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ค�ำน�ำ
การถอดบทเรียน (lesson learned) เป็นเทคนิคการจัดการความรู้
รูปแบบหนึง่ เพือ่ สร้างการเรียนรู้ เป็นกระบวนการดึงเอาความรูจ้ ากการท�ำงาน
ออกมาใช้เป็นทุนเพือ่ ยกระดับให้ดยี งิ่ ขึน้ การถอดบทเรียน จึงเป็นการสกัดความ
รู้ที่มีอยู่ในตัวคน (tacit knowledge) ออกมาเป็นบทเรียน/ความรู้ที่ชัดแจ้ง
(explicit knowledge) เป็นความรู้ที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ท�ำให้
สามารถเผยแพร่ถ่ายทอดเป็นบทเรียนในรูปแบบชุดความรู้ที่เป็นรูปธรรมและ
น�ำไปปรับใช้ให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพยิ่งขึ้นได้
ผู้เขียนได้สกัดความรู้และเทคนิคต่างๆของโครงการการพัฒนาความ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเมาแล้วขับ
จังหวัดภูเก็ตโดยเน้นการสร้างภาคีเครือข่ายของจังหวัดภูเก็ตในการขับเคลื่อน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการเขียนอย่างง่ายๆ เป็น
เรื่องเล่า เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มุ่งหวังว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณนายแพทย์ วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ที่ให้ค�ำปรึกษา
และขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินโครงการทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการถอดบทเรียนครั้งนี้เป็นอย่างดี
สุรางค์ศรี ศีตมโนชญ์

สารบัญ
5

เกริ่นน�ำ

7

ทุนเดิมของการขับเคลื่อน
ความปลอดภัยทางถนน
ของภูเก็ต

8

เทคนิคส�ำคัญ

9

การก่อตัวของประชารัฐ

13

กระบวนการ
สานพลังสู่เป้าหมาย

15

แกนหลักการด�ำเนินงาน

15

สัมพันธภาพด้วยการสื่อสาร

16

เกาะติดด้วยข้อมูล

19

ส่งท้าย

21

ภาคผนวก

บทคัดย่อ
การพัฒนาความมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในการ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหา
เมาแล้วขับ จังหวัดภูเก็ต

