยืน หัวใจของการทำงานนี้ใหDเกิด
ความสำเร็จเปaนรูปธรรมที่คนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ไม;ว;าจากการเปลี่ยน
ดDวยตนเอง หรือการสรDางมาตรการที่คนในชุมชนยอมรับและพรDอมจะทำตามโดยสมัครใจ ดังนั้นการ
สรDางเจDาภาพ จึงเปaนสิ่งที่จะตDอขับเคลื่อนใหDเกิดขึ้น ทั้งจากการทำงานเรื่องขDอมูล การสรDางการมี
ส;วนร;วมในการคิดวิเคราะห\ และกำหนดแนวทางการแกDป`ญหาของตนเอง ซึ่งจะเปaนการสรDางความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย;างยั่งยืน
“ถLาแต'ละองคYกรขึ้นมาเปTนเจLาภาพของตัวเอง สิ่งที่เราสรLางเราไม'ไดLสรLางแค'กลไก แต'เปTนการสรLาง
เจLาภาพดLวย เจLาภาพหมายความว'า เขาตLองรับผิดชอบในส'วนของตัวเองอย'างเช'น เราลงไปในพื้นที่
เราจะรูLเลย ของฝN…งหน'วยงาน เรารูLว'าอยากใหLบอกว'าบางอย'าง มันเปTนเรื่องของพื้นที่ถนน เรื่องแสง
สว'างเรื่องหลายๆอย'าง แต'ตัวพื้นที่จะเปTนคนตอบไดLดีที่สุด ว'าตกลงในพื้นที่ของเขาที่จริงตLองแกL
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อะไร บางคนบอกว'ามืดไม'มีไฟแสงสว'าง บอกว'าไม'ใช'ยิ่งมีไฟยิ่งมีเด็กแวLน มองเห็นก็จริงแต'
กลายเปTนศูนยYรวมของเด็กแวLน เพราะฉะนั้นอาจจะไม'ใช'แค'ไฟ คือในพื้นที่เขาจะสามารถสะทLอน
ออกมาไดLเพราะเขาอยู'ตรงนั้นตลอดเวลาไม'ใช'เรา เราก็เลยบอกว'า เราตLองการจะสรLางก็คือตัว
เจLาภาพที่ว'า ชาวบLานตLองออกมาคุยแลLวว'าอันนี้ เปTนอย'างนี้อย'างนี้แลLวนำเสนอ ไปเปTนขั้นตอน
ส'วนของทางศปถ.จังหวัด ก็จะคอยติดตาม เราคิดว'ารูปแบบนี้เปTนรูปแบบที่ยั่งยืน และทุกคน
ร'วมกันเปTนเจLาภาพ” วันวิสา ยามน้ำทรัพย\
“สิ่งที่ผมคLนพบ คือเขาเปTนเจLาของ มีส'วนคิดส'วนร'วมออกแบบ รูLสึกมันจะครึกครื้น และมีชีวติ ชีวา
ว'าเขาเปTนเจLาของปNญหา และมาทำร'วมกัน ส'วนที่นLองสาวบอกว'าบางอย'าง บางพื้นที่ เขาก็ยังทำ
อยู'นั่นหมายความว'า ก'อนที่เราจะทำ เราขอขLอมูลและคืนใหLกับชุมชน ขLอมูลที่มีการเสียชีวิตเยอะ
แจLงเหตุมาจากอะไร คำว'าสิ่งที่เขาทำไดLคือ ภูมิทัศนYตรงนั้นมันอาจจะบดบังมาตลอด แต'พอมีกติกา
เขาถึงบอกว'า ทุก 15 วันจะตLองมาปรับใหLมันโล'ง เพื่อไม'ใหLบดบังการมองเห็น ซึ่งตรงนี้ก็ไดLผล
เพราะเขาเกิดความตระหนักว'า ถLาเขาไม'ทำ ซึ่งทำใหLมองเห็นชัดเจนว'า การมีกติกาขLอตกลงใน
ชุมชน และนำขLอมูลปNญหาไปทำใหLเขาเห็น มันเกิดการทำงานอย'างต'อเนื่อง โดยไม'ตLองไปบังคับ
ดLวยจิตสำนึก ในการรับผิดชอบชุมชน” กองคำ รอดภัย
อรัญประเทศ : กลไกขับเคลื่อนสูMการเปลี่ยนแปลง
การขับเคลื่อนเพื่อทำงานเรื่องความปลอดภัยทางถนนนั้น เปaนการขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากคณะทำงานใน
พื้นที่ โดยมีการแต;งตั้งคณะทำงาน คือ ศปถ. ระดับอำเภอโดยมีนายอำเภอเปaนประธาน และมีการแต;งตั้ง
คณะทำงานในระดับตำบลเปaนกลไกสสำคัญในการขับเคลื่อนสู;การเปลี่ยนแปลง โดยมี ศปถ. อำเภอเปaนพี่เลี้ยง
การขับเคลื่อนจะเลือกจากพื้นที่ที่สนใจ ตDองการขับเคลื่อนเพื่อสรDางการเปลี่ยนแปลงใหDเกิดขึ้นจริง และจึงใหD
พื้นที่ที่ทำสำเร็จเปaนตDนแบบใหDตำบลอื่นมองเห็นและดำเนินการต;อ
กระบวนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เริ่มตDนจากการวิเคราะห\ป`ญหาที่เกิดขึ้น และสำรวจความ
เปaนไปไดDของสาเหตุที่แทDจริง พรDอมทั้งรวบรวบขDอมูล เพือ่ นำมาสู;การวิเคราะห\สาเหตุของป`ญหาที่แทDจริง และจะ
ช;วยทำใหDมองเห็นแนวทางการแกDไขที่สามารถแกDที่ตDนเหตุของป`ญหาไดDจริง และนำมาสู;การแกDป`ญหาที่สรDางการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจริง
“ในส'วนของตำบลคลองน้ำใส เราเริ่มดำเนินการ ตั้งแต'ป; 62 ที่ว'าจะตั้งศูนยY ในส'วนคณะกรรมการ
ประกอบดLวยท'านนายกองคYการบริหารส'วนตำบลเปTนประธาน และมีสมาชิกคือกำนันผูL ใหญ'บLาน อสม.
โรงเรียนและ รพ. สต. รวมถึงผูLแทนจากชุมชน เขLาร'วมในการเปTนคณะกรรมการ ซึ่งเริ่มแรกเราไดLมีการ
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ประชุมกัน กำหนดว'าจะดำเนินการไปต'ออย'างไร ในส'วนแรกที่เราทำก็คือ ไดLความอนุเคราะหYจาก
ทางศปถ.อำเภอเปTนพี่เลี้ยงใหLเรา ในการใชLเครื่องมือ 5 ชิ้นที่ไดLทำไปซึ่ง ถือว'าเปTนเรื่องใหม'ที่ไดL
ดำเนินการในเรื่องนี้ แต'ว'าในส'วนของการป^องกันและลดอุบัติเหตุคือเรามีโครงการที่ดำเนินการในทุก ๆ
ป;อยู'แลLวซึ่งจะมีในช'วงของเทศกาลต'าง ๆ ที่จะ มีมาตรการป^องกันอยู'แลLวแต'ในส'วนนี้ก็คือเราเพิ่มเติม
ขึ้นมาซึ่งถือว'ามันช'วยในเรื่องนี้ไดLมาก ที่เราดำเนินการกันมาแลLวก็จะเปTนในเรื่องของการ สำรวจจุดเสี่ยง
ซึ่งเราไดLสำรวจจุดเสี่ยงไปแลLวในตำบลคลองน้ำใสของเรา แลLวก็จะมีในเรื่องของการสำรวจจำนวนรถ
รถยนตYรถจักรยานยนตY ซึ่งเราใหLทาง ขอความอนุเคราะหYจากทางรพ. สต. ใหLทีมอสม. ลงสำรวจขLอมูล
ใหL ทุกครัวเรือน ก็จะมีสำรวจว'ารถ มี พรบ. ไหมมีกี่คันและมีคนใชLกี่คน มีหมวกกันน็อคหรือเปล'าแลLว
สอบถามเขาว'า ในช'วงที่เขาขับรถออกไป เขาไดLสวมหมวกกันน็อคไหม หรือว'าคาดเข็มขัดนิรภัยไหมอัน
นั้นคือเราไดLขLอมูลจากตัวนั้นมาแลLวแลLวก็รวบรวมกันไวLและนำมาวิเคราะหYกันและในส'วนของมาตรการ
ของ อบต. เอง เราก็เริ่มจากที่ตัวบุคลากรก'อน ก็คือใหLเขาสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งที่มาปฏิบัติงาน และ
ในส'วนของศูนยYพัฒนาเด็กเล็ก เราประสานขอรับการสนับสนุนหมวกกันน็อคไดLมารLอยกว'าอัน ซึ่งเด็ก
ของเราประมาณ 60 คน ก็จะไดLใหLเด็กเขาสวม เวลาพ'อแม'ผูLปกครองมาส'ง อันนี้คือมาตรการของเรา”
ศุภกนก หันทยุง
พื้นที่ตำบลคลองน้ำใส เปaนพื้นที่ตัวอย;างที่สามารถดำเนินการเปaนตDนแบบที่เห็นรูปธรรมของการ
ขั บ เคลื ่ อ น และมาตรการที ่ เ กิ ด ขึ ้ น อย; า งชั ด เจน และทำใหD ห ลายพื ้ น ที่ ส นใจในการขั บ เคลื ่ อ นใหD เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงเรื่องความปลอดภัยบนทDองถนนดDวย โดยหากถอดบทเรียนโดยภาพรวมของอำเภออรัญประเทศ จะ
พบป`จจัยสำคัญที่ทำใหDเกิดผลสัมฤทธิ์ คือ
ป[จจัยสำคัญที่สรHางการเปลี่ยนแปลง
- มีคณะกรรมการในทุกระดับ เพื่อเปaนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น เปaนเพราะการมีคณะทำงานในทุกระดับ เพื่อเปaนกลไกในการขับเคลื่อนงาน
ใหDเกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะคณะกรรมการในพื้นที่ ซึ่งมีความใกลDชิดกับชุมชน เขDาใจบริบท และ
สามารถนำการเขDามามีส;วนร;วมของชุมชนไดD เปaนป`จจัยที่ทำใหDการขับเคลื่อนงานในพื้นที่เปaนไปไดD
ง;ายกว;าการใหDคณะทำงานระดับจังหวัด หรืออำเภอเขDาเปaนกลไกหลักในการขับเคลื่อน เนื่องจากมี
ความห;างจากชุมชนมากกว;า และไม;สามารถที่จะลงทุกพื้นที่ไดDอย;างต;อเนื่อง
บทบาทของคณะทำงานจังหวัด และคณะทำงานอำเภอจึงมีบทบาทหนุนเสริมในฐานะพี่เลี้ยง
ใหDกับคณะทำงานในพื้นที่ เพื่อจุดประกาย ส;งเสริมมุมมอง และสรDางความเขDาใจถึงเป_าหมายของ
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โครงการ ผลที่จะเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อน และทำความเขDาใจเครื่องมือที่จะช;วยสรDางการเรียนรูD
ใหDกับชุมชน
บทบาทของคณะทำงานทุ ก ภาคส; ว นจึ ง แตกต; า ง แต; หนุ น เสริ ม ซึ ่ ง กั น และกั น เพื ่ อ ใหD เ กิ ด
ความสำเร็จคือ การเปลีย่ นแปลงเพื่อสรDางความยั่งยืนในการทำงานเรื่องความปลอดภัยทางถนน
- เลือกชุมชนที่พรDอม : กลไกหลัก, ชุมชน
การทำงานของพื้นที่ ซึ่งสามารถประสบผล และเกิดตDนแบบของการขับเคลื่อนไดDนั้น ป`จจัยส;วน
หนึ่งคือ การไม;ทำงานแบบหว;านไปทุกพื้นที่ แต;จะเลือกพื้นที่ที่มองเห็นว;ามีองค\ประกอบสำคัญที่จะ
ช;วยใหDการขับเคลื่อนเกิดความสำเร็จ และจำนวนของพื้นที่ไม;จำเปaนตDองมาก เพียง 1-2 แห;งก็
เพียงพอ และพัฒนาพื้นที่นั้นสู;การเปaนตDนแบบของการขับเคลื่อนอย;างเปaนรูปธรรม และสามารถ
เปaนตDนแบบใหDกับชุมชนอื่นไดD โดยองค\ประกอบสำคัญที่จะตDองมีคือ
• การมองเห็นความสำคัญของประเด็น ตDองการขับเคลื่อนเพื่อสรDางการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่อย;างจริงจัง โดยส;วนใหญ;จะเปaนชุมชนทีอาสาเขDาร;วม
• มีคณะทำงานที่พรDอมจะขับเคลื่อน และมีศักยภาพในการดึงใหDชุมชนเกิดการมีส;วนร;วม
พรDอมที่จะร;วมวิเคราะห\ป`ญหา หาแนวทางแกDไข และขับเคลื่อนใหDเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชนไดDจริง ดังนั้นคณะทำงานจึงควรประกอบดDวย ผูDนำทั้งแบบที่เปaนทางการ และไม;เปaน
ทางการ อสม. ที่สามารถเขDาถึงคนในชุมชนไดDเปaนปกติ กลุ;มเด็ ก เยาวชน ซึ่งมีความ
คล;องตัวในการเก็บขDอมูลในพื้นที่ และช;วยจัดการขDอมูลที่ไดDมาดDวย
- ทำงานจากจุดเล็ก แต;ทำใหDสำเร็จ เพื่อเปaนตDนแบบ
การทำงานของอำเภออรัญประเทศ เริ่มตDนจากตำบลคลองน้ำใส ที่คณะทำงานระดับตำบลมีความ
กระตือรือรDน มองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ และตDองการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย;างจริงจัง ใน
ขณะเดียวกัน แกนนำหลักซึ่งมาจากโรงพยาบาลส;งเสริมสุขภาพตำบล ก็มีความเขDาใจในเรื่องการใชD
เครื่องมือ 5 ชิ้นในการขับเคลื่อนเพื่อสรDางการเรียนรูD และสรDางการมีส;วนร;วมในการมองป`ญหา
วิเคราะห\สาเหตุ และหาแนวทางการแกDไขดDวยตนเอง
ในขณะที่ตำบลอื่นอาจจะยังไม;ไดDมองถึงป`ญหาเรื่องนี้เปaนเรื่องหลัก การขับเคลื่อนจึงเนDนที่
ตำบลคลองน้ำใส โดยมีคณะทำงานจังหวัด และคณะทำงานอำเภอ เขDามาเปaนพี่เลี้ยงอย;างใกลDชิด
และร;วมขับเคลื่อนจนสามารถสรDางการเปลี่ยนแปลงใหDเกิดขึ้นอย;างเปaนรูปธรรม รวมทั้งมีการ
ประเมินการทำงานที่เกิดขึ้น เพื่อทวนสอบกับเป_าหมายที่ตDองการว;าไปถึงหรือไม; มีอะไรที่ตDอง
ปรับปรุง พรDอมกับถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาเปaนโมเดลของการขับเคลื่อน จนสู;การเปaนตDนแบบ ที่
ตำบลอื่นเริ่มมองเห็นความสำคัญ และตDองการที่จะนำเอาโมเดลนั้นไปขยายการทำงานกับตำบล
ของตนเองบDาง
44

หัวใจของความสำเร็จ คือ การเลือกพื้นที่ยุทธศาสตร\ที่จะตDองมองเห็นว;าสามารถขับเคลื่อนสู;
การเปลี่ยนแปลง เกิดผลสำเร็จของการดำเนินงานไดD มองเห็นเปaนรูปธรรมใหDงานเรื่องความ
ปลอดภัยเปaนสิ่งที่ขยายขอบเขตจากเพียงแต;เรื่องการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลDอมที่เหมาะสม มาสู;
การปรับเปลี่ยนวิธีคิด ลงสู;พฤติกรรม และปลายทางคือการอยู;ร;วมกันอย;างมีเสถียรภาพ การทำใน
พื้นที่นDอย ๆ แต;ใหDเห็นความสำเร็จเช;นนี้จะสามารถขยายไปสู;ชุมชน หรือตำบลอื่นไดDเอง โดยดีกว;า
การหว;านทำในอำเภอที่องค\ประกอบไม;เอื้อ และไม;เกิดผลสำเร็จ
“เราเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ค'อย ๆ ขยับมันจะดีกว'าแต'ถLาเกิดเราทำทั้งหมดหนูว'ามันไม'ไดL นอกจากจะ
ใหLผ'านตัวชี้วัด หนูว'ามันไม'ใช' มันไม'ตอบโจทยYเรื่องของอุบัติเหตุ แต'ว'าถLาเกิดเราทำ ค'อย ๆ ทำ
ค'อย ๆ ขยายหรือว'ามันจะยั่งยืนมากกว'าอย'างขLอมูลก็สำคัญเราตLองคืนขLอมูลใหLกับพื้นที่ ชุมชน ใหL
เขาเห็นความสำคัญเรื่องอุบัติเหตุ เราตLองทำใหLเขาเปTนเจLาของ ใหLเขาคิดเองว'าเขาอยากทำมันถึง
จะยั่งยืนแต'ถLาเกิดว'าเราเอาไปใหLเขาทำ เหมือนหนูไม'อยากแต'งหนLาแต'บังคับใหLหนูแต'งหนLา ถLาเรา
ไปยัดเยียดบางทีชุมชนจะคิดว'าไม'ใช'ปNญหาของเขาไม'ไดLสนใจเขาก็จะทำโดยไม'มีความสุขเขาจะไม'มี
ความชื่นชมกับผลงานที่เขาไดLรับ อีกอย'างก็คือความพรLอมของชุมชนมันก็มีส'วนนะที่จะใหLประสบ
ความสำเร็จและจะทำใหLเปTนตLนแบบของ ตำบลอื่น ๆ ไดL” ศุภกนก หันทยุง
- การสื่อสารเพื่อทำใหDเห็นผลงาน
การสื่อสารยังคงเปaนเรื่องสำคัญในการขยายแนวคิดการดำเนินงาน หรือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดต;อ
การขับเคลื่อนงาน ดังนั้น การเผยแพร;ผลงานผ;านสื่อต;าง ๆ. โดยเฉพาะการสื่อสารผ;าน Social
Media ที่เปaนการสื่อสารที่ผูDใหญ;ในจังหวัดอยู;ในกลุ;มการสื่อสารนั้นดDวย ดังนั้นการสื่อสารจึงจะ
สามารถมีพลัง เนื่องจากการไดDเห็นผลงานที่เกิดขึ้น เปaนสิ่งที่ทำใหDผูDใหญ;มองเห็นความคืบหนDา และ
เอาจริงกับประเด็นนี้ ทำใหDเกิดความต;อเนื่องของการขับเคลื่อนในประเด็นทั้งในระดับนโยบายที่
มองเห็นผลสำเร็จ ประเด็นเหล;านี้อยู;ในใจผูDบริหาร ก็จะทำใหDเกิดการกำกับในเชิงนโยบาย ซึ่งเปaน
อีกทางหนึ่งที่ช;วยใหDเกิดความยั่งยืนไดDอีกทางหนึ่ง
“เราทำจุดเล็ก ๆ ทำใหLผูLใหญ'เห็นท'านนายอำเภอก็จะมากดไลคYแต'ละครั้งหนูจะลงใน Facebook
คือจะมากด like แลLวก็ไปเจอหนLาก็ถามว'าไปทำตำบลไหนมาก็เหมือนจะติดตามเราเรื่อย ๆ บางที
การติดตามไม'จำเปTนตLองมาประชุมกันแต'ว'าเราสามารถติดตามเรามีไลนYอยู'แลLว LINE ของ ศปถ.
ของอำเภอของตำบลมันสามารถที่จะส'งผลงานลงใน Facebook ลงในอะไรไดLผูLใหญ'เขาก็เห็น
ประมาณนี้” ศุภกนก หันทยูง
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อำเภอวัฒนานคร : การขับเคลื่อนประเด็นเล็กแตMชัดเจนใหHไดHผล
การขับเคลื่อนงานของอำเภอวัฒนานครเปaนการทำงานในรูปแบบการบูรณาการหน;วยงานในการทำงาน
ร;วม โดยเนDนการสอบสวนเชิงลึก ที่จะมีการลงสอบสวนร;วม พรDอมการร;วมหาสาเหตุของอุบัติเหตนั้นกับคนใน
พื้นที่ และเปˆดทางของการแกDป`ญหาใหDคนในพื้นที่เปaนผูDกำหนดแนวทางการแกDป`ญหาของตนเอง
“ในการทำงานคณะกรรมการที่จะไปคุยกันว'าพื้นที่ไหนที่มีปNญหาเรื่องอุบัติเหตุ เราก็จะไปดูว'า เกิดจาก
อะไร ตรงนั้นภูมิทัศนYเปTนอย'างไร เกิดจากอะไร ทำไมถึงมีอุบัติเหตุบ'อย และ พื้นที่เขาก็จะมานำเสนอว'า
ว'ามันควรจะทำอย'างไร ควรจะแกLปNญหาตรงไหน ในการทำงานจะบูรณาการร'วมกัน โดยคณะทำงาน
อำเภอจะเขLาไปพื้นที่ เช'นเวลามี อุบัติเหตุอย'างหนองยาง เกิดอุบัติเหตุจะเปTนพื้นที่เชื่อมโยง กับวัฒนานคร
เราจะมาดูกันว'ามันเกิดจากอะไร ส'วนใหญ'ที่เกิดอุบัติเหตุ ตรงนั้นจะเปTนรถจากที่อื่น ที่มาประสบตรงนั้น
เบื้องตLนมีไฟกระพริบ เปTนไฟกระพริบเหลืองแดง ตรงแยก แต'ก็ลดลงไดLบLาง แต'ก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู'
ตำรวจสาธารณสุข และทางกำนันผูLใหญ'บLาน ก็มานั่งคุยกัน กำลังหาแนวทางแกLไขกันอยู' เพื่อลดอุบัติเหตุ
ตรงนั้น” บุษปวัน เทียนทอง
การขับเคลื่อนในอำเภอวัฒนานคร จึงเปaนความพยายามที่จะทำใหDพื้นที่หาแนวทางการแกDไขป`ญหาใน
เรื่องอุบัติเหตุ โดยแนวทางนั้นจะเปaนแนวทางที่สามารถแกDไขที่ตDนเหตุ และคนในพื้นที่พรDอมที่จะดำเนินการตาม
ซึ่งจะเปaนการสรDางความยั่งยืนใหDเกิดขึ้นในพื้นที่ แมDว;าในป`จจุบันอยู;ในช;วงของการขับเคลื่อนเพื่อสรDางความยั่งยืน
ในเรื่องนี้อย;างจริง และมีบางเรื่องที่ยังไม;ไดDเกิดรูปธรรมความสำเร็จที่สมบูรณ\ แต;ก็มองเห็นทิศทางการขับ
เคลื่อนที่ใหDความสำคัญกับการลุกขึ้นมาเปaนเจDาภาพ หรือเปaนเจDาของประเด็น และสรDางความยั่งยืนของการ
แกDปญ
` หาใหDเกิดขึ้นอย;างแทDจริง
แต;อย;างไรก็ตาม ดDวยสภาพพื้นที่ของอำเภอวัฒนานครที่มีโรงงานเปaน Setting สำคัญในการทำงานเรื่อง
การสรD า งความปลอดภั ย ทางถนน เนื ่ อ งจากคนทำงานในโรงเรี ย นใชD ร ถจั ก รยานยนต\ เ ปa น จำนวนมาก
กลุ;มเป_าหมายที่มีความเสี่ยงจึงอยู;ในพื้นที่นี้มากเข;นกัน การขับเคลื่อนของอำเภอวัฒนานครจึงไม;ใช;เพียงการ
ขับเคลื่อนกับในพืน้ ที่ชุมชนที่เกิดอุบัติเหตุบ;อยเท;านั้น แต;ยังมีการทำงานเชิงป_องกันกับโรงงานดDวย
“ตอนที่ตั้งมาตรการองคYกร กับทางโรงงาน ที่จริงเดิมโรงงาน น้ำตาล มีความสัมพันธYที่ดีกับชุมชนอยู'แลLว
โดยเบื้องตLนจะไปขอการสนับสนุนหมวกกันน็อค ซึ่งเขาจะใหLตลอด จนเรามีจัดกิจกรรมอะไร เขาจะมีส'วน
ช'วยสนับสนุนอุปกรณYบLางใหLทุนบLาง หลายอย'าง เมื่อโครงการนี้มาจึงไปคุยเรื่องการรณรงคYสวมหมวก
กันน็อค เขาเอาดLวย เดิมโรงงานน้ำตาล เขาจะมีมาตรการของเขาอยู'แลLวแต'ไม'ไดLจริงจัง เมื่อเราเขLาไปคุย
ขอความร'วมมือ เขาก็มีมาตรการออกมา คือจริงแลLวโรงงานน้ำตาลยังไม'มีมาตรการเรื่องการสวมหมวก
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กันน็อค พอดีว'าเราลงไปคุยกับเขา ในช'วงแรก ตอนที่สสส.ลงชุมชน ก็ไปคุยไวLคร'าวๆ เขาก็ยังไม'ค'อย
เท'าไหร' จนกระทั่งนายอำเภอ ศปถ. อปท. ไดLเชิญโรงงานเขLามาเซ็น MOU โรงงานก็เลยทำเพราะเห็นว'า
หากทำเรื่องนี้จริงจัง อุบัติเหตุก็จะลดลง เขาก็เลยร'วมดLวยค'ะ ซึ่งช'วงแรก ๆ ไดLแค' 96% มันมีมาตรการที่
ใครไม'สวมหมวกกันน็อคตLองใหLกลับไปสวมมาก'อน ลักษณะแบบนี้ กระทั่งตอนนี้เปTน 100 เปอรYเซ็นตY
มาแลLว ซึ่งมันก็ส'งผลใหL อุบัติเหตุทางถนนลดลง เยอะพอสมควร” น้ำทิพยY เชียงเงิน
นอกจากนี้ยังมีการทำงานกับโรงเรียน เนื่องจากป`ญหาที่เกิดขึ้นคือ การที่เด็กวัยรุ;นมีการขี่จักรยานยนต\ที่
ไม;ปลอดภัย เร็ว ฉวัดเฉวียน แข;งกัน ทำใหDการทำงานขับเคลื่อนจึงไม;อยู;เพียงชุมชน และโรงงาน แต;ยังไดDขยายไป
ยังโรงเรียน โดยบูรณาการความร;วมมือกับทุกฝ‹ายที่เกี่ยวขDอง เพื่อทำงานในลักษณะป_องกัน เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น
“ในตัวอำเภอวัฒนานครเอง มีจุดเด'นคือท'านนายอำเภอกับกำนัน จะลงพื้นที่ในเรื่องของเด็กแวLน วัฒนา
นครเด็กแวLนเยอะมาก เพราะมีวิทยาลัยเทคนิคสระแกLว ตั้งอยู'ที่นี่ แลLวก็มีศูนยYที่เปTนเกี่ยวกับศูนยYราชการ
แบบนั้นมาก ถนนเปTนทางเชื่อมไปสู' บุรีรัมยY ช'วงแรก ๆ เด็กก็จะจับไดLว'า เดี๋ยวกำนันกับนายอำเภอ จะลง
ไป วันพุธวันจันทรY ตอนหลังในอำเภอเลยบอกว'าไม'ตLองแลLว เดี๋ยวโทรเรียกกำนัน ประสานใหLผมหน'อย
และลงไปในวันที่มันไม'ใช' เพราะฉะนั้นก็จะจับเด็กไดL หลังจากจับไดLก็จะมีการ คุยกับผูLปกครอง และ
ภาคทัณฑY หลังจากนั้นนายอำเภอก็บอกว'าตLองเอามาทำอะไรสักอย'างแลLวก็เลยเอาเขLาวัด ไปฟNงเทศนYบLาง
ไปช'วยงานในวัดบLาง อันนี้เปTนจุดเด'นของวัฒนานคร ซึ่งจะแตกต'างกับตรงโนLน ที่เปTนเรื่องการบูรณาการ
อันนี้เปTน หน'วยงานที่ลงไปทำเยอะมาก โดยเฉพาะ Miracle of Life ก็จะมีพวกอุปกรณYในการช'วยเหลือ
มาตรการอีกมาตรการของวัฒนานครคือ โรงเรียน เราไดLเชิญโรงเรียนใหLทำมาตรการสวมหมวกกันน็อค
ในโรงเรียนซึ่งจะมี วิทยาลัยเทคนิค จะติดกับ สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร ช'วงเชLาก็จะส'งตำรวจไปโบกรถ
ตรงนั้น ในขณะเดียวกันคุณครูก็ตLองมาเพื่อควบคุมการสวมหมวกกันน็อคของเด็ก คุณครูก็จะสะทLอนกลับ
ว'าเด็กช'วงระหว'างไปโรงเรียน ไม'ใส'หมวกกันน็อคแต'มาใส'ที่หนLาโรงเรียน เห็นครูมาแลLวใส' ก็ยังหาวิธีกัน
อยู'ว'าจะทำอย'างไรไดL”
บทเรียนสำคัญที่ไดDจากการขับเคลื่อนงานของอำเภอวัฒนานคร
- ประเด็นเล็กทำใหDมี Focus และรูปธรรมที่ชัดเจน
ประเด็นที่อำเภอวัฒนานครขับเคลื่อนนั้น มีประเด็นหลัก คือ การรณรงค\เพื่อใหDเกิดการสวมหมวก
นิรภัย เนื่องจากผลการวิเคราะห\ป`ญหาที่ออกมาพบว;าสาเหตุของการเสียชีวิตคือ การไม;สวมหมวก
นิรภัย จึงทำใหDประเด็นนี้เปaนประเด็นหลักของการขับเคลื่อนในพื้นที่ และแมDว;าจะเปaนประเด็นเล็ก
47

คือ การสวมหมวก แต;ขDอดีของการทำประเด็นเล็ก และประเด็นหลัก ก็คือ มองเห็นรูปธรรมที่ชัดเจน
จับตDองไดD คนในพื้นที่ทุกคนมองเห็นว;าสิ่งที่โครงการตDองการใหDดำเนินการคืออะไร และโครงการเอง
ก็เห็นว;าประเด็นนี้เปaนเรื่องหลักที่ช;วยป_องกันไดD ดังนั้นการวิเคราะห\ใหDเห็นประเด็นที่เปaนจุดคานดีด
คานงัดสำคัญเพียงประเด็นเดียว และเปaนประเด็นที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ก็จะสามารถทำใหD
เกิดการคลDอยตาม และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในพื้นที่ไดDเปaนอย;างดี
หมายความว;าในการลงขับเคลื่อนจริง ในช;วงของการวิเคราะห\สาเหตุ และแนวทางการแกDป`ญหา
ที่เปaนจุดคานงัดที่สำคัญ พรDอมทั้งมีความชัดเจนในการปฏิบัติตาม ก็จะเปaนป`จจัยสำคัญที่ในแต;ละ
พื้นที่ตDองมองหาประเด็นเหล;านี้ในการขับเคลื่อน คือ ชัดเจนในวิธีการ ทำตามไดDง;าย และพรDอมจะทำ
การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นไดDอย;างไม;ยากนัก
- การทำ MOU เปaนเหมือนสัญญาที่ช;วยใหDขับเคลื่อนจริงจัง
การใชD MOU เปaนเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพื่อสรDางมาตรการอย;างจริงจังนั้น ถือว;าเปaยบทเรียน
ของการใชDประโยชน\จากการทำงานเชิงโครงสรDางไดDอย;างดียิ่ง เนื่องจากการทำ MOU ที่เกิดจาก
หน;วยงานราชการ โดยเฉพาะผูDบริหารสูงสุดในพื้นที่อย;างนายอำเภอ ซึ่งหน;วยงานในพื้นที่จากเดิมมี
การใหDความสำคัญกับการทำตามมาตรการที่ฝ`Šงบริหารกำหนดมาอยู;แลDว การออก MOU ยิ่งเปaนการ
ใชDความเปaนทางการที่สามารถสรDางขDอตกลงร;วมกันที่จะตDองใหDความสำคัญต;อดำเนินการที่เปaนจริง
แต;จะตDองอยู;บนเงือ่ นไขการทำว;า จะตDองทำกับหน;วยงานที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารนัน่ เอง
2.3 เสMนทางสู>ถนนปลอดภัย จังหวัดนครสวรรค> : การทำงานเปYนทีมลงสูMความสำเร็จในพื้นที่
การขับเคลื่อนของจังหวัดนครสวรรค\ เพื่อสรDางความเปลี่ยนแปลงใหDเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนของกลไก
ศปถ. ทั้งระดับจังหวัด และอำเภอ นั้นพบว;ามีความโดดเด;นในการทำงานเปaนทีม ที่สามารถทำงานไดDอย;างสอด
ประสาน และหนุนเสริมการทำงานระหว;างกันตามบทบาทภารกิจของตนเอง ส;งผลต;อการขับเคลื่อนลงระดับ
อำเภอ และเกิดการทำงานขับเคลื่อนที่ส;งผลใหDสามารถลดอุบัติทางถนนลงไดD
“การขับเคลื่อนในพื้นที่ กระบวนการที่ 1 จะประชุมก'อน เชิญทุกอำเภอมาประชุมร'วมกัน แต'การ
ประชุมทุกอำเภอตLองยอมรับว'าถLาเชิญอำเภอมาอย'างเดียวจะไม'ไดLอะไรเลยเพราะอำเภอไม'ค'อยเขLาใจ
