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สานพลังเครือข่าย...กู้ชีพกู้ภัยในถนนพระราม 2 
 

กระบวนทัศน์ใหม่กับงานกู้ชีพกู้ภัย  
   

    
 

จังหวัดสมุทรสงครามมีถนนสายหลัก จ านวน 2 สาย ได้แก่ ถนนพระราม 2 กม.ที่ 54 ถึง กม.ที่ 81 และถนนสมุทรสงคราม – บางแพ 
ช่วง กม.ที่ 28 ถึง กม. ที่ 42 นอกจากนี้ยังมีถนนสายรองที่ส าคัญได้แก่ ถนนเอกชัย ถนนแม่กลอง-ปากท่อ (สายเก่า) เป็นต้น ด้วยลักษณะเฉพาะ
ของถนนพระรามที่ 2 ที่เป็นถนนสายหลักในการเดินทางลงสู่ภาคใต้ของประเทศไทยจึงท าให้มีปริมาณรถหนาแน่น (ปริมาณรถประมาณ เฉลี่ย 
20,000 คันต่อวัน) และท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม 
พบว่าในปี 2555 มีอุบัติเหตุในพื้นที่ถนนพระรามที่ 2 และถนนสายรอง มีสถิติผู้บาดเจ็บ 1,347 ราย และมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 54 ราย หาก
เปรียบเทียบกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2554 ที่มีผู้บาดเจ็บ 1,630 รายและมีผู้เสียชีวิต 10 ราย ท าให้พบว่าจ านวนการเกิดอุบัติเหตุและผู้ที่
ได้รับบาดเจ็บลดลง แต่ความรุนแรงของอุบัติเหตุที่ท าให้เสียชีวิตนั้นกลับเพิ่มมากขึ้น  
 

   
การด าเนินงานเชิงรุกเข้าหากลุม่เป้าหมาย 

 
การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานของมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม ที่มาท างานเชิงรุกเกิดขึ้นในช่วงปี 2555 – 2556 จากการเข้าร่วม

การด าเนินงานโครงการแนวทางการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนพระราม 2 และถนนสายสมุทรสงคราม-
บางแพ และถนนเอกชัย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม ก่อให้เกิดแนวทางในการ
ด าเนินงานเพื่อลดอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
ได้มีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของความปลอดภัยทางถนนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการท างานท่ีขับเคลื่อนผ่านฝ่ายกู้ภัย มูลนิธิสว่างเบญจธรรม
สมุทรสงคราม ท่ีมีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัย พร้อมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้ สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ให้แก่ภาคีหน่วยงาน เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยจุดเน้นการท างานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ท างานจากเดิมที่เน้นตั้งรับ คอยช่วยเหลือคนเจ็บ เก็บศพคนตาย มาเป็นการท างานเชิงรุก เพื่อวางแนววิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทาง ถนน 
ออกให้ความรู้ ประสานเครือข่ายขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา พบว่า การด าเนินงานในส่วนของมูลนิธิและหน่วยกู้ภัยที่รับผิดชอบถนนเส้นพระราม 2 ต่างก็ท างาน
ตามภารกิจของตนเอง มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุและเก็บศพคนตาย ยังไม่มีการจัดท าฐาน ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งไม่มีการจัดท าการบันทึกวิเคราะห์สถานท่ีเกิดอุบัติเหตุและจุดเสี่ยงต่างๆ เป็นการท างานเชิงรับที่เน้นการช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุให้รอดชีวิต
เพียงอย่างเดียว ท าให้การขับเคลื่อนงานต่างคนต่างท าและไม่เกิดการสร้างเครือข่ายท่ีคอยช่วยเหลือและท างานร่วมกัน ดังนั้นฝ่ายกู้ภัย มูลนิธิสว่าง
เบญจธรรมสมุทรสงคราม จึงมีความพยายามในการขยายผลการท างานให้ครอบคลุมพื้นที่ถนนพระราม 2 ท้ังหมด รวมทั้งถนนเส้นรองในจังหวัด



2 

 

สมุทรสงครามด้วย จากแนวคิดที่ต้องการเช่ือมโยงการท างานร่วมกันของมูลนิธิและหน่วยกู้ภัยที่รับผิดชอบถนนพระราม 2 ให้ครอบคลุมถนน
พระราม 2 และถนนสายรองในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียง ผ่านการจัดท าข้อมูลเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จุด
เสี่ยงในถนน พฤติกรรมผู้ขับข่ี สภาพแวดล้อมของถนน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร เพื่อน าไปสู่การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จราจร และมีการน าฐานข้อมูลที่จัดท ามาขยายผลเชิงรุกเพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปตามจังหวัดและพื้นที่ชุมชนต่างๆ เกิดการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกในการป้องกันอุบัติเหตุแก่คนในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