สานพลังประชารัฐภูเก็ตขับเคลื่อนดื่มไม่ขับ
เกริ่นน�ำ
การถอดบทเรียนเป็นส่วนหนึง่ ของการจัดการความรู้ เป็นการสืบค้นความรูจ้ ากการท�ำงาน
โดยสกัดเอาความรูส้ ำ� คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับรายละเอียดขัน้ ตอนการท�ำงาน ผลการท�ำงาน ความรูใ้ หม่ๆ
ที่เกิดขึ้นระหว่างการท�ำงาน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับความส�ำเร็จ หรือความล้มเหลว เพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ผู้เขียนได้ด�ำเนินโครงการการพัฒนาความมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาเมาแล้วขับ จังหวัดภูเก็ต ด้วยการใช้ขอ้ มูลสถานการณ์การเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
ทางถนนที่พบแอลกอฮอล์ มาสร้างเป้าหมายร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดท�ำ  “โครงการ ดื่มแล้วขับ
ถูกจับแน่”  ใช้แนวคิด “5ส. + 5 ช” (สารสนเทศ (information) สุดเสีย่ ง (priority) สหสาขาวิชาชีพ
(multidisciplinary) สุ ด คุ ้ ม (cost effective) และส่ ว นร่ ว มชุ ม ชนและภาคี (community
participation) (ชวน/เชือ่ ม ชง ชม เช็ค และช้อน) ในการสร้างภาคีเครือข่าย โดยมีทมี งานสนับสนุน
การด�ำเนินงานเป็นแกนหลักเชือ่ มประสานภาคี แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบตั เิ หตุจราจรระดับ
จังหวัด (สอจร.) เป็นผู้เชื่อมแหล่งทุน สโมสรโรตารี่ท�ำหน้าที่จัดซื้อ การด�ำเนินโครงการฯ เกิดจาก
ความร่วมมือของหลายภาคส่วน เช่น การออกแบบโปสเตอร์โดยสมาชิกสโมสรโรตารี การท�ำสปอร์ต
วิทยุจากสื่อวิทยุท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์โครงการฯ จากสื่อท้องถิ่น ชมรมผู้ประกอบการ
การรวบรวมผลการปฏิบัติงานจากต�ำรวจ ส่วนการวิเคราะห์ผลด�ำเนินการโดยภาคสาธารณสุข
หลังสิ้นสุดโครงการฯ พบว่า ต�ำรวจมีการตั้งด่านเรียกตรวจผู้ขับรถทั้งหมดรวม 48,782 ราย
พบผู้มีแอลกอฮอล์เกิน 50 mg% จ�ำนวน 3,004 ราย ซึ่งมากกว่าการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมากว่า
10 เท่า (เฉลี่ยการตรวจจับกุมผู้ดื่มแล้วขับ 3 ปีย้อนหลัง 268 รายต่อปี) เมื่อเปรียบเทียบ
ปี 2558 - 2559 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่ดื่มแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 8.8 ส่วนผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 3.5 จากผลส�ำเร็จของโครงการนี้จึงมีค�ำถาม
ส�ำคัญว่า รูปแบบของการสร้างความมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เข้ามาประสานพลังในการ
พยายามท�ำให้ลดพฤติกรรมการดื่มแล้วขับของผู้ใช้ถนนในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างไร มีเทคนิคอะไร
ที่จะท�ำให้เกิดการสานพลังของทุกภาคส่วน (ภาครัฐ เอกชน และประชาชน)
ผู้เขียนจึงได้รวบรวมความรู้ จากกระบวนการท�ำงาน โดยเข้าร่วมสังเกตแบบมีส่วนร่วม
ตั้งแต่เริ่มต้นการพัฒนาความมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
เมาแล้วขับ จนสิ้นสุดโครงการ หลังจากนั้นมีการสัมภาษณ์เครือข่ายทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการฯ ด้วยการให้เล่าประสบการณ์วิธีการท�ำงาน จนได้ข้อมูลอิ่มตัว
เพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้จากการถอดบทเรียนนีไ้ ปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงงาน และต่อยอดความส�ำเร็จ
ที่เกิดขึ้น
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การถอดบทเรียนครั้งนี้จะเน้นกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ในจังหวัดภูเก็ต จากทุนเดิมก่อนเริ่มโครงการ ดื่มแล้วขับ ถูกจับแน่ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นวิวัฒนาการ
ของการสร้างภาคีเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ตที่มิใช่จะได้มาเพียงชั่วข้ามคืน แต่ต้องอาศัยระยะเวลา
ในการบ่มเพาะความสัมพันธ์ ความศรัทธา และความไว้เนื้อเชื่อใจ ตลอดจนการสร้างกรอบทาง
ความคิด เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร การแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ซึง่ ความ
ร่วมมือของเครือข่ายเป็นกุญแจส�ำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการท�ำงานการด�ำเนินงานการ
แก้ไขหรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
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ทุนเดิมของการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนของภูเก็ต
ลองนึกถึงมือที่มีนิ้วเพียงนิ้วเดียว ว่าสามารถท�ำงานอะไรได้บ้าง
ถ้าเหลือเพียงนิ้วชี้ คงได้แต่ชี้นิ้วสั่งการ
ถ้าเป็นนิ้วอื่นๆ คงได้แต่ส่งสัญลักษณ์ไปตามเรื่องตามราว
พอมือมีนิ้วรวมกันครบ 5 นิ้ว ท�ำงานได้มากมาย ไม่ใช่ 5 เท่า
แต่มากมายแบบทวีคูณรวมนิ้วมือ ชูก�ำปั้น ร่วมกันท�ำงาน ของภาคีภูเก็ต
ก่อนหน้าปี 2551 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดภูเก็ตสูงสุด
ติดอันดับหนึ่งในห้าของประเทศมาเป็นเวลาหลายปี
สามวัน ตายสองคน คือ การแสดงสถิติแบบง่ายที่ชาวภูเก็ตคุ้นเคย
ท�ำอะไรไม่ได้หรอกเพราะวินัยจราจรของคนไทยมันแย่
เปลี่ยนผู้ว่าตั้งหลายคนแล้วไม่เห็นจะแก้อะไรได้เลย
คือการมองความหวังในการแก้ปัญหา

จุดเริ่ม ก่อจากโครงการของ ศวปถ.
(ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน)
ย้อนไปเมือ่ ปี 2551 นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผูจ้ ดั การศูนย์วชิ าการเพือ่ ความปลอดภัย
ทางถนนได้เชิญชวนภาคีจงั หวัดภูเก็ตให้เข้าร่วมโครงการการใช้ขอ้ มูลเพือ่ แก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุ โดย
สนับสนุนเงินจากศูนย์วิชาการฯ มาให้ท�ำงานประมาณสองแสนบาท ระยะเวลาท�ำงาน 1 ปี ระยะ
แรกหลังรับโครงการ ภาคีไม่มีแนวทางในการท�ำงานเพราะโจทย์ที่ให้มากว้างมาก การใช้ข้อมูล
ในการแก้ไขปัญหาครอบคลุมมิติหลายด้าน สิ่งที่ทดลองท�ำคือการตั้งคณะท�ำงานข้อมูลอุบัติเหตุขึ้น

รวบรวมนิ้วมือให้ครบเพื่อมาท�ำงานด้วยกัน
ภาคีเริม่ จากการใช้วธิ กี าร 5 ช. คือการชักชวน และเชือ่ มกรรมการทีป่ ระกอบด้วยต�ำรวจ
ขนส่ง แขวงทางหลวง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่จาก
มูลนิธกิ ศุ ลธรรมซึง่ เป็นอาสากูช้ พี ในจังหวัด มาประชุมหารือกันโดยเริม่ ต้นจากการเปิดโอกาสให้ภาคี
แสดงความคิดเห็นว่าจะท�ำเรื่องนี้อย่างไร ท้ายสุด เพราะการเสียชีวิตในแต่ละเดือน มากกว่า
20 รายไม่รู้จะเริ่มตรงไหน จึงท�ำให้มติที่ประชุมระบุให้ ต�ำรวจและโรงพยาบาล น�ำเสนอผู้เสียชีวิต
เพียง 1 รายต่ออ�ำเภอเพื่อให้ที่ประชุมวิเคราะห์ และหาทางแก้ไข