เรื่องวิชาการ เราก็ตLองเชิญสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเริ่มแรกที่เชิญประชุมจะมี รพ.สต.มาดLวย เชิญ
โรงพยาบาล ER ทุกแห'ง ใหLหัวหนLา ER ทุกแห'งมาแลLวก็มีตำรวจมา แลLวก็มีของอำเภอมา แลLวบางแห'ง
เชิญกูLภัยมาดLวย เริ่มเชิญคณะทำงานมาเริ่มจากตรงนี้ก'อน
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ในตอนแรกเขายังไม'มีคณะทำงาน คือมีตามโครงสรLาง ที่จะมาทำในช'วงเทศกาลเปTนส'วนใหญ' ไม'มี
อนุกรรมการแบบที่เราตLองการว'าใหLมาขับเคลื่อนเรื่องนีต้ 'อเนื่อง แต'พอมีการจัดประชุมเราเชิญคนเหล'านี้
มาประชุมก'อนเพราะว'าเวลาที่เราจะมาจัดทำกลุ'มอย'างที่ตLองการจริง ๆ แลLว และมาเรียนรูLเครื่องมือ 5
ชิ้น เพื่อกลับไปทำงานต'อ ก็จะตLองเปTนคนที่มีความเขLาใจ ซึ่งส'วนใหญ'คือสาธารณสุข ถLาเกิดเราใหLแต'
อำเภอ หรือปลัดอำเภอมาอย'างเดียว เขาอาจจะไม'มีส'วนร'วมมาก เพราะยังไม'เขLาใจ แต'จากองคYประชุม
ครั้งแรกเราจะเห็นว'าหัวหนLา ER ทั้งหลายเปTนแกนนำแต'ละอำเภอในการทำสรLางตLนไมLปNญหา เพราะว'า
มีประสบกรณY และความเขLาใจทำใหLเรียนรูLไดLเร็ว ส'วนใหญ' รพ.สต. จะเปTนแกนนำเรื่องวิชาการ ไม'ว'าจะ
เปTน 3เหลี่ยมกำหนดปNจจัยปNญหาสุขภาพ ตLนไมLปNญหา บันได อย'างนี้ จะมีบางอำเภอที่ พชอ.กำหนด
เปTนตัวชี้วัด ปภ.จะเปTนผูLติดตามการใชLงบประมาณที่ไดLมาว'าดำเนินการไปถึงไหน โครงการไปถึงไหน
ส'วนคณะทำงานจังหวัดก็จะมีการลงพื้นที่ติดตาม เรามีไลนYกลุ'มเฉพาะของกลุ'มนี้อยู' เพื่อสื่อสาร โดยจะมี
ทุกส'วนอยู'ในกลุ'มนี้ เปTนกลุ'มรวม แต'ตอนหลังจะสื่อสารไปยังหลุ'มอำเภอ โดยมี รพช. เปTนศูนยYกลาง
เพื่อประสานติดตามความคืบหนLาของการดำเนินการ โดยคนที่ประสานหลักจะเปTนคนที่สามารถเชื่อม
ประสานกับหน'วยงานอื่นในพื้นที่ สามารถเขLาถึงไดLง'ายกว'าเรา เหมือนเราใชL รพช. เปTนสะพานไปหา
อำเภอดLวย ในขณะที่ ปภ.มีบทบาทสำคัญมากใหLการที่เราหาตัวผูLปฏิบัติแต' ปภ.เขาจะเปTนผูLสั่งการตรง
กับพื้นที่ และมีบางพื้นที่ในปNจจุบันที่เราก็ลงไปช'วยบางอำเภอ เนื่องจากก'อนเขาเริ่มทำโครงการ ก็จะเขา
ก็โทรมาหาทีมคณะทำงานจังหวัด เพื่อใหLลงไปช'วยสรLางความเขLาใจ โดยเฉพาะเครื่องมือ 5 ชิ้น แลLวเวลา
อำเภอส'วนใหญ'จัดประชุม กำนัน ผูLใหญ'บLาน อปท.ในพื้นที่จะเขLาร'วมประชุมทั้งหมด โดยใชLงบกLอนนี้
เขาก็จะเชิญตณะทำงานจังหวัดใหLทำความเขLาใจ ซึ่งในคณะทำงานเองถLาใครสะดวกสามารถไปไดL 3-4
คน ก็จะไปช'วยใหLความรูL และแลกเปลี่ยนประสบการณYการทำงานจากนั้นเสนอเครื่องมือ 5 ชิ้น แต'ใน
ความเปTนจริงหลายพืน้ ทีก่ ็มีการดำเนินงานที่คลLาย ๆ กับเครื่องมือ 5 ชิ้นนี้อยู'” จันทร\ทพิ ย\. วราหไพบูลย\
จากตัวอย;างของการลงขับเคลื่อนในแต;ละพื้นที่และการศึกษาจากกลุ;มคณะทำงานจังหวัด ทำใหD
มองเห็นว;าบทเรียนทีไ่ ดDจากการขับเคลื่อนงานของนครสรรค\ประกอบดDวย
1. การก;อรูปและขับเคลื่อนคณะทำงาน
คณะทำงานระดั บ จั ง หวั ด ของนครสวรรค\ น ั ้ น ไม; ไ ดD แ ตกต; า งจากที ่ อ ื ่ น มากนั ก กล; า วคื อ เปa น
คณะทำงานที่มาจากโครงสรDางที่กำหนดไวDในระเบียบของสำนักนายก ดังนั้นคณะทำงานส;วนใหญ;
จึงเปaนขDาราชการที่มาโดยตำแหน;ง แต;ความน;าสนใจอยู;ที่ ผูDประสานงานหลัก ซึ่งเปaนขDาราชการ
เกษียณ (จากอดีตพยาบาลหDองฉุกเฉิน) ซึ่งเปaนคนสำคัญในการประสานความร;วมมือจากหน;วยงาน
ต;าง ๆ ใหDมาร;วมมือในการขับเคลื่อนไดDทุกหน;วยงาน ซึ่งป`จจัยสำคัญที่ทำใหDผูDประสานงานหลัก
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สามารถเชื่อมรDอนตัวแทนจากหน;วยงานต;าง ๆ ที่สามารถเปaนบทเรียนของการประสานงานเพื่อ
ขับเคลื่อนใหDเกิดความสำเร็จคือ
• การมี passion ขับเคลื่อนเรื่องป_องกันอุบัติเหตุ เนือ่ งจากประสบการณ\ของการเปaนพยาบาล
หDองฉุกเฉิน ทำใหDเห็นเหตุการณ\ และความสูญเสียมากมาย จึงอยากทำงานป_องกันเพื่อลด
ความสูญเสียทีเ่ กิดขึ้น และความตั้งใจกลายเปaนความมุ;งมั่นที่จะทำงาน และทำใหDเกิดพลังใน
การทำงานอย;างต;อเนื่อง
• เปaนนักประสานสิบทิศ ดDวยคุณสมบัติของการเปaนนักประสาน ที่มีมนุษยสัมพันธ\ที่ดี พรDอม
รับฟ`ง และใหDคำมั่นที่เชื่อถือไดDในการประสาน ไดDสรDางความเชื่อมั่นใหDกับคนที่ทำงานดDวย
และทุกคนพรDอมทีจ่ ะร;วมขับเคลื่อนไปดDวย
• มองเห็นการต;อยอด เชื่อมโยงอยู;เสมอ จากการที่ยึดมั่นในประเด็นที่ขับเคลื่อน และตDองการ
พัฒนาใหDงานนี้เกิดอย;างจริงจัง เพราะฉะนั้นไม;ว;าจะเขDาประชุม หรือประสานงานกับใครก็
จะมองเห็นประเด็นของการต;อยอดไดDอยู;เสมอ ซึ่งสิ่งเหล;านี้ช;วยหล;อเลี้ยงพลังในการทำงาน
ของผูDประสานงานดDวย
• มีสายตาการมองยุทธศาสตร\ในการขับเคลื่อน มองเห็นว;าเรื่องใดจะตDองขับเคลื่อนกับบุคคล
ใดจึ ง จะสามารถทำใหD ง านขั บ เคลื ่ อ นไปไดD เ ปa น จริ ง และเกิ ด ผล ดั ง นั้ น จะตD อ งสามารถ
Mapping โครงสรD า งองค\ ก รของแต; ล ะหน; ว ยงานอย; า งมองเห็ น ว; า ประเด็ น นี ้ จ ะตD อ ง
ประสานงานที่ใคร และใครจะเปaนบุคคลที่เปaนกลยุทธ\หลักที่ตDองทำงานดDวย เช;นผูDว;า
ราชการจังหวัด
2. การก;อรูปและเชื่อมประสานลงสู;อำเภอ
การขับเคลื่อนจากคณะทำงานจังหัวดลงสู;อำเภอนั้น เปaนการประสานงานกับโครงสรDางที่มีอยู;ในแต;
ละอำเภอ คือ ศปภ. อำเภอ ซึ่งเดิมการขับเคลื่อนของแต;ละอำเภอจะดำเนินการในช;วงเทศกาล เพื่อป_องกัน
อุบัติเหตุ แต;ยังไม;ไดDมีความต;อเนื่อง บทบาทของคณะทำงานจังหวัดที่ตDองการใหDเกิดการดำเนินงานอย;างต;อเนื่อง
ซึ่งเปaนความพยายามก;อรูปการขับเคลื่อนงานใหDกับคณะทำงานอำเภอ โดยการพัฒนาศักยภาพ และเรียนรูD
เครื่องมือในการขับเคลื่อน เพื่อใหDมีเครื่องมือการทำงานในพื้นที่อย;างจริงจัง และบทเรียนของการก;อรูปและ
ขับเคลื่อนงานในพื้นที่พบว;า
- จะเคลื่อนไดDตDองเปลีย่ นวิธีคิด
วิธีคิด วิธีมองป`ญหา หรือสถานการณ\ที่เกิดขึ้นส;งผลต;อการขับเคลื่อนของคณะทำงานในอำเภอ
อย;างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยทางถนน ที่ส;วนใหญ;จะใหDความสำคัญในช;วงเทศกาลที่มี
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โอกาสของการเกิดอุบัติเหตุสูง แต;ในความเปaนจริง เรื่องความปลอดภัยในการใชDถนนนั้นเปaน
เรื่องที่จะตDองขับเคลื่อนเพื่อใหDอยู;ในวิถีชีวิต เนื่องจากทุกคนยังตDองใชDถนนในชีวิตประจำวัน
ดังนั้นการขับเคลื่อนเรื่องนี้จึงไม;ควรดำเนินการเพียงช;วงเทศกาลที่มีความเสี่ยงสูงเท;านั้น เพราะ
ความเสี่ยงมีทุกวันหากไม;สรDางความตระหนักในการใชDถนนอย;างปลอดภัยร;วมกัน
ดังนั้นการจะขับเคลื่อนเพื่อใหDคณะทำงานระดับอำเภอสามารถผลักดัน และสรDางการ
เปลี่ยนแปลงใหDมองเห็นว;าเรื่องความปลอดภัยนั้นเปaนวิถี ไม;ใชDการทำงานเพียงช;วงเทศกาล จึง
ตDองมีกระบวนการที่ทำใหDมองเห็นว;าเรื่องนี้สำคัญอย;างไร และถDาไม;ทำจะเกิดผลอะไรบDาง ซึ่ง
การขับเคลื่อนของคณะทำงานจังหวัดนครสวรรค\ เลือกใชDวิธีการทำความเขDาใจต;อเครื่องมือ 5
ชิ้น เปaนเครื่องมือสำคัญที่ดึงเอาคณะทำงานอำเภอไดDเขDามาเรียนรูD และตระหนักในเรื่องนี้อย;าง
จริงจัง คือ ทำใหDเปaนการเรียนรูDเครื่องมือใหม; แต;บรรจุวิธีคิด มุมมองใหม;ต;อการมองเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนนเขDาไปดDวย
โดยการสรDางความเขDาใจนี้ จะตDองดำเนินการตั้งแต;ผูDนำ ทั้งนายอำเภอ และนายกองค\กร
ปกครองส;วนทDองถิ่น โดยประสบการณ\ของนครสรรค\พบว;าการทำความเขDาใจกับนายกองค\การ
บริหารส;วนทDองถิ่นนั้น นายอำเภอสามารถเชิญใหDเขDาร;วมประชุมทำความเขDาใจ โดยการจัด
ประชุมของทุกทDองถิ่นร;วมกัน เพื่อสรDางความเขDาใจถึงสถานการณ\ที่เกิดขึน้ ความสำคัญของการ
ดำเนินงานเรื่องนี้ และเป_าหมายที่ตDองการในการทำโครงการ พรDอมทั้งทำใหDมองเห็นเครื่องมือที่
จะใชDในการสรDางการเรียนรูDเพื่อเกิดความตระหนักในป`ญหา และร;วมหาทางแกDไขดDวยชุมชน
ตนเอง
- วางเป_าหมายร;วมกันทุกส;วน เพื่อขับเคลื่อนร;วมกัน
การขับเคลื่อนดำเนินการในแต;ละพื้นที่จะตDองมีองค\ประกอบหลายส;วนที่เกี่ยวเนื่องกัน ทั้งใน
ส;วนฝ‹ายปกครอง สาธารณสุข องค\กรปกครองส;วนทDองถิ่น ผูDนำชุมชน รวมถึง อสม. ดังนั้นการ
ขับเคลื่อนจึงตDองมีกระบวนการของการวางเป_าหมายร;วมกันกับแต;ละพื้นที่ โดยบทเรียนที่
เกิดขึ้นในบางที่เปaนลักษณะของการประชุมร;วมกันที่มีนายกองค\กรปกครองส;วนทDองถิ่นที่เขDา
มาร;วมดDวย เพื่อใหDมองเห็นภาพ และจะใหDความสำคัญกับประเด็นนี้ ซึ่งจะทำใหDเกิดการติดตาม
ขับเคลื่อน ในขณะเดียวกัน ก็จะสามารถทำใหDชุมชนตื่นตัวกับประเด็นนี้ดDวยเช;นกัน
- ทำงานเปaนทีมเพื่อประสิทธิผลทีเ่ พิ่มขึ้น
การทำงานเปaนทีมเปaนป`จจัยที่จะช;วยใหDการสรDางการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการสรางความ
ตระหนักจนเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมจนไปสู;วิถีของชุมชนนั้นจะตDองอาศัยความร;วมมือจาก
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หลายส;วนที่เกี่ยวขDองมาร;วมขับเคลื่อน ดังนั้นการทำงานเปaนทีม ที่จะตDองมีใจ มีความมุ;งมั่น ที่
เกิดจากแรงปรารถนา เห็นความสำคัญของเรื่องนี้อย;างจริงจัง จนเขDาใจเป_าหมาย มีทิศทางการ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้ในทางเดียวกัน และเกิดความสำเร็จไดD
ในขณะเดียวกัน บนความเปaนทีม ที่ขับเคลื่อนร;วมกัน ความแตกต;างหลากหลายก็เปaน
องค\ประกอบสำคัญที่จะช;วยเติมเต็มความเขDาใจแนวคิด การมองเห็นทิศทางการขับเคลื่อนที่ชัด
ขึ้น การมองและแกDไขป`ญหาที่หลากหลายนำไปสู;การเปลี่ยนแปลงไดD เช;น การอบรมพัฒนา
ศักยภาพ การเรียนรูDเครื่องมือ 5 ชิ้น การมีส;วนประกอบของสาธารณสุขก็จะยิ่งทำใหDความ
เขDาใจต;อเครื่องมือง;ายมากขึ้น เนื่องจากฝ`Šงสาธารณสุขจะค;อนขDางคุDนเคยกับเครื่องมือเหล;านี้มา
ก;อน การทำความเขDาใจจะเปaนไปไดDง;าย และนำไปถ;ายทอด หรือประยุกต\ใชDใหDเกิดผลไดDดี
เช;นเดียวกัน ความหลากหลายที่จะช;วยสรDางพลังจะตDองเกิดมาจากการมองเห็นบทบาทการ
ขับเคลื่อนของตนเองว;า ใครจะตDองมีบทบาทหลักในเรื่องอะไร เช;น การถ;ายทอด สรDางการ
เรียนรูDโดยใชDเครื่องมือ 5 ชิ้น เปaนบทบาทหลักของสาธารณสุข บทบาทเรื่องการทำขDอมูลที่ไดD
จากการสอบสวนเชิงลึก เปaนเรื่องของ ปภ. ที่มีเนื้องานหลักในเรื่องส;งเสริมป_องกันเพื่อใหDเกิด
ความปลอดภัย หรือ มหาดไทยที่มีภารกิจโดยตรงกับการขับเคลื่อนใกลDชิดในชุมชน
- พืน้ ที่เปaนผูDลงมือ คณะทำงานเพียงแค;จุดประกาย
หัวใจสำคัญทีส่ ุดในการขับเคลื่อนเพื่อสรDางการเปลีย่ นแปลงไดDอย;างยั่งยืน คือ การทำใหDพื้นที่
สามารถมองป`ญหาของตนเอง การใชDเครื่องมือ 5 ชิ้น ก็เปaนอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช;วยใหDพื้นที่
มองเห็นป`ญหา และสามารถวิเคราะห\ป`ญหาของตัวเองไดD โดยปรับเปลี่ยนภาษา การใชDงานใหD
เหมาะกับบริบท และชวนคิดถึงรากของป`ญหา และแนวทางการแกDไขที่สามารถขับเคลื่อนใหD
เปaนจริงไดD
“บางที่จัดกลุ'มเอาทLองถิ่นมา แลLวก็วาดตLนไมLปNญหาแลLวก็สามเหลี่ยมสุขภาพเลย แลLวใหLเขาคิด
ปNญหาของเขากันเอง ว'าปNญหาพื้นที่เขาคืออะไร แต'ถามว'ามีการจัดการตามปNญหาที่เขากำหนด
มั้ยตอนนี้ยังไม'เห็นภาพนั้นละเอียด เพียงแต'เขาเขLาใจคอนเซ็ปตYแลLว แต'ตLองใชLภาษาที่ง'าย เช'น
พูดกับเขาว'า พื้นที่นี้ส'วนใหญ'ตายจากอะไร เขาจะบอกว'า รถมันชน..เมากัน นี่แหละคือตLนไมL
เอาทีละเรื่อง ตLนนึงก็ปNญหาถLาตายเพราะว'าหมวกกันน็อคหรือว'าตายเพราะเขาไม'ใส'หมวกเยอะ
เขาถึงไปจัดการกับหมวก แต'ถLาความเมาตLนเหตุ..ดูว'าสาเหตุเกิดที่ตายเกิดจากสาเหตุอะไรอัน
นั้นคือการเก็บรวบรวมขLอมูล การไปกำหนดปNญหา คือถLาบอกสามเหลี่ยมปNจจัยการเกิดเหตุว'า
หาขLอมูลระบบสิ่งแวดลLอมเขาไม'เขLาใจ ถLาใหLเปTนเชิงวิชาการเขาไม'เขLาใจ และตรงนี้มันก็จะช'วย
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ใหLเขาเขLาใจปNญหา และช'วยกันคิดหาสาเหตุ วิธีการแกLปNญหาไดLดLวยตัวเขาเอง” จันทร\ทิพย\
วราหไพฑูรย\
- บทบาทของพีเ่ ลี้ยงตDองมีการรับรอง
การดำเนินงานของคณะทำงานจังหวัดนั้น ในความเปaนจริงเปaนการดำเนินงานที่ไม;มีสายงาน
บังคับบัญชา การขับเคลื่อนงานของโครงการในพื้นเปaนการขับเคลื่อนที่อยู;นอกเหนือจาก
บทบาทภารกิจหลัก ดังนั้นการขับเคลื่อนงานโครงการอาจถูกละเลยดDวยการมีภารกิจหลักที่มี
ลDนมือ และคณะทำงานจังหวัดเองไม;ไดDอยู;ในโครงสรDางการบริหารงานที่จะสามารถติดตาม
ผลักดันการดำเนินงานใหDเปaนไปตามโครงการไดD
ดDวยเหตุนี้ จึงเปaนบทเรียนของคณะทำงานจังหวัดคือ การนำเอาโครงสรDางของคณะทำงาน
เขDาไปอยู;ในโครงสรDางการทำงานที่ชัดเจนในการขับเคลื่อน ติดตามในพื้นที่ เช;นการมีคำสั่งที่
ชัดเจนถึงบทบาท และความรับผิดชอบในการขับเคลื่อน ติดตามในพืน้ ที่
“ขLอเสนอในส'วนที่อยากฟอรYมทีมส'วนกลางใหLเปTนพี่เลี้ยงไดLทำงานง'ายขึ้นเพื่อเสริมตัวอำเภอ
อยากใหLอย'างนLอยใหLมีมอบหมายคำสั่งที่ชัดเจน ว'าอันนี้คุณตLองเปTนคนขับเคลื่อน 1..2..3
ประกอบดLวยใครบLางทีมขับเคลื่อนของจังหวัด อันที่สองก็คือกำหนดเมืบ่ ทบาทของพี่เลี้ยงใหL
ชัดเจน โดยมีการระบุว'าสามารถติดตามกำกับขLอมูลไดL ตรงนี้สำคัญมาก เพราะว'าถLาพี่เลี้ยงไม'
สามารถที่จะเขLาถึงขLอมูลไดLในทุกพื้นที่เราไม'มีอำนาจหรือไม'มคี ำสั่งจากผูLใหญ'มันไม'ไดL แต'
ตอนนี้ก็อาศัยแบบเอื้อกันช'วยกันใหLงานสำเร็จ”
นอกจากนี้ การจะติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินงานใหDไดDผล อาจจะตDองมีการลงติดตามการ
ดำเนินงาน โดยเชิญรองผูDว;าราชการลงประชุมไปพรDอมกับคณะทำงาน อย;างต;อเนื่อง เพื่อเปaน
การกระตุDนใหDเกิดการขับเคลื่อนอย;างจริงจังมากยิ่งขึ้นกว;าเดิม
- การเชื่อมประเด็นกับหน;วยงาน
การขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่เพื่อใหDเกิดความปลอดภัยทางถนนนั้น เปaนการขับเคลื่อนที่
ตDองการความร;วมมือของหลายภาคส;วน ในขณะเดียวกันผูDขับเคลื่อนเองก็มีภารกิจตามบทบาท
หนDาที่ของตนเองที่มากพอสมควร ดังนั้นจึงปฏิเสธไม;ไดDว;าหลายพื้นที่คนทำงานอาจมองเปaน
ภาระที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การเชื่อมประสานเพื่อใหDเกิดการขับเคลื่อนงานไดDอย;างจริงจัง การดำเนิน
โครงการจึงตDองไม;เปaนภาระเพิ่มของคนทำงาน และสิ่งที่จะทำใหDการเคลื่อนโครงการนี้เปaนเนื้อ
เดียวกับการทำงานของคนทำงาน จึงจะตDองเชื่อมประเด็นกับนโยบายของอำเภอ หรือทDองถิ่น
นั้น เช;น อำเภอจะมีโครงการตำบลขับขี่ปลอดภัยอยู;แลDว การขับเคลื่อนโครงการจึงอาจเริ่มตDน
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ดDวยการทำงานในเรื่องขับขี่ปลอดภัย สวมใส;หมวกนิรภัย เปaนตDน ซึ่งเปaนการทำงานที่ไม;ไดDเปaน
กDอนงานกDอนใหม;ที่ผูDขับเคลื่อนในพื้นที่ตDองทำงานเพิ่มเติมจากเดิม ตรงขDามจะเปaนการช;วยหนุน
เสริม และขับเคลื่อนในภารกิจที่เขาตDองดำเนินการอยู;แลDว การขับเคลื่อนที่เกิดผลก็จะเปaนจริง
ขึ้นมาไดD
“ในแต'ละอำเภอค'อนขLางสนใจเพราะเปTนนโยบายมหาดไทยอยู'แลLวเรื่องตำบลขับขี่ปลอดภัย
เป^าหมายคือตLองมีการตายเท'ากับศูนยY ตำบลหนึ่งแห'งตLองลดการเสียชีวิตใหLไดL การลดการ
เสียชีวิตที่ตำบลซึ่งกำลังเปTนเป^าหมายของอำเภอ อย'างเช'นถLาเกLาเลี้ยวมีตำบลเสี่ยง ต.เขาดิน
จากอำเภอเกLาเลี้ยวก็ตLองเลือกขับเคลื่อน จะขับเคลื่อนยังไงแต' นายอำเภอจะตLองติดตามการ
ดำเนินงานที่ ต.เขาดิน เพื่อใหLตำบลเขาดินตLองไม'มีการเกิดเหตุหรือการตายตLองเปTนศูนยY ซึ่งพอ
เปTนนโยบายจากมหาดไทย ซึ่งเปTนองคYกรตLนสังกัดของพวกปลัด เขาก็เริ่มตื่นตัวตอนนี้เริ่มมา
ผนวกเขLากับโครงการของเรา เริ่มจะเขLาใจโครงการของเราแลLวนะ” จันทร\ทิพย\ วราหไพฑูรย\
อำเภอเกHาเลี้ยว การบูรณาการเพื่อลดอุบัติเหตุ
การขับเคลื่อนที่เกิดจากความร;วมมือของทุกฝ‹าย ส;งผลใหDเกิดความสำเร็จในการสรDางความปลอดภัยทาง
ถนน โดยสถิติของการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง โดยเฉพาะเมื่อสงกรานต\ ป‘ใหม;ที่ผ;านมาสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง โดยเฉพาะการเสียชีวิตเปaน 0 ซึ่งความสำเร็จเหล;านี้เกิดจากการบูรณาการการทำงานร;วมกันของแต;ละ
หน;วยงาน ที่สามารถมองเห็นเป_าหมายในการขับเคลื่อนร;วมกัน และพรDอมที่จะร;วมมือในการขับเคลื่อน โดยมี
นายอำเภอเปaนป`จจัยสำคัญของการสรDางทีมทีร่ ;วมขับเคลื่อนจนเกิดความสำเร็จ
“ในส'วนของการขับเคลื่อน กลไกสำคัญที่ทำใหLการดำเนินการของ ศปถ.อำเภอขับเคลื่อนไดLอย'างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ปNจจัยแรกคือท'านนายอำเภอซึ่งเปTนผูLนำองคYกร ท'านนายอำเภอณัฐ
พงษY จุลพันธY ซึ่งดำรงตำแหน'งเกือบ 2 ป;แลLว ไดLใหLความสำคัญ เขLามาขับเคลื่อนการดำเนินการของ
ศปถ.อำเภอ โดยเนLนการทำงานเปTนแบบบูรณาการ มีภาคส'วนต'าง ๆ เขLามาเกี่ยวขLอง โดยทางอำเภอมี
การจัดตั้งคณะกรรมการทำงานศูนยYอำนวยการความปลอดภัยทางถนนไวLแลLว เริ่มตLนจะมีการเรียก
คณะทำงานมาประชุมชี้แจงมอบนโยบายในการดำเนินงานใหLกับหน'วยงานที่เกี่ยวขLอง รวมถึงตัวชี้วัด
และเป^าหมายของผลสำเร็จที่เราจะผลักใหLเกิดดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอเกLาเลี้ยว จาก
1 ป;ที่ผ'านมามีอุบัติเหตุค'อนขLางสูง ทำใหLมีผูLบาดเจ็บและเสียชีวิตอยากจะลดปNญหาในส'วนนี้ ไดLมีการ
พูดคุยชี้แจงกับทีมงานในส'วนของคณะทำงาน นอกจากนี้เราไดLมีการจัดตั้งอนุกรรมการเปTนชุดทำงาน
ย'อยลงไปอีก เพื่อที่จะทำหนLาที่เก็บรวบรวมขLอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุต'าง ๆ รวมถึงขLอเสนอแนะที่จะ
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เปTนประโยชนYในการที่จะดำเนินการป^องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยไดLนำงบประมาณที่เรา
ไดLรับจาก ศวปถ.ไปดำเนินการในการจัดประชุมถอดบทเรียน ชี้แจงความเขLาใจใหLกับภาคส'วนที่เกี่ยวขLอง
เราไดLเชิญทั้งทLองถิ่นและทLองที่ เทศบาลและ อบต.ในพื้นที่ทั้ง 5 แห'งเขLามาพูดคุย รวมถึงกำนัน
ผูLใหญ'บLานที่จะเปTนกลไกในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ในการสรLางจิตสำนึกใหLกับพี่นLองประชาชน ทีม
กูLภัย โรงพยาบาล ส'วนราชการต'าง ๆ เจLาหนLาที่ตำรวจเขLามาทำงานร'วมกันทั้งหมดไดLมีการพูดคุยและ
ถอดบทเรียน และไดLมีการนำเสนอสรุปขLอมูลโดยใชLเครื่องมือกลไก 5 ชิ้นจากทีมวิทยากรที่เราไดLมารับ
ฟNงจากทีมจังหวัดเราก็ไดLถ'ายทอดใหLกับพื้นที่พูดคุยทำความเขLาใจแลLวก็ใหLดำเนินการขับเคลื่อนและไดL
สรุปขLอมูลต'าง ๆ ออกมาเก็บรวบรวมไวLแลLวนำขLอมูลเหล'านี้ไปใชLประโยชนYในการประสานงานกับ
หน'วยงานที่เกี่ยวขLองในระดับจังหวัดที่เปTนผูLดูแลรับผิดชอบเขLาไปดำเนินการในส'วนที่ทำไดL ในส'วนของ
เราเองสิ่งที่เนLนคือในส'วนของทLองถิ่นตอนนี้ ศปถ.ทLองถิ่นเราพยายามที่จะดำเนินการขับเคลื่อนใหLเปTน
รูปธรรม ซึ่งเราไดLมีการสั่งการใหLแต'งตั้งคณะทำงานขึ้น โดยมีท'านนายกเปTนประธานและพยายามที่จะ
เขLาไปเปTนพี่เลี้ยงในการช'วยเหลือ สิ่งต'าง ๆ เหล'านี้ โดยไดLรับความร'วมมือจากทLองถิ่นเปTนอย'างดี และ
องคYกรปกครองส'วนทLองถิ่นไดLมีการตั้งงบประมาณไวLเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินการป^องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ อันนี้ขอเนLนย้ำว'าปNจจัยความสำเร็จที่เราสามารถขับเคลื่อนไดLก็คือตัวของท'าน
ผูLนำก็คือท'านนายอำเภอแลLวก็ความร'วมมือของภาคส'วนที่เกี่ยวขLองในพื้นที่จึงทำใหLสามารถที่จะ
ดำเนินการและลดอุบัติเหตุทางถนนไดLครับ” วีระศักดิ์ ทามิน
การขับเคลื่อนบูรณาการที่เกิดความสำเร็จของอำเภอเกDาเลี้ยวนั้น ทำใหDมองเห็นบทเรียนของการ
ขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ และการขับเคลื่อนร;วมกับทDองถิ่นที่ส;งใหDเกิดความสำเร็จนั้น เกิดจาดบทเรียนเหล;านี้
นั่นเอง
การวางยุทธศาสตร\คน
สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนงานใหDเกิดผลสำเร็จ โดยเฉพาะการผลักดันกับทDองถิ่นที่สามารถทำใหDประสบ
ผลสำเร็จคือการทำงานกับ “หัว” ซึ่งสามารถขับเคลื่อนทั้งองค\กรไดD และดึงเอาผูDนั้นมาเปaนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ซึ่งการขับเคลื่อนกับองค\กรปกครองส;วนทDองถิ่นในช;วงแรกนั้นก็ยังไม;ไดDรับความร;วมมือ
เท;าที่ควร งานที่มอบหมายก็ไม;ไดDรับการผลักดันเท;าใดนัก สิ่งที่นายอำเภอไดDทำเพื่อแกDป`ญหาคือ การดึงเอานายก
องค\กรปกครองส;วนทDองถิ่นเหล;านั้นเขDามาเปaนประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนในทDองถิ่น ทำใหDมีบทบาทหลัก
ในการขับเคลื่อน จากเดิมเมื่อไม;มีตำแหน;ง ในการประชุมของอำเภอก็จะส;งระดับปฏิบัติการเขDาร;วมประชุม ซึ่งไม;
มีอำนาจตัดสินใจเท;าไรนัก กลับมาจึงขับเคลื่อนใหDเปaนจริงไดDยาก แต;เมื่อวางยุทธศาสตร\ใหD “หัว” เปaนหลักใน
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การขับเคลื่อน เปaนผูDกุมนโยบายทDองถิ่น มีอำนาจตัดสินใจไดDเลย ทำใหDการขับเคลื่อนงานเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย;างเห็นไดDชัด
สรDางกลไกขับเคลื่อนในระดับทDองถิน่
การทำงานที่จะขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยบนถนนใหDเกิดขึ้นจริงนั้น การขับเคลื่อนจากศปถ. อำเภอ
เพียงฝ‹ายเดียวไม;เพียงพอที่จะผลักใหDเกิดความสำเร็จไดD โดยเฉพาะเมื่อตDองผลักดันกับชุมชน ทั้งการเปลี่ยนแปลง
เรื่องคน การสรDางสภาพแวดลDอมทั้งทางกายภาพ และสังคม และระบบต;าง ๆ การทำงานในครั้งนี้จึงตDองพึ่ง องค\
ปกครองส;วนทDองถิ่นที่มีความใกลDชิดกับชุมชนมากกว;า และเหนียวแน;นกว;า เพื่อที่จะช;วยขับเคลื่อนคน และ