พลังข้อมูลน่าสนใจ กระบวนใหม่ กับงานกู้ชีพกู้ภัย 
 โครงการสานพลังภาคี กู้ชีพกู้ภัย สู่การด าเนินงานเชิงป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานจาก
โครงการสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ภายใต้งบนวตกรรมโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อสานพลังกู้ชีพกู้ภัยในการจัดท าข้อมูลเพื่อ
น าไปสู่การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จุดเสี่ยงในถนน พฤติกรรมผู้ขับข่ี สภาพแวดล้อมของถนน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
เชื่อมโยงสู่การป้องกันการเกิดอุบัติเหตจุราจร ตลอดจนน าฐานข้อมูลที่จัดท ามาขยายผลเชิงรุกเพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปตามจังหวัดและ
พื้นที่ชุมชนต่างๆ เกิดการถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกในการป้องกันอุบัติเหตุแก่คนในทุกกลุ่ม เพศ และวัย มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และน าข้อมูลไปสู่การน าเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหาและการป้องกันอุบัติเหตุ 2) จัดเก็บข้อมูลผ่านพิกัด GPS และน ามาท าเป็นข้อมูลจุดเสี่ยงในแต่ละจังหวัด และร่วมกันวิเคราะห์จุด
เสี่ยง หาสาเหตุ ปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ โดยน าข้อมูลมาแลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้จัดท าเป็นฐานข้อมูลแผนท่ี GIS ทางด้านอุบัติเหตุ และ 3) 
ทบทวนกระบวนการท างานการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรในพื้นที่ถนนพระราม 2 และขยายเครือข่ายมูลนิธิฯ หน่วยกู้ภัย ภาคีภาคประชาชน ใน
การการป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ  
 การด าเนินงานของโครงการสานพลังภาคี กู้ชีพกู้ภัย สู่การด าเนินงานเชิงป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ประกอบด้วย กิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร ผ่านการประชุมทบทวนสถานการณ์ กระบวนการท างานด้านการลดอุบัติเหตุของหน่วยกู้
ชีพ กู้ภัยในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การสร้างการป้องกันอุบัติเหตุจ ราจร 
กับชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลจุดเสี่ยง ตรวจสอบ สอบสวนอุบัติเหตุ บนถนนพระราม 2 และถนนสายรอง การอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ภาคีเครือข่าย และประชาชนที่สนใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดเสี่ยง จ านวน 1 ครั้ง การสอบสวนอุบัติเหตุ (ขั้นต้น) 
จ านวน 1 ครั้ง การอบรมระบบ GIS ขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 ครั้ง เพื่อจัดท าฐานข้อมูลอุบัติเหตุ GIS เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์และวางแผนการ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจร ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพทีมงานโดยการจัดประชุมเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยอย่างต่อเนื่อง และน าเสนอข้อมูลสู่ภาค
ประชาชนเพื่อสร้างจิตส านึกในการป้องกันอุบัติเหตุรว่มกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจดัการแก้ไขอุบัติเหตุ
ทั้งในถนนสายหลักและสายรองร่วมกันต่อไป  
 

สานเครือข่าย...พลังกู้ชีพกู้ภัยกับงาน สอจร.เมืองแม่กลอง 
จากประสบการณ์การท างานและความสัมพันธ์อันดีในการขับเคลื่อนงานโครงการสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรใน

ระดับจังหวัด (สอจร.) และโครงการพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนระดับเยาวชนในจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการ
แนวทางการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนพระราม 2 ถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพและถนนเอกชัยโดย
การมีส่วนร่วมของภาคีองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงครามภายใต้การสนับสนุนของ ศวปถ. มากกว่า 2 ปี ท าให้โครงการสาน
พลังภาคี กู้ชีพกู้ภัย สู่การด าเนินงานเชิงป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร สามารถน าบทเรียนจากการสร้างการเรียนรู้ การท างานอย่างมีส่วนร่วม 
และการสานเครือข่ายการท างานไปยังมูลนิธิสว่างเบญจธรรม (ฝ่ายกู้ภัย) จังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสรรพราเชนร์ ศิษย์หลวงพ่อเนื่อง 
โกวิโท จังหวัดสมุทรสงคราม มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ศูนย์วิทยุศรีสมุทร จังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยกู้ภัยสว่างสรรเพชญ (จุดอ าเภอเขาย้อย) 
จังหวัดเพชรบุรี เป็นหลักในการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยสืบสวนต ารวจทางหลวง พระรามที่ 2 ส านักงานกองพิสูจน์
หลักฐานจังหวัดสมุทรสงคราม ส านักงานบ ารุงทางสมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สมุทรสงคราม กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นภาคีเครือข่ายที่มาช่วยกันด าเนินงานฉันท์พี่น้องตลอดมา โดยมีศูนย์
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ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการ หนุนเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการด าเนินงาน
อย่างมีส่วนร่วมจนเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดกู้ชีพกู้ภัยในเครือข่ายที่ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันอุบัติเหตุ  ป้องกันไม่ให้มีคนเจ็บ
มากกว่าการมุ่งเก็บคนตาย การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไปได้ไปใช้ในการสร้างการเรียนรู้ให้กับทีมงานกู้ ชีพกู้ภัย การน าเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมและ
รวดเร็วต่อการหนุนเสริม / ปรับระบบการป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดการระบบข้อมูลที่เป็นระบบ สามารถน า ไปใช้
งานได้อย่างเป็นรูปธรรม และที่ส าคัญ คือ การปรับปรุงจุดเสี่ยงบางพื้นที่ท าให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเกิดการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นครอบคลุมทุกมิติทั้งคน รถ และสภาพแวดล้อม / ถนน 