เมื่อมีโจทย์ร่วม การท�ำงานจึงมีเป้าหมายร่วมตามมา
บรรยากาศการก่อตัวของภาคีใช้วิธีเสนอข้อมูลการเสียชีวิตของคนในพื้นที่น�ำเสนอจาก
ต�ำรวจ 3 อ�ำเภอ อ�ำเภอละ 1 ราย (เช็ค) หลังประชุมภาคีจะลงมือแก้ไขทุกรายที่น�ำมาเสนอ โดย
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ส่วนใหญ่ระยะแรกแก้ไขด้วยการแก้จุดเสี่ยงของการเกิดเหตุ และอาศัยความรู้เท่าที่มี ในขณะนั้น
ผูท้ มี่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับวิศวกรรมมากทีส่ ดุ คือเจ้าหน้าทีจ่ ากแขวงทางหลวงซึง่ มีประสบการณ์และมีความ
รู้เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของทางหลวง การแก้ไขไม่รองบประมาณ อาศัยทรัพยากรที่มี
ในพืน้ ทีม่ าด�ำเนินการเช่นการปรับสัญญาณไฟจราจรเป็น เหลืองกระพริบหลังเทีย่ งคืนเป็นไฟจราจร
24 ชั่วโมง การวางเกาะกลางชั่วคราวเพื่อปิดกั้นการเลี้ยวยูเทิร์ทในทางแยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย
เป็นต้น การประชุมสรุปติดตามผลท�ำสม�ำ่ เสมอเกือบทุกเดือนโดยมีเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขคอยติดตาม
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุซ�้ำ  (เช็ค) ซึ่งผลการแก้ไขเกิดการลดการเกิดอุบัติเหตุซ�้ำและการเสียชีวิต
ได้อย่างเห็นผล ภาคีจึงน�ำเรื่องดังกล่าวมาชื่นชม (ชม/เชียร์) ในเวทีประชุมซึ่งท�ำให้ความสัมพันธ์
และบรรยากาศในการประชุมเป็นไปได้ด้วยดี

เทคนิคส�ำคัญ
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
การประชุมในห้องและการลงพื้นที่ท�ำงานด้วยกันในการส�ำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ ท�ำให้เกิด
สัมพันธภาพในลักษณะมิตรไมตรีของภาคี นอกจากนี้การเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นของพื้นที่จุดเสี่ยง
ในลักษณะสหสาขาวิชาชีพทีม่ สี าธารณสุข ต�ำรวจและเจ้าหน้าทีจ่ ากแขวงจะเป็นการพบปะทีท่ รงพลัง
เพราะนอกจากการแสดงถึงความส�ำคัญของปัญหาทีท่ กุ ฝ่ายเห็นพ้องตรงกันแล้ว ความรูค้ วามช�ำนาญ
ของสหสาขาเสริมซึง่ กันและกัน ทีเ่ ป็นตัวคูณท�ำให้ 3 หน่วยงานหลักสามารถผลักดันการแก้ไขปัญหา
ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิน่ การแก้ไขปัญหาจุดเสีย่ งต่างๆในพืน้ ทีจ่ งึ ขยายตัวมากขึน้

กินข้าว เล่าเรื่อง
การนัดหมายประชุมทีเ่ ป็นทางการต้องการความพร้อมและเวลาของหน่วยงานต่างๆ ด้วย
แนวคิดที่ว่า หากจะแก้ปัญหาใหญ่ๆต้องใช้คนกลุ่มเล็กๆ ภาคีภูเก็ตจึงเกิดแนวคิดการนัดประชุม
กลุม่ เล็กเฉพาะผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ แก้ปญั หาทีต่ อ้ งว่างตรงกัน จึงนัดพบกันช่วงเทีย่ งเพือ่ ทานอาหารและ
คุยงานไปในขณะเดียวกัน จึงท�ำให้เกิดบรรยากาศ “กินข้าวเล่าเรือ่ ง” ความพร้อมของเวลาทีต่ อ้ งว่าง
จึงลดลง บรรยากาศในการพูดคุยเป็นกันเอง น�ำสู่การเชื่อมภาคีด้วยใจ ท�ำงานกันด้วยแนวราบของ
คนที่มีความคิดและเป้าหมายเดียวกัน

เส้นประสาทประสาน มือท�ำงานกลมเกลียวกันมากขึ้น
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การท�ำงานโดยอาศัยข้อมูล ทั้งข้อมูลสถิติการเกิดเหตุ การลงมือแก้ไขและผลลัพธ์จาก
การแก้ไข ที่สามารถลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้ชัดเจน ท�ำให้ทุกคนเกิดความหวังละเห็นชัดว่า
“เพียงแต่ ลงมือท�ำ” ผลส�ำเร็จไม่ยากเกินเอื้อม การใช้ข้อมูลท�ำงานเหมือนระบบประสาทที่เชื่อม
หน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกัน และท�ำให้แต่ละหน่วยรู้ปัญหาและความเสี่ยงที่ต้องแก้ไข

ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยที่ทางสาธารณสุขประเมิน ที่มีผู้ขับขี่
สวมหมวกร้อยละ 60 และผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกเพียงร้อยละ4 ในปี 2553 เป็นโจทย์ท้าทายภาคี
ต�ำรวจ โดยผู้ก�ำกับสถานีต�ำรวจภูธร อ.เมืองคือ พ.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชย์ (ปัจจุบัน พล.ต.ต.
ผู้บังคับการต�ำรวจภูธร จังหวัดนครศรีธรรมราช) ได้ลงท�ำโครงการหมวกนิรภัย 100 % ในเขต
เทศบาล ด้วยแนวคิดของการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับมาตรการประชาสัมพันธ์และความ
มีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม คือ การท�ำความเข้าใจและสร้างความร่วมมือ
กับมอเตอร์ไซด์รับจ้างในเขตเมืองในการขับเคลื่อนการสวมหมวกนิรภัย 100 % นอกจากนี้
ยังประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา 3 เดือนก่อนบังคับใช้กฎหมาย การท�ำงานอย่างมี
กลยุทธ์และแผนที่ดีท�ำให้อัตราสวมหมวกนิรภัยของจังหวัดสูงขึ้นสู่ระดับต้นๆของประเทศอย่าง
รวดเร็ว

เชื่อมจากมือสู่หัว นโยบายและข้อสั่งการของผู้ว่า
การที่ภาคีระดับผู้ปฏิบัติเข้มแข็งขึ้น ถึงระดับพูดและท�ำไปในแนวทางเดียวกันท�ำให้การ
เคลือ่ นงานถึงระดับผูว้ า่ ราชการจังหวัดง่ายขึน้ ในการแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วง
เทศกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ข้อมูลของภาคีในการสั่งการตั้งจุดตรวจบูรณาการตามพื้นที่เสี่ยงที่
ภาคีเสนอ บางท่านสัง่ การให้เกิดการตอบสนองแก้ไขจุดเสีย่ งทันทีทเี่ กิดอุบตั เิ หตุ ท�ำให้ในหลายๆ ปี
อุบตั เิ หตุในช่วงเทศกาลลดลงอย่างเห็นผล นอกจากนัน้ ในการรวบรวมข้อมูลจุดเสีย่ งทัว่ จังหวัดท�ำให้
เกิดข้อสัง่ การจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้ทอ้ งถิน่ อบจ.และท้องถิน่ ต่างๆแก้ไขจุดเสีย่ ง จึงท�ำให้ในระยะ
เวลาที่ผ่านมาก มีจุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขไม่ต�่ำกว่า 200 จุดด้วยงบประมาณรวมไม่ต�่ำกว่า 84
ล้านบาท

การก่อตัวของประชารัฐ
ตัวเลข 2 + 2 = 5 หมายความว่า การรวมพลังกันท�ำงานน�ำไปสู่ผลลัพธ์ท่ีมีคุณค่า
หรือเข้มแข็งมากกว่าการที่แต่ละองค์กรจะท�ำงานโดยโดดเดี่ยว พลังภาคส่วนของชุมชนและเอกชน
เกือ้ หนุนต่อการท�ำงานภาครัฐอย่างมาก ส่วนใหญ่ของช่องว่างทีไ่ ม่มคี วามร่วมมือกันเกิดขึน้ เนือ่ งจาก
ภาคเอกชนมองงานท�ำงานของภาครัฐในลักษณะการท�ำงานตามนโยบายซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ผู้บริหาร ขาดความต่อเนื่อง และมองการท�ำงานของภาครัฐเหมือนไฟไหม้ฟาง ภาคีภูเก็ตที่ท�ำงาน
ต่อเนื่องยาวและมีผลส�ำเร็จที่จับต้องได้เป็นต้นทุนส�ำคัญในการสร้างความเชื่อถือให้ภาคเอกชน
ชุมชนการท�ำงานของภาคี ระยะหลังจึงมีภาคเอกชนมามีส่วนร่วมในการท�ำงานมากขึ้นในหลาย
รูปแบบอาทิ บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ สนับสนุนการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยด้วย
มาตรการองค์กรอย่างเข้มแข็ง โรงเรียนสอนขับขี่รถยนต์ก็มาช่วย บริษัท SGS ซึ่งมีโรงเรียน
สอนขับขี่ปลอดภัยร่วมสนับสนุนการสอนขับขี่ปลอดภัยให้นักเรียน สื่อขยับอย่างแข็งขัน วิทยาลัย
เทคนิค โอดี้ เอฟเอ็ม ทีเ่ ป็นภาคเอกชนทีท่ ำ� ธุรกิจสือ่ สารมวลชนของจังหวัดภาคใต้ได้ชว่ ยสนับสนุน
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การประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดภูเก็ตทั้งในรูปแบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ รถแห่เคลื่อนที่ สื่อวิทยุ
กระจายเสียง วิดีโอและภาพข่าว งบประมาณที่แท้จริงไม่ทราบแน่ชัด แต่ข้อมูลจากเจ้าของกิจการ
ที่ไม่บอกตัวเลขตรงๆ มีมูลค่าหลายล้านบาท