สภาพแวดลDอมทั้งกายภาพ และสังคมในพื้นที่ โดยภาครัฐสนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวขDองกับระบบ
บทเรียนของการขับเคลื่อนใหDเกิดสัมฤทธิ์ผล คือ การจัดตั้งคณะกรรมการในระดับพื้นที่ โดยมีนายก
องค\กรปกครองส;วนทDองถิ่นในแต;ละพื้นที่เปaนประธาน มีหนDาที่ขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนน พรDอมทั้ง
จัดประชุมเพื่อทำความเขDาใจเป_าหมาย และกระบวนการทำงาน พรDอมทั้งการตั้งงบประมาณของทDองถิ่นในการ
ขับเคลื่อนใหDเกิดผลไดDจริง โดยไม;ไดDใชDกระบวนการสั่งการ แต;ใชDกระบวนการสรDางความเขDาใจ ทำใหDเห็น
ความสำคัญ จนเกิดความตระหนัก และพรDอมจะขับเคลื่อนเรื่องนี้กับทDองที่ คือ หน;วยงานราชการที่มีส;วน
เกี่ยวขDองอย;างจริงจัง
วางภาพฝ`นอย;างเปaนรูปธรรม
การจะสรDางการมีส;วนร;วมกับองค\กรปกครองส;วนทDองถิ่นใหDเกิดความสำเร็จนั้นจะตDองทำใหDผูDรับผิดชอบ
หลักมองเห็นความสำคัญ มีใจกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนก;อน เพื่อจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย;างจริงจัง และ
ต;อเนื่อง บทเรียนจากเกDาเลี้ยวทำใหDเห็นว;า สิ่งหนึ่งที่จะสรDางความสนใจ ตระหนักจนเกิดพลังในการขับเคลื่อนคือ
การชี้ใหDเห็นถึงประโยชน\ หรือความสำเร็จที่จะไดDรับอย;างเปaนรูปธรรม โดยมีการนำเสนอตัวอย;างที่เปaนจริงว;า
หากดำเนินการเช;นนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคืออะไร มีภาพประกอบใหDเห็นชัดเจนว;าภาพฝ`นที่เปaนจริงนั้นจะเปaน
อย;างไร และจะเกิดขึ้นไดDหากมีการขับเคลื่อน ผลักดันอย;างจริงตังจากในส;วนองค\กรปกครองส;วนทDองถิ่นไดDเขDา
มาทำงานร;วมกับหน;วยงานภาครัฐที่มีส;วนเกี่ยวขDอง โดยประธาน คือ นายอำเภอช;วยขับเคลื่อน ติดตาม หนุน
เสริมอย;างเต็มศักยภาพ
ผลักดันใหDเกิดแผนยุทธศาสตร\
บทเรียนที่สำคัญอีกหนึ่งบทเรียน คือ การขับเคลื่อนเพื่อใหDประเด็นความปลอดภัยนี้เขDาไปอยู;ในแผน
ยุทธศาสตร\ของอำเภอ เนื่องจากป`ญหาที่พบอย;างมากคือ การยDายออกจากพื้นที่ของผูDรับผิดชอบงาน หลายพื้นที่
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ในการขับเคลื่อนพบป`ญหาว;า นายอำเภอที่ขับเคลื่อนงานไดDอย;างแข็งขัน งานกำลังไปไดDดี แต;ตDองยDายพื้นที่ และ
เมื่อคนใหม;เขDามาไม;ไดDสนใจในประเด็นนี้ทำใหDการขับเคลื่อนงานตDองหยุดชะงักลง
ดังนั้นการขับเคลื่อนงานจึงควรทำใหDเกิดระบบการทำงาน มากกว;าการใหDงานนี้ติดกับบุคคล และ
ทางออกหนึ่งคือ การผลักเขDาสู;ยุทธศาสตร\ของจังหวัด ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร\นี้จะเปaนการทำใหDประเด็น
เรื่องความปลอดภัยถูกบรรจุเขDาไปในระบบการทำงานของอำเภอที่ตDองขับเคลื่อนใหDเกิดขึ้นจริง เนื่องจาก
ยุทธศาสตร\เปaนเหมือนเข็มทิศในการขับเคลื่อนงานของแต;ละจังหวัด ซึ่งไม;ว;าใครจะเขDามา เมื่อมีแผนยุทธศาสตร\
แลDวก็จะตDองขับเคลื่อนใหDเรื่องนี้เกิดขึ้นตามแผนใหDไดD
ขDอมูล และบทเรียนที่ไดDคือเครื่องมือสำคัญ
เครื่องมือสำคัญของการขับเคลื่อนยังคงเปaนเรื่องขDอมูลที่สามารถสะทDอนใหDเห็นสถานการณ\ที่เกิดขึ้น
เปaนตัวตั้งตDนของการวิเคราะห\ป`ญหา และมองเห็นความสำคัญ สรDางความตระหนักในเรื่องนี้ อีกทั้งยังช;วยใหD
มองเห็นกระบวนการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นจากการถอดบทเรียน ดังนั้นการทำงานเรื่องขDอมูลจึงสำคัญอย;างยิ่ง
โดยเนDนที่ 2 กระบวนการคือ
3. การสอบสวนเชิงลึก ที่จะตDองมีหน;วยงานที่เกี่ยวขDองร;วมกันทำงานเมื่อเกิดกรณีขึ้นมา โดย
หน;วยงานหลักคือ โรงพยาบาล และตำรวจ ที่จะตDองเขDาไปสอบสวนเพื่อเก็บขDอมูลใหDไดDมากที่สุด
ในมุมของแต;ละฝ‹าย และนำขDอมูลมาเทร;วมกัน พรDอมทั้งร;วมหาสาเหตุของป`ญหา ซึ่งจะช;วย
ขับเคลื่อนใหDเกิดการแกDป`ญหาไดDอย;างรวดเร็ว และทันท;วงที
“โรงพยาบาลไดLจัดกลุ'มไลนY EMSเกLาเลี้ยว ในกลุ'มไลนYไม'ใช'เฉพาะมีโรงพยาบาลมีกูLภัย 2 ที่เรา
จะมีเนLนเรื่องของอำเภอ ทLองถิ่นเขLามาในกลุ'มไลนYแลLวก็มีตำรวจ เราจะเชิญผูLที่มีส'วนเกี่ยวขLอง
เรื่องถนน เรื่องของการสอบสวน พอมีเกิดเหตุสำหรับโรงพยาบาลเกLาเลี้ยวเขตอำเภอเกLาเลี้ยว
ในการเขLาถึงของอุบัติเหตุเราเกือบ 100% เพราะว'าบูรณาการร'วมกับตำรวจ เมื่อเกิดเหตุ 1
คือถLาผูLเกิดเหตุไม'โทรเขLา 199 ก็จะโทร 191 เมื่อตำรวจรูLก็จะแจLงกูLภัย แจLงโรงพยาบาลเขLาไป
ตรวจสอบเหตุ เมื่อเสร็จจะมีการโพสตYในไลนY ตัวอย'างเช'นสมมติว'ามีเหตุที่กูLภัยไปรับหรือ
โรงพยาบาลไปรับแลLวเราพบว'าเกิดจากสายไฟไม'สว'างหรือทำถนนหมายถึงว'าเรามีการทำถนน
ช'วงนั้นก็จะมีโพสตYไป พอโพสตYไปการแกLไขไวมากไม'ถึง 24 ชม. ทLองถิ่นก็จะรายงานมาแลLวว'ามี
การปรับสถานที่แลLว มีการติดไฟมีการปรับถนน ตรงนี้จะช'วยบูรณาการในเรื่องของจุดเสี่ยงไดL
ในทีมของโรงพยาบาลมองปNญหาว'า 1 คือในเรื่องการสอบสวนตLองยอมรับว'าบางทีทีมจังหวัด
หรือทีมอำเภอจะเขLาไปฃเมื่อมีเหตุใหญ' เช'นเหตุเสียชีวิตคนเดียวหรือเกิดเหตุไม'มีผูLเสียชีวิตแต'
ว'ามีผLเสียหาย2-4 ราย ตรงนี้จะมีการรายงานกับ ศปถ. จ. และมาคุยกันในเวที จะมีการประชุม
อนุกรรมการแลLวก็มีสอบสวนย'อย แลLวพอเสร็จแลLวเราคุยกันถึงว'าที่เราจะมาลงสอบสวนแลLว
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เราจะคุยกันทุกเดือนจะเปTนทีมใหญ'หรือทีมย'อย ท'านนายอำเภอก็บอกว'าขอดูก'อนว'าเคสเยอะ
มั้ย ถLาเคสเยอะอนุกรรมการย'อยอาจจะไม'เพียงพอตLองมีเรื่องของอนุกรรมการใหญ'เขLามามี
ส'วนเกี่ยวขLองในเรื่องของการหารณรงคYหรือการหาวิธี โรงพยาบาลจะใหLขLอมูลยกตัวอย'างที่
ผ'านมาเราเกิดอุบัติเหตุช'วง 2 ป;ที่แลLว เราเกิดอุบัติเหตุเสLนตำบลมหาโพธิ์เราพบว'าไฟมันไม'
สว'าง ก็เอามาคุยกันในที่ประชุมนายกของที่มหาโพชเขาก็เห็นความสำคัญเขาก็ตั้งงบแลLวก็ติดไฟ
ที่ตามซอยทุกซอยเลย ก็จะมีไฟใหLแสงสว'างหลังจากนั้นก็ไม'ไดLมีเหตุใหญ'ที่เกิดอุบัติเหตุจาก
เรื่องของแสงไฟ” ศิริภรณ\ ศรศักคำ
นี่เปaนหนึ่งตัวอย;างของขDอมูลที่สามารถสรDางการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพใหDเกิดขึ้นไดDอย;างรวดเร็วดDวย
การทำงานเปaนทีม ในขณะเดียวกันขDอมูลเหล;านี้จะถูกนำเขDาที่ประชุม เพื่อทำใหDผูDที่มีส;วนเกี่ยวขDองมองเห็น
สถานการณ\อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในทDองที่ดDวย ซึ่งจะช;วยสรDางความตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อน
ประเด็นนี้อย;างจริงจัง เพื่อขับเคลื่อนสรDางการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในพื้นที่ต;อไป
นอกจากนี้ความโดดเด;นของเกDาเลี้ยว คือ การถอดบทเรียนการทำงานร;วมกัน เพื่อใหDเห็นจุดแข็ง ขDอที่
ตDองพัฒนา ปรับปรุงในการทำงานของตนเอง หรือระหว;างการประสานงาน พรDอมทั้งเสนอแนวทางการทำงาน
ร;วมกัน เพื่อใหDการขับเคลื่อนนั้นเกิดประสิทธิภาพทั้งในเรื่องความรวดเร็ว ความพรDอมเพรียง ความสมบูรณ\ของ
ขDอมูล เพื่อใหDสามารถนำมาสู;การแกDป`ญหาที่แทDจริงไดD
“สำหรับแผนในส'วนของการร'วมมือทางถนนก็คือเราไดLมีการทำไวLหลังจากที่ไดLมีการพูดคุยถอดบทเรียน
ในส'วนของการดำเนินการมาแลLวเนี่ยเราก็จะพบปNญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นว'าเรายังขาดอะไรที่ยัง
เปTนปNญหาและอุปสรรค ส'วนหนึ่งก็คือกระบวนการจัดทำแผน เราพบว'าก'อนหนLานี้เราไม'มีการรวบรวม
ขLอมูลในส'วนของสถิติการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเราจะเก็บเฉพาะเทศกาล ป;ใหม'สงกรานตY มันก็ยังไม'สะทLอนใน
ส'วนของการดำเนินการของเราไดLอย'างชัดเจน เนื่องจากว'าการดำเนินการต'าง ๆ จะชัดเจนตLองทำสักป;
ถึงจะทำใหLรูLว'าอุบัติเหตุเราลดลงหรือเพิ่มขึ้นมากนLอยแค'ไหนซึ่งอันนี้ก็มาจากกระบวนการการถอด
บทเรียน เราก็ไดLเขLามาเริ่มดำเนินการที่จะจัดเก็บรวบรวมขLอมูลประสานโรงพยาบาลรวบรวมขLอมูล การ
บังคับใชLกฎหมายก็จะขอขLอมูลจากทางเจLาหนLาที่ตำรวจเขLามารวบรวมขLอมูลสถิติของเรา เราก็จะทำเปTน
แผนที่จะดำเนินการในแต'ละช'วงเวลาโดยเราจะมีการพูดคุยในส'วนของคณะทำงานตามวงรอบอาจจะ 3
เดือน 1 ครั้ง มีการมาพูดคุย เวLนแต'ว'าเรามีประเด็นหรือนโยบายที่สำคัญที่จะตLองดำเนินการ จะถี่หน'อย
ในส'วนของการดำเนินการซึ่งจากขLอมูลเหล'านี้นำมาจัดทำเปTนแผนรวบรวมไวLในการดำเนินการในแต'ละ
ป;ซึ่ง และแผนจะเปTนแผนหลักที่จะไดLดำเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูLบริหารต'าง ๆ ก็สามารถ
นำเสนอที่จะดำเนินการต'อเนื่องไดL” วีระศักดิ์ ทามิน
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อำเภอไพศาลี การขับเคลื่อนที่เอาชุมชนเปYนตัวตั้ง
การขับเคลื่อนเพื่อความปลอดภัยทางถนนของอำเภอไพศาลี เปaนการขับเคลื่อนเพื่อตDองการลดอุบัติเหตุ
โดยมีการทำงานขับเคลื่อนทั้งในชุมชน โดยใชDการตั้งด;านเพื่อป_องกันอุบัติเหตุ และการทำงานกับโรงเรียนใน
ประเด็นเรื่องหมวกกันน็อค โดยใชDรูปแบบการขับเคลื่อนที่ไม;เปaนทางการนัก และใชDฐานของชุมชน หรือพื้นที่เปaน
ตัวตั้ง เพื่อสรDางความเขDาใจ และขับเคลื่อนงานออกมาใหDเกิดผลมากที่สุด
“อำเภอไพศาลีตั้งแต'ป; 60 จนถึงป; 63 โดยเฉพาะช'วงเทศกาลป;ใหม' สงกรานตY ค'อนขLางประสบผลสำเร็จ
หลายครั้งที่เราไม'มีการเกิดอุบัติเหตุเลยตั้งแต'ป; 60 เปTนตLนมา อาจจะมีเกิดอุบัติเหตุบLางก็ไม'ไดLมีหลาย
ครั้ง เสLนทางในพื้นที่มีเสLนหลักคือถนนหมายเลข 11 คืออินทรYบุรี เขาทราย มีระยะทาง 10 กิโลเมตร
ในช'วงของไพศาลีหนองบัว และมีเสLนทางหลวง 304 ไพศาลีออกวังพิกุล ตรงนี้ประมาณ 40 กิโลเมตร
แลLวก็เสLนเกษตรไทยตากฟ^า-ไพศาลีประมาณ 30 กว'ากิโลเมตร เสLนหลักมีไม'มากทำใหLการเกิดอุบัติเหตุ
นLอยและสามารถควบคุมการเกิดอุบัติเหตุไดLง'าย เราก็มีแผนงาน มีการบังคับใชLกฎหมายโดยค'อนขLาง
เคร'งครัดในช'วง 2-3 ป;มา โดยการรวมกันร'วมกันระหว'างตำรวจ อำเภอ ทLองถิ่น และสาธารรสุข มีการ
กวดขันวินัยจราจรมีการตั้งจุดตรวจด'านตรวจ ทั้ง 2 สภ. (สภ.ไพศาลี และสภ.ตะครLอ) มีการบังคับใชL
กฎหมายอย'างเคร'งครัด มีการรณรงคYตลอดต'อเนื่อง การตั้งด'านมีวันจันทรYถึงศุกรYหมุนเวียนไปตาม
สภาพพื้นที่ โดยเฉพาะหนLาโรงเรียนไพศาลีซึ่งอยู'หนLาที่ว'าการอำเภอ โดยเฉพาะช'วงเทศกาลสงกรานตY
หรือป;ใหม'เรามีด'านชุมชน ด'านชุมชนอำเภอไพศาลีมีต'อเนื่องเลยทุกป;เลยก็ว'าไดL โดยใชLงบประมาณจาก
ทLองถิ่นบLาง ใชLบูรณาการจากงบส'วนอื่น ๆ เช'น ใชLงบประมาณตั้งกวดขันเรื่องของยาเสพติด โดยมีทั้ง
กำนัน ผูLใหญ'บLาน เปTนผูLร'วมดำเนินการดLวย โดยไดLนำประเด็นจราจรเขLาไปผนวกกับเรื่องยาเสพติดกับ
ทุกหมู'บLาน โดยดำเนินการเดือนละอย'างนLอย 3-4 ครั้ง และมีการกำชับว'าถLาเราไปตั้งจุดตรวจหรือด'าน
เราจะไม'แจLงใหLประชาชนในพื้นที่ทราบ ทำใหLในพื้นที่แต'เดิมอาจจะมีรถโดยเฉพาะที่มีปNญหาแรกๆ 2-3
ป;ที่ผ'านมาคือกลุ'มวัยรุ'นมีการขี่รถซิ่ง ส'วนหนึ่งทำใหLเกิดอุบัติเหตุสูง ปNจจุบันแทบไม'มีเลยไม'มีการ
รLองเรียนเรื่องพวกนี้เลย เรามีการตั้งด'านชุมชนทุกหมู'บLานทุกตำบล โดยไดLรับงบส'วนหนึ่งจากทาง
ศวปถ. จำนวน 25,000.- บาท ที่ไปทำเรื่องการของตำบลปลอดภัย เราเลือกตำบลตะคLอ เนื่องจากไกล
และมีจำนวนหมู'บLานมากถึง 18 หมู'บLาน โดยไปพูดคุยกับชาวบLานพยายามตั้งจุดตรวจโดยต'อเนื่อง ซึ่ง
ไดLรับความร'วมมือจากทั้งทLองถิ่นทั้ง สภ.ตะครLอ อบต. ก็ และนำงบประมาณส'วนหนึ่งไปอบรมใหLกับ
โรงเรียนมัธยม ซึ่งในพื้นที่มีทั้งหมด 3 แห'ง โรงเรียนตะครLอ ไพศาลีพิทยา และวังข'อย โดยเฉพาะวังข'อย
ที่ขอรับงบอีก 25,000.- เพื่อไปดำเนินการเองในพื้นที่ นอกจากนี้มีแผนขยายไปทำที่เทศบาลดLวย
เนื่องจากเทศบาลไพศาลีตอนนี้มีการจราจรหนาแน'น และเปTนศูนยYกลางของอำเภอก็ ถLาเราทำสำเร็จจะ
สามารถเปTนตLนแบบนำร'องใหLตำบลอื่น ๆ ไดL
59

ส'วนที่บอกว'าเรื่อง 5 ขั้นตอน ที่จริงผมทำแบบลูกทุ'งๆที่จริงเปTนเรื่องของเรารูLอยู'แลLวว'าก'อนจะไป
ดำเนินการเราตLองวิเคราะหY มีการตั้งเป^าหมายต'างๆมีการที่จะเมื่อเกิดลักษณะอย'างนี้ในพื้นที่ไม'มีการ
สวมหมวกกันน็อคจะทำยังไง ฉะนั้นเราก็กำหนดกิจกรรมอย'างที่บอกครับว'าส'วนหนึ่งคือการรณรงคY การ
ประชาสัมพันธYแลLวก็บังคับใชLกฎหมาย รณรงคYไปสักพักตLองมีการบังคับใชLกฎหมายอย'างเขLมขLน การ
บังคับใชLกฎหมายจะใหLทางเจLาหนLาที่ตำรวจทำฝeายเดียวผมว'าสำเร็จยาก ก็คงตLองใชLหลายๆหน'วย
ร'วมกันบางอย'างเราไม' โดยเฉพาะเราทำอยู'ที่หนLาโรงเรียนไพศาลีเมื่อก'อนจะมีเด็กนักเรียนไม'สวมหมวก
บLาง ขับขี่กัน 3 คนบLาง เราใชLบูรณาการหลายๆส'วนมาช'วยกันแรกๆเราตักเตือน แต'ตอนนี้เราก็ตักเตือน
แลLวดำเนินการบังคับใชLกฎหมาย ปNจจุบันนี้ก็มีการใส'หมวกกันน็อคแลLวเราทำโดยต'อเนื่องจริงๆ
เพราะฉะนั้นทำใหLเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เราถือว'านLอยแลLวก็เราทำต'อเนื่องแลLวมีการประชุมตามหLวงเวลา
ที่เหมาะสม อาจจะ 2 เดือน 3 เดือน ในการประชุมจะระดม ช'วยวิเคราะหYว'าตรงไหนที่เปTนปNญหา จุด
เสี่ยง ซึ่งจะตLองทำป^ายตักเตือน และจะมีการดำเนินการแกLไขโดยใชLงบจากส'วนนั้น ๆ หรือว'าทLองถิ่นเขLา
มาแกLปNญหาใหLเรา
ตัวอย'างของการวิเคราะหYโดยใชLเครื่องมือนั้น ปNญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่คือการไม'สวมหมวกกันน็อค จึง
วิเคราะหYไปว'าว'า การไม'สวมหมวกกันน็อค โดยเฉพาะโรงเรียนไพศาลีและรวมถึงประชาชนในพื้นที่
ใกลLเคียงในชุมชนดLวย จึงมีการตั้งเป^าจะตLองทำใหLเขาสวมหมวกเราใหLไดL จึงมาร'วมประเมินว'าหากเราตั้ง
เป^าแค'ช'วงเวลาหนึ่งเขาอาจจะไม'ไดL พรLอมกับวิเคราะหYปNจจัยที่ไม'สวมหมวก เช'นบางคนอาจไม'มีหมวก
ทั้งที่หมวกราคาไม'กี่รLอย แต'สำหรับบางคนโดยเฉพาะชาวบLานอาจจะไม'มีเลย จึงมีการตั้งเป^าขอรับการ
สนับสนุนจากส'วนต'าง ๆ ทางอำเภอเคยไดLรับงบประมาณเคยไดLรางวัลในเรื่องของการป^องกันอุบัติเหตุ
ดีเด'น ไดLเงินรางวัลจำนวน 100,000.- บาท จึงใชLงบนี้ไปกับการจัดอบรมโดยเนLนกลุ'มนักเรียน เยาวชน
เปTนหลัก และส'วนหนึ่งนำไปซื้อหมวกกันน็อคมอบใหLโรงเรียน แลLวก็ไปสำรวจโรงเรียนว'าโรงเรียนไหนที่
มีนักเรียนที่มีฐานะยากจนไม'มีหมวกก็ใหLโรงเรียนพิจารณามอบใหLเลย เราก็มีกิจกรรมแบบลูกทุ'งก็คือตั้ง
ด'านบังคับใชLกฎหมาย อาจจะตั้งหนLาโรงเรียนบLางในซอยบLาง เราไม'ไดLตั้งด'านใหญ'เสียทีเดียว แต'มีหลาย
ด'านตั้งแต'ในชุมชน ในซอย แลLวก็รับขLอมูลจากชาวบLานตรงไหนบLางที่เด็กขี่ผ'าน เราก็กำหนดรูปแบบโดย
ใชLส'วนราชการ ตำรวจ ปกครอง กำนัน ผูLใหญ'บLาน อปภร. เจLาหนLาที่สาธารณสุข อสม. เราไปร'วมกันตั้ง
ด'านในการกวดขัน แลLวก็ประเมินผลเราประเมินผลก็ทราบแลLวครับว'าเมื่อทำไปในหLวงเวลาหนึ่งเดือน
สองเดือนผลเปTนยังไง เด็กก็มีการสวมหมวกกันมากขึ้นบางคนเด็กอายุ 3-4 ขวบ ก็ยังมีหมวกใบเล็ก ๆ
สวมเราเก็บภาพไวLหมด อันนี้เปTนสิ่งที่สะทLอนว'าเราทำงานแลLวทางชาวบLานเห็นประโยชนYแลLวใหLความ
ร'วมมือเพราะเราทำอย'างจริงจังและต'อเนื่องครับ” เชิดชาย สังข\พะหะ
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การขับเคลื่อนของคณะทำงานระดับอำเภอของไพศาลีจึงแตกต;างตรงที่ ใชDกระบวนการที่ใกลDชิดชุมชน
และนำเอาหลักการของเครื่องมือไปปรับใชDในการทำงานชุมชน แต;ใชDป`ญหา ความตDองการของคนในชุมชนเปaน
หลักในการหาประเด็นเพื่อขับเคลือ่ นสรDางความปลอดภัยใหDเกิดขึ้นในชุมชนไดD
บทเรียนที่มองเห็นไดDจากการขับเคลื่อนของอำเภอไพศาลี
- เป_าหมายไม;ตDองใหญ; แต;ชัดเจน
การขั บ เคลื ่ อ นทำงานเรื ่ อ งการสรD า งความปลอดภั ย ทางถนนนั ้ น เปa น เรื ่ อ งที่ ก วD า งในการ
ขับเคลื่อน ซึ่งสามารถทำงานไดDหลายมิติ ทั้งในเรื่องการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลDอมทางการภาพ
การทำงานกับโครงสรDางทางสังคม เช;นการสรDางกฎเกณฑ\ของชุมชน หรือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในใชDถนนร;วมกันเพื่อสรDางความปลอดภัย ซึ่งประเด็นเหล;านี้เปaนประเด็นที่ใหญ;และ
กวDาง การขับเคลื่อนจะตDองใชDพลังในการทำงานอย;างมาก
การขับเคลื่อนของอำเภอไพศาลี เปaนตัวอย;างที่ดีของการขับเคลื่อนดDวยประเด็นเล็ก แต;
ชัดเจน คือ การขับเคลื่อนเรื่องหมวกนิรภัย โดยตDองการใหDเกิดการใชD 100% ซึ่งเปaนประเด็นที่
เล็กเมื่อเทียบกับประเด็นเรื่องความปลอดภัย แต;ความเล็กนี้ดีตรงที่คนทำงานมองเห็นเป_าหมาย
ชัด สามารถสื่อสารกับคนในชุมชนว;าตDองการใหDเกิดพฤติกรรมอะไร ซึ่งสามารถนำไปสู;การ
ปฏิบัติไดDง;าย เกิดผลลัพธ\ที่น;าพอใจ ซึ่งสามารถขยับไปสู;ประเด็นอื่นไดDง;ายขึ้นหากมีความชัดเจน
และไม;ยากจนเกินไปเช;นนี้
- ใชDพื้นที่เปaนตัวตั้ง (กำหนดประเด็น และกลุ;มเป_าหมาย)
การใชDพื้นที่เปaนตัวตั้ง จะเห็นชัดว;า ประเด็นของการขับเคลื่อน เกิดขึ้นจากการมองป`ญหาของ
ชุมชน ซึ่งไม;ใหDความสำคัญ และมีผลต;อการเกิดอุบัติเหตุที่ตDองสูญเสียรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นการ
ขับเคลื่อนที่ใชDป`ญหาของชุมชนเปaนตัวตั้งจึงทำใหDมีขDอมูลเชิงประจักษ\ที่มองเห็นชัดถึงผลดี
ผลเสียที่กระทบตัวเขาไดDอย;างมาก การทำงานที่เกิดขึ้นจึงตอบโจทย\การแกDป`ญหาในชุมชน ที่
คนในชุมชนเองก็ตDองยอมรับว;าละเลย และพรDอมที่จะปฏิบัติตามหากมีการกวดขัน จนสามารถ
สรDางใหDประเด็นนี้เขDาไปอยู;ในชีวิตประจำวันไดD
และการขั บ เคลื ่ อ นตามประเด็ น ของชุ ม ชนเปa น หลั ก นี ่ เ อง ที ่ ท ำใหD ส ามารถวิ เ คราะห\
กลุ;มเป_าหมายที่เกี่ยวขDองไดDอย;างชัดเจน ว;าเปaนกลุ;มเป_าหมายใดบDางในการขับเคลื่อน ดังนั้น
การทำงานขับเคลื่อนในครั้งนี้จึงไม;ไดDมีเพียงการขับเคลื่อนเรื่องการป_องปรามดDวยการตั้งด;าน
เท;านั้น แต;เปaนการทำงานกับโรงเรียนในการสรDางจิตสำนึก ตระหนักในความสำคัญของการใส;
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หมวกกันน็อค และที่สำคัญคือ การทำงานกับระบบเพื่อจัดหาหมวกกันน็อคสำหรับคนที่ไม;
สามารถจัดหามาไดD เกิดกำลังที่มี ซึ่งจะช;วยใหDการแกDไขป`ญหาสามารถเปaนจริงไดD จากการมอง
เชิงระบบทุกส;วน และแกDไขอย;างรอบดDานไดD
- ดึงการมีส;วนร;วม บูรณาการทุกภาคส;วน
การทำงานขับเคลื่อนของไพศาลี เห็นไดDชัดในเรื่องการบูรณาการ ทั้งหน;วยงาน และประเด็น
โดยไม;หลุดจากเป_าหมายทีต่ อD งการ กล;าวคือ ในกระบวนการทำงานขับเคลื่อน ซึ่งมีความชัดเจน
ถึงการทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยมีจุดเนDนเรื่องการสวมหมวกนิรภัย ทำใหDมองเห็นชัดถึงตัวผูD
เล;นที่จะตDองเขDามาร;วมขับเคลื่อนจากหน;วยงานต;าง ๆ ซึ่งทำใหDมองเห็นบทบาทของตนเอง
ชัดเจนมาก การทำงานร;วมกันจึงสามารถสอดประสานการทำงานไดDอย;างดี มองเห็นเป_าหมาย
เดียวกันที่จะขับเคลือ่ นใหDไปถึง
นอกจากนั้นยังมีการบูรณาการเชิงประเด็น เช;นการตั้งด;านตรวจยาเสพติด ก็นำเอาเรื่อง
หมวก หรือความปลอดภัยทางจราจรเขDาไปดDวย การทำงานจึงสามารถจบไดDในด;านเดียว ไม;เกิด
การแยกส;วนใหDผูDรับบริการยินดีใหDความร;วมมือ จนเกิดความสำเร็จของการขับเคลื่อน มองเห็น
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดDชัด
2.4 เสHนทางสูMถนนปลอดภัย จังหวัดนMาน : การขับเคลื่อนโดยโครงสรHางทางการกับบทเรียนการทำงานสูM
ความสำเร็จ
จั ง หวั ด น; า นเปa น จั ง หวั ด ที ่ ข ั บ เคลื ่ อ นในรู ป แบบของโครงสรD า งอย; า งเปa นทางการ โดยมี ปภ.เปa นผูD
ประสานงานหลักในการขับเคลื่อน และดำเนินโครงการไปยัง 15 อำเภอในจังหวัด ซึ่งการดำเนินงานตาม
โครงสรDาง เปaนลักษณะของการสั่งการจากจังหวัด สู;อำเภอ และอำเภอสู;ทDองถิ่น เพื่อขับเคลื่อนใหDเกิดกลไกของ
คณะทำงานทุกระดับ เพื่อใหDเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสู;การสรDางความปลอดภัยทางถนนใหDเกิดขึ้นถึงใน
ระดับชุมชน ขDอดีของการทำงานแบบสั่งการคือ ความรวดเร็ว และครบของการจัดตั้งกลไกในการขับเคลื่อนที่
เกิดขึ้น และก็มีอุปสรรคในหลายเรื่องที่ทำใหDการขับเคลื่อนเกิดป`ญหา และไม;สามารถตอบโจทย\เรื่องความยั่งยืน
ที่เกิดขึ้นมากนัก ดังนั้นจากการทำงานของจังหวัดน;าน ทั้งในขDอดีที่เกิดขึ้น และป`ญหาที่ทำใหDการขับเคลื่อนไม;
สามารถบรรลุผลไดDนั้น ทำใหDมองเห็นบทเรียนของการขับเคลื่อนที่สำคัญดังนี้
- การสรDางทัศนคติ มุมมองต;อการมองเห็นความสำคัญของประเด็นความปลอดภัยทางถนน
จุดเริ่มตDนของการขับเคลื่อนอย;างมีพลังคือ การสรDางมุมมอง ทัศนคติของคนทำงานใหDมองเห็น และ
ตระหนักในความสำคัญของการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนน ว;าเปaนเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่ง
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ในการสรDางคุณภาพชีวิต ความเปaนอยู;ของคนในทDองที่ ซึ่งเปaนบทบาทภารกิจของแต;ละหน;วยงาน
เช;นกัน ซึ่งการสรDางวิธีคิดใหDมองเห็นความสำคัญเช;นนี้ จะทำใหDหน;วยงานที่เกี่ยวขDองใหDความสำคัญ
ต;อการขับเคลื่อนในประเด็นนี้เปaนหลัก พรDอมที่จะขับเคลื่อนโดยไม;รูDสึกว;าเปaนภาระที่ตDองดำเนินการ
เพิม่ และใหDความร;วมมือในการทำงานร;วมกันเพื่อสรDางการเปลี่ยนแปลงใหDเกิดขึ้นในพื้นที่ไดD
การเปลี่ยนวิธีคิด มุมมองนั้นเปaนจุดเริ่มตDนที่ไม;เพียงจะตDองดำเนินงานกับคณะทำงานในแต;ละ
ระดับเท;านั้น แต;จะตDองดำเนินการกับคนในพื้นที่ หรือชุมชนดDวยเช;นเดียวกัน ซึ่งหากเขามองเห็น
ความสำคัญตรงนี้ก็จะทำใหDเขาเองสามารถระเบิดจากขDางใน พรDอมที่จะขับเคลื่อนเพื่อสรDางการ
เปลี่ยนแปลงใหDเกิดขึ้นอย;างยั่งยืนในพื้นที่ของเขาไดD