 
จุดประกาย สร้างกระบวน ชวนท างาน ประสานพลัง... 

เริ่มต้นจากการประชุมคณะท างาน ภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้าใจการท างาน ทบทวนแผนงานที่จะด าเนินงานร่วมกันในโครงการ 
ควบคู่กับการการรณรงค์ในองค์กรใหอ้าสาสมัครสวมหมวกทุกครั้งในการขับข่ี การอบรมการสอบสวนอุบัติเหตุ (ขั้นต้น) เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2557 
โดยให้ความรู้ทางทฤษฎีแก่เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและลงไปเก็บรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยงในพื้นที่จริง กลับมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ และ
น าเสนอข้อมูลที่ท าผิดวินัยทางจราจรและสภาพทางจราจร การอบรมระบบ EMT AIert : Mobile-Based Accident Reporting System App 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท าข้อมูลลง application ในมือถือ และมีการการลงข้อมูลจุดเสี่ยงเพื่อน าไปสู่การ
วิเคราะห์หาสาเหตุให้อาสาสมัครมองเห็นจุดเสี่ยงต่างๆ และจัดท าข้อมูลอย่างเป็นระบบ น าเสนอข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งมีการทบทวนกิจกรรมของทีมงานในโครงการเป็นระยะๆ เพื่อวางแผนงานและเป็นการพัฒนากระบวนการ
ท างานร่วมของเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี 

 

    
ทีมงานประชุมสร้างความเขา้ใจและทบทวนวางแผนโครงการ 

 

    
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย (การสอบสวนอุบัติเหตุ ขั้นตน้) 

 

    
การจับพิกัด GPS ในพื้นที่ จัดท าระบบข้อมูล GIS และน าเสนอข้อมลูสู่หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

 
จากกระบวนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจากการประชุมท าความเข้าใจทีมงาน การวางแผนงาน การอบรมพัฒนาศักยภาพ การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การจัดท าระบบข้อมูล และน าเสนอข้อมูลสู่การแก้ไขปัญหา พบว่า ทีมงาน / อาสาสมัครในองค์กรมีความตระหนักถึงปัญหา



4 

 

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว และเริ่มหันมาสวมหมวกกันน็อกเพิ่มขึ้น เห็นความส าคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี เนื่องจาก
สามารถเปิดดูสถิติอุบัติเหตุ / ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแทนการเปิดสมุดบันทึกที่มีอยู่ในมูลนิธิฯ ช่วยให้การสื่อสารเพื่อการป้องกันปั ญหาอุบัติเหตุ
ระหว่างเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยมีประสิทธิภาพตลอดเส้นถนนพระราม 2 และถนนสายรองในแต่ละพื้นที่ เกิดการประสานหน่วยงานน าข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุของมูลนิธิฯ ไปใช้ในการวางแผนปิดจุดกลับรถ ในถนนพระราม 2 บริเวณคลองโคน ท าให้ทุกคนมองเห็นความส าคัญของปัญหา และ
อุบัติเหตุเป็นศูนย์ รวมทั้งวางแผนของบประมาณสนับสนุนการจัดท าเกือกม้าในอนาคต นอกจากนี้ทีมงาน / เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยก็มีความมั่นใจกับ
กระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ รู้จักการวางแผนก่อนลงมือท า และท าให้ประสิทธิผลของการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นตามล าดับ ปัจจุบัน
ยังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจึงมีเพียงบางส่วนเท่านั้น  

  

พลังกู้ชีพกู้ภัยกับการขยายผล... 
สานพลังเครือขา่ย   
 เกิดการขยายแนวคิดในการท างานอย่างมีส่วนร่วมของแกนน ารุ่นพี่ และอาสาสมัครในมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม ให้เห็น

ความส าคัญของการจัดการระบบข้อมูลเพิ่มขึ้น 
 ขยายแนวคิดในการท างานเชิงป้องกันจากมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม ไปสู่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสรรพราเชนร์ ศิษย์หลวงพ่อ