มุ่งท�ำอะไร สร้างภาคีก่อน
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงของอุบัติเช่นการท�ำโครงการดื่มไม่ขับ พาเพื่อน
กลับบ้าน ต้องการความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการสถานบันเทิง ภาคีจึง
เชิญชวนชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงร่วมขับเคลื่อนโครงการ เพื่อดูแลลูกค้าให้ปลอดภัยมาก
ขึ้นโดยให้เจ้าของสถานบันเทิงให้ลูกค้าที่ดื่มแอลกอฮอล์สามารถเรียกรถรับส่งจากมูลนิธิกุศลธรรม
ในพื้นที่ขับรถไปส่งที่บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โรงเรียนเอกชนมาช่วยสร้างความปลอดภัย โรงเรียน
ขจรเกียรติศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยและให้เด็กนักเรียนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
เผยแพร่ทางโซเชี่ยนมีเดีย เอกชนหนุนช่วยเครื่องมือ ต�ำรวจไม่มีเครื่องมือคัดกรองแอลกอฮอล์
เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ในปี 2556 มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตบริจาคเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ใน
ลมหายใจแบบคัดกรองให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ 20 เครื่อง มูลค่ากว่าสองแสนบาท

การชวนโรตารี่มาร่วม
สโมสรโรตารีเ่ ป็นองค์กรเอกชนทีไ่ ม่แสวงหาก�ำไร มีกจิ กรรมเพือ่ สังคมสม�ำ่ เสมอ ประมาณ
ปี 2557 ทางสโมสรโรตารี่ได้เชิญ นายแพทย์ วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ให้เป็นองค์ปาถก จึงเป็นโอกาสให้
สามารถแสดงปัญหาอุบตั เิ หตุและความร่วมมือของภาคีในช่วงทีผ่ า่ นมาทีท่ ำ� งานด้านการลดอุบตั เิ หตุ
ในจังหวัด หลังจากการปาถกในครั้งนั้น ได้มีการนัดหมายพูดคุยในลักษณะกินข้าว เล่าเรื่องกับ
กรรมการสโมสรโรตารี่อีกหลายครั้ง จนสโมสรโรตารี่ให้ความสนใจที่จะท�ำกิจกรรมการป้องกัน
อุบตั เิ หตุอยูใ่ นแผนงานประจ�ำปี ระยะแรกเน้นเรือ่ งการรณรงค์ในกลุม่ เยาวชนเพือ่ ให้สวมหมวกนิรภัย
และไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร

การสนับสนุนจาก Safer Roads Foundation (SRF)
ในปี 2558 ระหว่างการประชุมแบบกินข้าวเล่าเรือ่ งกับผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
ภาคีภูเก็ตเสนอเรื่องปัญหาการดื่มแล้วขับขี่ ซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญของการบาดเจ็บและเสียชีวิต การ
ด�ำเนินงานมีปัญหาอุปสรรคส�ำคัญคือการขาดแคลนเครื่องตรวจแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ของเจ้า
หน้าทีต่ ำ� รวจ ภาคีภเู ก็ตจึงท�ำโครงการขอการรับสนับสนุนเครือ่ งตรวจแอลกอฮอล์จากลมหายใจจาก
มูลนิธิ Safer Roads Foundation แห่งประเทศอังกฤษ ในระยะแรกประธานมูลนิธิคือคุณ Michael
Woodford เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตมีความเจริญเศรษฐกิจดี อยากจะสนับสนุนจังหวัดทีข่ าดแคลนจริงๆ
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ข้อมูลแน่นๆ แรงสนับสนุนจากภาคีท�ำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้
ด้วยการสนับสนุนจากภาคีในจังหวัดต่างๆ รวมทัง้ ในส่วนกลางทีใ่ ห้คำ� ยืนยันว่า ภาคีภเู ก็ต
ท�ำงานจริง โอกาสที่งบประมาณที่ทางมูลนิธิสนับสนุนลงมา จะท�ำให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและยัง่ ยืนมีสงู มาก รวมทัง้ ข้อมูลทีภ่ าคีนำ� เสนอต่อมูลนิธิ คุณ Michael Woodford จึงให้การ
สนับสนุน แต่เนื่องจากยังไม่รู้จักภาคีและไม่เคยลงมาเยี่ยมพื้นที่ จึงสนับสนุนงบประมาณเพียง
ครึ่งเดียว โดยให้เครื่องมือตรวจแอลกอฮอล์ในลมหายใจมา 39 เครื่องจากที่ขอสนับสนุนไป
78 เครื่อง (เครื่องคัดกรอง 30 เครื่อง เครื่องตรวจแบบออกใบสั่งได้ 9 เครื่อง)

สร้างความโปร่งใส โรตารี่ช่วยได้มาก
ภาคีภูเก็ต ขอให้โรตารี่สโมสรทุ่งคาเป็นผู้รับทุนและด�ำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจ
แอลกอฮอล์ให้เพื่อลดขั้นตอนของราชการและที่ส�ำคัญ คือ การที่สโมสรโรตารี่เป็นองค์กรเอกชนที่
ไม่แสวงหาก�ำไร บริหารงานในรูปแบบกรรมการท�ำให้เป็นหลักประกันในความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เมื่อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับโรตารี่ด้วยจึงท�ำให้ผู้ให้ทุนเกิดความมั่นใจและสบายใจ
ประมาณเดือนสิงหาคม 2558 คุณ Michael Woodford ได้ลงมาเยี่ยมพื้นที่ภูเก็ตพร้อม
ท�ำพิธีส่งมอบเครื่องตรวจแอลกอฮอล์จากลมหายใจ และได้เห็นความจริงจังและความเข้มแข็งของ
ภาคีในพื้นที่ จึงแจ้งให้พื้นที่ทดลองท�ำวงเวียน เพื่อเป็นต้นแบบสร้างความปลอดภัย และให้ค้นหา
พื้นที่เสี่ยง 10 จุดเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณแก้ไข