ดังนั้นกระบวนการที่สำคัญอย;างหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหDมองเห็น และใหDความสำคัญ
กับการสรDางความปลอดภัยทางถนนเปaนเรื่องแรกที่ขับเคลื่อนคือ การใชDขDอมูลของสถานการณ\ที่
เกิดขึ้นในการทำใหDมองเห็นภาพสถานการณ\ของป`ญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสรDางความตระหนัก และ
มองเห็นว;าเรื่องนี้เปaนเรื่องสำคัญไม;ต;างจากเรื่องอื่นเช;นกัน
- การมีตัวชี้วัดประเด็นความปลอดภัยทางถนน เปaนหนึ่งในตัวชี้วัดหลักของหน;วยงาน องค\กรที่
เกี่ยวขDอง
การขับเคลื่อนงานที่เกิดขึ้นตามโครงสรDางนั้น ป`ญหาหนึ่งที่ปฏิเสธไม;ไดDคือ ผลงานที่จะตDองตอบตาม
ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นในบทบาทภารกิจที่หน;วยงานไดDรับ ในขณะที่การขับเคลื่อนประเด็นความปลอดภัย
ทางถนนนั้นไม;ไดDเปaนตัวชี้วัดหลักในการทำงานของหน;วยงาน อาทิ ในกลุ;มปลัดอำเภอ ซึ่งมีภารกิจใน
การทำงานมากมายอยู;เดิม แต;ตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยทางถนนไม;ไดDเปaนตัวชี้วัดหลักในการทำงาน
ของปลัดอำเภอ ดังนั้นเมื่อภารกิจงานของตนเองที่มีตัวชี้วัดชัดเจน และมีปริมาณมาก การขับเคลื่อน
ในเรื่องความปลอดภัยทางถนนจึงถูกมองว;าเปaนภาระที่เพิ่มเติมเขDามา ซึ่งทำใหDการทำงานในประเด็น
กังกล;าวถูกใหDความสำคัญรองลงมาจนถึงใหDความสำคัญนDอยมาก การขับเคลื่อนในเรื่องนี้จึงเปaนเรื่อง
ทีหลังเสมอ
หากโครงการสามารถขับเคลื่อน สรDางความเขDาใจกับหน;วยงานตDนสังกัด หรือสามารถทำใหD
ประเด็นความปลอดภัยทางถนนเปaนวาระแห;งชาติที่ทุกหน;วยงานตDองใหDความสำคัญ และผลักดันใหD
มีตัวชี้วัดในเรื่องนี้อย;างชัดเจน จะยิ่งเปaนประโยชน\กับการขับเคลื่อนงานตามโครงสรDาง แต;ละ
หน;วยงานไม;รูDสึกว;าเปaนภาระ หรืองานฝาก แต;เปaนงานที่ตDองใหDลำดับความสำคัญเปaนลำดับตDน
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- การทำงานกับขDอมูลอย;างชาญฉลาด
การทำงานกับขDอมูลใหDไดDผล จะตDองมีการวิเคราะห\กลุ;มเป_าหมายที่จะตDองใชDขDอมูลว;า ขDอมูลใน
ลักษณะใดจึงจะส;งผลต;อการขับเคลื่อนอย;างมีพลัง ดังนั้นการจะทำใหDขDอมูลที่มีเกิดประสิทธิภาพใน
การขับเคลื่อน จึงตDองมองเห็นว;าขDอมูลแบบไหนที่สามารถทำใหDกลุ;มเป_าหมายมองเห็นภาพ เกิด
ความตระหนักไดD เช;น หากใชDขDอมูลเพื่อสรDางความตระหนักในชุมชน ขDอมูลจำนวนสถิติของการเกิด
อุบัติเหตุอาจไม;จำเปaนเท;าขDอมูลเชิงเรื่องเล;า ใหDมองเห็นความสูญเสีย ผลกระทบที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
ในพื้นที่อาจไม;ไดDมีจำนวนอุบัติเหตุมากมายเท;าใดนัก จำนวนอุบัติเหตุที่นDอยนั้นส;งผลต;อการใหD
ความสำคัญกับเรื่องนี้เปaนเรื่องหลังจากเรื่องอื่นที่มองเห็นชัดกว;า มีผลกระทบมากกว;า ดังนั้นการจะ
สรDางความตระหนักจึงตDองเปaนเรื่องราวที่สรDางความสะเทือนใจ กระทบใจจะไดDผลมากกว;า ใน
ขณะเดียวกัน หากตDองการใชDขDอมูลกับกลุ;มที่ขับเคลื่อน เช;นในวงประชุมของจังหวัด หรือประชุมกับ
ผูDว;าราชการจังหวัด การใชDขDอมูลสถิติเปaนเรื่องสำคัญที่จะทำใหDเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือขDอมูล
การจัดลำดับของพื้นที่ว;าอยู;ในลำดับของความรุนแรงของป`ญหาลำดับที่เท;าไร ซึ่งจะทำใหDตระหนักว;า
เรื่องนี้เปaนเรื่องเร;งด;วน และสำคัญขนาดไหน
การทำงานกับขDอมูลจึงตDองวิเคราะห\ถึงเป_าหมายที่ตDองการใหDเกิดขึ้นจากการใชDขDอมูลของ
กลุ;มเป_าหมายแต;ละกลุ;ม และวิเคราะห\ถึงเนื้อหาขDอมูลที่ควรจะใชD รวมถึงรูปแบบของขDอมูลในการ
นำเสนอ เพื่อสรDางความเขDาใจง;าย มองเห็นภาพชัดเจนว;าเปaนอย;างไร ดังนั้นการทำขDอมูลจึงอาจตDอง
ทำขDอมูลหลายชุดใหDเหมาะสมกับธรรมชาติ และความตDองการบรรลุเป_าหมายในการสรDางความ
ตระหนักในประเด็นนี้ ซึ่งจะถือเปaนการใชDขDอมูลอย;างชาญฉลาดนี่เอง
- การคืนขDอมูลเปaนหนึ่งป`จจัยสำคัญที่ส;งผลต;อการเปลี่ยนแปลง
เมื่อขDอมูลเปaนอาวุธสำคัญในการสรDางความเปลี่ยนแปลงทางความคิด ซึ่งจะนำไปสู;การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และความยั่งยืนของการขับเคลื่อนเพื่อความปลอดภัยทางถนนในที่สุด ดังนั้นขDอมูลที่
เกิดขึ้นในแต;ละพื้นที่จึงมีความสำคัญอย;างยิ่งต;อพื้นที่นั้น เนื่องจากจะเปaนขDอมูลที่สามารถบอกสภาพ
ป`ญหาที่เกิด มองเห็นสาเหตุที่สำคัญ และเปaนขDอมูลที่ช;วยใหDเกิดการแกDป`ญหาไดDอย;างตรงจุด ตรง
ประเด็นมากที่สุด
การคืนขDอมูลจึงเปaนหนึ่งในกระบวนการสำคัญของการขับเคลื่อนเพื่อสรDางความเปลี่ยนแปลง
อย;างยั่งยืนใหDกับพื้นที่ และช;วยใหDศปถ.จังหวัด และอำเภอไดDร;วมมองเห็นประเด็นสำคัญในการ
ขับเคลื่อนในแต;ละพื้นที่ และศปถ. อำเภอจะสามารถมีเครื่องมือสำคัญ คือ ขDอมูลที่ลงไปทำใหDคนใน
64

พื้นที่มองเห็นภาพ เกิดตระหนัก และรูDสึกถึงความเปaนเจDาของประเด็นนั้นที่จะตDองหาแนวทางในการ
แกDไขที่เกิดขึ้นอย;างยั่งยืนดDวยตัวของเขาเอง
- การทำงานตDองสรDางความแข็งแรงใหDกับพื้นที่
อีกหนึ่งป`ญหาที่เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนตามโครงสรDางก็คือ ผูDรับผิดชอบมีการโยกยDายบ;อย เช;น
ปลัดอำเภอที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เริ่มมีความเขDาใจ มองเห็นประเด็นสำคัญที่จะต;อยอดในพื้นที่
สามารถทำใหDคนในพื้นที่เห็นความสำคัญ และพรDอมจะขับเคลื่อนเมื่อปลัดฯ ลงไปชวนคิดชวนทำ แต;
เมื่อการขับเคลื่อนงานเริ่มเขDาที่ ก็มีคำสั่งโยกยDาย และหากผูDที่เขDามารับตำแหน;งแทนไม;ไดDใหD
ความสำคัญ การขับเคลื่อนอาจหยุดชะงักไดD
ดังนั้นการสรDางความแข็งแรงในการทำงานของพื้นที่ คือ การปลูกฝ`งความสำคัญ และติดตั้งความ
ตDองการขับเคลื่อนประเด็นนี้ใหDเกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อใหDพื้นที่สามารถบริหารจัดการตนเองไดD ร;วมหา
แนวทางการแกDป`ญหาที่คนในชุมชนมีส;วนร;วม และพรDอมจะดำเนินการตามมาตรการของชุมชนที่
เกิดขึ้น และเมื่อชุมชนแข็งแรงมากพอ ชุมชนจะสามารถมีอำนาจต;อรองในการใหDภาครัฐ หรือ
นโยบายของจังหวัดในการใหDความสำคัญกับประเด็นนี้ไดD แมDนว;าจะเปaนประเด็นในพื้นที่ก็สามารถทำ
ใหDการขับเคลื่อนเกิดขึ้นไดDอย;างต;อเนื่อง และเปˆดประตูสู;การแกDป`ญหาอย;างยั่งยืนในพื้นที่ต;อไปไดD
- การเชื่อมโยงการทำงานระหว;างจังหวัด และอำเภอ จะช;วยขับเคลื่อนสู;เป_าหมายไดDดีขึ้น
โดยบทบาท ภารกิจการดำเนินงานที่แตกต;างดDวยสถานะที่จัดวางจากตำแหน;งการทำงานที่แตกต;าง
กันเปaนฐานที่ทำใหDการขับเคลื่อนงานของทั้งสองส;วนนั้นแตกต;างกัน โดยอำเภอมีหนDาที่ดูแลในพื้นที่
ในชุมชน เนื่องจากมีความใกลDชิดมากกว;า เขDาใจบริบทมากกว;า ดังนั้นการขับเคลื่อนจึงเปaนการทำใหD
ชุมชนมองเห็นป`ญหา ใหDความสำคัญ และหาทางแกDป`ญหาดDวยตนเอง ในขณะที่จังหวัดมีบทบาท
หลักในการเปaนพี่เลี้ยงที่ช;วยหนุนเสริม และกำกับติดตามการทำงานทั้งโดยการประชุมระดับจังหวัด
และการสื่อสารทางอื่น
การเชื่อมโยงการทำงานระหว;าง 2 ส;วน จึงตDองมีการประสานการทำงานร;วมกัน ตั้งแต;การ
มองเห็นเป_าหมายร;วมกันที่จะตDองผลักดันไปใหDถึง การส;งต;อขDอมูลระหว;างกัน เช;นขDอมูลจากการ
สอบสวนเชิงลึก ขDอมูลอุบัติเหตุต;าง ๆ เพื่อใหDจังหวัดไดDติดตามการทำงานอย;างจริงจัง และพื้นที่เองก็
มีเครื่องมือในการทำงาน หรืออาจเปaนคสวามสำเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งสามารถขยายตDนแบบเหล;านี้
ไปยังพื้นที่อื่น ที่จะเปaนพลังในการขับเคลื่อนต;อไปไดD
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- รางวัลจากผูDบริหารสูงสุดเปaนเครื่องมือช;วยที่ดีในการขับเคลื่อน
การใหDรางวัลกับคนทำงานเปaนเรื่องที่ไม;ควรมองขDามอย;างยิ่ง เพราะรางวัลในที่นี้คือ “เกียรติยศ” ใน
การทำงาน (รางวัลในที่นี้หมายความถึงประกาศเกียรติคุณ หรือ โล;ห\ ที่ทำใหDเห็นคุณค;าจากการ
ทำงานของคน ๆ นั้น) โดยเฉพาะเมื่อมีการรับรองจากผูDบริหารระดับสูงของจังหวัด เช;น มีลายเซนต\
ของผูDว;าราชการจังหวัด หรือผูDว;าฯ เปaนคนจัดพิธีมอบรางวัลใหD ก็ถือเปaนขวัญกำลังใหDสามารถ
ขับเคลื่อนงานไดDอย;างภาคภูมิใจ พรDอมที่จะขับเคลื่อนเพื่อสรDางความยั่งยืนต;อไป
ทุMงชHาง อำเภอนำรMองที่ประสบความสำเร็จ
อำเภอทุ;งชDางเปaนอำเภอนำร;องของการขับเคลื่อนในโครงการที่สามารถบูรณาการเขDากับการทำงาน
ของ พชอ. โดยใชDประเด็นเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยทางถนน และป`ญหาครอบครัว เปaนแกนในการทำงาน
ร;วมกัน การทำงานสามารถนำองค\ ความรูDสู;ชุมชนโดยการเชื่อมผ;าน อสม. ทำใหDเกิดความเขD มแข็งในการ
ขับเคลื่อน โดยใชDเครื่องมือ 5 ชิ้นในการสรDางการเรียนรูDใหDกับชุมชน
“ของทุ ' ง ชL า งประเด็ น อุ บ ั ต ิ เ หตุ เ ริ ่ ม มาตั ้ ง แต' ป ; 2557 เพราะเริ ่ ม มี ก ารสรL า งขยายเปT น 4 เลน
ทำใหLเกิดอุบัติเหตุบ'อย การแกLปNญหาในตอนนี้คือยังลLมลุกคลุกคลานการแกLปNญหาเฉพาะครั้งหรือ
เฉพาะราย การแกLปNญหาจะเปTนเชิงโครงสรLางมหภาค และกายภาพ สุดทLายก็ตLองไปลงที่แผนการ
ทางที่จะตLองมาชี้เป^าจุดเสี่ยงและการแกLไขปNญหาจุดเสี่ยง แต'ประเด็นตรงนี้ คือผิดของหลักวิศกรรม
ก'อสรLางโยธา มันผิดขLอกฎหมายซึ่งถLามองตอนที่ทุ'งชLางมีปNญหาถLาตLองการขับเคลื่อนตามที่อำเภอ
บอกว'าสำคัญไม'ว'า ศปถ. หรือ หมอที่อยู'โรงพยาบาล ตรงนี้คือจุดเสี่ยงที่ควรแกLไข พอมาคุยกับคนที่
เกี่ยวขLองบอกว'าทำไม'ไดL ซึ่งทุ'งชLางก็คาดหวังว'า ปภ. เปTนพี่เลี้ยงที่จะเกิดการขับเคลื่อนและก็นำเสนอ
เขLาสู'ผูLว'าและผูLว'าบริหารจัดการทุกภาคส'วนใหLเกิดขึ้นในจังหวัด สิ่งที่ทุ'งชLางคาดหวังเรื่อง ปภ. จังหวัด
เขLามาขับเคลื่อน การบูรณาการภาคส'วน การบูรณากฎหมาย การแกLปNญหาในระดับจังหวัดผูLว'าเองก็
ตLองลงมาดูดLวยถึงจะยั่งยืน แต'เมื่อไดLมาเรียนรูLเรื่องเครื่องมือ 5 ชิ้น ซึ่งเปTนเครื่องมือที่ทำใหLเรารูL
ปNญหาอยู'ตรงไหนและเราจะเริ่มตLนอย'างไร
เครื่องมือชิ้นแรกเปTน 3 เหลี่ยมปNจจัยการกำหนดสุขภาพ เรานำขLอมูลดิบจากหลายๆแห'ง
จากโรงพยาบาล จาก ปภ. จากบริษัทกลาง จากสาธารณะสุข มาช'วยกันวิเคราะหYหลังจากที่ไดL
ขLอมูลมาเรื่องของบาดเจ็บเล็กนLอย บาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิต เอาขLอมูลเหล'านี่มาวิเคราะหY หรือ
การเกิดอุบัติเหตุแลLวดำเนินการสอบสวน และเอามาเขLาตารางเพื่อลิสตYรายการปNญหาของในอำเภอ
คุณว'าปNญหาจริง ๆ ของอำเภอคุณมีปNญหาอะไรบLาง แลLวเลือกประเด็นปNญหา และประเด็นที่สำคัญ
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ของสามเหลี่ยมปNจจัยการกำหนดสุขภาพเพื่อไปแกLปNญหาในพื้นที่ ถLาแกLปNญหาตรงนี้ไดLตรงจุดอื่นก็จะ
ลดลงตามลำดับ อย'างกรณีของทุ'งชLางคือเมาแลLวขับ แผนภูมิตLนไมLคือประเด็นเกี่ยวกับเมา หาราก
ปNญหาว'าเมาจะแกLอย'างไร และภาคีเครือข'ายส'วนไหนที่ตLองมาเกี่ยวขLอง เขLามาสู'แผนภูมิตLนไมL
ประเด็นคือเมา รากของปNญหาคือพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเครื่องมือ 5 ชิ้นจะคลLอยไปที่พฤติกรรม
ส'วนของความร'วมมือจะเปTนเชิงกฎหมายและพฤติกรรมคงตLองประสานอย'างต'อเนือง แต'ว'าแผนภูมิ
ตLนไมL เอาประเด็นมาใส'ที่มีผลกระทบที่สุดเราถึงไป point ใหLไดLว'าถLาอย'างนั้นจากแผนภูมิตLนไมL
กระบวนการในการขับเคลื่อนที่ อปท. และ ศปถ. อำเภอ หรือแผนภูมิตLนไมLตLองขับเคลื่อนไปที่ ศปถ.
ทLองถิ่น ตLองชี้ใหLขาดว'าถLาประเด็นภาพรวม ศปถ. อำเภอ ขับเคลื่อนแบบไหนอย'างไร ขับเคลื่อนใน
รูปแบบของคณะกรรมการ หรือมีแผนงานโครงการอะไรรองรับไหม ถLาแผนภูมิตLนไมLมีส'วนของ
ประชาชนเขLาไปเกี่ยวขLองตำบลไหนเสี่ยงมากเสี่ยงนLอย ศปถ. ทLองถิ่น ตLองมาถอดแผนภูมิตLนไมLใหL
รากลึกเขLาไปในกลุ'มเป^าหมายของตนเองถLาแกLไขของหมูบLานนี้ในประเด็นเมาแลLวขับ กลุ'มไหน
อาชีพอาไร ช'วงเวลาไหน ตLองมาถอดอีกทีหนึ่ง
ของเราที่พบว'าเปTนประเด็นเรื่องเมาแลLวขับ การทำงานเรื่องขLอมูลจึงตLองเนLนไปยัง กลุ'ม
ที่มีการตายจำนวนมากว'า ตายที่ไหน หมู'บLานไหน ช'วงเวลาเท'าไหร อาชีพอะไร ตLองเจาะลง
รายละเอียดพอเจาะเราจะรูLว'าปNญหาเกิดจากคน ในการทำงานเราจะเอาขLอมูลมาเปTนตัวตั้ง สถิติการ
เขLารับการรักษาที่โรงพยาบาลของทุ'งชLางไม'ไดLเอาเฉพาะบาดเจ็บสาหัส เจ็บเล็กนLอยก็เอาหมด และ
ขอไปยังอำเภอว'าการเกิดอุบัติเหตุเรื่องของจักรยานยนตY สิ่งที่สะทLอนเราจะรูLว'าหมู'บLานไหนเสี่ยง
ที่สุดหมู'บLานไหนดื่มเหลLามาก ถLาเราเอาขLอมูลพวกนี้มานำเสนอเปTนภาพของ พชอ. ซึ่ง พชอ. มี พชต.
อยู' เขาไม'แยLงแน'นอนเพราะถูกนำเสนอความจริงมันอยู'บนฐานขLอมูลเขายอมรับในขLอมูล และจะ
เริ่มตระหนัก โดยเฉพาะนายกเทศมนตรีจะตระหนักมากขึ้น ฉะนั้นขLอมูลเราตLองโยนไปที่ทLองถิ่นเลย
ทLองถิ่นเขาร'างขLอบัญญัติรายจ'ายงบประมาณประจำป; ถLาอยู'ในแผนเขาก็จะดำเนินการขับเคลื่อน
อLางอิงขLอมูลจากศปถ. อำเภอ เพราะฉะนั้นจะอบรมใหLความรูLทักษะกลุ'มไหนบLาง กลุ'มเด็กนักเรียน
กลุ'มผูLสูงอายุเขาก็ทำโครงการ
ภาระหนักของทุ'งชLางคือการถ'ายจาก ศปถ.ไปยังทLองถิ่น เพื่อใหLเกิดความยั่งยื่น ในการ
ขับเคลื่อนโจทยYสำคัญคือ จะตLองทำอย'างไรใหLขLอมูลที่มีอยู'เปTนขLอมูลสำคัญของอำเภอ ส'วนของ
สาธารณะสุขอำเภอก็ตLองนำเรื่องนี้ไปเรียนต'อนายอำเภอและเปTนวาระของการประชุม โดยจะตLองมี
การเชื่อมโยงขLอมูล โดยใหLเกิดการรLอยเรียงจากมหภาค ไปสู'จังหวัดอำเภอพอไปสู'ตำบลก็ไม'ใช'เรื่อง
ยาก เมื่อชุมชนเขLาใจปNญหาของเขาเวลาที่ประชุมเพื่อขับเคลื่อนของเขาเอง กรณีของทุ'งชLางเราPoint
ไปที่ชนเผ'า pointไปที่หมู'บLานที่ดื่มเยอะจากนั้นผูLใหญ'บLานจะชี้เป^าว'ากลุ'มนักดื่มอยู'ตรงไหนของ
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หมู'บLาน เพราะฉะนั้นบันได 5ขั้น กลุ'มนักดื่มและแผนงานโครงการเราอยากใหLมีแผนอะไรกับนักดื่ม
กลุ'มนี้ เราตLองไปสรLางแรงจูงใจ เราตLองสรLางขLอตกลงร'วมกัน ถLาคุณดื่มคุณจะตLองไม'สรLางปNญหา
สองคือคุณดื่มคุณจะไดLไม'ขับรถอันนี้คือกลุ'มเมา แลLวจะมีเมาแลLวขอบขับขี่ยวดยาน เราจะใหLเขาเห็น
ในประเด็นที่ทุ'งชLางที่จะเปTนหมู'บLานที่ขับขี่ปลอดภัย ลงไปเปTนรายบุคคลเลยทำใหLครอบครัวของเขา
เขLมแข็ง อย'างบางคนทำไร'ทำสวนเสร็จก็กินเหลLา กินแค'ไหนถึงจะพอ คนที่สั่งใหLพอตLองมีมาตรการ
ชุมชนเขLามาเกี่ยวขLองว'าผูLใหญ'บLานบอกไดLไหม บอกแลLวหLามโกรธนะ อย'างมีงานเลี้ยงก็ควรพอแค'นี้
เปTนสิ่งที่ทุ'งชLางพยายามขับเคลื่อน หรือถLามีเทศกาลแลLวดื่ม ถLาครอบครัวหรือคณะกรรมการมาดึง
กุญแจรถออกหLามโกรธ
หัวใจคือคนระดับทLองถิ่น ผูLใหญ'บLานเจLาของพื้นที่เองก็มาจัดการกับคนของเขาเองซึ่งตLองทำอย'าง
ต'อเนื่องเวลาเชิญประชุมเขาก็เต็มใจมานะ การรณรงคYตLองค'อยๆทำค'อยๆปรับลดก็จะดีขึ้นผมไม'รูLว'า
จะยั่งยื่นไดLอย'างไรแต'ผมคิดว'ามันคือเกาะป^องกัน เราตLองPointใหLเขารูLสึกว'าตLองมาจัดการปNญหา
ของเขาเอง เพราะช'วงแรกที่เราทำคือการแกLไขจุดเสี่ยงบนทLองถนนทางหลวงแผ'นดิน ทางหลวง
ช น บ ท แ ต ' ไ ป ต ิ ด ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก ฎ ห ม า ย แ ผ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ค ุ ย บ L า ง ท ำ บ L า ง ม ั น ชL า
ป;2557จนถึงตอนนี้ยังเหลืออีกจุดหนึ่งที่ยังไม'สำเร็จตLองรองบประมาณ ผมคิดว'าเหมือนกฎหมายมัน
ซับซLอน แต'ว'าเครื่องมือ 5ชิ้นนี้เจตนาคือทำอย'างไรใหLไดLมาซึ่งปNญหา อาจใชLเครื่องมืออื่น ๆ เช'น
แผนภูมิกLางปลา หรือ Mind map เพื่อใหLไดLรายการของปNญหา สามเหลี่ยมกำหนดสุขภาพจะเปTน
ของในเรื่อง ปNจจัยที่ตัวคนคืออะไร ปNจจัยในตัวโครงสรLางคืออะไร ปNญหาของสิ่งแวดลLอมคืออะไร
แลLวเราก็เอามารLอยเรียง เครื่องมือในการทำงานกับชาวบLานไม'ควรซับซLอนจนเกินไป ในมุมมองของ
ทุ'งชLางเราจะทำอย'างไรที่ไม'ตLองไปแกLปNญหาการบาดเจ็บแลLว เปTนการรักษา ฟ—˜นฟูสภาพ แต' point
ของเราคื อ ทำอย' า งไรใหL เ กิ ด การป^ อ งกั น และมี ท ั ก ษะ เพราะทุ ' ง ชL า งเองเราเนL น ด' า นครอบครั ว
มาตรการชุมชน” นิคม อุทุมพร
บทเรียนสำคัญที่เกิดขึ้น
การขับเคลื่อนเพื่อทำงานเรื่องความปลอดภัยทางถนนของทุง; ชDาง ทำใหDมองเห็นบทเรียนสำคัญของ
การทำงานตรงนี้คือ
- การทำงานกับขDอมูลคือหัวใจที่นำไปสู;เป_าหมาย
บทเรียนที่เกิดขึ้นทำใหDมองเห็นว;า ขDอมูลเปaนส;วนสำคัญอย;างยิ่งในการเปˆดทางใหDมองเห็น
ป`ญหาที่เกิดขึ้น และทำใหDเกิดการวิเคราะห\ต;อถึงสาเหตุที่แทDจริงของป`ญหา ซึ่งการมีขDอมูลทำ
ใหDสถานการณ\ถูกวิเคราะห\ใหDเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนำไปสู;การแกDป`ญหาที่สามารถจัดการ
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ป`ญหาไดDจริง ในขณะเดียวกัน การมองเห็นขDอมูลก็เปaนเครื่องมือที่ช;วยใหDคนในชุมชนลุกขึ้นมา
มองเห็นป`ญหาที่แทDจริง ตระหนก และตระหนักในการจัดการป`ญหาดDวยตนเอง ซึ่งนั่นจะเปaน
หนทางสู;การสรDางความยั่งยืนของการดำเนินการสรDางความปลอดภัยทางถนนทีดี
การทำงานขับเคลื่อนในเรื่องนี้จึงตDองเริ่มตDนจากการทำงานเรื่องฐานขDอมูลที่มีความถูกตDอง
และเปaนขDอมูลที่มีความทันสมัย เพื่อใหDขDอมูลเหล;านั้นมีประสิทธิภาพในการส;งต;อสู;การสรDาง
มุมมอง ทัศนคติใหม; พรDอมสู;การขับเคลื่อนเพื่อสรDางการเปลี่ยนแปลงดDวยตนเองของพื้นที่
- การขับเคลื่อนสูท; Dองถิ่นคือความยั่งยืน
แมDการขับเคลื่อนในตอนแรกจะเปaนการขับเคลื่อนจากคณะกรรมการ แต;นั่นตDองเปaนเพียงกาจุด
ประกายเท;านั้น แต;การลงมือดำเนินการจะตDองเกิดจากความตDองการของพื้นที่เจDาของป`ญหา
สถานการณ\ ที่ลุกขึ้นมามองเห็น รูDสึกการเปaนเจDาภาพของป`ญหาที่จะตDองหาทางดำเนินการ
แกDไขดDวยตนเอง
ดังนั้นบทบาทของคณะทำงานจึงเปaนเพียงผูDจุดประกาย และที่ปรึกษาที่คอยใหDขDอเสนอแนะ
กระตุDนใหDเกิดความตระหนัก และการลงมือดำเนินการตDองเปaนของพื้นที่ เพื่อใหDเขามองเห็น
ศักยภาพของตนเองในการจัดการป`ญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช;วยใหDเขาสามารถเชื่อมั่นในการบริหาร
จัดการชุมชนดDวยตนเอง พรDอมไปกับการสรDางความตระหนักต;อการขับเคลื่อนเพื่อสรDางความ
ปลอดภัยทางถนนว;าเปaนเรื่องสำคัญที่ตDองขับเคลื่อนอย;างต;อเนื่อง เพื่อนำไปสู;การสรDางวิถีใหม;
ของชุมชน ซึ่งนั่นจะเปaนการสรDางความยั่งยืนในการทำงานใหDเกิดขึ้น
- การประยุกต\ใชDเครื่องมือใหDเหมาะสมกับบริบท
การใชDเครื่องมือ 5 ชิ้น เพื่อสรDางการเรียนรูDใหDชุมชนมองเห็นป`ญหา เขDาใจสถานการณ\สำคัญที่
จะตDองแกDป`ญหาของชุมชน และนำไปสู;การหาแนวทางการแกDไขดDวยตนเอง ตัวเครื่องมือจึงมา
พรDอมแนวคิดของการกระตุDนใหDมีมุมมองต;อป`ญหา คิด วิเคราะห\ถึงสาเหตุที่แทDจริง เพื่อหา
แนวทางแกDป`ญหาไดDอย;างยั่งยืน
แต;อย;างไรก็ตาม เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นนั้นยังมีความเปaนวิชาการทางภาษาอยู;มาก บทเรียน
ของทุ;งชDางทำใหDเห็นว;า เครื่องมือสำคัญ แต;การทำความเขDาใจแนวคิดของเครื่องมือสำคัญกว;า
เพราะจะพาใหDสามารถประยุกต\ใชDเครื่องมือไดDเหมาะสมกับการเรียนรูDของพื้นที่ หรือแมDแต;การ
นำเครื่องมืออื่นที่เหมาะสมกว;ามาใชDแทน แต;สามารถบรรลุเป_าหมายของการใชDเครื่องมือไดD
เช;นกัน
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นอกจากนี้สิ่งที่ไดDเรียนรูDอีกเรื่องหนึ่งคือ การจะใชDเครื่องมือใหDไดDผลจะตDองคิด อละออกแบบ
การใชDเครื่องมือแบบใหDชุมชนเปaนตัวตั้ง โดยเอาแนวคิดของเครื่องมือเปaนเป_าหมายที่ตDองการ
และหาเครื่องมือที่เหมาะสม ง;ายต;อการนำไปใชDของชุมชน เพื่อใหDสามารถเปaนเครื่องมือเรียนรูD
ที่ช;วยทำใหDการขับเคลื่อนในชุมชนเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู;ความยั่งยืนไดDจริง
อำเภอเมืองนMาน กับวิธีการอันหลากหลายเพื่อขับเคลื่อนสูMความสำเร็จ
อำเภอเมืองน;านมีพื้นที่การดูแลทั้งสิ้น 11 ตำบล 109 หมู;บDาน การขับเคลื่อนโครงการไปสู;ความ
ยั่งยืนจึงมองเรื่องของการผลักดันไปสู;การใหDพื้นที่เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดDวยวิธีการต;าง ๆ เช;นมาตรการที่
นำมาใชDเพื่อลดอุบัติเหตุ การทำ MOU กับครอบครัว ฯลฯ ซึ่งการดำเนินงานเหล;านี้เกิดขึ้นไดDจากการบูรณาการ
ความร;วมมือกับหน;วยงานต;าง ๆ จนทำใหDเกิดการขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานของชุมชน จนเกิด
ความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุในชุมชน
“การทำงานของอำเภอเมืองน'าน ใชLการนำเสนอขLอมูลไปยัง ศปถ.อำเภอ และกำนัน ผูLใหญ'บLาน เรา
นำขLอมูลเช'น บาดเจ็บ แอดมิด ตาย ใหLเขา หรืออุบัติเหตุเกิดในช'วงไหน ส'วนใหญ'จะเปTนหนLาหนาว
เพราะเปTนช'วงท'องเที่ยวระหว'างเดือนพฤศจิกายน ถึง โดยมอเตอรYไซคYเกิดเหตุมากที่สุดช'วง 4 โมงถึง
2 ทุ'ม ช'วงที่เลิกงาน เราก็วิเคราะหYใหL ในช'วงเทศกาลป;ใหม' และช'วงสงกรานตYใหLเห็น ดLานการ
ขับเคลื่อนทีมทำงานเรามีเครือข'ายประมาณ 10 เครือข'ายทั้งโรงพยาบาล สถานีตำรวจ ศูนยYวิชาการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนนของอาจารยYอดิศักดิ์ องคYกรงดเหลLา กลุ'มอาสาต'าง ๆ ส'วนนี้คือเครือข'าย
การทำงานที่ประสานงานในแนวราบ โดยเชื่อมกับ พชอ. (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ) อำเภอเมืองก็ใหLความสำคัญอยู' 5 ประเด็น เรื่อง อุบัติเหตุถนน การจัดการขยะ ความ
ปลอดภัยทางอาหาร การป^องกันโรค และยาเสพติด ซึ่งแต'ละประเด็นก็ไปจัดตั้งคณะอนุในการทำงาน
และอนุฯ ก็จะขับเคลื่อนตามประเด็นของตัวเองพอมาประชุมใหญ'ก็ตLองมารางานผลในกลุ'มของ
พชอ.