เนื่อง โกวิโท จังหวัดสมุทรสงคราม มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ศูนย์วิทยุศรีสมุทร จังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยกู้ภัยสว่าง
สรรเพชญ (จุดอ าเภอเขาย้อย) จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งมูลนิธิสว่างกุศลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมูลนิธิสว่างมงคล จังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงการท างานเชิงพื้นที่และกระบวนการสร้างการเรียนรู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

 เกิดแกนน ารุ่นพี่และอาสาสมัครที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ สามารถเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ให้กับเครือข่ายงานกู้ชีพกู้ภัยพื้นที่
อื่นๆ และการขับเคลื่อนงานพี่เลี้ยงให้กับงานเยาวชน เพื่อสร้างกระบวนการปลุกจิตส านึกและขยายผลเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ
ร่วมกันในลักษณะสหสาขาวิชาชีพต่อไป  
 

  
 

สานพลังองค์ความรู้ 
จากการเข้าร่วมกระบวนการในโครงการ ท าให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเข้าใจการสอบสวนอุบัติเหตุ (ข้ันต้น) ได้ ทราบว่าจุดเสี่ยง

ส าคัญที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นบรเิวณใด ความรุนแรงเป็นอย่างไร และสามารถน าข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ วิเคราะห์สาเหตุ ความรุนแรง 
และน าเสนอสู่การป้องกันได้ ควบคู่กับการอบรมพัฒนาศักยภาพเชิงทฤษฎี การลงมือปฏิบัติการจริงในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ 
การจัดท าระบบข้อมูลผ่าน application ในระบบ android ช่วยสร้างการเรียนรู้และตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันอุบัติเหตุได้
อย่างสอดคล้องกับงานท่ีท า ซึ่งต้องอาศัยการด าเนินงานอย่างฉับไว คล่องตัว การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้มีฐานข้อมูลในมือถือ ฐานข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ บอกพิกัด ช่ือถนน รูปถ่ายจุด
เสี่ยง ผู้บาดเจ็บ จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต น าไปสู่การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ต้องการให้เด็กเห็นภาพการเกิดอุบัติเหตุ การมีส่วน
ร่วมในการท าข้อมูล รู้สึกตระหนักกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น คาดว่าจะสามารถเปิดตัวประชาสัมพันธ์ระบบข้อมูลได้ในเดือนมีนาคม 2558 
นอกจากนี้ความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติงานท าให้เกิดผลลัพธ์มากมาย ได้แก่ อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยหันมาใส่หมวกกันน็อกขณะขับขี่ / 
ขณะปฏิบัติงาน นับว่าเป็นต้นแบบที่ดีในการรณรงค์เรื่องหมวกกันน็อกให้กับคนที่พบเห็นทั่วไประหว่างปฏิบัติงาน เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนจากการเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 เป็นต้น  
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พัฒนาข้อมูลที่น่าสนใจ ใช้งานสะดวกจากอดีต – ปัจจุบัน 

 

   
ข้อมูล / ความรู้ที่น าสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งในเด็กและเจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย 

 
  นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมไปยัง facebook 

สมุทรสงครามจัดการตนเอง พบว่า จังหวัดสมุทรสงครามเห็นความส าคัญของอุบัติตุเพิ่มขึ้นในกลุ่มสมุทรสงครามจัดการตนเอง ท าให้คน
ช่ืนชมและเห็นข้อมูลการท างานรวมถึงท าให้คนในจังหวัดมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น เข้ามาร่วมแชร์จุดเสี่ยง ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา และ
ร่วมแสดงความคิดเห็นด้านอื่นๆ ที่มีคุณค่าต่อการขับเคลื่อนงานเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุเป็นอย่างดี รวมทั้งในงานเทศกาลกินปลาทูท่ีจะ
มีขึ้นในปี 2557 ทีมงานจะจัดกิจกรรม road safety เรื่องจักรยาน และให้รางวัลกับคนที่ขับขี่ปลอดภัยเป็นตัวอย่างคนท าดีระหว่างงาน  
โดยการเพิ่มรูปภาพคนท าดีเป็นตัววิ่ง การขับข่ี การอบรมเด็กให้เห็นถึงความส าคัญของการขับขี่ปลอดภัย เป็นการสร้างจิตส านึกเรื่องการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนร่วมด้วย 

 
การมีส่วนร่วมแบ่งปันกันใน social media 
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สานพลังข้อมูลสู่การบูรณาการท างานการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 เป็นการท างานท่ีใช้พื้นที่ถนนพระราม 2 และถนนสายรองเป็นตัวตั้ง มีการจัดท าข้อมูลช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการรับรู้ 

