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Issue No. 123
ทำความเข้าใจบริบทของ          

จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ส ำ นั ก ง า นต ำ ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ ไ ด้

พยายามพัฒนากลยุทธ์การป้องกันและลด

อุบัติเหตุจราจร   โดยให้ความสำคัญกับการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนให้เป็น

ไปอย่างปลอดภัยผ่านการบังคับใช้กฎหมาย 

เ พื ่อนำไปสู ่การส ร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยทางถนน    โดยมีการสร้างผลงาน

ต้นแบบ “ชุมชนปลอดอุบัติเหตุ” ที่ชุมชน

อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ภายใต้

การนำของ พ.ต.อ.อานนท์ นามประเสริฐ   

ซึ ่ง ต่ อ ม า ได้ น ำมา ขยายผล ในจั ง หวั ด

หนองบัวลำภูด้วย 

จังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบด้วย 

6 อำเภอ  สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน

ปี 2555 พบว่า มีผู้บาดเจ็บเฉลี่ยเดือนละ 

385 ราย เสียชีวิตเฉลี่ยเดือนละ 5.75 ราย 

ส่วนใหญ่เกิดบริเวณถนนสายรองในพื้นที่

ชุมชนหมู่บ้าน ผู้ประสบอุบัติเหตุมักเป็นกลุ่ม

ผู้ใช้แรงงานและเยาวชน สาเหตุส่วนใหญ่

เกิดจากคนในชุมชนขาดความรู้ในเรื่องกฎ

วินัยจราจรอย่างแท้จริง ทำให้ขาดความ

ระมัดระวังในการขับขี่รถจักรยานยนต์ มีการ

ฝ่าฝืนกฎจราจร ไม่สวมหมวกนิรภัยและดื่ม

สุรา เป็นผลให้การใช้ถนนสายรองมีความ

เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง ขณะที่ตำรวจ

จราจรไม่สามารถเข้าไปดูแลจัดระเบียบการ

จราจรในชุมชนได้อย่างทั่วถึง ตำรวจภูธร

จังหวัดหนองบัวลำภูจึงดำเนินการฝึกอบรม

อาสาจราจรในชุมชนขึ้นมา เพ่ือให้ชุมชนท้อง

ถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบการจราจร

ภายในชุมชนและจัดการอุบัติเหตุทางถนนให้

เกิดความปลอดภัยด้วยตนเอง   

อาสาจราจรกับการจัดการอุบัติเหตุจราจรในชุมชน 

การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เกิด

ผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและย่ังยืนน้ัน ต้องให้คนใน

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหา เพราะ

ชุมชนมีศักยภาพในการดำเนินงาน ขอเพียงมีภาครัฐ

หรือแกนนำเข้าไปชวนคิด ชวนทำ ให้ความรู้และเปิด

โอกาสให้ได้แสดงศักยภาพ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ

คอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้คำแนะนำช่วยเหลือ   

ตัวแทนชุมชนที่สมัครใจเข้ามารับการคัดเลือก

และฝึกอบรมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน

ชุมชน คือ อาสาจราจร (อส.จร.) หรืออาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) ซึ่งบางคนอาจมีทั้ง

สองบทบาทน้ี  

การจัดการอุบัติเหตุจราจรในชุมชน จะมีองค์

ประกอบสำคัญ คือ 

•  อาสาจราจรชุมชน หมู่บ้านละไม่ต่ำกว่า 5 

คน หรืออย่างน้อย อบต.ละ 25 คน  

• ตำรวจพี่เลี ้ยงประจำอำเภอ/ตำรวจ

มวลชนสัมพันธ์ประจำตำบล  

• คู ่มือการฝึกอบรมอาสาจราจรชุมชน / 

แนวทางปฏิบัติงาน  

•  ระบบการติดตาม สนับสนุน โดยท้องถิ่น

และหน่วยงานภาครัฐ  

• คณะทำงานระดับตำบล อำเภอ จังหวัด 

เพ่ือวางแผนและติดตามสนับสนุนงาน  

• อุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลความ

ปลอดภัยทางถนน (เช่น อุปกรณ์ในการตั้งด่าน 

นกหวีด ฯลฯ)  

กระบวนการพัฒนาอาสาจราจรชุมชน  

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 : การจัดตั้งคณะทำงานความปลอดภัย