การสรLางทีม คือการพัฒนากลไกลวิเคราะหY การพัฒนา เอาประเด็นตLนไมLปNญหามาทำ โดยไดLงบ
จาก ศวปถ. แต'ในการทำงานจริงไปไม'ถึงเครื่องมือที่ 5ไปไดLถึงแรงเสริมแรงตLาน โดยสาธารณสุขจะ
เปTนแกนนำในการเขียน การวิเคราะหYขLอมูลเปTนเจLาหนLาที่ ส'วนคนที่มาก็เปTนกำนัน ผูLใหญ'บLาน โดยมี
นLองสาธารณสุขที่เก'งเปTนแกนนำสำคัญในทีมนี้ดLวย ส'วนใหญ'เราจะทำถึงแรงเสริมแรงตLานไม'ไดLไปถึง
ขLอสุดทLาย ส'วนประเด็นปNญหาการเกิดอุบัติเหตุเราก็จะมีตLนไมLปNญหา กึ่งกลางของตLนไมLเขาเล'น
ประเด็นอะไร ส'วนใหญ'จะเล'นเรื่องดื่มแลLวขับซึ่งประเด็นเหล'านี้จะตLองนำเสนอในที่ประชุมของศปถ.
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อำเภอเมือง ว'า อำเภอของคุณมีตLนไมLแบบนี้นะ คุณตLองลงไปแบบนี้นะ ซึ่งอยู'ในช'วงของการ
ดำเนินการ การจัดการจุดเสี่ยงเราก็ไปวิเคราะหYจุดเสี่ยงมาว'าแต'ละพื้นที่มีถนนตรงไหนที่เปTนจุดเสี่ยง
เสLนน'าน-เวียงสา มียูเทิรYน 8 จุด ไฟแดง 2 จุด มีปNญหาเยอะมาก จังหวัดมาช'วยแกLไขโดยการสลับยู
เทิรYนไม'ใหLมีการยูเทิรYนพรLอมกัน ก็ลดไดLส'วนหนึ่งแต'ก็มีบLางประปรายและดำเนินการติดไฟแดงยู
เทิรYนที่สำคัญๆ และเรื่องของวงเวียน ตอนแรกไม'มีวงเวียนจากท'าวังผาซึ่งรถวิ่งมาอย'าเร็วอีกไม'ถึง
กิโลจะถึงสี่แยกชLางเผือกจะเขLาในเมืองเพราะฉะนั้นตLองเบรคและทางตรงนี้คลLายๆจะเปTนทางลงดLวย
ซึ่งหัวหนLาก็ไปหารือกับทางเทศบาล เทศบาลก็ไปหารือที่แขวงมีมติร'วมกันว'ามาทำประชาคมก'อนว'า
สรLางแลLวจะเปTนอย'างไรก็เลยสรLางวงเวียนตรงนี้ขึ้นมาแต'ก็มีเสียงมาว'าวงเวียนอLวนมาก และมีบิ๊กไบคY
มาจนเสียชีวิตแต'ถLาไม'ชนก็ไม'มีปNญหาอะไรนะ และตรงหนLาบิ๊กซีมีปNญหามามากเลยว'าคนออกมา
จากบิ๊กซีซึ่งตอนนั้นยังไม'มีการตั้งแบริเออรYออกมาก็จะตัดกับถนนตรงนี้ตัดหารจราจรเพื่อไปยูเทิรYน
เขาก็เลยแกLไขปNญหาดLวยการตั้งแบริเออรYยาวเลยไม'ใหLยูเทิรYนตรงนี้ ก็แกLปNญหาไปไดL
อีกโครงการหนึ่งที่ดำเนินการปรับพฤติกรรมดื่มแลLวขับ กับการสวมหมวกนิรภัย คือการเยี่ยมคน
บาดเจ็บเราเริ่มมาตั้งแต'เมษายน 2560 โดยรองผูLอำนวยการ โรงพยาบาลน'าน ซึ่งทำงานเกี่ยวกับ
ส'งเสริมป^องกันเรื่องอุบัติเหตุ เรื่องเหลLา เรื่องเบียรY เขามีแนวคิดว'าหากมีคนเมาแลLวขับและไดLรับ
บาดเจ็ บ ไปนอนโรงพยาบาลใหL ER โทรบอก และใหL พ ี ่ โ ทรนั ด ปลั ด อำเภอ นายอำเภอ กำนั น
ผูLใหญ'บLาน ผอ.รพ.สต. ในพื้นที่ เพื่อที่จะมาเยี่ยมเคสนั้นตอนบ'ายทุกวัน โดยมีการสรLาง Flow
การทำงานเรียบรLอยเพื่อใหLสะดวกกับการทำงาน ซึ่งทีมเยี่ยมมีจำนวนมาก เหตุที่ทำเช'นนี้เพราะ
ตLองการกดดันคนไขLว'าการที่คุณเมาแลLวขับทำใหLคนอื่นเดือดรLอน กำนันผูLใหญ'บLาน ตLองมาที่
โรงพยาบาล ทั้งที่เปTนวันหยุดสงกรานตYวันของครอบครัวเขาแต'เขาตLองมาเยี่ยมคุณ โดยผูLทีมาเยี่ยม
จะใส'ชุดเต็มยศทุกคน แลLวก็มาจับมือกับคนไขLเพื่อใหLสัญญาว'าดื่มแลLวจะไม'ขับ เมื่อผูLใหญ'บLานทราบ
ว'ามีมาตรการเช'นนี้ เขาจะประกาศก'อน 7 วันอันตราย “ วันนี้กิ๋นเหลLา ถLาเมาไปโรงบาล อั๋นจะขอ
ค'าน้ำมัน200” ทำใหLเปTนแรงกดดันทางสาธารณะ ทางสังคมถLาเมาไปโรงพยาบาลทีมเยี่ยมก็จะ
เดือดรLอน อันนี่จากที่ประชุม ศปถ. ล'าสุดนายอำเภอบอกว'าไม'อยากใหLทำในส'วนของเฉพาะ
สงกรานตYกับป;ใหม'อยากใหLทำต'อเนื่อง และเราก็ทำต'อเนื่องเริ่มทำที่เทศบาล
อีกโครงการที่ทำระหว'างคุมประพฤติกับโรงพยาบาลน'าน เครือข'ายเหยื่อเมาแลLวขับ ซึ่งคุมประพฤติ
ส'งรายชื่อมาครั้งหนึ่งก็เปTนรLอยต'อช'วงเทศกาล เราแบ'งเปTนช'วงละประมาณ 30-40คนมานั่งคุยกัน
และเชิญคุณชัยวัฒนY ที่เปTนเหยื่อของเมาแลLวขับซึ่งตLองนั่งรถเข็นมาเล'าใหLฟNงว'ามีความทุกขYทรมาน
อย'างไร และพามาเยี่ยมบLานพี่อังคารซึ่งนอนติดเตียงมากว'า 20ป;เพราะดื่มเหลLาเขาทำงานอยู'
กรุงเทพและซLอนเพื่อนแลLวเกิดอุบัติเหตุทำใหLตLองนอนติดเตียงอยู'ที่บLาน เคสของพี่อังกคารแกเล'าดี
มากกลุ'มที่ไปนั่งฟNงถึงกับรLองไหL และบางคนก็ช'วยเหลือเรื่องเงินกับพี่เขาพี่อังคารเปTนครูที่ดีมากเขา
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สอนผ'านการเล'าว'าผ'านพLนวิกฤตมาไดLอย'างไร ตอนนี้เขาสามารถเล'าไดLซึ่งก'อนหนLานั้นเขาบอกแทบ
จะฆ'าตัวตาย พอกลับมาพี่ก็จะมาถอดบทเรียนเปTนรายบุคคล คุณเห็นแบบนี้คุณรูLสึกอย'างไรบLาง เขา
ก็พูดออกมาบางคนเลิกไดLแต'ส'วนนLอยที่เลิกเมา ส'วนใหญ'เมาแลLวก็จะใหLคนอื่นมาขับรถใหL หรือบาง
คนนั่งดื่มที่บLาน เพราะการคุมประพฤติตLองรายงานตัวเปTนป;อันนี่ใชLกฎหมายบังคับ แต'ถLากฎหมายไม'
บังคับไม'มีทางที่จะเดินมาในระบบของเราหรอก
เรื่องของหมวกกันน็อคทำร'วมกับพี่กันจน เตชะนันทY และตำรวจ โดยไปทำที่สภอ.เมืองน'าน เพื่อ
ตLองการใหLตำรวจมีผลงานดLวย เปTนการสรLางผลงานร'วมกันทางตำรวจออกหนังสือใหLหมดเลย ซึ่งดี
มาก เพราะมีความขลัง และมีการทำ MOU ที่สภ. จากนั้นก็ส'งหนังสือไปยังหน'วยงานต'าง ๆ ว'าสนใจ
เขLาร'วมหรือไม' โดยมีพี่กันจนและเจLาหนLาตำรวจดำเนินการติดตาม เพราะอยากใหLเกิดมาตรการใน
การดูแลใหLเกิดการสวมหมวกนิรภัย ที่ดำเนินการจะมีโรงเรียน ที่ว'าการอำเภอเมืองน'าน หลังจากนั้น
สจร. ก็เสนอชื่อใหLไปรับโล'หY ทั้งผูLอำนวยการโรงเรียนและหน'วยงานที่เขLาร'วม เพราะการรับโล'อย'างนี้
เปTนหลักประกันอย'างหนึ่งว'าเขาจะตLองปฏิบัติตามวินัยจราจร ซึ่งดำเนินการรับโล'หYเมื่อเดือน
กุมภาพันธY 2563 จากนั้นจะดำเนินการถอดบทเรียนว'ากระบวนการเปTนอย'างไร กลุ'มเป^าหมายเปTน
อย'างไร การอบรมเราใชLเครื่องมือ 5ชิ้น กับ ศปถ.ในพื้นที่โดยตั้งเป^าไวL ผลที่เกิดคือเรามีการจัดทำ
แผนงานร' ว มกั น บู ร ณาการขL อ มู ล เชิ ง บวก การมี ค ณะกรรมการ การถ' า ยทอดความรู L และ
ผูLบังคับบัญชาเห็นความสำคัญ ส'วนเชิงลบก็คือมีการเปลี่ยนผูLรับผิดชอบบ'อยเราไม'เปลี่ยนที่เปลี่ยนคือ
คนของทางอำเภอ อปท.ยังไม'เห็นความสำคัญเขามัวแต'ตั้งรับมีเหตุค'อยไป ในการทำงานเชิงระนาบ
อบต.บางแห'งยังขาดการประสานงานที่ดี ยังคงไม'ใหLความสำคัญ ส'วนเรื่องแนวทางคือพยายาม
ดำเนินการตามแผนที่ประชุมไวLนอกรอบ นอกรอบคือนอกเหนือจากป;ใหม'และสงกรานตYซึ่งไดLไปแลLว
ครั้งหนึ่งก็กลายเปTนสามและพยายามใหLเปTนสี่ก'อนป;ใหม'นี้ การคืนขLอมูลที่ต'อเนื่องพี่พยายามคืน
ขLอมูลหรือการ Ranking เพราะรองผอ. รพ.น'านใหLความเห็นว'าจะตLอง Ranking เพราะหมู'บLานคุณ
เมาแลLวขับเยอะนะ ผูLนำชุมชนก็จะตื่นเตLนแลLวก็อายตLองไปจัดการอะไรบางอย'างในหมู'บLานการ
Rankingก็จะใหLหมอบอยนำเสนอในรอบการประชุมกำนันผูLใหญ'บLาน 2 เดือนจะนำเสนอ 1ครั้ง และ
พยายามใส'วาระการประชุมเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนทLองถนนใหLกับหน'วยการราชการ การพัฒนา
ทีมอนุกรรมการ การเปTนพี่เลี้ยง การนำเสนอใหLผูLนำชุมชนไดLรับทราบ การสรLางความสัมพันธYที่ดี
และงบประมาณต'าง ๆ” ปวีณา นะไหมวงศ\
บทเรียนอันน;าสนใจที่ไดDจากการทำงานขับเคลื่อนของอำเภอเมืองน;านประกอบดDวย
- การออกแบบกระบวนการทำงานที่หลากหลาย
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การออกแบบกระบวนการทำงานกับชุมชนที่หลากหลาย มีทั้งกระบวนการใหDรางวัล สรDาง
เกียรติยศ ความภาคภูมิใจในการขับเคลื่อน กระบวนการใชDกระบวนการ Social Sanction ใน
การทำใหDชุมชนเกิดมาตรการในการดูแล ป_องกัน เพื่อเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งการ
ออกแบบกระบวนการเหล;านี้ เกิดจากความเขDาใจในวิถีของคนในชุมชน และมองเห็นธรรมชาติ
ของวิถีในชุมชนที่สามารถสรDางกฎเกณฑ\ของการดูแลระหว;างกันไดD
การดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนในการสรDางความปลอดภัยทาง
ถนน จึงสามารถออกแบบไดDอย;างหลากหลาย แต;จะตDองอยู;บนพื้นฐานของการเขDาใจวิถี การ
ปฏิบัติ ความเชื่อ ของคนในชุมชนดีพอสมควร เพื่อจะสามารถออกแบบกระบวนการไดDอย;าง
สอดคลDองกับบริบทของชุมชน ซึง่ จะช;วยใหDเกิดประสิทธิผลของการสรDางความยั่งยืนไดD
- การประสานงานกับเครือข;าย พรDอมบูรณาการการทำงานร;วมกัน
การขับเคลื่อนเพื่อสรDางการเปลี่ยนแปลงใหDเกิดพฤติกรรมในเรื่องความปลอดภัยในการใชDถนน
นั้น เปaนการทำงานที่จะตDองอาศัยความร;วมมือจากหลายฝ‹าย ทั้งฝ‹ายที่ดูแลสภาพถนน ฝ‹าย
ควบคุมโดยมาตรการทางกฎหมาย ฝ‹ายการทำงานป_องกันกับหน;วยงานต;าง ๆ บทเรียนที่
มองเห็ น จากที ่ น ี ่ ค ื อ การทำงานที่ เ ปa น เนื ้ อ เดี ย วกั บ หน; ว ยงานอื ่ น มองเป_ า หมายของการ
ดำเนินงานเพื่อสรDางความยั่งยืนในการสรDางความปลอดภัยทางถนนเปaนตัวตั้ง และเชื่อม
ประสานหน;วยงานอื่นที่สามารถขึ้นมาเปaนเจDาภาพในการทำงานแต;ละส;วน เปaนการบูรณาการ
งานเปaนกDอนเดียวกัน ซึ่งทำใหDแต;ละเครือข;ายสามารถขับเคลื่อนไดDตามความถนัดของตนเอง
แต;การขับเคลื่อนนั้นมาช;วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน และนำพาไปสู;เป_าหมายเดียวกันไดD
- กระบวนการถอดบทเรียนเพื่อมองการทำงานที่ชัดขึ้น
กระบวนถอดบทเรียนเปaนกระบวนการสำคัญของการสรDางการเรียนรูDของคน ซึ่งการทำงานของ
อำเภอเมื องน; านที ่ น; าสนใจ คื อ การมี กระบวนการถอดบทเรี ยนภายหลั ง การเรี ยนรู D ผ; า น
ประสบการณ\ของผูDที่ไดDรับผลกระทบ ซึ่งการถอดบทเรียนนี้ทำใหDเกิดการทบทวนความรูDสึกจา
การไดDรับรูDเรื่องราว ประสบการณ\จริงที่เกิดขึ้น และความรูDสึกที่เกิดขึ้นย;อมส;งผลต;อทัศคติ
มุมมอง ความเชื่อ ซึ่งจะส;งใหDเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดDเปaนจริงมากยิ่งขึ้น และแมDว;าคน
ส;วนใหญ;จะยังไม;ไดDเลิกเหลDา แต;มีพฤติกรรมที่ลดความเสี่ยงอย;างชัดเจน ไม;ดำเนินการที่ส;งผล
กระทบในการไปสรDางความไม;ปลอดภัยจากการใชDถนน ซึ่งสามารถส;งผลกระทบต;อผูDอื่นไดD
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สำหรับในการดำเนินงานของคณะทำงาน การถอดบทเรียนในการดำเนินงานจะช;วยใหDเรา
มองการทำงานที่ผ;านของเราชัดเจนมากขึ้น ทั้งจุดแข็ง ขDอดีที่เกิดขึ้น และขDอที่ตDองปรับปรุง
การทบทวนเช;นนี้จะทำใหDเห็นสิ่งที่ตDองพัฒนาการทำงานใหDเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
เปaนการสรDางความมั่นใจในการทำงานใหDเพิ่มมากขึ้น
- Ranking ของขDอมูลเปaนยากระตุDน
การทำใหDชุมชนมองเห็นอันดับของตนเองเปaนตัวกระตุDนอย;างดีในการทำใหDชุมชน หมู;บDานของ
ตนเองพัฒนาขึ้น เพราะ การจัดอันดับทำใหDมองเห็นตัวเองอย;างชัดเจนว;าเปaนอย;างไร และ
จะตDองหาวิธีการในการทำใหDเกิดการพัฒนาใหDอยู;ในลำดับที่ดีขึ้น ซึ่งตัวเลขเปaนสิ่งที่จัดอันดับ
อย;างชัดเจน และไม;ตDองแปลความ อีกทั้งทุกคนยังใหDความหมายเดียวกันไดD หมายถึงการที่บอก
ว;าตนเองอยู;ในลำดับที่เท;าไรจากทั้งหมดนั้น เปaนสิ่งที่ทุกคนรูD เขDาใจเหมือนกัน และมองเห็น
เป_าหมายเดียวกันไดDไม;ยาก การจัดอันดับจึงเปaนเครื่องมือที่ช;วยกระตุDนใหDเกิดการดำเนินงาน
เพื่อสรDางการเปลี่ยนแปลงในชุมชนไดDอย;างดี
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บทที่ 3
การขั บ เคลื ่ อ นสู @ ค วามสำเร็ จ
ในพื้นที่
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3. การขับเคลื่อนสูHความสำเร็จในพื้นที่
จากบทเรียนการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด และพื้นที่ ซึ่งจะตDองร;วมกันขับเคลื่อนเพื่อสรDางความปลอดใน
การใชDถนนใหDเกิดขึ้นนั้น บทเรียนสำคัญที่มองเห็น และสามารถแพร;ขยายเปaนแนวทางการทำงานกับพื้นที่อื่น ๆ
ใหDสามารถนำไปปรับใชD และขับเคลื่อนการสรDางความปลอดภัยในการใชDถนนดังนี้
3.1 กลไกการขับเคลื่อน หัวใจสำคัญของความสำเร็จ
กลไกการขับเคลื่อนหลัก คือ ศปถ. จังหวัด และ ศปถ. อำเภอ หรือ ศปถ. อปท. ซึ่งทั้งสาม
ส;วนหลักนี้เปaนกลไกที่มีการก;อตั้งอย;างเปaนทางการ คือ มีระเบียบสำนักนายก ซึ่งมีขDอกำหนดใน
การใหDมีกลไกขึ้นตามโครงสรDางดังกล;าว ดังนั้นสิ่งที่สำคัญกว;าการก;อรูป คือ การผลักดันใหDกลไก
ดังกล;าวเปaนกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเพื่อสรDางใหDเกิดการดำเนินงาน หรือการ
ปรับเปลี่ยนสู;ความสำเร็จของการสรDางความปลอดภัยทางถนนอย;างเปaนรูปธรรม
ดังนั้นโจทย\ใหญ;ของการทำใหDกลไกการชับเคลื่อนเปaนกลไกสู;ความสำเร็จ คือ การทำอย;างไร
ใหDกลไกดังกล;าวขับเคลื่อนอย;างมีพลัง มีทิศทาง และพรDอมนำพาสู;ความสำเร็จ เกิดความต;อเนื่อง
ขับเคลื่อนไดDในทุกภาคส;วนของจังหวัด ซึ่งบทเรียนที่สามารถตอบโจทย\นี้ไดDประกอบดDวย
• หัวตLองขยับ เพื่อสรLางแรงกระเพื่อมทั้งองคาพยพ
ประธานหลักของคณะทำงานแต;ละระดับ เช;น ผูDว;าราชการ นายอำเภอ หรือนายก
อปท.คือ กลไกหลักที่ตDองทำงานดDวย เนื่องจากการขับเคลื่อน ศปถ. ในแต;ละระดับ
ตั้งแต;จังหวัด อำเภอ หรือทDองถิ่น เปaนการขับเคลื่อนตามโครงสรDาง ดังนั้นประธานของ
คณะทำงานจึงเปaนตัวแปรสำคัญต;อการขับเคลื่อนใหDเกิดความต;อเนื่อง เชื่อมประสาน
เพื่อแกDป`ญหา และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่เปaนจริง การทำงานจึงตDองทำงานกับกลุ;ม
เหล;านี้ในประเด็นต;าง ๆ คือ
• การสรDางความตระหนัก และเห็นความสำคัญในประเด็นความปลอดภัย เพื่อใหD
ประเด็นนี้เปaนประเด็นหลักที่กลุ;มผูDนำตDองการขับเคลื่อนใหDเกิดความเปลี่ยนแปลง
หรือความสำเร็จ โดยการจะสรDางความตระหนักไดDนั้น “ขLอมูล” จึงเปaนเครื่องมือ
สำคัญที่ทำใหDเห็นรูปธรรมที่เกิดขึ้น และมีแรงส;งในการกระตุDน กระตุกใหDเห็น
ความสำคัญที่เกิดขึ้น เช;น
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: สถิติของการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัด หรือในพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติ
ของพื้นที่อื่น ๆ ยิ่งหากเมื่อจังหวัดนั้นเปaนอันดับตDนของการเกิดอุบัติเหตุ จะ
ยิ่งทำใหDเห็นว;าเรื่องนี้เปaนเรื่องที่ดูดาย หรือมองขDามไม;ไดD
: ความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการเสียชีวิต หรือเกิดเหตุรDายแรง ซึ่ง
หากสามารถทำใหDเห็นตัวเลขของการสูญเสียที่เกิดขึ้น ทั้งจำนวนคนเจ็บ ตาย
: Timeline ของขDอมูลสถิติที่เกิดขึ้นในจังหวัด โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ\ของ
อุบตั ิเหตุในพื้นที่ไม;ไดDดีขึ้นเลย
• การทำงานหลังบDานกับผูDนำ เพื่อใหDเกิดการทำใหDผูDนำ หรือประธานคณะทำงานใน
แต;ละระดับมองเห็นประเด็นนี้เปaนประเด็นสำคัญ การทำงานหลังบDาน โดยการ
นำเอาขDอมูลไปคุยนอกรอบ ทำใหDเห็นรูปธรรมของป`ญหาที่เกิดขึ้นดDวยขDอมูล
เหล;านั้น ก;อนการประชุม เพื่อเกิดความตระหนัก มีใจ เห็นความสำคัญที่จะตDอง
ขับเคลื่อนเรื่องนี้ พรDอมที่จะบรรจุเขDาเปaนอีกหนึ่งวาระการประชุมระดับจังหวัด
หรืออำเภอในการขับเคลื่อนตามโครงสรDาง
• การสรDางเจDาภาพ เพื่อสรDางความเปaนเจDาของในการขับเคลื่อนแต;ละประเด็น
การขับเคลื่อนเพื่อใหDเกิดผลความสำเร็จของการทำงานในพื้นที่นั้น บทบาทสำคัญของ
คณะทำงานในการขับเคลื่อนคือ การสรDางเจDาภาพในแต;ละเรื่อง เพื่ อใหD เกิดการ
ขับเคลื่อนดDวยตนเอง ทั้งในส;วนของหน;วยงานที่ตDองรับผิดชอบในการดำเนินงานตาม
บทบาทของตนเอง และคนในพื้นที่ซึ่งจะตDองขับเคลื่อนเพื่อวิเคราะห\ป`ญหาที่เกิดขึ้น
และหาแนวทางแกDไขป`ญหานั้นเอง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะตDองมาจากการ
ขับเคลื่อนของคนในชุมชนที่เปaนเจDาภาพในการสรDางการเรียนรูDใหDกับคนอื่นในชุมชน
พรDอมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดDวย ซึ่งจะเปaนการสรDางความยั่งยืนในการขับเคลื่อน
ดDวย
• เป_าหมายคือ การสรDางความยั่งยืน ไม;ใช;การทำโครงการ
วิธีคิด มุมมองต;อการขับเคลื่อนของคนทำงานจะตDองไม;มองเพียงการดำเนินโครงการใหD
เสร็จ แต;จะตDองมองเห็นความยั่งยืนเปaนเป_าหมายของการขับเคลื่อนที่จะตDองทำใหD
เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อมองที่ความยั่งยืน จะเห็นว;าจะตDองสรDางการมีส;วนร;วม หรือสรDางความ
เปaนเจDาของประเด็นในการขับเคลื่อนดDวยตนเอง และการทำงานเรื่องขDอมูลจึงไม;ใช;
เพียงการคืนขDอมูล หรือรายงานใหDรูDว;าเกิดอะไรขึ้นเท;านั้น แต;จะตDองคิด วิเคราะห\ถึง
ขDอมูลที่เกิดขึ้นว;าขDอมูลใดที่จะสามารถสรDางใหDเกิดความตระหนกที่จะนำพามาสู;ความ
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ตระหนักของคนในชุมชนไดD จนลุกขึ้นมาวิเคราะห\ หาสาเหตุที่แทDจริง และพรDอม
ขับเคลื่อนเพื่อสรDางการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชน
• กระตุDนอย;างต;อเนื่อง เพื่อสรDางความเปลี่ยนแปลง
ในการทำงานกับกลไกหลักเหล;านี้ การสรDางความต;อเนื่องในการกระตุDนเปaนสิ่งจำเปaน
อย;างยิ่ง เพื่อเปaนการรายงานสถานการณ\ที่เกิดขึ้น และกระตุDนถึงความต;อเนื่องในการ
ขับเคลื่อนการทำงานที่จะตDองเกาะติดกับประเด็นเรื่องความปลอดภัย แมDว;าประเด็น
หลักของการขับเคลื่อนในจังหวัดอาจจะไม;ใช;ประเด็นเรื่องการสรDางความปลอดภัยทาง
ถนน แต; ก ารรายงานสถานการณ\ ค วามคื บ หนD า ของการดำเนิ น งาน หรื อ ผลการ
ดำเนินงานอย;างต;อเนื่อง ก็จะสามารถเห็นว;าจะเชื่อมโยง บูรณาการประเด็นความ
ปลอดภัยทางถนนเขDากับประเด็นอื่น ๆ ไดDอย;างไรบDาง และนั่นจะทำใหDเรื่องนี้ยังเปaน
เรื่องที่ตDองอยู;ในวาระการขับเคลื่อนงานของจังหวัด ซึ่งมีผลต;อมายังการขับเคลื่อน
ระดั บ อำเภอ และชุ ม ชนต; อ ไป ซึ ่ ง จะช; ว ยใหD ผ ลการดำเนิ น งานสามารถสรD า งการ
เปลี่ยนแปลง และลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนลงไดDจริง
3.2 วิธีคิดต>อการขับเคลื่อน : มองเรื่องความยั่งยืนเปWนหลัก
เป_าหมายของการขับเคลื่อนเพื่อลดอุบัติเหตุเปaนเรื่องสำคัญที่ส;งผลต;อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น เนื่องจากการสรDางความปลอดภัยในการใชDถนนนั้นไม;ใช;เพียงแค;เรื่องของการปรับ
สภาพแวดลDอมของถนนที่ตDองดูแล แต;เรื่องที่ใหญ;ทส่ี ดุ คือ เรือ่ งการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของคน
ดังนั้นวิธีคิดของการขับเคลื่อนจึงตDองไม;หยุดอยู;ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลDอมใหDเกิดความ
ปลอดภัยเพียงอย;างเดียว จะตDองมองถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดDวย แต;การเปลี่ยนแปลง
ดังกล;าวนั้นเปaนเรื่องที่ตDองทำงานหลายขั้นตอน ตั้งแต;เรื่องของการเปลี่ยนวิธีคิด การทำใหD
ตระหนัก การสรDางสภาพแวดลDอมที่เอื้อใหDเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช;นการสรDางกฎเกณฑ\
ทางสังคมเพื่อเปaนกติกาการอยู;ร;วมกัน ฯลฯ เปaนตDน นอกไปจากนี้ เนื่องจากการสรDางความ
ปลอดภัยทางถนนนั้นเกี่ยวขDองกับพฤติกรรมของคนโดยตรง ความยากของงานจึงอยู;ที่ความไม;
เสถียรของพฤติกรรม ซึ่งเปaนธรรมดาของมนุษย\ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู;เสมอ
ดังนั้นวิธีคิดต;อการขับเคลื่อนจึงตDองมองถึงเรื่องความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น
ประกอบกับการสรDางสภาพแวดลDอมที่เอื้อต;อการเกิดความปลอดภัยในการใชDถนนดDวย นั่น
หมายความว;า การขับเคลื่อนจะตDองมองถึงความยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสรDาง
ความปลอดภัยของการใชDถนนใหDกับคนในพื้นที่นั้นดDวย ซึ่งการจะสรDางความยั่งยืนไดDจึงตDองมา
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จากการจุดประกายใหDคนในพื้นที่มองเห็นความสำคัญ และลุกขึ้นมาขับเคลื่อนดDวยตนเอง และ
สามารถสรDางการมีส;วนร;วมกับคนในชุมชน หรือพื้นที่นั้นใหDออกแบบการเรียนรูDเพื่อสรDางบรรทัด
ฐานของการปฏิบัติ จนเกิดเปaนวิถีของคนในชุมชน ซึ่งนั่นจะสามารถนำไปสู;การเปลี่ยนแปลงไดD
อย;างแทDจริง
วิธีคิดต;อการขับเคลื่อนของคณะทำงานในแต;ละระดับ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และทDองถิ่น
จะตDองมองเห็นการสรDางความยั่งยืนเปaนเป_าหมายหลัก เพื่อที่จะมองเห็นวิธีการสู;ความยั่งยืนคือ
การทำใหDคนในชุมชนเขDามามีส;วนร;วมในการออกแบบกระบวนการเรียนรูDของตนเอง เพื่อสรDาง
ความตระหนักใหDนำไปสู;การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยบทบาทของคณะทำงานจึงตDองเปaนเพียงผูD
เอื้อใหDเกิดกระบวนการของการขับเคลื่อนเพื่อสรDางความเปaนเจDาของในชุมชน และการหนุนเสริม
ในส;วนที่หน;วยงานต;าง ๆ ทำเพื่อสรDางสภาพแวดลDอมที่เหมาะสมต;อการสรDางความปลอดภัยทาง
ถนน
3.3 สรMางระบบรองรับ แมMเปลี่ยนคน แต>ระบบยังไม>เปลี่ยน
ป`ญหาในการทำงานขับเคลื่อนเรื่องการสรDางความปลอดภัยบนถนนที่เปaนป`ญหาหลักคือ การ
เปลี่ยนผูDขับเคลื่อน โดยเฉพาะกลไกหลักที่สำคัญ เช;น ผูDว;าราชการ นายอำเภอ ซึ่งทำใหDการ
ขับเคลื่อนงานเกิดความสะดุด ไม;ต;อเนื่องหากผูDเขDามารับตำแหน;งต;อใหDน้ำหนักความสนใจใน
ประเด็นอื่น ๆ มากกว;า การขับเคลื่อนโดยภาพรวมทั้งในจังหวัด และอำเภอจะตDองหยุดชะงัก
การแกDป`ญหาที่ดีคือ การสรDางระบบรองรับการทำงานของกลไกมากกว;าการพึ่งพิงกลไกเพียง
อย;างเดียว ดังนั้นการขับเคลื่อนของคณะทำงาน โดยเฉพาะคณะทำงานจังหวัด จึงไม;เพียง
ขับเคลื่อนในพื้นที่เท;านั้น แต;จะตDองพยายามขับเคลื่อนเพื่อใหDวาระการสรDางความปลอดภัยทาง
ถนนไดDอยู;ใน “แผนพัฒนาจังหวัด” ซึ่งจะเปaนยุทธศาสตร\สำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนา
ภาพรวมของแต;ละจังหวัด ที่ทุกคนจะตDองดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร\ดังกล;าว ซึ่งหมายความ
ว;าหากเปลี่ยนตัวบุคคล ก็ยังคงตDองดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร\นี้
การขับเคลื่อนเพื่อใหDสามารถผลักใหDประเด็นนี้สามารถเขDาไปแผนจังหวัดนั้น ขDอมูลที่เกี่ยวขDอง
จะมีความสำคัญอย;างยิ่ง เนื่องจากขDอมูลจะทำใหDมองเห็นรูปธรรมของสถานการณ\ไดDอย;างชัดเจน
ว;ามีความรุนแรงของสถานการณ\มากขนาดใด และมองเห็นว;าไม;สามารถปล;อยป`ญหานี้ต;อไปไดD
จะตDองดำเนินการเพื่อสรDางการเปลี่ยนแปลง เช;น สถิติ หรือความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ ขDอมูลการ
เปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ รวมถึงมูลค;าความสูญเสียที่เกิดขึ้น ฯลฯ ซึ่งขDอมูลเหล;านี้สามารถ
79

สรDางความตระหนัก และทำใหDเห็นความเขDมขDนของป`ญหาในจังหวัด การมีขDอมูลอDางอิงเหล;านี้จึง
จะช;วยทำใหDมองเห็นรูปธรรมเชิงประจักษ\ที่เกิดขึ้น ช;วยใหDการขับเคลื่อนเพื่อนำเอาประเด็น
เหล;านีเ้ ขDาสู;แผนจังหวัดเปaนเรื่องง;าย และเปaนจริงขึ้นไดD
3.4 การเชือ่ มประสาน ส>งต>อ บทบาทที่แตกต>าง แต>เชื่อมต>อเพื่อสรMางพลัง
การทำงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เปaนการทำงาน 3 ระดับ คือ ในระดับจังหวัด อำเภอ และ
ทDองถิ่น ซึ่งจุดเด;นที่มองเห็นคือ การมองเป_าหมายของการขับเคลื่อนที่การสรDางความยั่งยืนในการ
สรDางความปลอดภัยทางถนน การขับเคลื่อนในแต;ละทDองถิ่นจึงพยายามที่จะสรDางการมีส;วนร;วม
โดยใหDชุมชนเขDามาเปaนเจDาของในการขับเคลื่อนเพื่อสรDางความยั่งยืนในพื้นที่ และขยายสู;อำเภอ
และจังหวัดต;อไป
การเชื่อมประสาน ส;งต;อการทำงานของคณะทำงานแต;ละระดับจึงมีความสำคัญ โดยแต;ละ
กลุ;มจะมีบทบาทการทำงานที่แตกต;างกัน แต;ต;างเอื้อหนุนการทำงานซึ่งกันและกัน โดย
• คณะทำงานจังหวัด บทบาทการทำงานหลักคือ การขับเคลื่อนระดับจังหวัดใน
ภาพรวม โดยเนDนการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดที่
จะสามารถผลักดันใหDเกิดการทำงานในพื้นที่ต;อไป เช;นการขับเคลื่อนเพื่อใหD
ประเด็นความปลอดภัยทางถนน เปaนหนึ่งในวาระของการติดตามการทำงาน
ประจำเดือนของจังหวัด ซึ่งจะตDองมีหน;วยงานที่เกี่ยวขDองทุกหน;วยงานเขDามารับรูD
และรายงานความคืบหนDาต;อผูDว;าราชการจังหวัด ดังนั้นการทำงานในเรื่องนี้จึงเปaน
การทำงานที่ต;อเนื่อง และสามารถสรDางการเปลี่ยนแปลงไดDง;าย โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลDอม เช;นกายภาพของถนนที่มีความเสี่ยง จุดยูเทิร\น แสง
สว;าง เปaนตDน
และการไดDติดตามการทำงานของแต;ละภาคส;วนในการประชุมจังหวัด ทำใหD
นายอำเภอแต;ละอำเภอที่จะตDองเขDาประชุมดDวยจะตDองเปaนผูDรายงานความคืบหนDา
ในการดำเนินงานในพื้นที่ของตนเองก็จะตDองขับเคลื่อนใหDเห็นผลการดำเนินงานที่
ชัดเจนของตนเองเช;นกัน
• คณะทำงานอำเภอ. การทำงานในระดับอำเภอนั้น นายอำเภอคือผูDรับนโยบายจาก
จังหวัด เพื่อติดตามและขับเคลื่อน ดังนั้นบทบาทของคณะทำงานจังหวัดระดับ
อำเภอจึงตDองทำงานใกลDชิดกับนายอำเภอ โดยเฉพาะการทำงานขDอมูลที่จะตDองทำ
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ใหDเห็นถึงสถานการณ\ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และรายงานการขับเคลื่อนในแต;ละทDองที่
ทั้งสถิติทางอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ขDอมูลการสอบเชิงลึกที่ทำใหDมองเห็นสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งหากเกี่ยวขDองกับเรื่องสภาพแวดลDอม นายอำเภอจะเปaนกลไกที่
สำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสรDางการเปลี่ยนแปลง เกิดการพัฒนาปรับปรุงตาม
บทบาทภารกิจของแต;ละหน;วยงานใหDมีการดำเนินงานอย;างรวดเร็ว เช;นการ
ปรับปรุงเสDนทางหลวงชนบทใหDมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บทบาทของคณะทำงานจังหวัดยังเปaนการทำงานร;วมกับทDองถิ่น
โดยเฉพาะองค\กรปกครองส;วนทDองถิ่นที่มีส;วนเกี่ยวขDองกับการปรับปรุงสภาพถนน
ในหมู;บDาน ชุมชน ใหDมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันการขับเคลื่อนกับชุมชน บทบาทหลักของคณะทำงานอำเภอ คือ
การคืนขDอมูลใหDกับชุมชน โดยเฉพาะขDอมูลที่ไดDจากการสอบเชิงลึก เพื่อใหDชุมชน
เกิดความตระหนัก และชวนวิเคราะห\ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเพื่อช;วยกันหา
แนวทางการในการแกDไขป`ญหาที่เหมาะสมกับบริบทและวิถีของคนในชุมชนดDวย
ตนเอง ไม;ว;าจะเปaนการทำขDอตกลงชุมชน หรือการทำ MOU กับครอบครัวใน
ชุมชน เพื่อเปaนกติการ;วมกันของคนในชุมชนในการสรDางความปลอดภัยในการใชD
ถนน
การเชื่อมประสานการทำงานของคณะทำงานจังหวัด และคณะทำงานอำเภอจึงเปaนบทบาท
ภารกิจที่แตกต;างกัน แต;สอดประสาน และหนุนเสริมการทำงานระหว;างกันดDวยบทบาทหนDาที่ ซึ่ง
จะช;วยทำใหDการขับเคลื่อนสามารถขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายของจังหวัด และการขับเคลื่อน
ในพื้นที่ใหDเกิดผลลัพธ\การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล พรDอมสรDางความยั่งยืนในการสรDางความ
ปลอดภัยในการใชDถนนต;อไปดDวย
3.5 การบูรณาการกับประเด็นงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยู>แลMว
การขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น หลายพื้นที่ไม;ไดDขับเคลื่อนประเด็นในเรื่องการสรDางความ
ปลอดภัยบนถนนเปaนประเด็นหลัก โดยเฉพาะในสถานการณ\เรื่องโรคระบาด แต;อย;างไรก็ตาม
ไม;ไดDหมายความว;าการขับเคลื่อนเรื่องดังกล;าวจะไม;สามารถขับเคลื่อนใหDเกิดขึ้นไดD สิ่งที่จะช;วย
ทำใหDเกิดการขับเคลื่อนเรื่องนี้ไดDอย;างต;อเนื่อง และเปaนจริงคือ การบูรณาการกับประเด็นงานใน
พื้นที่
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นั่นย;อมหมายความว;าในการขับเคลื่อนงานนั้น จะตDองมีความยืดหยุ;นในการมองประเด็น เห็น
ถึงการปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนที่เกิดขึ้น ดังนั้นรูปแบบการทำงานจึงไม;จำเปaนตDองมีเพียง
รูปแบบเดียว สามารถปรับเปลี่ยนใหDเขDากับประเด็นอื่น ๆ ไดD เช;นการตั้งด;านตรวจโควิด ก็
สามารถบูรณาการใหDเปaนการตั้งด;านตรงที่มักเกิดอุบัติเหตุบ;อยครั้ง ซึ่งจะสามารถป_องกันไดDทั้ง
อุบัติเหตุ และโรคระบาด
ซึ่งการมองแบบบูรณาการนี้ก็จะช;วยลดขDอจำกัดที่กลไกหลักยังไม;ไดDใหDน้ำหนักในเรื่องความ
ปลอดภั ยทางถนนเปa น เรื ่ อ งหลั ก ซึ ่ ง การผนวกเนื ้ อ งานเขD า กั บ เนื ้ อ งานหลั ก ที ่ แ ต; ล ะจั ง หวั ด
ขับเคลื่อนอยู;แลDวก็จะช;วยทำใหDการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนนสามารถเกิดขึ้นไดDทุกที่
และมีความต;อเนื่อง ซึ่งจะเปaนกุญแจสำคัญที่ช;วยสรDางความยั่งยืนใหDเกิดขึ้นในแต;ละพื้นที่ไดD
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บทที่ 4
บทเรียนการขับเคลือ่ นสู@ความยั่งยืน
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4. บทเรียนการขับเคลื่อนสูHความยั่งยืน
การขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนใน 4 พื้นที่ เพื่อนำไปสู;ความยั่งยืนนั้นเกิด
จากการทำงานของหลากหลายฝ‹ายที่จะตDองเขDามาร;วมขับเคลื่อน เนื่องจากการสรDางความปลอดภัยทางถนนนั้น
เกี่ยวเนื่องกับ 3 ป`จจัยหลัก ทั้งในเรื่องสภาพแวดลDอมทางกายภาพที่เกี่ยวขDอง สภาพแวดลDอมทางสังคม ระบบ
ต;าง ๆ ที่เกี่ยวขDอง และพฤติกรรมของคนในการสรDางความปลอดภัย ของการใชDถนนร;วมกัน ซึ่งการทำงานสู;ความ
ยั่งยืนจะตDองขับเคลื่อนเพื่อใหDเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งจะเปaนการสรDางความยั่งยืนของการขับเคลื่อน
งานไดDจริง
หากนำเอาการคิดเชิงระบบในรูปแบบของ Iceberg Model มาวิเคราะห\เพื่อมองเห็นถึงรากของป`ญหาใน
เรื่องการสรDางความปลอดภัยทางถนนจะพบว;า
ความคิดเดิม
ไม7เคารพกฎจราจร ไม7รับผิดชอบ
ในการขับขี่ ขับขี่ด,วยความเสี่ยง
ฯลฯ
ตั้งด7านตรวจ จับ ปรับ
กฎหมายจราจรเปNนเครื่องกำกับ
ทำตามความสะดวก ถ,ามีตำรวจ
ค7อยเคร7งครัด ถนนเปNนของรถ
คนต,องระวังรถ

ความคิดที่ต,องปรับเปลี่ยน
ใช,รถ ใช,ถนนอย7างเอื้อเฟGHอ ระวัง
ซึ่งกันและกัน
มีความรับผิดชอบในการใช,รถใช,ถนน
ร7วมกัน เคารพกฎจราจร
มีกฎหมายจราจรกำกับ แต7คนเข,าใจ
และตระหนักถึงความสำคัญ
ทุกคนตระหนักว7าถนนเปNนของทุก
คน ต,องเอื้อเฟGHอต7อกัน และเคารพ
ในกฎกติกา เพื่อความปลอดภัย
ไม7ใช7เพื่อปSองกันการถูกจับ

เหตุการณ\ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ ทั้งในเรื่องการขับขี่ ใชDถนนอย;างไม;รับผิดชอบ ไม;เคารพกติกาหรือกฎจราจร
นั้น มาจากรากทางความคิดที่ลึกที่สุดของผูDคนในสังคม หรือ Mental Model ที่ไม;เห็นความสำคัญของการสรDาง
ความปลอดภัยทางถนน ทำตามความสะดวกของตนเอง และมีวิธีคิดที่ว;า ถนนเปaนของรถเท;านั้น คนที่เขDามาใชD
ถนนจะตDองเปaนผูDระวังรถ ดDวยวิธีคิดของคนในสังคมเช;นนี้.จึงทำใหDโครงสรDางทางสังคมที่อยู;ร;วมกันจึงตDองใชDกฎ
จราจรมาเปaนเครื่องมือในการกำกับใหDคนในสังคมมีพฤติกรรมที่เอื้อต;อการสรDางความปลอดภัย และรูปแบบที่ใชD
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ในการกำกับใหDเกิดพฤติกรรมนั้นก็คือ การใชDกฎหมายบังคับ ตั้งด;านเพื่อตรวจจับ แต;ไม;ไดDมาจากวิธีคิดที่เกิด
ความตระหนักในเรื่องนี้อย;างแทDจริง
ความยากในเรื่องความยั่งยืนคือ การเปลี่ยนวิธีคิด (Mental Model) ของคนในสังคม ซึ่งเปaนเรื่องที่ทำงาน
ไดDยาก เนื่องจากจะตDองเปลี่ยนมุมมองต;อการสรDางความปลอดภัยใหDเกิดขึ้นดDวยตนเอง ไม;ใช;การทำเพื่อไม;ถูก
ลงโทษ แต;ตDองทำเพราะเห็นความสำคัญของเรื่องนี้จริง ๆ มองเห็นว;าเรื่องนี้จะช;วยสรDางความมั่นคงในชีวิต ไม;
ตDองเกิดการสูญเสีย เพียงเพราะแต;ละคนมีจิตสำนึกต;อการใชDถนนอย;างเท;าเทียม และรับผิดชอบต;อชีวิตคนอื่นที่
ใชDถนนร;วมกันดDวย ซึ่งจะส;งผลต;อโครงสรDางของสังคมที่มีกฎหมายจราจร แต;คนมีความเขDาใจและพรDอมปฏิบัติ
ตามอย;างเคร;งครัด ที่จะมีรูปแบบของการใชDรถใชDถนนอย;างรับผิดขอบ จนเกิดเปaนวิถีของการใชDรถใชDถนนอย;าง
เอื้อเฟj›อต;อกัน
ดังนั้นเมื่อการขับเคลื่อนสู;ความยั่งยืนจะตDองทำงานกับ Mental Model ของคนในสังคม การขับเคลื่อนจึง
ไม;ใชDเพียงการดำเนินการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลDอมใหDมีความปลอดภัยเพียงอย;างเดียว แต;จะตDองมีการทำงานใน
หลายส;วนที่ขับเคลื่อนไปพรDอมกันทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลDอม และการสรDางการเรียนรูDใหDเกิดการเปลี่ยน
วิธีคิด มุมมอง ความเชื่อ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะติดตามมา ดังนั้นในบทบาทการขับเคลื่อนภาพรวมที่
จะช;วยสรDางการเปลี่ยนแปลงที่ลึกถึงระดับวิธีคิด ความเชื่อ จึงจะตDองประกอบดDวย
4.1 การขับเคลื่อนดHวยกลยุทธ>
การขับเคลื่อนเพื่อสรDางความยั่งยืนในครั้งนี้ เปaนการขับเคลื่อนที่ตDองการใหDเกิดการเปลี่ยนแปลงไปยัง
วิธีคิด ทัศนคติ และความเชื่อของผูDคนในสังคม พรDอมกับการสรDางสภาพแวดลDอมที่เอื้อต;อการใชDถนน
อย;างปลอดภัย การขับเคลื่อนในครั้งนี้จึงไม;ใช;การจัดทำโครงการ และทำตามกรอบการดำเนินโครงการ
เพียงอย;างเดียว แต;จะตDองดำเนินการทุกภาคส;วน เพื่อสรDางการเรียนรูD และการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
ป`จจัยสำคัญที่จะทำใหDเกิดการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ\ในพื้นที่ไดDคือ
• การมองหมากทั้งกระดานก>อนการขับเคลื่อน
การมองใหDเห็นว;าผูDเล;นในการขับเคลื่อนของเรามีใครบDาง และแต;ละคนมีบทบาทอย;างไร และ
ใครที่เปaนผูDมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนใหDเกิดผลไดDดีที่สุด เช;น ผูDว;าราชการ ในการขับเคลื่อน
ระดับจังหวัด ซึ่งอาจจะตDองทำงานในการชงประเด็นของการขับเคลื่อนอย;างต;อเนื่อง และมี
ความถี่ในการทำงานที่เหมาะสม หรือกลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ควรจะเปaนใครที่เขDามา
เกี่ยวขDองบDาง ซึ่งการมองเช;นนี้จะช;วยทำใหDการทำงานขับเคลื่อนเกิดผลสัมฤทธิ์ไดDมากยิ่งขึ้น
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• ใชMกลไกที่มีอยู>ใหMเปWนประโยชนBในการขับเคลื่อน
การมองเห็นขDอต;อในการขับเคลื่อนงานที่มีอยู; เช;น การขับเคลื่อนที่เชื่อมกับงาน คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หรือ พชอ. ซึ่งมีบทบาทในการทำงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในพื้นที่อยู;แลDว การดำเนินงานในบางเรื่องจึงไม;จำเปaนตDองตั้งตDนใหม; แต;ใชDกลไก
เหล;านี้ในพื้นที่ โดยเชื่อมประเด็นที่เกี่ยวขDอง และขับเคลื่อนร;วมกัน ซึ่งจะทำใหDการขับเคลื่อนมี
พลังมากยิ่งขึ้น
• พื้นที่ยุทธศาสตรBช>วยตอกย้ำความสำคัญของประเด็น
การมียุทธศาสตร\ในการเลือกพื้นที่เปaนการทำงานเชิงยุทธศาสตร\ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง จาก
บทเรียนทั้งของจังหวัดสระแกDว และนครสวรรค\ ทำใหDพบว;าการเลือกพื้นที่ในการขับเคลื่อนนี้
ไม;สามารถทำงานแบบหว;านพื้นที่ และทุกพื้นที่ทำงานในรูปแบบเดียวกันไดD แต;จะตDองใหDการ
ทำงานบนพื้นที่นั้นเกิดความสำเร็จ มองเห็นรูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงอย;างชัดเจน เพื่อเปaน
ตDนแบบการทำงาน สรDางความเชื่อมั่นกับพื้นที่อื่นอีกต;อไป ดังนั้นการเลือกพื้นที่ทำงานจะตDอง
มองหาพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรือมีการเกิดอุบัติเหตุมากพอสมควร เพื่อสรDางความตระหนักกับคน
ในพื้นที่ใหDเกิดการใส;ใจในประเด็นนี้ไดDง;ายขึ้น และพรDอมที่จะลุกขึ้นมาวิเคราะห\สาเหตุ หา
แนวทางแกDไขที่เหมาะสมกับตนเอง และสรDางการเปลี่ยนแปลงใหDเกิดขึ้นไดDจริง ซึ่งจะเปaน
ทิศทางที่สามารถนำไปสู;การสรDางความยั่งยืนในอนาคตไดD
4.2 กลไกที่จะทำใหHสำเร็จ
คณะทำงานทุกระดับถือเปaนกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนใหDเกิดความสำเร็จไดD ดังนั้นในการที่จะทำใหD
กลไกเหล;านี้ขับเคลื่อนสู;ความสำเร็จ สรDางความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ความเชื่อ และ
พฤติกรรมไดDก็คือ
• รูปแบบ การก;อรูปของกลไกที่นำพาไปสู;ความสำเร็จ
แมDว;าการก;อรูปของกลไกที่มี โดยเฉพาะกลไกในระดับจังหวัดจะเปaนกลไกที่มาตามโครงสรDาง
แต;ในการก;อรูปของคณะทำงานจังหวัดที่จะช;วยใหDประสบความสำเร็จพบว;า
• การมีองค\ประกอบของผูDขับเคลื่อนหลักเปaนผูDที่มาจากหน;วยงานสาธารณสุข
เนื ่ องจากขD อไดD เ ปรี ยบจากธรรมชาติ งาน 2 เรื่ องของสาธารณสุ ขที ่ ทำใหD การ
ขับเคลื่อนในจังหวัดมีพลัง คือ (1) การอยู;ใกลDชิดกับป`ญหา ธรรมชาติการทำงาน
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ของสาธารณสุขที่จะตDองอยู;กับการเผชิญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
มองเห็นความสูญเสียที่เกิดขึ้น และงานที่ตDองสัมพันธ\ทั้งกับคนเจ็บ และญาติผูD
สูญเสีย ทำใหDมีความปรารถนาที่อยากจะลดจำนวนอุบัติเหตุ และมองว;าการ
ทำงานป_องกันเปaนการช;วยทำใหDผ;อนแรง เนื้องานที่ตDองรับไม;หนักจนเกินไป เปaน
เหตุใหDมีความมุ;งมั่นในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย;างจริงจัง (2) เปaนหน;วยงานที่คุDนชิน
กับเครื่องมือต;าง ๆ ทำใหDมีฐานในการทำความเขDาใจเครื่องมือ 5 ชิ้น และสามารถ
นำไปถ;ายทอด ขับเคลื่อนใหDพื้นที่ใชDงานต;อไดD
• นอกจากการใชDกลไกเดิมที่มี โดยใหDกลุ;มเจDาหนDาที่จากสาธารณสุขเปaนส;วนหนึ่งใน
กลุ;มแกนที่ร;วมขับเคลื่อนหลักแลDว ในบางพื้นที่ การก;อรูปของการขับเคลื่อนอาจะ
เกิดขึ้นจากกลุ;มคนภายนอกที่มีพลัง ตDองการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย;างจริงจัง เขDามา
เปaนคณะทำงานในการขับเคลื่อน เชื่อมประสานกับหน;วยงานราชการอื่น ๆ ทีมีอยู;
ในโครงสรDาง โดยจะตDองีการบรรจุหน;วยงานดังกล;าวเขDาไปในโครงสรDาง เพื่อใหDมี
บทบาทในการขับเคลื่อนอย;างชัดเจน และมีการรับรอง ใหDสามารถขับเคลื่อนไดD
โดยไดDรับการรับรองดDวยโครงสรDางอย;างเปaนทางการทีก่ ;อตั้งขึ้น
นอกจากเรื่องการทำใหDหน;วยงานดDงกล;าวถูกบรรจุเขDาไปในโครงสรDางอย;าง
เปaนทางการแลDว คุณสมบัติที่องค\กร หรือหน;วยงานที่จะเขDามาเปaนผูDประสานงาน
หลักไดDจะตDองมีประกอบดDวย
o มีประสบการณ\ในการขับเคลื่อนการทำงานกับพื้นที่ในประเด็นอื่น ๆ
จนเปaนที่ยอมรับ ซึ่งจะทำใหDมั่นใจไดDว;าองค\กรดังกล;าวมีความเขDาใจ
บริบทของพื้นที่มากพอสมควร และมีความสัมพันธ\กับชุมชน ผูDนำใน
ชุมชนไดDดีพอสมควร และไดDรับการยอมรับจากกลุ;มคนเหล;านั้น
เพื่อที่จะประสานสรDางความเชื่อมั่นในการเรียนรูDเรื่องนี้ใหDคนในชุมชน
มองเห็นความสำคัญ และผลักดันสู;ความยั่งยืนไดD
o มองเชิงยุทธศาสตร\เปaน เนื่องจากการขับเคลื่อนที่มาจากคนนอกนั้น
เปaนการขับเคลื่อนที่จะตDองเชื่อมประสานสิบทิศ และขับเคลื่อน
เพื่อใหDผูDที่อยู;ในโครงสรDาง มีบทบาทหนDาที่ไดDเขDามาขับเคลื่อนใหDเกิด
ความสำเร็จ การเชื่อมประสาน ขับเคลื่อนจึงตDองวางยุทธศาสตร\การ
ทำงานภายในไดDเปaนอย;างดี มองเห็นหมากในการขับเคลื่อนทุกระดับ
และสามารถขับเคลื่อนไดDอย;างดี
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o เขDาใจมุมมองของการพัฒนาอย;างยั่งยืน ที่จะตDองเห็นบทบาทของ
ตนเองในการเปa น ผู D ก ระตุ D น เอื ้ อ อำนวยเพื ่ อ ใหD เ กิ ด ความสนใจ
ตระหนัก และรูDสึกถึงความเปaนเจDาของประเด็น พรDอมที่จะหาแนว
ทางการแกDป`ญหาดDวยตนเอง และเปaนพี่เลี้ยงที่คอยใหDการปรึกษา
เสริมกำลังใจในระหว;างทาง
o มีความสัมพันธ\ที่ดีกับหน;วยงานต;าง ๆ เนื่องจากการเปaนคนนอกเขDา
มาขับเคลื่อนเพื่อใหDหน;วยงานต;าง ๆ มีการดำเนินการ ความสัมพันธ\
จึงตDองดีเพื่อที่จะไดDรับความร;วมมือในการขับเคลื่อนนั้นอย;างเต็มพลัง
และพรDอมจะขับเคลื่อนไปสู;เป_าหมายเดียวกันไดD
• ที่มาไม;สำคัญเท;ายุทธศาสตร\การขับเคลื่อน
โดยส;วนใหญ;แลDว คณะทำงานจะมาตามโครงสรDางของภาครัฐ คือ ตามระเบียบสำนักนายกใน
การจัดตั้งศปถ.จังหวัด หรือศปถ. อำเภอ ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการดำเนินงานอยู;อย;างชัดเจน
แต;การทำงานตามโครงสรDางนั้นไม;มีอะไรประกันความสำเร็จของการทำงานไดD ดังนั้นการ
ขับเคลื่อนการทำงานจึงไม;ไดDเนDนที่การมีอยู;ของคณะทำงานเท;ากับกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนเพื่อสรDางการเปลี่ยนแปลงไปสู;ความปลอดภัยในการใชDถนน
การมองเป_าหมายใหDออก วางยุทธศาสตร\ของการขับเคลื่อนใหDเปaนจึงมีความสำคัญอย;างยิ่งใน
การขับเคลื่อน เพื่อนำไปสู;ความยั่งยืน การขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นจึงตDองมองเป_าหมายไปใหDถึงการ
สรD า งการเปลี ่ ย นแปลงที ่ Mental Model ของคนในพื ้ น ที ่ ร; ว มกั บ การเปลี ่ ย นแปลง
สภาพแวดลDอมที่เอื้อใหDเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดDวย ในขณะเดียวกันก็จะตDองวาง
ยุทธศาสตร\การขับเคลื่อนใหDเกิดการขับเคลื่อนทั้งระดับนโยบายของจังหวัด คือ การทำงานกับ
ผูDกุมนโยบายของจังหวัดใหDสามารถนำเอาประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางถนนเขDาไปเปaนแผน
จังหวัด หรือ บูรณาการเขDากับประเด็นขับเคลื่อนอื่น ๆ แต;จะตDองผลักดันใหDเกิดการติดตาม
การดำเนินงานในวาระการประชุมของจังหวัดทุกเดือน และรวมถึงการขับเคลื่อนระดับ
นโยบายในอำเภอ ซึ่งมีรูปแบบของการวางยุทธศาสตร\ที่ไม;แตกต;างกันนัก ต;างเพียงจากผูDว;า
ราชการจังหวัด เปaนนายอำเภอ
ในขณะเดียวกันก็จะตDองทำงานเชิงพื้นที่ใหDสามารถขับเคลื่อนสรDางการเปaนเจDาภาพ หรือ
เจDาของประเด็นที่ตDองการขับเคลื่อน เพื่อใหDพื้นที่เกิดความตระหนัก และขึ้นมาขับเคลื่อนจน
เกิ ดเปa นการเปลี ่ ยนแปลงดD วยตนเอง และที ่ ส ำคั ญคื อ การทำงานกั บ ขD อ มู ล ในเรื ่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นดDวย โดยจะตDองทำใหDเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเปรียบเทียบ
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ก;อน – หลัง ใหDเห็นอย;างชัดเจน ซึ่งนั่นจะเปaนรูปธรรมของการเปลี่ยนแปลง และสามารถ
ผลักดันสู;การเปaนตDนแบบของการสรDางความสำเร็จในการขับเคลื่อนที่เปaนแบบอย;างใหDชุมชน
อื่นเชื่อมั่นว;าสามารถทำไดD
• เป_าหมายเดียวกัน ไปดDวยกัน ไปไดDไกล
สิ่งสำคัญที่จะช;วยใหDการขับเคลื่อนเกิดพลัง และมีการทำงานที่เกิดการเอื้อจากทุกฝ‹ายใหDไปสู;
ความสำเร็จไดD ก็คือ การที่คณะทำงานทุกคนจะตDองมองเห็นเป_าหมาย ทิศทางของการ
ขับเคลื่อนเปaนไปในทิศทางเดียวกัน การทำงานตามบทบาทที่ไดDรับมอบหมายก็จะสอด
ประสานกันไดDเปaนอย;างดี โดยเป_าหมายที่มองเห็นร;วมกันคือ การสรDางความยั่งยืนใหDเกิดขึ้น
โดยผลักดันใหDคนในพื้นที่เกิดความเปaนเจDาของประเด็นนี้ดDวยตนเอง การขับเคลื่อนจึงตDอง
สรD า งการมี ส ; ว นร; ว มในการวิ เ คราะห\ ป ` ญ หา และหาทางแกD ไ ขดD ว ยตั ว ของเขาเอง โดย
คณะทำงานเปaนเพียงผูDประสาน จุดประเด็น สะทDอนขDอมูลที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะขDอมูลที่เกิดขึ้น
จากการสอบสวนเชิงลึก โดยใชDขDอมูล 3 ฐาน คือ จากสาธารณสุขในเรื่องความเจ็บป‹วย ความ
สูญเสียที่เกิดขึ้น ขDอมูลจากตำรวจในเรื่องคดี สาเหตุของการเกิดอบุติเหตุ และขDอมูลจาก
บริษัทกลางในเรื่องมูลค;าการสูญเสียที่เกิด เพื่อนำไปสู;การวิเคราะห\ป`ญหาเชิงลึก และหา
แนวทางในการแกDป`ญหาร;วมกันของชุมชน
• Harmony ที่ดีช;วยใหDขับเคลื่อนไดDนาน
การทำงานที่สอดประสาน หนุนเสริมกัน โดยมองเห็นเป_าหมายเดียวกัน และมีความเปaนทีมที่
พรDอมขับเคลื่อนร;วมกัน จะทำใหDการทำงานสามารถเกิดความต;อเนื่องไดDอย;างยาวนาน เช;นใน
การสอบสวนเชิงลึก ที่ฝ‹ายที่เกี่ยวขDองพรDอมจะร;วมมือในการลงสอบพรDอมกัน จะสามารถไดD
ขDอมูลในทุกมิติที่สอดรับกันตามขDอมูลที่สืบคDนในบทบาทของแต;ละคน ขDอมูลที่เกิดขึ้นจึง
มองเห็นประเด็นไดDครบทุกมิติ ง;ายต;อการสืบคDนหาสาเหตุที่แทDจริง และนำไปสู;การแกDป`ญหา
ที่ถูกทิศทาง ตรงจุด และเปลี่ยนแปลงไดDอย;างยั่งยืน ดังนั้นการทำงานจึงตDองเกิดการประสาน
นำเอาบทบาทภารกิจของแต;ละฝ‹ายมาหนุนเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อเป_าหมายปลายทางคือ
การสรDางความปลอดภัยทางถนนอย;างยั่งยืน
• เจอกันบ;อย = เติมพลังใหDเต็มเสมอ ๆ
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การทำงานเปaนทีมที่ไดDมีโอกาสพบเจอกันบ;อย ๆ ย;อมเปaนเวทีของการแลกเปลี่ยนป`ญหาที่แต;
ละคนไดDพบเจอ ช;วยหาแนวทางการแกDป`ญหา พรDอมทั้งเปaนการเติมพลังใจในการทำงาน