เรียนรู้ ตระหนัก จากการลงมือท าของเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย ท าให้เห็นสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นและประสานสู่การแก้ไขปัญหา
ได้จริง เช่น การปิดจุดกลับรถในถนนพระราม 2 บริเวณต าบลคลองโคน กม. 71 ตั้งแต่เทศกาลสงกรานต์ – ลอยกระทง ท าให้
อุบัติเหตุเป็นศูนย์ การรณรงค์จุดเสี่ยงต่างๆ ในถนนพระราม 2 และถนนสายรองในช่วงเทศกาลอย่างสอดคล้องกับสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ การประสานแขวงการทางฯในการตัดหญ้าที่ปกคลุมข้างทางถนนสายสมุทรสงคราม – ปากท่อ ช่วยลดจุดเสี่ยงและ
มองเห็นสภาพแวดล้อมในการขับข่ีได้ดีขึ้น เป็นต้น 

 การประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ในพื้นที่เขตรับผิดชอบท่ีช ารุด ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เกิดอุบัติเหตุ 
 
 

 

 

  

    
เก็บรวบรวม สรุปวเิคราะห์ และน าเสนอข้อมูลสู่การแก้ไข 
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บทเรียนส าคัญ... 
 ต้องปรับแนวคิดคนท างานและเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยให้เห็นความส าคัญของงานเชิงรุกมากกว่างานเชิงรับแบบเดิม ควบคู่กับการ

พัฒนาศักยภาพด้วยความรู้ที่จ าเป็นและเอื้อต่อการท างาน เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติการผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
เรียนรู้จากพื้นที่จริง สรุปวิเคราะห์ และสรุปบทเรียนหลังการท างาน จะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเริ่มต้นจากตนเองไปสู่สังคม 

 ข้อมูลน าไปสู่การปรับเปลีย่นพฤติกรรม การณรงค์แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเกิดเหตุ / จุดเสี่ยง รวมทั้งสามารถบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ปัจจัยเอ้ือ 

 แกนน ารุ่นพี่ต้องหนุนเสริมรุ่นน้อง / อาสาสมัครรุ่นใหม่ให้เข้าร่วมด าเนินงาน ท้ังการอบรม การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล การ
จัดท าข้อมูล เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือท าด้วยตนเอง ควบคู่กับการสรุปบทเรียนหลังท ากิจกรรมทุกครั้ง จะ
ช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมตามล าดับ 

 การท างานเป็นทีมในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ ช่วยประสานให้การขับเคลื่อนงานของกู้ชีพกู้ภัยคล่องตัว ประสานการขับเคลื่อน
งานเชิงรูปธรรมในพื้นที่ได้จริง และช่วยให้ก าลังใจในการด าเนินงานของทีมงาน 

 การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเข้าร่วมให้ความรู้และเป็นวิทยากรการท างานเรื่องเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการเข้าร่วมเสวนา การพูดคุย ท าให้ได้รับ
ความรู้ ปิดมุมมองใหม่ และน ามาปรับใช้กับการท างานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เง่ือนไข 

 ค้นหาคนที่มีใจและต้องการปฏิบัติงานมาเข้าร่วมด าเนินงาน และปรับวิธีคิดเรื่องการท างานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับก่อนที่จะ
ด าเนินงาน 

 น าเสนอให้ผู้บริหารของเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยเข้าใจกระบวนการท างาน เพื่อเปิดใจยอมรับนโยบายการขับเคลื่อนงานให้กับ
อาสาสมัครในหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยแต่ละแห่ง  

ปัญหาอุปสรรค 

 การขับเคลื่อนงานเชิงรุกต้องแบกรับอุปสรรคหลายด้าน ทั้งนโยบาย ขาดความเข้าใจจากทีมงาน ภาระงานที่เพิ่มขึ้น การให้
ก าลังใจภายในทีมงานจึงเป็นเรื่องส าคัญ ช่วยให้เพื่อนในทีมก้าวเดินพร้อมกันต่อไปได้ 

 กระบวนการสร้างการมีส่วนรว่มในการด าเนินงานจนท าให้เกิดความเข้าใจต้องอาศัยเวลา ประกอบกับภารกิจของงานกู้ชีพกู้ภัย
มีความหลากหลาย ท าให้การด าเนินงานล่าช้าในบางครั้ง จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับแต่ละเครือข่าย 

การติดตาม / หนุนเสริม 

 การประชุมทีมงานเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยและการประสานงานทางวิทยุสื่อสารการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การประชุมวางแผน
งานโครงการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 

 การเข้าร่วมกิจกรรมที่แต่ละโรงเรียนด าเนินการและการลงพื้นที่ให้ก าลังใจเครือข่ายในการท างาน เช่น การลงหนุนเสริมและให้
ความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนร่วมกันในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาสมุทรสงคราม การเข้าร่วมแรลลี่วิเคราะห์จุดเสี่ยงร่วมกับส านักงานขนส่งจังหวัด การออกแบบ
การเรียนรู้เรื่องการสวมหมวกกันน็อกผ่านการวาดลวดลายหมวกกันน็อก การจัดท าหนังสั้น การให้ความรู้ เรื่องการขับขี่
ปลอดภัย การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในถนนสายหลักและสายรอง เป็นต้น และชวนสรุปบทเรียนหลังการ
ด าเนินงานของแต่ละโครงการ 

 การสังเกตพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น การสวมหมวกกันน็อก การคาดเข็มขัด
นิรภัย การให้ความส าคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น การสังเกตการณ์พฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
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แนวทางการขยายผล / ความยั่งยืนของโครงการ 

 พัฒนาระบบข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานของเครือข่ายกู้ ชีพกู้ภัยตลอดเส้นทางถนนพระราม 2 รวมทั้งมีการปรับ
ฐานข้อมูลให้ทันสมัย สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประสาน / น าเสนอข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปรับแก้ไข / ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างเหมาะสม ทั้งด้านคน รถ 
และสภาพแวดล้อม / ถนน 

 ขยายผลกระบวนการเรียนรู้ไปยังกู้ชีพกู้ภัยเครือข่ายอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการท างานเชิงรุกมากกว่าการท างานเชิงรับ จะช่วยลด
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้จริง เนื่องจากกู้ชีพกู้ภัยอยู่ในพื้นที่และเป็นหน่วยงานแรกที่เข้าถึงอุบัติเหตุได้รวดเร็วกว่า  ช่วยลดความ
สูญเสียลงได้ 
 

   
 

ข้อเสนอแนะ / อืน่ๆ 

 ข้อมูลที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านการลงมือท า เป็นข้อมูลที่มีพลัง สามารถท าให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง  จากการเรียนรู้ 
วิเคราะห์ สรุป ประเมินผลข้อมูลหลังท ากิจกรรม 

 ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย คล่องตัว สื่อสารได้อย่างน่าสนใจ จะท าให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการการ
ท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานได้ โดยการน าข้อมูลจากในพื้นที่ไปประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัย
ทางถนนร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 การสร้างความเข้าใจระหว่างการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการปฏิบัติงานของกู้ชีพกู้ภัยใน
เชิงบวกให้ขยายผลไปยังเครือข่าย เช่น การเปิดไซเรน การขับขี่รถด้วยความเร็วขณะรับส่งผู้บาดเจ็บ เป็นต้น 

 
พลังข้อมูลกับความภาคภูมิใจของเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย 

วันน้ีสังคมไทยจะมีแต่เรื่องดีๆ ท่ีคนในเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยเห็นความส าคัญของการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยมีการประสานการท างาน
ทั้งตลอดถนนพระราม 2 และถนนสายรองในชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการสานพลังภาคี กู้ชีพกู้ภัย สู่การด าเนินงานเชิงป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จราจร กระบวนการส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมของคนให้มาท างานร่วมกันผ่านการสร้างความเข้าใจโดยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยด้วย
การอบรมการสอบสวนอุบัติเหตุ (ขั้นต้น) การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยง วิเคราะห์ และสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา จากนั้นลงพื้นที่จับ
พิกัด GPS อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น การอบรมจัดท าระบบข้อมูลอุบัติเหตุ และน าเสนอข้อมูลสู่หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นมีการน าเสนอ
ข้อมูลไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้จริงในถนนพระราม 2 แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ต้องมีขั้นตอนมากมายในการกระตุ้นให้แกนน ารุ่นน้อง / 
อาสาสมัครเข้าใจและเห็นความส าคัญของการท างานเชิงรุก เมื่อเข้าใจก็หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในการสวมหมวกกันน็อก ซึ่ง
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หัวใจส าคัญ คือ ข้อมูลที่มีพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่มาจากความตั้งใจของทีมงานที่อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของทีมงาน
ให้หันมาท างานเชิงรุกเพิ่มขึ้น ลดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน เพราะว่าไม่รู้ว่าวัน ไหนจะมาถึงคนที่เรารักหรือสมาชิกใน
ครอบครัว จนเกิดเป็นการสานพลังความร่วมมือในการป้องกันอุบัติเหตุ 

  

กลไกบูรณาการสานพลังภาคี กู้ชีพกู้ภัย สู่การด าเนินงานเชิงป้องกัน และลดอุบัติเหตุจราจร  
 

 

 

 

 

 
 
ดังนั้นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงาน คือ คน ข้อมูล และเครื่องมือ ที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหา คนต้องมาจากทีมงานที่มีใจในองค์กร 

เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง และเครือข่ายร่วมที่เป็นสหสาขาวิชาชีพ ข้อมูลที่มีกระบวนการเก็บอย่างมีส่วนร่วม วิเคราะห์ และ
สรุปเพื่อค้นหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ เป็นการจับพิกัด GPS และจัดท าข้อมูล GIS เป็น application ในมือถือด้วยตนเอง ท าให้คล่องตัว 
และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพคนท างาน ได้แก่ การอบรมสอบสวนอุบัติเหตุ (ขั้นต้น) การบริหารจัดการ
โครงการผ่านการท างานเป็นทีม การฝึกฝนเรื่องการคิด วิเคราะห์ การจดบันทึก และการน าเสนอข้อมูลสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผลสู่การลด
อุบัติเหตุได้ 