จากแยกสุดอันตราย เป็นสัญลักษณ์เมือง ที่แสนปลอดภัย
สี่แยกถนนสุรินทร์-นริศรซึ่งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางแยกนี้แม้จะอยู่กลางใจเมืองและ
มีสัญญาณไฟจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัย แต่ในช่วงกลางคืน มักมีการขับรถฝ่าฝืนไฟสัญญาณ
จราจรเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุเป็นจ�ำนวนมาก โดยมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 5-9 รายในระหว่างปี
2556-2558 ภาคีจึงเสนอจุดเสี่ยงนี้เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
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สโมสรโรตารี่ออกแบบ ท้องถิ่นหนุน แขวงทางหลวงช่วยเสริม
ทางสโมสรโรตารี่ทุ่งคาซึ่งมีนักธุรกิจและสหวิชาชีพจึงเสนอตัวช่วยออกแบบวงเวียน
ให้เพื่อความสวยงามและปลอดภัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้เทศบาลนคร เจ้าของสถานที่
ยังอ�ำนวยความสะดวกเรื่องการคืนพื้นผิวถนนและการย้ายเสาไฟฟ้า ส�ำหรับแขวงทางหลวงและ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลักสงขลานครินทร์หาดใหญ่ให้ความอนุเคราะห์เรื่องการออกแบบ
ด้านวิศวกรรมโยธา ด้วยความพร้อมทุกประการและการสนับสนุนงบประมาณจาก Safer Roads
Foundation จ�ำนวนเงิน 2,398,500 บาท วงเวียน สุรนิ ทร์-นริศรจึงส�ำเร็จและเปิดใช้งานได้ในเดือน
พฤษภาคม 2559 และพบว่าหลังจากการเปิดใช้วงเวียน อุบัติเหตุลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยในรอบ
1 ปี มีอุบัติเหตุเล็กน้อยเกิดขึ้นเพียงรายเดียว

ท�ำจริง ท�ำได้ผล SRF จึงขยายโครงการ
คุณ Michael  Woodford ประธานมูลนิธิ Safer Roads Foundation เห็นผลส�ำเร็จจาก
โครงการที่สนับสนุนแก่จังหวัดภูเก็ต ทั้งเชิงผลลัพธ์และเชิงกระบวนการ การตรวจจับผู้ดื่มแล้วขับ
มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ สูงถึง 10 เท่า เมือ่ เทียบกับค่าเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2555 - 2557) ส่งผลให้อตั รา
การเสียชีวิตลดลง ร้อยละ 8.8 นอกจากนั้นการท�ำงานของภาคีในพื้นที่ที่เหนียวแน่น กัดติดจริงจัง
มีการสนับสนุนจากทุกภาค มีการประเมินติดตามผลอย่างเป็นระบบ ทางมูลนิธจิ งึ สนับสนุนโครงการ
ต่อๆ มาที่พื้นที่มีความต้องการเช่น เครื่องตรวจจับความเร็วแบบ speed gun จ�ำนวน 2 เครื่อง
มูลค่า1,940,000 บาท เครื่องชั่งน�้ำหนักรถบรรทุกแบบเคลื่อนที่ได้ 1 เครื่องมูลค่า 800,000 บาท
การแก้ไขจุดเสี่ยง 10 จุด ระบบตรวจจับการฝ่าฝืนไฟสัญญาณจราจรอัตโนมัติ 5 ทางแยก
ป้ายเตือนทางข้ามถนน จ�ำนวน 97 จุด มูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท
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กระบวนการสานพลังสู่เป้าหมาย
“ต้องใช้หินถึงสองก้อนถึงจะเกิดไฟได้” (Liuosa May Alcott) เมื่อหินสองก้อนกระทบ
กันจึงก่อให้เกิดประกายไฟ ยิ่งหากมีวัสดุอื่นเช่น เชื้อเพลิง น�้ำมัน ฯ การเกิดไฟยิ่งง่ายดายขึ้น
การร่วมกันท�ำงานระหว่างหน่วยงานไม่ได้เพิม่ ขีดความสามารถเป็นจ�ำนวนบวก ภาษาอังกฤษใช้คำ�
ว่า synergy แปลว่าการผนึก พลัง เป็นปรากฏการณ์ที่พลังหรือของสองอย่างหรือมากกว่า
มีปฏิสมั พันธ์กนั ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทคี่ าดไม่ถงึ และมากกว่าผลทีเ่ กิดจากแต่ละอย่างทีแ่ ยกกันเกิดขึน้
แล้วน�ำมารวมกัน
การใช้ยุทธวิธี 5ช + 5ส. ซึ่งประกอบด้วย 1) ชงข้อมูล คือการรวบรวมและจัดเตรียม
ข้อมูลที่ส�ำคัญเข้าสู่เวที จุดประกายคนท�ำงาน 2) ชักชวน / เชื่อม ภาคี ที่เกี่ยวข้อง 3) ชื่นชมเชียร์
และสร้างแรงบันดาลใจให้คนท�ำงาน 4) ช้อนแผนงาน โครงการที่ภาคีเข้ามาร่วมผลักดันและ
5) เช็ค โดยมีระบบติดตามก�ำกับ ส่วน 5 ส. การเคลื่อนงานชุมชนปลอดภัย ประกอบด้วย
1) สารสนเทศ (information) 2) สุดเสี่ยง (priority) ระบุปัญหาที่ส�ำคัญ3) สหสาขาวิชาชีพ
(multidisciplinary) 4) สุดคุ้ม (cost effective) เลือกมาตรการด�ำเนินงานที่คุ้มค่าและเป็นไปได้
5) ส่วนร่วมชุมชนและภาคี (community participation) ยุทธวิธี 5ช + 5ส. นี้ เป็นการสานพลัง
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญทั้งในเชิงความคิดและกระบวนการการท�ำงานจนท�ำให้มีการ
พัฒนาต่อยอดของเครือข่ายขยายไปอย่างกว้างขวาง หลายๆ สุดเสีย่ งไม่วา่ จะเป็นจุดเสีย่ ง พฤติกรรม
เสี่ยงได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง
จุดเริ่มการสานพลังสู่เป้าหมายของภาคีภูเก็ตนั้น ใช้ ส.แรก คือ สารสนเทศทั้ง คน รถ
และถนน มาเป็นตัวชง / เชื่อมให้ภาคี (ส.ที่ 2 สหวิชาชีพ) เห็นภาพ เห็นความส�ำคัญของปัญหา
ท�ำไมถึงต้องท�ำ (เชียร์/สร้างแรงบันดาลใจ) จะท�ำอะไร (เลือกสุดเสีย่ ง สุดคุม้ /ช้อนแผนงาน โครงการ
ร่วมผลักดัน) ท�ำอย่างไร (ส่วนร่วมชุมชนและภาคี) ท�ำแล้วเกิดผลอย่างไร (เช็ค)  
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จะเห็นได้วา่ สารสนเทศ สุดเสีย่ งและสุดคุม้ นีค้ อื มุมการสร้างความรู้ ส�ำหรับสหสาขาและ
ส่วนร่วมมองได้สองมุมคือเป็นระดับเครือข่ายคนท�ำงานหรือส่วนร่วมในภาคนโยบายการเมืองและ
การเคลื่อนไหวทางสังคมด้วย  
การสร้างความรู้ สารสนเทศ สุดเสีย่ ง สุดคุม้ เกิดจากการเช็คข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
อุบตั เิ หตุจราจร ไม่วา่ จะเป็น คน รถ ถนน เช็คสถานการณ์อบุ ตั กิ ารณ์ความรุนแรง เช็คเพือ่ ประเมิน
ผลการท�ำงาน ช้อนคว้าความรู้ที่มีมาสร้างเป็นความรู้ เพื่อให้แก้ไขปัญหาสุดเสี่ยงได้โดยวิธีการที่
สุดคุ้ม
การสร้างความรู้
เช็ค ช้อน
สารสนเทศ
สุดเสี่ยง สุดคุ้ม