ระหว;างกัน ดังนั้นในการขับเคลื่อนร;วมกัน จึงตDองมีการเปˆดวงพูดคุยกันอย;างสม่ำเสมอ เช;น
อย;างนDอยเดือนละ 1 ครั้ง นอกเหนือจากการลงพื้นที่สอบสวนเชิงลึกร;วมกัน
นอกจากนี้การไดDพบปะ พูดคุยกันบ;อย ๆ ทั้งในรูปแบบทางการ เช;นการประชุมเดือนละ 1
ครั้ง หรือการมีเวทีแลกเปลี่ยน พูดคุยนอกรอบ จะช;วยใหDเกิดการทวนเป_าหมาย ทิศทางการ
ทำงานระหว;างกัน เปaนการตอกย้ำเป_าหมายของการทำงานดDวย
4.3 ลักษณะของผูHประสานที่ขับเคลื่อนสูMความสำเร็จ
ผูDประสานงานขับเคลื่อนที่นำไปสู;ความสำเร็จไดDนั้น เปaนกุญแจสำคัญต;อการขับเคลื่อนนี้ โดยลักษณะ
ของผูDประสานงานที่จะช;วยใหDการขับเคลื่อนไปไดDอย;างต;อเนื่อง สม่ำเสมอ จะตDองมีคุณสมบัติที่สำคัญ
ดังนี้
• ชัดในเป_าหมาย ประสานสิบทิศ มุ;งมั่นใหDสำเร็จ
โดยบทบาทของผูDประสานที่จะตDองเปaนผูDเชื่อมผูDที่มีส;วนเกี่ยวขDองทั้งหมดในการทำใหDเกิดการ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และการทำงานในพื้นที่ จึงมีผลต;อการสรDางความเขDาใจในเป_าหมายต;อ
การขับเคลื่อนประเด็นที่เกิดขึ้น ดังนั้น ความชัดเจนในเป_าหมาย ทิศทางของการขับเคลื่อน
งานสู;ความยั่งยืน จึงเปaนสิ่งที่ผูDประสานงานจะตDองกุมใหDมั่น เพื่อสรDางความเขDาใจกับบุคคล
ต;าง ๆ ดังกล;าว ใหDเห็นในเป_าหมายเดียวกัน และสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
และเนื่องจากการทำงานที่จะตDองประสาน เชื่อมโยงทุกภาคส;วนใหDขับเคลื่อนไปพรDอมกัน
ดังนั้น การเปaนนักประสานสิบทิศจึงเปaนอีกทักษะที่มีความสำคัญ เราจึงเห็นบุคลิกของการ
เขDาถึงคนทุกฝ‹าย ทั้งระดับบริหาร เช;นผูDว;าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหนDาส;วนงานต;าง ๆ
และระดับปฏิบัติการ เช;น รพ.สต. แกนนำชุมชน ดังนั้นพื้นเพที่สำคัญคือการมีมนุษยสัมพันธ\ที่
ดี ชอบช;วยเหลือผูDอื่นอยู;เสมอ สิ่งเหล;านี้จะสรDางใหDเกิดบารมีที่ทำใหDผูDคนอยากจะร;วมงานดDวย
ขณะเดียวกันความมุ;งมั่นเปaนอีกหนึ่งคุณลักษณะที่สำคัญที่จะตDองมี ดังนั้นผูDประสานงานหลัก
จึงตDองหล;อเลี้ยงแรงบันดาลใจของตนเอง และเชื่อมั่นในเรื่องที่ดำเนินการอยู; เพื่อใหDมีความ
มุ;งมั่นในการขับเคลื่อน ที่จะตDองมีการประสานส;วนงานต;าง ๆ มากมาย การจะทำใหDทุกหน;วย
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พรDอมร;วมมือ และมองเห็นเป_าหมายทิศทางเดียวกัน ย;อมจะตDองใชDพลังเปaนอย;างมาก ความ
มุ;งมั่นทีม่ ีอยู;ในตัวจะทำใหDสามารถกDาวขDามป`ญหา และอุปสรรคไปไดD
• ทำใหDทุกคนมองเห็นเป_าหมายเดียวกันไดD
อี กภารกิ จหลั กที่ จะตD องมี อยู; ใ นตั วผู D ประสาน คื อ การทำใหD ทุ กส; วนงานที ่ เ กี ่ ยวขD อง ทั้ ง
คณะทำงานทุกระดับ ทDองถิ่น พื้นที่ มองเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ และ
ขับเคลื่อนไปสู;ความยั่งยืนไดD ดังนัน้ สิง่ ที่ผปDู ระสานงานหลักจะตDองดำเนินการคือ การสื่อสารถึง
เป_าหมายของการขับเคลื่อนในทุกครั้ง ทุกที่ที่มีโอกาส
4.4 กระบวนการสูMความสำเร็จในการสรHางความยั่งยืน
• ปลูกตDนไมDในใจคน กุญแจดอกใหญ;สู;ความยั่งยืน
กระบวนการแรกที่จะตDองสรDางใหDเกิดขึ้น คือการสรDางความตระหนักในเรื่องนี้กับทุกฝ‹าย ทั้ง
ในฝ`Šงบริหาร เพื่อใหDบรรจุวาระนี้เขDาสู;นโยบายของจังหวัด เพื่อป_องกันความไม;แน;นอนในการ
ขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนตัวบุคคล และสิ่งที่จะทำใหDผูDบริหารเห็นชอบในการ
ขับเคลื่อนประเด็นดังกล;าว คือ การทำใหDทราบถึงสถานการณ\ของป`ญหา ความรุนแรงที่
เกิ ดขึ ้ นในพื ้ นที ่ และพรD อมกั บการจั ดอั นดั บความรุ นแรงของสถานการณ\ ในจั งหวั ดเมื่ อ
เปรียบเทียบกับที่อื่น
ในส;วนของคณะทำงานก็เช;นกัน การสรDางความตระหนัก มีความสำคัญต;อความมุ;งมั่น ตั้งใจ
และพรDอมใหDความร;วมมือตามบทบาทภารกิจของแต;ละหน;วยงานในการร;วมขับเคลื่อน ซึ่งจะ
ช;วยใหDเกิดการเปลี่ยนแปลงไดDอย;างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลDอม
และส;วนของพื้นที่ การสรDางความตระหนักจะทำใหDการทำงานของพื้นที่นำไปสู;ความยั่งยืน
ของการแกDป`ญหา เนื่องจากความรูDสึกของการเปaนเจDาของประเด็น และการแกDป`ญหาที่
เหมาะสม เขDากับบริบทของตนเอง และเปaนการลุกขึ้นมาแกDป`ญหาดDวยตนเอง ดังนั้นการตั้ง
กฎ กติกาใดก็ตาม เปaนการเห็นพDองจากคนในชุมชนที่ยินดีจะยึดถือปฏิบัติ และมีการดูแล
ติดตามกันเอง ซึ่งเมื่อมีความต;อเนื่องก็จะสามารถสรDางเปaนวิถีของคนในชุมชน ซึ่งจะเปaนความ
ยั่งยืนอย;างที่สุด
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• ขDอมูลที่ดีจะช;วยเปˆดทางสู;หัวใจ
การจะสรDางความตระหนัก หรือปลูกตDนไมDในใจคนไดDนั้น จะตDองมีเครื่องมือช;วยในการเปˆด
หัวใจใหDมองเห็นเรื่องนี้เปaนเรื่องสำคัญที่มองขDามไม;ไดD การทำงานกับขDอมูลเพื่อที่จะใหDขDอมูล
นั้นเปaนเครื่องมือในการยอมรับความสำคัญ เกิดความตระหนัก และมาร;วมดDวยช;วยกันในการ
ปรับเปลี่ยน ดูแล ใหDเกิดความปลอดภัยทางถนน จึงตDองมีการวิเคราะห\กลุ;มเป_าหมายของ
เครื่องมือที่จะส;งต;อ ว;าควรจะใชDขDอมูลในรูปแบบใด
บทเรียนที่เกิดขึ้นมองเห็นว;า กลุ;มเป_าหมายมี 3 ระดับใหญ;ทตี่ DองการขDอมูลไม;เหมือนกัน
• ผูDนำ ผูDกุมนโยบาย เช;นผูDว;าราชการ หรือนายอำเภอ ตDองการขDอมูลตัวเลขของการ
เกิดสถิติที่ไม;เพียงบอกว;าพื้นที่ใดเกิดอุบัติเหตุเท;าไร แต;จะตDองจัดลำดับของพื้นที่
เปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น เช;น จังหวัดอื่น ใหDอย;างชัดเจนว;าตDองทำอะไรเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพที่ย่ำแย;ของจังหวัด หรือของอำเภอไป
• คณะทำงาน ขDอมูลที่ตDองการยังคงเปaนขDอมูลทางสถิติที่เกี่ยวขDองกับการดำเนินงาน
ของตนเอง และมีขDอมูลเปรียบเทียบกับค;ามาตรฐานในเรื่องนั้น เพื่อดูว;าผลการ
ดำเนินงานของตนเองนั้นต่ำกว;าเกณฑ\หรือไม;
• พื้นที่ ขDอมูลที่ตDองการเปaนขDอมูลเชิงสถิติอย;างง;าย ๆ ใหDเห็นตัวเลขที่น;าตกใจชัด ๆ
มีการเปรียบเทียบขDอมูลใหDมองเห็นอย;างชัดเจน เขDาใจง;ายจะยิ่งดี และนอกจากนี้
ยังตDองการขDอมูลเกี่ยวกับผลของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเชิงเรื่องเล;า เพื่อกระตุกใจ
และตระหนักถึงความสำคัญในการใส;ใจกับการใหDความสำคัญเรื่องความปลอดภัย
ทางถนน
• พากันวิเคราะห\ถึงรากก;อนจะกDาวต;อ
การคืนขDอมูลใหDกับชุมชนเปaนหัวใจในการสรDางความตระหนักอย;างยิ่ง ดังนั้นขDอมูลที่เกิดขึ้น
จากการสอบสวนเชิงลึก จึงจำเปaนที่จะตDองคืนใหDกับชุมชน แต;การคืนนั้นไม;ใช;เพียงแค;ตDองการ
ใหDรับรูDเพียงอย;างเดียว จะตDองชวนชุมชน หรือคนในพื้นที่ไดDวิเคราะห\ถึงสาเหตุที่แทDจริง
มองเห็นรากของป`ญหาจริง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีแผนภูมิตDนไมDป`ญหา เปaนเครื่องมือสำคัญในการ
วิเคราะห\ การวิเคราะห\ถึงรากของป`ญหาจะช;วยใหDมองเห็นทิศทางการแกDป`ญหาที่ตรงจุดมาก
ยิ่งขึ้น เกิดความยั่งยืนของการสรDางความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น
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บทที่ 5

เครื่องมือ 5 ชิ้น
กับการขับเคลื่อนในพื้นที่
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5. เครื่องมือ 5 ชิ้นกับการขับเคลื่อนในพื้นที่
เครื่องมือ 5 ชิ้นนับเปaนเครื่องมือสำคัญที่ศูนย\วิชการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ไดDพัฒนาขึ้นเพื่อ
เปaนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นความปลอดภัยใหDเกิดขึ้นในแต;ละพื้นที่ โดยการใชDความคิดเชิงระบบ
ในมองใหDเห็นประเด็นสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนเพื่อสรDางการเปลี่ยนแปลงใหDเกิดขึ้นนั้นมี องค\ประกอบหลัก 3
เรื่อง คือ ระบบต;าง ๆ ในสังคมที่เกี่ยวขDอง สภาพแวดลDอมทั้งกายภาพและสังคม และพฤติกรรมของป`จเจกแต;ละ
คนจนสามารถสรDางวิถีการสรDางความปลอดภัยในชุมชนไดD โดยเครื่องมือ 5 ขิ้นประกอบดDวย
4. สามเหลี่ยมป`จจัยกำหนดสุขภาพ
การใชD “สามเหลี่ยมป`จจัยกำหนดสุขถาพ” จะช;วยทำใหDทีมงานดื้ทบทวนสถานการณ\ป`ญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนอย;างเปaนองค\รวม นอกจากนีย้ ังทำใหDทีมงานเขDาใจว;า อุบัติเหตุทางถนนแมDจะมีสาเหตุหลักจาก
พฤติกรรมของป`จเจกแลDวยังมีเงื่อนไข ป`จจัยอื่น ๆ ที่เอื้อใหDเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งดDานสภาวะ
แวดลDอม และระบบที่เกี่ยวขDอง
5. แผนภูมิตDนไมDป`ญหา
เปaนเครื่องมือที่ช;วยทีมในการมองป`ญหาอย;างเชื่อมโยง ป`ญหาอุบัติเหตุทางถนนอย;าง “เปaนเหตุเปaนผล”
ทั้งยังชวนใหDทีมงานวิเคราะห\ลึกไปถึงสาเหตุของป`ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเขDาใจสถานการณ\
ป`ญหาที่แทDจริงในพื้นที่
6. บันไดผลลัพธ\
การวางผลลัพธ\จะเปaนตัวช;วยในการกำหนดเป_าหมายการดำเนินงานชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งยังช;วยชี้ว;าจะเดิน
ไปสู;เป_าหมายนั้นอย;างไร อนึ่งผลลัพธ\แต;ละขั้นบันไดจะสอดรับกับรากตDนไมDป`ญหาทีค่ รอบคลุมป`จจัย
กำหนดสุขภาพที่ตDองเริ่มจากการพัฒนาระบบเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดลDอมที่เอื้อใหDปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
7. การวิเคราะห\แรงเสริม แรงตDาน
การออกแบบกิจกรรมที่จะแกDป`ญหาตDองสอดคลDองกับผลลัพธ\ที่ตั้งไวD โดยใชDวิธีการวิเคราะห\แรงเสริมแรง
ตDานจะช;วยทำใหDทีมงานทราบถึง “ตDนทุนและขDอจำกัด” ในพื้นที่รวมทั้งชวนกำหนด “กิจกรรม” เพิ่ม
แรงเสริม และลดแรงตDาน เพื่อไปสู;ผลลัพธ\หรือเป_าหมายที่คาดหวังไวDไดD
8. การรวบรวมขDอมูลสะทDอนผลลัพธ\
หลังจากทีมงานขับเคลื่อนรงานตามแผนแลDว ขั้นตอนต;อไปคือ การติดตามประเมินผล ซึ่งจะช;วยใหDทีม
เห็น “ความกDาวหนDา และการเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้นตามขั้นบันได ผลลัพธ\ที่สวางไวDทีละกDาว ทั้งยังช;วย
ใหDเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว;างทางที่จะทำใหDไปไม;ถึงผลลัพธ\
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โดยเครื่องมือทั้ง 5 ชิ้นนี้เปaนเครื่องมือหลักในโครงการที่คณะทำงานในแต;ละจังหวัดจะไดDเรียนรูD เพื่อนำมา
เผยแพร;สรDางการเรียนรูDต;อในพื้นที่ และใชDเปaนเครื่องมือในการขับเคลื่อนต;อไป ซึ่งจากการศึกษาพบว;า บทเรียน
ในการใชDงาน และการพัฒนาเครือ่ งมือนั้น มีประเด็นเด;น ๆ ดังนี้

• การใชHเครื่องมือ 5 ชิ้นในการสรHางการเรียนรูH สูMการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในแตMละพื้นที่
เครื่องมือ 5 ชิ้นเปaนเครื่องมือที่คณะทำงานใชDในการลงคืนขDอมูลชุมชน และพาคนในชุมชน หรือในแต;ละ
พื้นที่ไดDร;วมวิเคราะห\หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใหDสามารถคDนหารากของป`ญหาในแต;ละพื้นที่
และหาแนวทางในการแกDป`ญหาไดDอย;างถูกทาง และสรDางวิถีของการสรDางความปลอดภัยไดDอย;างยั่งยืน
และบทเรียนที่ไดDจากการนำเครื่องมือไปใชDในแต;ละพื้นที่ พบว;า

• เครื่องมือ 5 ชิ้น กับการสรDางการเปลี่ยนแปลงใหDเกิดขึ้น
โดยแนวคิดของเครื่องมือ 5 ชิ้น คือการมองป`ญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางการแกDป`ญหาอย;าง
เปaนระบบ เปaนการมองทั้งกระบวนการในการแกDป`ญหาที่ตDองการพาไปใหDลึกถึงรากของป`ญหา
เพื่อมองเห็นแนวทางการแกDไขป`ญหาที่ตรงจุด และเปaนระบบ เพื่อที่จะสามารถแกDไขป`ญหาไดD
อย;างยั่งยืน
ดังนั้นการออกแบบเครื่องมือจึงเปaนการออกแบบที่แต;ละเครื่องมือมีบทบาทการทำงานที่
สอดคลDองในการนำพาใหDเกิดการคิดเชิงระบบตั้งแต;ส;วนที่ลึกที่สุดของป`ญหาจนถึงทางออก เพื่อ
หวังใหDคนในชุมชนไดDเรียนรูD วิธีคิด และออกแบบวิธีปฏิบัติเพื่อสรDางความปลอดภัยในวิถีของ
ตนเอง และสามารถนำแนวคิดนี้ไปใชDไดDกับทุกเรื่องที่ตDองการ และจากการลงทำงานจริงของ
คณะทำงาน ทำใหDพบขDอเรียนรูDในการนำเครื่องมือไปใชDในชุมชนดังนี้
o ภาษาที่ใชDในเครื่องมือเปaนภาษาทางการ และเปaนศัพท\เฉพาะที่ยากเกินความเขDาใจ
ของคนในชุมชน เช;นหากบอกว;ามาคิดวิเคราะห\แรงเสริม แรงตDาน เปaนคำที่ยาก
เกินความเขDาใจของชุมชน ทำใหDไม;สามารถทำความเขDาใจ หรือใชDเครื่องมือไดD
ทั้งหมด เนื่องจากภาษาที่ใชDเปaนอุปสรรคต;อการเรียนรูDเครื่องมือ สิ่งที่คณะทำงานไดD
แกDไขคือ การปรับคำใหDเขDาใจง;าย เช;น “มาดูกันว;าอะไรทำใหDเกิดการตายมากที่สุด
ทำตัวนี้ก;อน” เปaนตDน
“ เวลาที่เราลงพื้นที่จริง ๆ แลLวโดยเฉพาะไปลงที่หมู'บLานไปเองกับนLอง ๆ ถLาเราพูด
ถึง 5 ชิ้นเขาไม'เขLาใจค'ะ พูดถึงตLนไมLเขาก็เอาทฤษฎีไปจับบันได 5 ขั้น แรงเสริมแรง
ตLาน กรอบ 3 เหลี่ยมปNจจัยกำหนดสุขภาพเขาไม'เขLาใจ ตLองพูดแบบลูกทุ'งๆอย'าง
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ท'านปลัดว'า สถิติคราวที่แลLวเดือนที่แลLวอะไรที่ทำใหLตายมากที่สุดนั้นคือตLอง
กำหนดก'อน แลLวอะไรที่เปTนปNญหาอย'างของไพศาลีที่เปTนปNญหาของเขาตะคLอคือ
นักเรียนเขาก็เล'นกับนักเรียน ทำของเขานักเรียนก็สวมหมวกกันน็อค 100% อย'าง
นี้นะคะ คือเขาทำกันแบบลูกทุ'งก็คือมีการพูดคุยถLาสมมติว'าเราเอาทฤษฎีไปจับเอา
ตำราไปแจกเขาจะไม'ค'อยไดL แต'ถLาเราพูดกับชาวบLานหรือพูดกับนLอง ๆ กูLภัยเขา
จะไม'ค'อยฟNงเราถLาเอาทฤษฎีแรกๆไปจับ พูดใหLตรงปNญหาเลยว'าวันนี้เราจะมาทำ
อะไรแลLวเราจะมาแกLยังไงแลLวค'อย ๆ เบนความสนใจ แต'ละสิ่งที่พูดหรือที่ทำหยอด
ไปในเครื่องมือ 5 ชิ้น” ศิริภรณ\ ศรศักคำ จ.นครสวรรค\
และการทำความเขDาใจจะเลือกใชDเครื่องมือที่ชุมชนสามารถเรียนรูD และเขDาใจง;าย
เช; น แผนภู ม ิ ต D น ไมD ป ` ญ หา ซึ ่ ง เมื ่ อ ปรั บ คำแลD ว สามารถพาใหD ชุ ม ชนไดD เ กิ ด การ
วิเคราะห\ที่ลึกมากขึ้น เห็นภาพการวิเคราะห\ที่ชัดเจนจากการใชDตDนไมDเปaนตัวแทน
ภาพความคิด ก็สามารถทำใหDชุมชนไดDเขDาใจการเรียนรูDไดDง;ายขึ้น
o เครื่องมือกับการเรียนรูHของชุมชน พบว;า การทำความเขDาใจเครื่องมือหากมี
ประสบการณ\การเรียนรูDการใชDเครื่องมือที่มีความใกลDเคียงมาก;อนจะช;วยทำใหD
เขDาใจเครื่องมือไดDเร็วขึ้น เช;นในชุมชนที่เคยไดDใชDเครื่องมือตDนไมDก็จะสามารถเขDาใจ
เครื่องมือนี้ไดDง;ายมากขึ้น และสามารถทำไดD โดยเครื่องมือที่คณะทำงานไดDลงไปใชD
ในชุมชนและชุมชนสามารถใชDไดDอย;างเขDาใจประกอบดDวย
• แผนภูมิตDนไมDป`ญหา เปaนเครื่องมือที่คณะทำงานจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดสะทDอน
ว;าเปaนเครื่องมือที่สามารถดำเนินการไดD และช;วยใหDชุมชนสามารถวิเคราะห\
ป`ญหาไดDลึกถึงสาเหตุที่แทDจริง และทำใหDชุมชนไดDเรียนรูDเครื่องมือในการ
วิเคราะห\ และยังช;วยใหDเกิดการเรียนรูDเรื่องการมอง วิเคราะห\ป`ญหาเชิงลึก
ในการขับเคลื่อนเรื่องต;าง ๆ
• สามเหลี่ยมกำหนดป`จจัยสุขภาพ เปaนเครื่องมือที่มีเพียงบางจังหวัดที่ใชD
เครื่องมือนี้ เช;น จังหวัดอ.ทุ;งชDาง จ. น;านที่ไดDนำเครื่องมือนี้ไปใชDในการใหD
พื้นที่ร;วมมองสถานการณ\ป`ญหาที่เกิดขึ้นอย;างรอบดDานมากยิ่งขึ้น และ
มองเห็นว;าป`ญหาใดที่เปaนป`ญหาเร;งด;วนที่ตDองการการแกDไขก;อน สามารถทำ
ใหDมองเห็นและดึงป`ญหาสำคัญขึ้นมาจัดการก;อนไดD
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o เครื ่ อ งมื อ คื อ แนวคิ ด เสี ยงสะทD อนที ่ เกิ ดขึ ้ นจากการทำงานจริ ง ทำใหD เห็ นว; า
คณะทำงานหลายคนมองเครื่องมือว;า แทDจริงแลDวเครื่องมือคือ แนวคิดของการทำ
โครงการที่มองเห็นวิธีคิดต;อการพัฒนาโครงการ โดยในแต;ละขั้นตอนมีความ
เชื่อมโยงกันเพื่อจะส;งใหDสามารถดำเนินโครงการที่สามารถแกDป`ญหาไดDอย;างยั่งยืน
ดั ง นั ้ น จากเครื ่ องมื อ 5 ชิ ้ นนี ้ ควรพั ฒนาเปa นแนวคิ ด หรื อหลั กการในการ
ขับเคลื่อนเพื่อสรDางความยั่งยืนของความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ โดยใหDแต;ละ
เครื่องมือเปaนหนึ่งหลักการ และในแต;ละหลักการใหDออกแบบการมีเครื่องมือช;วย
ทำงานใหDหลากหลาย เช;นการวิเคราะห\สาเหตุของป`ญหา อาจจะไม;ไดDมีแค;แผนภูม
ตDนไมDป`ญหาอย;างเดียว แต;อาจจะมีเครื่องมืออื่น ๆ เช;น Mapping ต;าง ๆ เปaนตDน
เพื่อใหDแต;ละพื้นที่สามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับความเขDาใจ และบริบทของ
ชุมชนในการนำไปใชD สรDางความหลากหลายใหDกับเครื่องมือมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะเปaน
ทางเลือกในการนำไปใชDที่กวDางขึ้น และตอบโจทย\บริบทที่แตกต;างกัน ทุกพื้นที่
สามารถปรับใชDงานไดDจริง
o ลักษณะการใชHเครื่องมือในพื้นที่ บทเรียนในการใชDเครื่องมือในพื้นที่ หรือชุมชนที่
คณะทำงานสะทDอนใหDเห็นถึงการนำไปใชDใหDเกิดประสิทธิภาพที่แทDจริง คือ
1. ไม;สามารถใชDเครื่องมือทั้ง 5 ชิ้นไดDในครั้งเดียว เนื่องจากเครื่องมือแต;ละ
เครื่องมือจะตDองใชDเวลาในการทำความเขDาใจ และวิเคราะห\อย;างมาก ดังนั้น
จึงไม;สามารถที่จะใชDครั้งเดียวทุกเครื่องมือเลย และคนในชุมชนไม;คุDนชินกับ
การทำงานเรื่ อ งการวิ เ คราะห\ อ ย; า งยาวนาน การใชD เ วลาในการคิ ด ที่
ต;อเนื่องกันกลับทำใหDศักยภาพในการวิเคราะห\ ขDอมูลที่ไดDมาลดคุณภาพลง
และชุมชนไม;พรDอมที่จะคิดดDวย
2. ในการใชDเครื่องมือในการทำงานกับชุมชน จะตDองใชDเพียง 1-2 เครื่องมือ โดย
ส; ว นใหญ; จ ะใชD เ พี ย งเครื่ อ งมื อ เดี ย ว คื อ แผนภู ม ิ ต D น ไมD ป ` ญ หาที ่ จ ะชวน
วิเคราะห\ลึกถึงรากของป`ญหา และมีบางพื้นที่ที่ใชDเครื่องมือสามเหลี่ยม
กำหนดป`จจัยสุขภาพ เพื่อใหDเขDาใจถึงสภาพป`ญหาที่เกิดขึ้น มองป`ญหาใหD
เห็นป`จจัยที่เกี่ยวขDองอย;างครอบคลุม และจึงใชDแผนภูมิตDนไมDป`ญหาต;อ เพื่อ
วิเคราะห\ถึงสาเหตุเชิงลึกของป`ญหาที่ไดDจากการมองสถานการณ\ และ
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กำหนดสถานการณ\ที่เปaนประเด็นหลักไดD ซึ่งถDาทำ 2 เครื่องมือ จะช;วยใหD
ชุมชนมองเห็นป`ญหาที่เกิดขึ้นไดDอย;างครอบคลุม และรอบดDานขึ้น
“เครื่องมือชิ้นแรกเปTน 3 เหลี่ยมปNจจัยการกำหนดสุขภาพ เรานำขLอมูลดิบ
จากหลายๆแห'งจากโรงพยาบาล จาก ปภ. จากบริษัทกลาง จากสาธารณะ
สุข มาช'วยกันวิเคราะหYหลังจากที่ไดLขLอมูลมาเรื่องของบาดเจ็บเล็กนLอย
บาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิต เอาขLอมูลเหล'านี่มาวิเคราะหY หรือการเกิด
อุบัติเหตุแลLวดำเนินการสอบสวน และเอามาเขLาตารางเพื่อลิสตYรายการ
ปNญหาของในอำเภอคุณว'าปNญหาจริง ๆ ของอำเภอคุณมีปNญหาอะไรบLาง
แลLวเลือกประเด็นปNญหา และประเด็นที่สำคัญของสามเหลี่ยมปNจจัยการ
กำหนดสุขภาพเพื่อไปแกLปNญหาในพื้นที่ ถLาแกLปNญหาตรงนี้ไดLตรงจุดอื่นก็จะ
ลดลงตามลำดับ อย'างกรณีของทุ'งชLางคือเมาแลLวขับ แผนภูมิตLนไมLคือ
ประเด็นเกี่ยวกับเมา หารากปNญหาว'าเมาจะแกLอย'างไร และภาคีเครือข'าย
ส'วนไหนที่ตLองมาเกี่ยวขLอง เขLามาสู'แผนภูมิตLนไมL ประเด็นคือเมา รากของ
ปNญหาคือพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเครื่องมือ 5 ชิ้นจะคลLอยไปที่พฤติกรรม
ส'วนของความร'วมมือจะเปTนเชิงกฎหมายและพฤติกรรมคงตLองประสาน
อย'างต'อเนือง แต'ว'าแผนภูมิตLนไมL เอาประเด็นมาใส'ที่มีผลกระทบที่สุดเราถึง
ไป point ใหL ไดL ว' าถL าอย' างนั ้ นจากแผนภู มิ ตL นไมL กระบวนการในการขั บ
เคลื่อนที่ อปท. และ ศปถ. อำเภอ หรือแผนภูมิตLนไมLตLองขับเคลื่อนไปที่
ศปถ. ทLองถิ่น ตLองชี้ใหLขาดว'าถLาประเด็นภาพรวม ศปถ. อำเภอ ขับเคลื่อน
แบบไหนอย'างไร ขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะกรรมการ หรือมีแผนงาน
โครงการอะไรรองรั บ ไหม ถL า แผนภู ม ิ ต L น ไมL ม ี ส ' ว นของประชาชนเขL า ไป
เกี่ยวขLองตำบลไหนเสี่ยงมากเสี่ยงนLอย ศปถ. ทLองถิ่น ตLองมาถอดแผนภูมิ
ตLนไมLใหLรากลึกเขLาไปในกลุ'มเป^าหมายของตนเอง ถLาแกLไขของหมู'บLานนี้ใน
ประเด็นเมาแลLวขับ กลุ'มไหน อาชีพอะไร ช'วงเวลาไหน ตLองมาถอดอีกที
หนึ่ง” นิคม อุทุมพร จ.น;าน

• เครื่องมือที่มีศักยภาพต;อชุมชน
บทเรียนของการใชDเครื่องมือในพื้นที่จริง ทำใหDพบว;า เครื่องมือที่พาใหDคนในชุมชนมองเห็น
กระบวนการคิดอย;างเปaนระบบ วิเคราะห\เชิงลึก และใชDงานไดDจริงนั้น อาจไม;ใช;ทั้ง 5 เครื่องมือ
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เนื่องจากการลักษณะของเครื่องมือที่ตDองอาศัยกรอบคิดเชิงระบบ ซึ่งวิธีคิดเหล;านี้ไม;ไดDเปaน
พื้นฐานการขับเคลื่อนของชุมชนที่ถนัดกับการขับเคลื่อนจากประสบการณ\มากกว;า จึงทำใหDการ
ใชDเครื่องมือ ไม;สามารถพาไปใหDเกิดการใชDทั้ง 5 เครื่องมืออย;างมีประสิทธิภาพที่แทDจริง และ
เครื่องมือที่ช;วยปรับวิธีคิด วิธีมองป`ญหาที่เกิดขึ้นจริง และมีประสิทธิผล และต;อยอดการทำงาน
ของชุมชนไดDจริง มี 2 เครื่องมือ คือ
o สามเหลี่ยมกำหนดป`จจัยสุขภาพ เปaนเครื่องมือที่ชวนใหDคนในพื้นที่หรือชุมชนไดDมอง
ป`ญหา และมองเห็นองค\ประกอบที่เกี่ยวขDองไดDอย;างรอบดDาน พรDอมทั้งมองเห็นว;าเรื่อง
ใดเปaนเรื่องที่เปaนเรื่องสำคัญที่กระทบกับคนในชุมชน และควรจัดการก;อน เปaนเครื่องมือ
ที่ผูDใชDจะตDองปรับภาษาใหDเปaนภาษาง;าย เช;น อะไรที่เปaนป`ญหาสำคัญที่สุด เร;งด;วนที่สุด
ที่ควรทำก;อน ใครที่มาเกี่ยวขDองกับป`ญหานี้บDาง ก็จะช;วยใหDชุมชนสามารถตีกรอบป`ญหา
ของตนเองใหDแคบ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อจะวิเคราะห\ถึงราก ที่มาของป`ญหาดDวย
เครื่องมือต;อไป
o แผนภูมิตDนไมDป`ญหา เปaนเครื่องมือที่ชุมชนใชDมากที่สุด และเรียนรูD เขDาใจ การมองป`ญหา
จากเครื่องมือนี้มากที่สุด เปaนเครื่องมือที่ชุมชนมีความคุDนเคย และพาใหDวิเคราะห\ลงลึก
ถึงตัวแปรหลักที่ส;งผลใหDเกิดป`ญหาขึ้น เปaนตัวแปรสำคัญต;อป`ญหานั้น ซึ่งวิธีคิดที่ชุมชน
ไดD จ ากแผนภู มิ ต D น ไมD ป ` ญ หาทำใหD เ กิ ด การวิ เ คราะห\ อ ย; า งจริ ง จั ง และมองเลยไปถึ ง
องค\ประกอบสำคัญของการ แกDป`ญหาที่แทDจริง สามารถแกDป`ญหาไดDตรงจุด และส;งใหD
เกิดการขับเคลื่อนไปสู;การสรDางความยั่งยืนของการสรDางความปลอดภัยทางถนนไดDจริง