 
ผลลัพธ์ส าคัญในการท างาน คือ ทีมงานมีความสุขจากการสานพลังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ในโครงการ ท าให้มีความอิ่มเอมใจ นายพลเสฎฐ์ เลาหกรรณวนิช (หนึ่ง)  จากมมูลนิธิสว่าง
เบญจธรรม สมุทรสงคราม กล่าวว่า ตนเองให้ความส าคัญกับชุมชนอยู่แล้ว เพียงแต่เปลี่ยนความ
ภูมิใจ / การให้ไปสู่การช่วยเหลือครอบครัวให้เห็นความส าคัญของการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
สิ่งส าคัญในการท างาน คือ ทีมงานที่ช่วยให้งานประสบความส าเร็จ อยากผลักดันให้เกิดองค์กร
เล็กๆ ที่ดีในอนาคต เราจะต้องเร่ิมต้นจากตัวเองก่อน มั่นใจในสิ่งที่ท า แล้วจะสามารถ
ขับเคลื่อนได้ การได้รับก าลังใจในการท างาน การปรับบทบาทการหนุนเสริมในทีมต่างๆ อย่าง
เหมาะสมจะช่วยกระตุ้นการท างานในโครงการให้เกิดการขยายผลต่อไปยังผู้อื่น รวมทั้งการเรียนรู้

แผนงานการ
แก้ไขอุบัติเหตุ บูรณาการ 

GPS& GIS 

จุดเสี่ยง สถิติ 

การสอบสวนอุบัติเหต ุ

การจัดท าระบบข้อมูล 
กระบวนการคิด วเิคราะห ์

การท างานเป็นทีม วางแผน 

การบันทึก การสื่อสาร 

การมีส่วนร่วม 

สธ. ต ารวจ  ร.ร. ปภ. บ.กลาง ฯลฯ 
น  

ขยายเครือข่าย 
งานกู้ชีพกู้ภัย 
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งานใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมให้ดีต่อไป  
นายชลธี เลาหกรรณวนิช (หนุ่ม) สะท้อนว่า ครอบครัวปลูกฝังเรื่องการให้มาตลอด ท าให้เรา

เต็มที่กับการท างานทุกอย่าง จิตใต้ส านึกของเราจะถูกปลูกฝังเรื่องการตอบแทนอะไรกลับคืนสู่สังคมบ้าง กับ
งานอุบัติเหตุภูมิใจทีมงานที่มีพลัง รู้จักพี่เลี้ยงที่ดี ผู้ใหญ่ที่ให้ก าลังใจ พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของตนเอง
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จากเดิมขับรถเร็วก็ใจเย็นลง ขับรถช้าลงเพียงไม่กี่วินาทีหรือเร็วกว่าไม่กี่วินาที 
เราจะปลอดภัยเพิ่มขึ้น เราต้องมีน้ าใจ การเรียนรู้การขับขี่ปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญ หากเราเป็นคนดีก็จะช่วย
สร้างให้ทุกอย่างดีได้เช่นกัน 

 
 

นายไพโรจน์ พุ่มไสว (โอ๋) จากมูลนิธิสว่างเบญจธรรม สาขาสมุทรสงคราม กล่าวว่า ตนเองสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มุมมอง จิตใจให้เย็นลง มีความคิดใหม่ๆ จากการเข้าร่วมงานในโครงการ เมื่อก่อนยอมรับ
ว่าจะมีเพียงการท างานอยู่กับบ้านท่ีเป็นภารกิจของครอบครัว มุมมองต่อภาครัฐ / ภาคเอกชนเป็นท างานแบบเดิม
ไม่ได้ประโยชน์อะไร ไม่ค่อยเห็นเป็นรูปธรรมเท่าไหร่ หากท าแล้วไม่น าสู่การแก้ไขท่ีเป็นรูปธรรมก็จะไม่ท างานด้วย 
เมื่อเราเข้ามาร่วมงานกับทีมงาน ท าให้เราต้องเรียนรู้สังคมใหม่ๆ มุมมอง คนใหม่ๆ เมื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ
ท างานประสานกับทุกภาคส่วน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้จริง ตนเองจะขอช่วยท างานเพื่อเป็นลูก
คลื่นให้กับรุ่นน้องต่อไปเรื่อยๆ ทีมงานที่ดีจะท าให้งานออกมาได้ดี มีความคิดเห็นคลอยตามกัน ไม่มีอคติต่อกัน ที่
ส าคัญ คือ ได้พัฒนาการความคิด การบันทึก การน าเสนอ ได้ดีขึ้น และจะน าไปใช้พัฒนาศักยภาพรุ่นน้อง
ต่อไป  