ทางถนนของจังหวัด  

•  สถานีตำรวจภูธรจังหวัดทำการประสาน

เชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือและ

ทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์การฝึกอบรมอาสา

จราจร  แล้วจัดตั้งคณะทำงานความปลอดภัยทาง

ถนน ประกอบด้วย  สำนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย บริษัทกลางประกันภัย โรงพยาบาล

หนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัด สถานีตำรวจภูธรจังหวัด 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการในพ้ืนที่ 

(สกว.) ฯลฯ โดยมีสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเป็นแกน

หลักในการขับเคลื่อนงาน  

•  คณะทำงานร่วมกันออกแบบหลักสูตรการ

ฝึกอบรมร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยคณะทำงานแบ่ง

บทบาทหน้าที่ และให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม

ในการเป็นผู้ให้ความรู้/วิทยากร  โดยที่วิทยากรและ

ครูฝึกจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีความ

เช่ียวชาญในหัวข้อที่จะให้การอบรม 

•  เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชน

และตำรวจมวลชนสัมพันธ์ที่มาจากสายงานจราจร 

อำนวยการ และสายตรวจประจำตำบลที่ดำเนินการ

ภายใต้สถานีตำรวจภูธรในระดับอำเภอ เพ่ือคัดเลือก

มาเป็นพ่ีเลี้ยงอาสาจราจร  ในแต่ละอำเภอจะมี

ตำรวจพ่ีเลี้ยงประจำ 1 ชุดๆละ 12 นาย ประกอบด้วย 

ตำรวจช้ันประทวน 10 นาย ทำหน้าที่เป็นสายตรวจ

งานจราจร และตำรวจช้ันสัญญาบัตร 2 นาย ทำ

หน้าที่เป็นหัวหน้าชุดและผู้ช่วยหัวหน้า 

ขั้นตอนที่ 2 : คัดเลือกคนในชุมชนเข้ามาฝึกอบรมเป็น

อาสาจราจร   

•  คณะทำงานประสานกับที่ทำการอำเภอ

ใน  3 อำเภอนำร่อง (อำภอเมือง อำเภอนากลาง 

อำเภอศรีบุญเรือง) เพ่ือให้ประสานงานต่อไปยังกำนัน

ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำท้องถิ่นให้ช่วยสรรหาและคัดเลือก

ผู้ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาจราจรอำเภอ

ละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 75 คน 

ทางเลือกในการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับตำบล : 

การสร้างอาสาสมัครจราจร (การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อปท. ตำรวจ ชุมชน และ อป.พร.)

กรณีศึกษา : จังหวดัหนองบัวลำภู

การพัฒนาอาสาจราจรชุมชนจากจังหวัดหนองบัวลำภู



 

•  เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องมีคุณสมบัติเบ้ืองต้น 

เช่น อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ มีอาชีพที่มั่นคง ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมหรือมี

พฤติการณ์อันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายหรือสร้างความเดือด

ร้อนแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ได้

รับการยกย่องหรือเป็นที่นับถือของคนในพ้ืนที่ ได้รับการรับรองจากบุคคลที่เช่ือ

ถือได้หรือตำรวจรวม 3 คนว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและเช่ือถือได้  

สมัครใจและตั้งใจที่จะช่วยเหลือชุมชน (ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมดทำหน้าที่เป็น 

อป.พร.ในหมู่บ้านอยู่แล้ว) 

ขั้นตอนที่ 3 : การฝึกอบรมอาสาจราจร  

•  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั้ง 3 อำเภอเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา 

3 วัน ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ในแต่ละกลุ่มจะมี

หัวหน้าชุดและตำรวจพ่ีเลี้ยงเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำ ชวนคิด ชวน

ทำและร่วมวางแผนป้องกันอุบัติเหตุจราจรในชุมชน เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและ

มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม 

•  การทดสอบความพร้อมของสมรรถนะร่างกาย เพ่ือคัดเลือกผู้เข้ารับ

การอบรมเป็นอาสาจราจรอีกคร้ัง 

•  หลังจบการอบรม อาสาจราจรจะต้องนำข้อมูลและแผนป้องกัน

อุบัติเหตุจราจรในชุมชนไปร่วมประชุมและทำความเข้าใจกับแกนนำและผู้นำ

ท้องถิ่น แล้วทดลองปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมของชุมชน เช่น งานบุญประเพณี 

งานโรงเรียน ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 4  : การปฏิบัติงานในพ้ืนที่และติดตามประเมินผล 

•  อาสาจราจรปฎิบัติงานในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เช่น ตั้งจุดตรวจวินัย

จราจร ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และตรวจหาสารเสพติด  ตั้งจุดสกัดเพ่ือ

กวดขันผู้ขับขี่ที่ไม่คาดเข็มขัดหรือไม่สวมหมวกนิรภัย จัดการจราจรหน้าโรงเรียน

เป็นประจำ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนบริเวณตลาด เป็นต้น โดยมีตำรวจพ่ี

เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำและติดตามดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือสร้าง

ความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานให้กับอาสาจราจรและเป็นที่พ่ึงในยามที่เกิด

เหตุสุดวิสัย เช่น มีผู้ฝ่าฝืนไม่ยอมให้ตรวจค้น ณ จุดตั้งด่านตรวจ เป็นต้น ทั้งน้ี 

ชุดฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ใช้เคร่ืองแบบ อปพร.ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว โดยมี

หมวก/เสื้อสะท้อนแสงและนกหวีดเป็นอุปกรณ์ประกอบการทำงาน 

•  การติดตามผล มี 3 ระดับ ได้แก่ (1) ชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล  โดยคัดเลือกจากแกนนำชุมชนเข้ามาร่วมติดตามและ

สะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (2) ตำรวจพ่ีเลี้ยงร่วมปฏิบัติหน้าที่และให้คำปรึกษา

แนะนำ รวมทั้งสะท้อนผลการทำงานทันที และ (3) ทีมวิชาการ คณะทำงาน

จังหวัด สะท้อนผลการทำงานในเวทีประชุมจังหวัด

ออกแบบหลักสูตร     
การฝึกอบรม

ตั้นตอนการพัฒนา “ฝึกอบรมอาสาจราจร”

ประสานอำเภอ        
คัดเลือกชุมชน ชุมชนคัดเลือกแกนนำ 

จิตอาสา

ฝึกอบรม อาสาจราจร   
(3 วัน 2 คืน)

ทดลองปฏิบัติหน้าที่จริง
ในพ้ืนที่

ปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
ติดตาม/สรุปผล

ชุมชน ท้องถิ่น       
ปลอดอุบัติเหตุจราจร

คณะทำงานความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัด 

ตำรวจภูธรหนองบัวลำภู

1 2

3

4

P D

CA

เน้นการมีส่วนร่วม

ตำรวจพ่ีเลี้ยง
ประจำอำเภอ



 

หัวข้อ  (ระยะเวลา) สาระความรู้ วิทยากร รูปแบบ

วันที่ 1

1. กฎหมายที่ควรรู้ 

    (1.30 ช่ัวโมง)

กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก  เช่น  พรบ.จราจรทางบก 

พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ พรบ.ควบคุมเคร่ืองดื่ม        

แอลกฮอล์ พรบ. ควบคุมการเร่ียไร ฯลฯ 

สารวัตรจราจร หรือพนักงาน

สอบสวน หรืออัยการ หรือผู้ที่มี

ความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย

การบรรยายให้ความรู้ 

ซักถามตอบ

2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น          

   (1.30 ช่ัวโมง) 

- การประเมินสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ  

- วิธีการประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็ว 

- การช่วยเหลือเบ้ืองต้น การช่วยฟ้ืนคืนชีพพ้ืนฐาน การยกและ

การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉิน 

พยาบาลวิชาชีพประจำโรง

พยาบาล หรือผู้ที่มีความรู้ความ

เช่ียวชาญในการให้ความช่วย

เหลือชีวิตและปฐมพยาบาล

การบรรยายให้ความรู้ 

ซักถามตอบ 

3. เทคนิคการต่อสู้ป้องกันตัวใน

ระยะประชิด  (2 ช่ัวโมง) 

วิชาป้องกันตัวในระยะประชิดเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกทำร้าย ครูฝึกตำรวจ การบรรยาย สาธิต

และฝึกปฏิบัตื

4. ฝึกวิชาทหารความเป็นระเบียบ

วินัย  (2 ช่ัวโมง)

ฝึกท่าบุคคลเบ้ืองต้น 6 ท่า เพ่ือความมีระเบียบวินัยและท่าทางให้

มีลักษณะทหาร มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 

ครูฝึกตำรวจ การบรรยายและฝึก

ปฏิบัติไปพร้อมๆกัน

วันที่ 2

1. การขับขี่ปลอดภัย  

(1.30 ช่ัวโมง)

- หลักการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 10 ประการและการ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  

- ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่ง

จังหวัด

การบรรยายให้ความรู้ 

ซักถามตอบ 

2. มาตรการความปลอดภัย 

   (1.30 ช่ัวโมง)

การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย  ทั้งการขับรถในทางเดินรถ ตำรวจ การบรรยายให้ความรู้ 

ซักถามตอบ

3. กฎจราจร เคร่ืองหมาย 

สัญญาณจราจร (4 ช่ัวโมง)

- การเรียนรู้กฎจราจร เคร่ืองหมาย สัญญาณจราจร  

- การฝึกปฏิบัติควบคุมและจัดระเบียบการจราจร 

- การฝึกปฏิบัติการใช้สัญญาณควบคุมการจราจร 

ครูฝึกตำรวจจราจร การบรรยายให้ความรู้ 

ซักถามตอบ 

และทดลองปฏิบัติ

วันที่ 3

1. พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก

รถ  (1.30 ช่ัวโมง) 

- ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.และสิทธิประโยชน์จากการเกิดอุบัติเหตุ

การจราจร 

- กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองจราจรและหน่วยงานที่สามารถ

ร้องขอการคุ้มครอง

ตัวแทนจากบริษัทกลางคุ้มครอง

ผู้ประสบภัย หรือเจ้าหน้าที่

ตำรวจ

การบรรยายให้ความรู้ 

ซักถามตอบ 

2. ผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุ

จราจร(1.30 ช่ัวโมง)

- สาเหตุและผลกระทบความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร  

- การจัดการจราจรในชุมชน  

- บทบาทหน้าที่ของอาสาจราจรในชุมชน  

- ฝึกปฏิบัติเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรในชุมชน

ตำรวจจราจร การบรรยายให้ความรู้ 

ซักถามตอบ 

และแบ่งกลุ่มย่อยฝึก

ปฏิบัติ

3. ยุทธวิธีตำรวจ (2 ช่ัวโมง) - ยุทธวิธีในการเป็นผู้ช่วยตำรวจ เช่น การตรวจค้นตัวบุคคลและ

ยานพาหนะ การจับกุมให้ถูกวิธีและปลอดภัย 

ครูฝึกตำรวจ การบรรยายให้ความรู้ 

ทดลองปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่มย่อยอื่นๆ

1. ออกแบบวางแผนการรักษาความปลอดภัยในชุมชนด้วยตนเอง (2 ช่ัวโมง)

2. นำเสนอแผนการรักษาความปลอดภัยในชุมชน  (2 ช่ัวโมง)

3. ชี้แจงทำความเข้าใจในการฝึกอบรมและสร้างความสัมพันธ ์     (1 ช่ัวโมง) 

สาระความรู้ของหลักสูตรฝึกอบรมอาสาจราจร ระยะเวลา 3 วัน (24 ชั่วโมง)



 

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ 

1. อาสาจราจรควรคัดเลือกคนที่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็น อปพร.มาก่อน เพราะมีพ้ืนฐานความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. พ่ีเลี้ยงอาสาจราจรควรเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากตำรวจมวลชนสัมพันธ์หรือตำรวจชุมชน เพราะมีทักษะการสื่อสารและใกล้ชิดประชาชน 

3. ควรให้ชุมชนท้องถิ่นจัดตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน เพ่ือช่วยสะท้อนผลการดำเนินงานได้ทันท่วงที และพ่ีเลี้ยงคอยให้คำปรึกษา

แนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ 

4. อาสาจราจรควรปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความชำนาญและความเช่ือมั่นเพ่ิมขึ้น 

ผลลัพธ์ความสำเร็จของการพัฒนาอาสาจราจร 

หลังจากที่มีการฝึกอบรมและคัดเลือกอาสาจราจรมาปฏิบัติหน้าที่ใน

ชุมชนแล้ว ทำใมีการจัดระเบียบการจราจรในชุมชน มีการบังคับใช้กฎหมายแบบ

บูรณาการ โดยมีอาสาจราจรในชุมชนเป็นหลักและตำรวจเป็นพ่ีเลี้ยง ช่วยลด

ปัญหาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไม่เพียงพอ ทำให้คนในชุมชนเกิดความตื่นตัว รับ

รู้และมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร มีวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและ

ปลอดภัยมากขึ้น นำไปสู่การลดปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิด

อุบัติเหตุในพ้ืนที่