โดยการนำไปใชDนั้น อาจไม;จำเปaนตDองใชDแบบเรียงลำดับเครื่องมือ แต;จะตDองดูตามสถานการณ\
ของบริบทว;าตDองการอะไร และเอาไปใหDชุมชนทำเพียงเครื่องมือเดียว และในการดำเนินงานยัง
ตDองการพี่เลี้ยงในการพาทำ เนื่องจากเครื่องมือมีความเปaนวิชาการที่ยากแก;การทำความเขDาใจ
ของคนในชุมชนหากไม;มีผูDช;วยชี้ทิศทาง หรือใหDขDอเสนอแนะเพื่อสรDางความเขDาใจในหลักการ
ของเครื่องมือ ซึ่งจะช;วยใหDเกิดความเขDาใจ สามารถใชDเครื่องมือใหDเกิดประสิทธิผล พรDอมทั้งนำ
แนวคิดของเครื่องมือเหล;านี้ไปต;อยอดไดDมากยิ่งขึ้น

• การพัฒนาศักยภาพดHวยเครื่องมือ 5 ชิ้น

เนื่องจากเครื่องมือ 5 ชิ้นเปaนเครื่องมือสำคัญของโครงการ ดังนั้น ผูDที่เกี่ยวขDองในโครงการจึงตDองเรียนรูD
และไดDรับการพัฒนาศักยภาพใหDสามารถใชDเครื่องมือนี้เปaนเครื่องมือสำคัญที่ทำใหDสามารถเกิดการมอง
ป`ญหานี้ไดDอย;างเปaนระบบ ดังนั้นคณะทำงานจังหวัดจึงตDองไดDรับการอบรมใหDเกิดความเขDาใจ และ
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สามารถนำเครื่องมือ 5 ชิ้นไปถ;ายทอดในชุมชน เพื่อใหDเกิดการวิเคราะห\อย;างเปaนระบบ และลึกถึงราก
ของป`ญหา
โครงการจึงไดDมีการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจังหวัดดDวยเครื่องมือ 5 ชิ้น เพื่อสรDางครู.ก ที่สามารถ
ถ;ายทอดความรูDสู;พื้นที่แต;ละพื้นที่ ทั้งการอบรมเครื่องมือใหDกับแกนนำในพื้นที่ และการนำเครื่องมือไป
พาทำในชุมชน ซึ่งบทเรียนที่ไดDจากการพัฒนาศักยภาพดDวยเครื่องมือ 5 ชิ้น พบว;า
• อยMางนHอย 2 ครั้ง เพื่อเขHาใจลึกซึ้ง เนื่องจากเครื่องมือทั้ง 5 ชิ้น เปaนเครื่องมือที่ตDองทำความ
เขDาใจวิธีคิดที่อยู;ภายใตDเครื่องมือ เพื่อใหDสามารถนำไปใชDงานไดDอย;างมีประสิทธิภาพ (ทั้งการไป
สรDางการเรียนรูDต;อใหDกับคนอื่น หรือการพาชุมชนใหDเกิดการวิเคราะห\ลงลึก) ดังนั้นการอบรม
เพียงครั้งเดียวจึงมีเสียงสะทDอนจากคณะทำงานระดับจังหวัดที่เขDาร;วมอบรมว;า ยังไม;เขDาใจ
ทั้งหมดจากการอบรมในครั้งแรก และมาเขDาใจเครื่องมือในครั้งที่สองของการอบรม ดังนั้น
จำนวนครั้งในการอบรม สำหรับผูDที่จะตDองเปaนกระบวนการสรDางความเขDาใจเครื่องมือใหDแกนนำ
สามารถไปสรDางการเรียนรูDต;อไดDนั้นอาจจะตDองมีความถี่ของการอบรมที่มากกว;าการอบรมเพียง
ครั้งเดียว เช;น
o แบ;งการอบรมเปaนสองครั้ง ครั้งแรกทำความเขDาใจหลักคิดภายใตDเครื่องมือ และแนะนำ
เครื่องมือใหDคุDนเคยกับเป_าหมายของเครื่องมือแต;ละเครื่องมือในภาพกวDาง และครั้งที่
สองเปaนการ Workshop ที่ลงรายละเอียดในแต;ละเครื่องมือ ที่สามารถไปถ;ายทอดไดD
หรือพาทำแบบพลิกแพลงใหDเปaนเรื่องง;ายของชุมชน
o อบรมแบบมีความต;อเนื่อง เช;น ในครั้งแรกเปaนการอบรมใหDเขDาใจภาพรวมทั้งหมด
รวมถึงการใชDเครื่องมือ และมีการบDานในการลองใชDเครื่องมือจริง และในครั้งต;อมาเปaน
การสะทDอนประสบการณ\ของการใชDเครื่องมือ และเติมเต็มความเขDาใจเครื่องมือจาก
ประสบการณ\ที่ไดDลงใชDเครื่องมือ
• มีระบบการชMวยเหลือสรHางความเขHาใจการนำเครื่องมือไปใชH เช;นมีระบบของการช;วยเหลือ
ตอบคำถาม ขDอสงสัยในเรื่องการนำเครื่องมือไปใชDในทุกมิติ เช;นมีกลุ;มไลน\ที่มี ศวปถ. เปaนผูDคอย
ตอบคำถาม เพื่อเปˆดพื้นที่ในการคลี่คลายป`ญหาในการนำเครื่องมือไปใชDในมิติต;าง ๆ
• จัดตั้งกลุMมกระบวนกรเฉพาะ บทเรียนที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องการทำความเขDาใจเครื่องมือ ซึ่งพบว;า
ผูDที่มีประสบการณ\การเรียนรูDเครื่องมือคิดเชิงระบบจะสามารถสรDางความเขDาใจกับหลักคิด
แนวทางในการขับเคลื่อนของเครื่องมือไดDง;ายกว;า เช;น กลุ;มสาธารณสุข จะมีความคุDนเคยกับ
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แนวคิดของหลายเครื่องมือ ดังนั้นอาจจะเปaนกลุ;มหลักที่ไปเรียนรูD พัฒนาศักยภาพ และมา
ถ;ายทอดต;อไดDอย;างเขDาใจ
แต;อย;างไรก็ตาม บทเรียนที่แต;ละจังหวัดมองเห็น คือ การตั้งเปaนกลุ;มกระบวนกร เพื่อเขDารับ
การพัฒนาศักยภาพ และกลับมาขยายผล คือ การสรDางกระบวนกรรุ;น 2 ต;อ เพื่อที่ขยายจำนวน
กระบวนกรที่มีความเขDาใจใหDมากขึ้น และสามารถลงขับเคลื่อนเพื่อสรDางการเปลี่ยนแปลงโดยใชD
เครื่องมือ 5 ชิ้นไดDอย;างมีประสิทธิภาพ สามารถขยายพื้นที่การเรียนรูDใหDเพิ่มมากขึ้นไดDจริง

• แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ 5 ชิ้นใหHเหมาะสมกับการใชHงานของแตMละพื้นที่
บทเรียนที่เกิดขึ้นจากการใชDเครื่องมือทั้ง 5 ชิ้น ในการลงทำงานกับชุมชน พบว;า แนวทางการพัฒนา
เครื่องมือ 5 ชิ้นใหDตอบการเปaนเครื่องมือที่ประสิทธิภาพในการสรDางการเปลี่ยนแปลงใหDเกิดความ
ปลอดภัยอย;างยั่งยืน มีดังนี้
• ปรับความเปaนทางการลง ตั้งแต;ชื่อเครื่องมือ ใหDเปaนคำที่สามารถสื่อสารไดDง;าย อ;านชื่อเครื่องมือ
แลDวทราบว;าจะนำไปสู;ผลอะไร และการปรับภาษาที่ใชDในการอธิบายใหDง;ายต;อความเขDาใจ
สามารถสื่อสารกับคนทุกระดับไดD เช;น คนในชุมชน อสม. เจDาหนDาที่รพ.สต. จนถึงแกนนำ
สาธารณสุข ใหDมีความเขDาใจที่ชัดเจนในการใชDเครื่องมือ
• พัฒนาเครื่องมือ 5 ชิ้น สู;การเปaนแนวคิดของการดำเนินงานขับเคลื่อนเพื่อสรDางการเปลี่ยนแปลง
ใหDเกิดขึ้น และออกแบบพัฒนาเครื่องมือในแต;ละแนวคิด (เครื่องมือเดิม) ใหDมีความหลากหลาย
เขDาใจและสามารถนำไปใชDไดDอย;างง;ายดาย เพื่อใหDกลุ;มเป_าหมายซึ่งมีความต;างทั้งพื้นเพของวิถีที่
เขาดำรงอยู; บริบทแวดลDอม ความคิด ความเชื่อที่แตกต;างกัน สามารถเลือกใชDเครื่องมือที่
เหมาะสมกับบริบทของเขาไดD
• มีกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพอย;างต;อเนื่อง (มากกว;า 1 ครั้ง) เพื่อใหDเปaนพื้นที่ของการ
ทวนความรูD แลกเปลี่ยนประสบการณ\ของการนำไปใชD และคลี่คลายความกังวลใจ โดยมีเวทีของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูDอย;างนDอยป‘ละ 2 ครั้ง
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บทที่ 6
การยกระดับและพัฒนาโครงการ
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6. การยกระดับ และพัฒนาโครงการ
การขับเคลื่อนโครงการเพื่อสรDางกลไกในการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนนนั้น มีเป_าหมายสู;การ
สรDางความยั่งยืนของการขับเคลื่อนในพื้นที่ โดยผลักดันใหDเกิดกลไกในทุกระดับการทำงานของจังหวัด เพื่อเกิด
การทำงานทั้งนโยบาย องค\ความรูD และการทำงานในพื้นที่ที่สามารถสรDางตัวอย;างความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย;างเปaน
รูปธรรมพรDอมพัฒนาสู;การเปaนโมเดลในการขับเคลือ่ นในแต;ละพื้นที่
ดังนั้นการขับเคลื่อนเพื่อสรDางกลไกในพื้นที่ เพื่อนำไปสู;ความยั่งยืนนั้น จึงเกี่ยวขDองกับประเด็นหลัก 3
ประเด็น คือ
1. กลไก และการขับเคลื่อนในระดับต;าง ๆ
2. การพัฒนาศักยภาพและการมีเครื่องมือในการทำงาน
3. การผลักดันเชิงนโยบายในพื้นที่
ดDวยเหตุนี้ ขDอเสนอในการยกระดับ และพัฒนาโครงการ จีงมองไปยัง 3 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนา ยกระดับกลไกและการขับเคลื่อนในระดับตMาง ๆ
การขับเคลื่อนในระดับจังหวัดนั้นมีกลไกที่ตDองเกี่ยวขDองหลัก 3 ระดับ คือ กลไกระดับจังหวัด กลไกระดับ
อำเภอ และกลไกระดับทDองถิ่น โดยแต;ละกลไกมีบทบาท ภารกิจในการทำงานที่แตกต;างกัน แต;ก็มีการสอก
ประสาน และสนับสนุนการทำงานระหว;างกัน เพื่อใหDการขับเคลื่อนทุกองค\ประกอบใหDเกื้อหนุน ส;งเสริมการ
ทำงานที่มีปลายทางคือ ความยั่งยืนของการสรDางความปลอดภัยทางถนน ดังนั้นการพัฒนา และยกระดับการ
ทำงานในเรื่องกลไกในแต;ละระดับจึงประกอบดDวย
1.1 กลไกคณะทำงานจังหวัด
โดยโครงสรDางการขับเคลือ่ น เปaนโครงสรDางทีม่ ขี น้ึ ตามระเบียบสำนักนายก ผ;าน ศปถ.จังหวัด ซึ่งมีผูDว;า
ราชการจังหวัดแต;ละจังหวัดเปaนประธาน และมีหน;วยงานที่เกี่ยวขDองเขDามาเปaนกรรมการขับเคลื่อน
เช;น ปภ. ขนส;ง ตำรวจ สาธารณสุข มหาดไทย เปaนตDน ซึ่งองค\ประกอบที่มีค;อนขDางสมบูรณ\ ครบทุก
ฝ‹ายในการขับเคลื่อนเพื่อสรDางความยั่งยืนในการเกิดขึ้นไดD ดังนั้น โจทย\สำคัญจึงไม;ไดDอยู;ที่มี
องค\ประกอบครบหรือไม; แต;อยู;ที่สามารถขับเคลื่อนใหDเกิดประสิทธิผลไดDจริงหรือไม; ซึ่งขึ้นอยู;กับ
ป` จ จั ย สำคั ญ คื อ การมี passion ในการขั บ เคลื ่ อ นหรื อ ไม; (ซึ ่ ง สิ ่ ง นี ้ เ กิ ด ขึ ้ น ไดD จ ากการมองเห็ น
ความสำคัญของประเด็นนี้ เป_าหมายในการขับเคลื่อน ผลสำเร็จที่จะไปถึง) ดังนั้น การพัฒนาโครงการ
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เพื่อใหDตอบโจทย\ในเรื่อง passion ของคนทำงาน จนไปถึงการสรDางความเปaนทีมที่มีพลังฝในการ
ขับเคลื่อนจึงประกอบดDวย
• การเพิ่มกระบวนการดำเนินงานโครงการ ใหDมีกระบวนการที่ชัดเจน ถือเปaนหนึ่งในภารกิจที่
ตDองปฏิบัติในการดำเนินงาน ดังนี้
• การประชุมเพื่อทำความเขDาใจ จุดประกายเรื่องความปลอดภัยทางถนนกับผูDว;า
ราชการ ทัง้ ในรูปแบบการประชุมอย;างเปaนทางการ (ซึ่งมีขDอดีตรงที่ผูDว;าจะตDองเชิญ
หน;วยงานที่เกี่ยวขDองเขDาร;วมโครงการ) และไม;เปaนทางการ โดยจะตDองดำเนินการ
เรื่องขDอมูลอย;างเขDมขDนในการนำเสนอ (มีทั้งสถิติของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
มูลค;าของความสูญเสียที่เกิดขึ้น และผลกระทบจากการสูญฌสียนั้น ลำดับของ
จำนวนอุบัติเหตุเมื่อเทียบกับในภูมิภาค ในประเทศ เพื่อเห็นรูปธรรมความรุนแรง
ของสถานการณ\ในพื้นที่)
• กระบวนการสรDาง Facilitator เพื่อเปaนกลุ;มที่ช;วยถ;ายทอด สรDางความเขDาใจต;อ
เครื่องมือสรDางการเรียนรูDในโครงการ โดยมี Fa ในแต;ละระดับ คือ ระดับจังหวัด
และในชุมชน โดยมีบทบาทหนDาที่ที่แตกต;างกัน โดย
o Fa ของส;วนกลาง จะเปaนผูDถ;ายทอดความรูD สรDางความเขDาใจ และใหD
ขD อ เสนอแนะต; อ Faในพื ้ น ที ่ เพื ่ อ ใหD ส ามารถการใชD เ ครื ่ อ งมื อ ในการ
ขับเคลื่อนสรDางการเรียนรูD เพื่อขับเคลื่อนสู;การสรDางความยั่งยืนในการ
สรDางความปลอดภัยในการใชDถนน
o Fa ในพื้นที่ เปaนผูDขับเคลื่อนเพื่อใชDเครื่องมือในการสรDางการเรียนรูDใหDกับ
คนในชุมชนไดDมองเห็นป`ญหา วิเคราะห\หาสาเหตุ และร;วมแนวทางการ
แกDไขป`ญหาที่เหมาะสมกับบริบท วิถีของคนในชุมชน
• องค\ประกอบของแกนนำหลักในการขับเคลื่อนองค\กร บทเรียนที่เกิดขึ้นทำใหDพบว;า
• องค\ ประกอบของคณะทำงานที ่ มาตามโครงสรD างนั ้ นจะตD องมี เจD าภาพในการ
ขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการ โดยคณะผูDประสานงานหลัก หรือผูDขับเคลื่อนควรจะ
มีองค\ประกอบของสาธารณสุขเขDามาหนึ่งในกลุ;มหลักของการขับเคลื่อน เนื่องจาก
มีความเขDาใจในเครื่องมือ และอยู;กับขDอมูลการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งขDอมูลเชิงปริมาณ
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และคุณภาพ ยิ่งไปกว;านั้น การไดDเผชิญกับป`ญหาทุกวันทำใหDมีแนวโนDมที่จะอยาก
ทำงานป_องกันควบคู;ไปดDวย ซึ่งจะทำใหDเกิด Passion ในการขับเคลื่อน
• สำหรับคณะทำงานที่มีกลุ;มคนทำงานเปaนคนนอกในการประสาน ขับเคลื่อนหลัก
นั้น จะตDองมีการรับรองกลุ;มคนทำงานขับเคลื่อนหลักเหล;านั้นอย;างเปaนทางการ
โดยใชDช;องทางที่ระเบียบสำนักนายกเปˆดกวD างไวD และมีการแต;งตั้งอย;างเปaน
ทางการ นอกจากนี้การขับเคลื่อนโดยคนนอกนั้นจะตDองเปaนผูDที่มีประสบการณ\ใน
การขับเคลื่อนงานเรื่องอื่น ๆ ในจังหวัดมาก;อน เพื่อที่จะมีสวายสัมพันธ\ที่ดี และ
ไดDรับความเชื่อถือจากหน;วยงาน หรือเครือข;ายอยู;ประมาณหนึ่ง นอกจากนี้ยังตDอง
เปaนผูDที่สามารถขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร\ไดDอย;างดี วางยุทธศาสตร\คน ยุทธศาสตร\
งานเพื่อขับเคลื่อนไดDอย;างมีประสิทธิภาพ
1.2 กลไกคณะทำงานอำเภอ
กลไกคณะทำงานอำเภอนั้น เปaนกลไกตามโครงสรDาง โดยมีนายอำเภอเปaนประธาน การจะทำใหDกลไก
นี้สามารถขับเคลื่อนไดDดี มีการติดตามงานอย;างต;อเนื่อง (ซึ่งจะมีผลต;อการขับเคลื่อนงานในระดับ
ชุมชนเปaนอย;างมาก) คือ การมีกระบวนการทำความเขDาใจ สรDางความตระหนัก เห็นความสำคัญของ
การขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนนอย;างต;อเนื่อง สม่ำเสมอ ไม;ขับเคลื่อนเพียงช;วงเทศกาล
เท;านั้น ดังนั้นกระบวนการที่ควรจะเพิ่มเติมในการขับเคลื่อนของคณะทำงานจังหวัด คือ การจัด
ประชุ ม เพื ่ อ สรD า งแนวร; ว มในการขั บ เคลื ่ อ นในระดั บ อำเภอ โดยประเด็ น สำคั ญ ในการประชุ ม
ประกอบดDวย
• การนำเสนอขDอมูล สถิติในการทำใหDเห็นสถานการณ\การเกิดอุบัติเหตุของอำเภอที่ชัดเจน
หรือการจัดอันดับอำเภอปลอดภัย
• การทำความเขDาใจโครงการ โดยเชื่อมโยงใหDเห็นว;าเนื้องานของโครงการเปaนการช;วยเสริม
บทบาทการทำงานในการดูแลประชาชนในเรื่องความปลอดภัยทางถนน ไม;ไดDเปaนการเพิ่ม
ภาระ
• เป_าหมายของการดำเนินงาน โดยสรDางความเขDาใจต;อการทำงานนี้ว;าเปaนงานที่ตDองการ
ความต;อเนื่อง ไม;ใช;การดำเนินงานตามเทศกาล เนื่องจากเปaนเรื่องที่ตDองการการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนในชุมชน
• คลี่ภาพการบูรณาการกับหน;วยงานในพื้นที่หน;วยงานอื่นที่สามารถบูรณาการเนื้องาน ซึ่ง
เปaนการช;วยส;งเสริมการทำงานร;วมกันไดD และแบ;งเบาภารกิจการทำงานของแต;ละคนไดD
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1.3 กลไกคณะทำงานทDองถิ่น
การยกระดับคณะทำงานทDองถิ่นนั้น สิ่งสำคัญคือ
• โครงสรD า งคณะทำงาน ในส; ว นของประธานคณะทำงานจะตD อ งประสานเพื ่ อ ใหD
นายกเทศมนตรี หรือนายกองค\การบริหารส;วนทDองถิ่น ไดDเขDามาเปaนประธานคณะทำงาน
เพือ่ ใหDเกิดการติดตามการผลักดันในเรื่องนี้อย;างต;อเนื่อง
• การมีคณะกรรมการย;อยในแต;ละระดับ ช;วยใหDขับเคลื่อนไดDอย;างเปaนจริง และมีความ
ใกลDชิดกับชุมชนมากขึ้น หมายความว;าในการขับเคลื่อนจริงนั้น ควรมีการตั้งคณะกรรมการ
ในตำบล และชุมชน เพื่อช;วยในการขับเคลื่อนใหDเกิดความสำเร็จมากขึ้น มีเจDาภาพในการ
ขับเคลื่อนหลักแต;ละระดับ
นอกจากนี้ในเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับต;าง ๆ มีขDอเสนอแนะในการพัฒนา ยกระดับดังนี้
1.4 การขับเคลื่อนระดับนโยบายของจังหวัด
บทบาทสำคัญที่จะสามารถทำใหDเกิดการยกระดับการทำงานเรื่องนี้ไดDอย;างต;อเนื่อง และไม;ติดกับ
ป`ญหาการโยกยDายของบุคคล คือ การผลักดันใหDเรื่องความปลอดภัยทางถนนเปaน “แผนจังหวัด” ซึ่ง
ถือเปaนยุทธศาสตร\ในการขับเคลื่อนงานของจังหวัดที่ไม;ติดกับตัวบุคคล ดังนั้นเป_าหมายของโครงการ
อาจตDองใส;เรื่องการขับเคลื่อนสู;แผนจังหวัดเปaนหนึ่งในเป_าหมายของการดำเนินโครงการดDวย
1.5 การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ชุมชน
หัวใจของการขับเคลื่อนงานใหDสำเร็จ เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน คือ
• การสรDางความตระหนักในความสำคัญของเรื่องนี้ โดยการใชDขDอมูลในเรื่องอุบัติเหตุใหDคนใน
ชุมชนมองเห็นภาพที่เกิดขึ้น (สำหรับชุมชนที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ;อย) และการใชDขDอมูลเชิง
คุณภาพ เรื่องเล;า เพื่อกระตุกใจใหDมองเห็นผลเสียที่สามารถเกิดขึ้นในครอบครัวหากตDอง
ประสบเหตุ
• การผลักดันใหDชุมชนเปaนเจDาภาพในการดำเนินงานดDวยตนเอง โดยใหDความสำคัญกับเรื่องการ
มีส;วนร;วมของคนในชุมชนที่เขาสามารถมองป`ญหา และเลือกป`ญหาที่ตDองการขับเคลื่อนดDวย
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ตนเอง พรDอมทั้งวิเคราะห\ถึงสาเหตุของป`ญหา และร;วมหาแนวทางการแกDป`ญหาที่เกิดขึ้น
ดDวยตัวของเขาเอง
2. ทิศทางการพัฒนาศักยภาพและเครื่องมือการทำงาน
ทิศทางการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน เปaนเรื่องที่ทีมงานทั้ง 4 จังหวัดตDองการอย;างมาก ทั้งในเรื่องการทำ
ความเขDาใจเครื่องมือ 5 ชิ้นใหDลึกขึ้น และการพัฒนาศักยภาพเรื่องอื่น ๆ รวมถึงการมีพื้นที่ของการ
แลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงานระหว;างกัน โดยมีขDอเสนอแนะดังนี้
- จำนวนคนในการเขDาร;วมเรียนรูD ทำความเขDาใจเครื่องมือนั้น ตDองการใหDตัวแทนจากชุมชนที่มี
ศักยภาพไดDเปaนหนึ่งในกลุ;มที่เขDาร;วมเรียนรูD และในการเขDาร;วมเรียนรูDนั้น ควรเพิ่มจำนวนคนใน
การเรียนรูDเปaน 6-8 คน เพื่อที่จะไดDเปaนทีมที่สามารถถ;ายทอดสรDางการเรียนรูDต;อไป และมีมาก
พอทีจ่ ะช;วยเหลือในทุกพื้นที่ไดDอย;างไม;ติดขัด
- มีกระบวนการพัฒนา ทำความเขDาใจเครื่องมือ 5 ชิ้นอย;างต;อเนื่อง กล;าวคือ มีการประชุม
ร;วมกันเพื่อสะทDอนการใชDเครื่องมือที่ผ;านมา ทั้งในแง;ของป`ญหาที่เกิดขึ้น หรือ ผลสำเร็จของ
การใชDเครื่องมือ โดยควรจะมีกระบวนการนีเ้ พิ่มเติมจากการทำความเขDาใจเครื่องมืออย;างนDอยป‘
ละ 1 ครั้ง โดยจัดเปaนวงที่รวมเอา 4 จังหวัดเขDามาร;วมพูดคุย
- มีกระบวนการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรูDระหว;างกัน เพื่อบอกเล;า และรับรูDความสำเร็จใน
การดำเนินงานของเครือข;าย ซึ่งสามารถเปaนบทเรียนที่สามารถนำไปปรับใชDในพื้นที่ของตนเอง
ไดD และอุปสรรคที่พบ เพื่อเปaนวงของการช;วยคลี่คลายความกังวลใจ และสรDางความเปaน
เครือข;ายใหDแน;นแฟ_นมากยิ่งขึ้น โดยอาจะมีกระบวนการถอดบทเรียนอย;างนDอยป‘ละ 1 ครั้ง
- มีการเติมความรูDในเรื่องที่สามารถนำไปปรับใชDไดD ประกอบดDวย
o การจัดการขDอมูล และวางยุทธศาสตร\ในการใชDขDอมูลใหDเกิดประสิทธผล
o การนำเสนอที่น;าสนใจ เพื่อใหDการนำเสนอขDอมูลสามารถสรDางความตระหนักใหDกับคน
ในชุมชนไดD
o การคิด และวางแผนยุทธศาสตร\การทำงาน เพื่อปรับใชDขับเคลือ่ นในโครงการ
o การคิดเชิงระบบ ที่สามารถวางกรอบแนวคิด แผนการทำงานไดDอย;างเปaนระบบ
o ฯลฯ
ส;วนทิศทางการพัฒนาเครื่องมือในการทำงานนั้น พบว;าขDออ;อนของเครื่องมือในการนำไปใชDคือ การมีความ
เปaนวิชาการที่ชุมชนเขDาใจยาก และยากต;อการนำไปใชD ดังนั้นขDอเสนอต;อการพัฒนาเครือ่ งมือประกอบดDวย
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- ทำใหDเครื่องมือ 5 ชิ้นเดิมนั้นเปaนแนวคิดในการขับเคลื่อน และสรDางเครื่องมือที่หลากหลายใน
แต;ละแนวคิด เช;นในการหาสาเหตุของป`ญหา เปaนแนวคิดในการดำเนินงาน แต;เครื่องมืออาจจะ
เพิ ่ ม จากตD น ไมD ป ` ญ หาเพี ย งอย; า งเดี ย ว เปa น ชุ ด เครื ่ อ งมื อ ในการหาสาเหตุ ข องป` ญ หาที่
ประกอบดDวย แผนภูมิตDนไม;ป`ญหา Mind Mapping เปaนตDน
- ลำดับการใชDเครื่องมือใหDมีความชัดเจน เนื่องจากในความเปaนจริงนั้นไม;สามารถใชDทั้ง 5
เครื่องมือในการอบรม หรือกระบวนการเรียนรูDเพียงครั้งเดียว ดังนั้นควรลำดับการใชDเครื่องมือ
อย;างชัดเจนว;าควรใชDเครื่องมือใดก;อนหลัง และในแต;ละเครื่องมือจะตDองไดDผลลัพธ\ที่ตDองการ
อย;างไรบDาง และมีการบDานที่จะตDองลงไปทำกับชุมชนเพิ่มเติมหรือไม; ระยะเวลาระหว;างแต;ละ
เครื่องมือควรเปaนอย;างไร
- ภาษาของเครื ่ องมื อใหD มี ความเปa นธรรมชาติ ที ่ เขD าใจง; ายมากขึ ้ น ลดความเปa นวิ ชาการลง
เนือ่ งจากกลุ;มเป_าหมายที่ใชDงานจริงอาจไม;คุDนกับภาษาทางการเท;าไรนัก
3. ขHอเสนอแนะตMอการผลักดันเรื่องนโยบาย
เพื่อใหDการทำงานในพื้นที่มีความสะดวกในการขับเคลื่อนอย;างต;อเนื่องมากยิ่งขึ้น ศูนย\วิชาการเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน อาจจะตDองทำใหDเชิงนโยบายเพิ่มเติม โดยใชDขDอมูลของทางศูนย\ที่มีเพื่อเปaนขDอมูลสำคัญ
ในการขับเคลื่อนใหDเรื่องความปลอดภัยทางถนนเปaนวาระแห;งชาติที่ทุกหน;วยงานจะตDองบรรจุในแผนการ
ขับเคลื่อนของหน;วยงาน โดยอาจร;วมมือกับภาคีอื่นที่ดำเนินงานในเรื่องความปลอดภัยทางถนน และ
หน;วยงานอื่นที่เกี่ยวขDองในการผลักดัน ขับเคลื่อนในฝ`Šงนโยบายมากยิ่งขึ้น โดย
- หาเจDาภาพหลักในการขับเคลื่อน หรือการขับเคลื่อนในลักษณะภาคีร;วม เช;นแผนจัดการความ
ปลอดภัยและป`จจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรDางเสริมสุขภาพ (สสส.),
ศูนย\ขDอมูลอุบัติเหตุ, บริษัทกลางคุDมครองผูDประสบภัยจากรถ, สื่อต;าง ๆ ฯลฯ ในการขับเคลื่อน
เพือ่ ยื่นขDอเสนอในการสรDางวาระแห;งชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน
- การจัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็น ทั้งในรูปแบบของเวทีวิชาการ หรือสมัชชาเพื่อเปaนการ
สะทDอนมุมมองต;อผลกระทบของอุบัติเหตุทางถนนจากประชาชนที่ไดDรับผลกระทบ และเปaน
การสรDางกระแสของประเด็นนี้สู;สังคม
- การทำงานเชิงวิชาการโดยศึกษาถึงแง;มุมที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อใหDมีขDอมูลที่น;าเชื่อถือใน
การบอกเล;าต;อสังคมใหDมองเห็นถึงความสำคัญของประเด็นนี้ และเปaนการขับเคลื่อนทางอDอม
ในการทำใหDเรื่องนีเ้ ปaนวาระแห;งชาติ
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4. ขDอเสนอแนะต;อโครงการ
การขับเคลื่อนโครงการของทั้ง 4 จังหวัด พบว;ามีความแตกต;างกัน ทั้งในเรื่ององค\ประกอบการมอง
เป_าหมายของการขับเคลื่อน วิธีการในการดำเนินงาน คนขับเคลื่อน รวมถึงบริบทในการขับเคลื่อนที่
แตกต;างกัน และความเขDาใจต;อเครื่องมือในการขับเคลื่อน ดังนั้นขDอเสนอแนะต;อการดำเนินโครงการคือ
1. การมี Node ในการขับเคลื่อน ป`ญหาของการดำเนินโครงการคือ การไม;มีขDอต;อตรงกลางระหว;างพื้นที่
และ ศวปถ. จึงทำใหDการขับเคลื่อนนั้นขึ้นอยู;กับความสามารถของแต;ละพื้นที่ว;าจะขับเคลื่อนไดDอย;างไร
ดังนั้นหากจังหวัดที่พรDอมในการขับเคลื่อน เช;นอุดรธานี อาจจะยกระดับการทำงานใหDเปaน Node ที่
คอยเปaนพีเ่ ลี้ยงกับจังหวัดที่ตDองการขับเคลื่อนในเรือ่ งนี้
2. การสรDางตัวชี้วัด เพื่อเปaนแกนของทิศทางในการขับเคลื่อน (ไม;ใช;เพื่อประเมินผลวัดระดับ แต;เพื่อใหD
คนทำงานไดDมองเห็นว;ามีเรื่องใดที่ตนทำไดDดี และเรื่องใดที่ยังไปไม;ถึง) พรDอมทั้งจัดระดับของการ
พัฒนาขึ้นเปaน Node ในการทำงานต;อไป
3. สรDางตDนแบบของการดำเนินงานที่หลากหลาย เพื่อใหDมีตัวอย;างของรูปธรรมการขับเคลื่อนที่เกิดขึ้น
และความสำเร็จที่มองเห็นไดD เพื่อสามารถขยายแนวคิดไปสู;จังหวัดที่สนใจอื่น ๆ ไดD
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