 
 
 
นายอิสระ เนื่องเนาวรัตน์ (ปาล์ม) จากมูลนิธิสว่างสรรเพ็ชร จ.เพชรบุรี สะท้อนว่า ตนเอง

ภูมิใจในทีมงานได้มานั่งและยืนตรงนี้ ส่วนความสุขที่ได้รับ คือ การให้ เมื่อ เราให้จะมีความสุข อยาก
ถ่ายทอดให้คนในครอบครัว ทีมงาน จะได้มีความสุขอย่างเราบ้าง เมื่อเข้ามาเป็นทีมงาน ท าให้เราเข้าใจ
ค าว่า “ให”้ เพิ่มขึ้น คนละรูปแบบกับการท างานมูลนิธิ เริ่มต้นเข้ามาก็บอกว่าเราท าบุญ เมื่อไหร่จะมีเหต ุ
เมื่อเราเข้าร่วมตรงนี้ท าให้ความคิดเราเปลี่ยน เป็นความให้ที่สุขใจมากกว่า เป็นความสุขที่ได้จากการ
รับและการให้ สิ่งที่รู้สึก คือ ไม่ได้เสียเปล่า เพราะมีเพ่ือนร่วมงานที่มีจิตใจดี พ่ีเลี้ยง และกระบวนการ
ที่น่าสนใจกับการท างานกู้ชีพกู้ภัยต่อไป 

 
 
ดาบต ารวจปกรณ์ บัวเรือง บอกมุมมองที่มีต่อการท างานของต ารวจว่า การท างานใจต้องมาก่อน ช่วงแรกจะมีการต่อต้าน แต่เมื่อเรา

ท างานเร่ืองต่างๆ ก็จะดีขึ้น ท าให้เปลี่ยนความคิดคนอื่นได้ดีขึ้น โดยการปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง ขยายผลจากเด็กไปสู่ครอบครัว ไปบอกต่ อ
กันเองในครอบครัว พูดด้วยเหตุผล เขาจะยอมรับเราในที่สุด การท างานกับเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยชุดนี้สามารถประสานกับองค์กรได้แล้ว การ

ประสานงานกับแขวงการทาง ช่วยให้มีการประสานงานงบประมาณการท างานร่วมกัน เมื่อเรามีเพื่อนและ
ภาคีการท างานร่วมกัน ช่วยกันรับลูกไปอย่างต่อเนื่อง เช่น บางแก้วรถติดมากในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ ท า
ป้ายห้ามจอด ก็ช่วยให้การจราจรดีขึ้น เป็นต้น อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวบ้างและท าให้เกิดการปรับปรุง
พัฒนาในที่สุด เมื่อเราช่วยให้เขาปลอดภัยก็จะท าให้เรารู้สึกภาคภูมิใจ เดินทางไปกลับด้วยความ
ปลอดภัย ติดขัดตรงไหนก็บอกได้  
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นางสาวรัชนิดาหนูเรือง (ปุ๊) จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาสมุทรสงคราม มองว่า ตนเองรู้สึกประทับใจ

ทีมงาน งานยากหากเรามีการช่วยเหลือ แบ่งปันกันก็จะท าให้ผ่านไปได้ หลายโครงการที่มีการท างานแบบพ่ีน้องกัน เราก็จะสามารถผ่านไป
ด้วยกันได้ 

ความภาคภูมิใจเกิดจากการด าเนินงานเป็นทีมร่วมกัน และสิ่งส าคัญ คือ ความภาคภูมิใจของ
คนท างานกู้ชีพกู้ภัย นอกจากจะได้ท าบุญแล้ว ยังช่วยสร้างจิตส านึกของเพื่อนร่วมงาน พัฒนาคนให้มี
ประสิทธิภาพผ่านการท างาน และรู้สึกว่างานท่ีท ามีคุณค่ามากกว่า ตายเก็บ เจ็บส่ง โลงฟรี โครงการนี้จึงเป็น
ต้นแบบแพร่เช้ือไปยังอีกหลายเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย โดยเริ่มจากมูลนิธิสว่างเพชรบูรณ์ และมูลนิธิสว่าง
ประจวบธรรมสถาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนช่วยพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจากจุดเล็กๆ 
สะท้อนสู่ระดับประเทศให้มีคุณภาพร่วมด้วย คาดว่าเมื่อโครงการด าเนินงานเสร็จสิ้นจะมีประสบการณ์ดีๆ 
มาแลกเปลี่ยนให้ทราบในระยะต่อไป 

 
 

 

 
 

ผนึกพลังเครือข่ายกู้ชีพกูภ้ัยให้กา้วไกลต่อเนื่อง 
 

พวงทอง เม้งเกร็ด 
ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์จากในพ้ืนท่ี 

 

  
 

 

 