ชวนเชื่อม ชมเชียร์

การเคลื่อนไหวทางสังคม

ส่วนร่วม สหสาขา

ชง

อ�ำนาจการเมือง

ตัวอย่างของข้อมูลที่ภาคีภูเก็ตเลือกใช้
• คน การบาดเจ็บและเสียชีวติ ทีศ่ รี ษะเป็นอย่างไร อัตราสวมหมวกคนขี่ คนซ้อนเป็นร้อย
ละเท่าไร แนวโน้มแต่ละพื้นที่ต�ำบลเป็นอย่างไร แต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไร
การดื่มแล้วขับ การบาดเจ็บและเสียชีวิตที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นอย่างไร อัตราการ
ตรวจพบการดื่มแล้วขับเป็นอย่างไร
การใช้ความเร็ว ความเร็วของรถแต่ละประเภทตามจุดเสี่ยงส�ำคัญเป็นอย่างไร
• รถ เนื่องจากต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมยานยนต์ จึงท�ำได้เฉพาะการเก็บข้อมูล
รถบรรทุก/รถโดยสารตกเขา
• ถนน เก็บข้อมูลสถิติจุดเกิดเหตุบ่อย และด�ำเนินการส�ำรวจถนนของแขวงทางหลวง
197 ก.ม. และทางหลวงชนบท 116 ก.ม. โดยใช้เทคนิคการประเมินความปลอดภัยทางถนนของ
IRAP (international road assessment program)
นอกจากข้อมูลสถิติตัวเลขแล้ว ทางทีมงานภูเก็ตใช้ข้อมูลการวิจัยต่างๆ ที่มีอยู่มาเป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเช่น การใช้เครื่องตรวจวัดความเร็วแบบถาวร สามารถลดความเร็วรถ
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ลง 5-14 กม./ชม. ลดการเสียชีวิตในจุดติดตั้งดังกล่าวได้ร้อยละ 6-21 การติดตั้ง shoulder rumble
strips ลดอุ บั ติ เ หตุ ร ้ อยละ 30 วงเวียน ลดการเกิดอุบัติเ หตุร้อ ยละ 32 - 69.9 เป็นต้น
การอาศัยข้อมูลวิชาการสนับสนุนการท�ำงานท�ำให้การแก้ไขปัญหาไม่สะเปะสะปะ และมีวธิ กี ารแก้ไข
ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน

แกนหลักการด�ำเนินงาน
“การท�ำงานของภาคีภูเก็ตไม่มีพระเอก” เป็นค�ำกล่าวของ พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ
ผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต แกนหลักของภาคีในโครงการดืม่ แล้วขับ ถูกจับแน่ ได้แก่ ต�ำรวจ
สอจร. สโมสรโรตารี่ และสื่อท้องถิ่น หน่วยงานสนับสนุนรอง ได้แก่ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดภูเก็ต มูลนิธิกุศลธรรม แขวงทางหลวง ท้องถิ่นจังหวัดเป็นภาคีที่ท�ำงานและพบปะกัน
บ่อยมาก อาศัยเวทีกินข้าว เล่าเรื่อง พบกันทุกเดือนและบางเดือนมากกว่าสองครั้ง โดยอาศัยหลัก
“เรื่องใหญ่ ต้องคุยกันด้วยคนจ�ำนวนน้อยๆ” เวทีการพูดคุยมีทั้งเชิงปัญหาการท�ำงาน ประเด็นที่จะ
ขับเคลื่อนและตัวเลขข้อมูลที่ค้นพบ บรรยากาศในการประชุมเหมือนเพื่อน เป็นแบบสบายๆ
ที่ “สรวญเส เฮฮา แต่ได้งาน” เพราะทุกครั้งหลังประชุมแบบนี้ จะเกิดภารกิจที่มอบหมายให้ภาคี
ไปร่วมกันด�ำเนินการต่อ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการท�ำงานของเครือข่าย คือ กลุ่มแกนน�ำที่เข้ามา
ท�ำหน้าที่ประสานงาน ให้สมาชิกได้พบปะพูดคุยและร่วมขับเคลื่อนกระบวนการ
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สัมพันธภาพด้วยการสื่อสาร
นอกจากเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ที่โยงใยมีความร่วมมือจากเวทีที่พบปะกันแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการแล้ว สิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อเครือข่าย คือ การสือ่ สารระหว่างกัน นับตัง้ แต่
การสื่อสารระหว่างปัจเจกบุคคลกับปัจเจกบุคคล กลุ่มกับกลุ่ม และระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย
กระบวนการสื่อสารนั้นจะช่วยให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดการรับรู้ เกิดการยอมรับในกระบวนการ
ท�ำงานและช่วยรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารที่ต่อเนื่อง
ถ้าระบบความสัมพันธ์มิได้รับการตอบสนองหรือการขาดการติดต่อแล้ว ความเป็นเครือข่ายก็อยู่ใน
ภาวะที่เสื่อมถอย กลุ่มไลน์ “แกน สอจร.ภูเก็ต” เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการสื่อสารของภาคี
ไลน์วงนีจ้ ะเน้นการสือ่ สารเรือ่ งงาน จึงไม่มกี ารทักทายสวัสดียามเช้าด้วยดอกไม้หรือสิง่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับงาน นอกจากนั้นหากมีความจ�ำเป็นเพิ่มจะสร้างวงไลน์เฉพาะกิจเช่นวง redlight camera
เพื่อสื่อสารในโครงการติดตั้งกล้องอัตโนมัติ 5 ทางแยกเป็นต้น

เกาะติดด้วยข้อมูล
ช.ตัวสุดท้าย คือ การเช็ค ว่าสิ่งที่ท�ำมาแล้ว ได้ผลเป็นอย่างไร ถือเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญ
เป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการ กิจกรรมที่ด�ำเนินไปนั้นประสบผลส�ำเร็จหรือไม่ มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผลจะให้ขอ้ มูลทีแ่ สดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จ จุด
แข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงาน ภาคีภเู ก็ตอาศัยหน่วยงานสาธารณสุข
เป็นผูท้ ำ� งานด้วยข้อมูลสถิติ ในการติดตาม ทัง้ ในแง่ของสถิติ แนวโน้ม กระบวนการ รวมทัง้ ผลลัพธ์
จากการด�ำเนินงาน น�ำผลส�ำเร็จมาชื่นชมภาคีและแก้ไขปรับปรุงการด�ำเนินงาน
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แง่สถิติและแนวโน้ม
มีการประเมินติดตามทั้งในแง่สถิติการเจ็บและการตายโดยในระยะแรกใช้ฐานข้อมูลจาก
สาธารณสุขเพียงฐานเดียว ในระยะหลังการประเมินติดตามการเสียชีวิตใช้ข้อมูล 3 ฐานเป็นหลัก
แง่กระบวนการ
มีการติดตามการอัตราการบังคับใช้กฎหมายถึงระดับพื้นที่ จ�ำนวนการเกิดเหตุและ
ความเร็วในการออกเหตุของหน่วยฉุกเฉินเป็นต้น
แง่ผลลัพธ์จากการด�ำเนินงาน
มีการประเมินติดตามทุกๆโครงการของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุเช่น ผลจากการด�ำเนิน
การเรื่องดื่มไม่ขับ อัตราการตรวจพบการดื่มแล้วขับมีแนวโน้มอย่างไร ส่งผลต่อการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตที่มีแอลกอฮอล์เป็นอย่างไร อัตราการตรวจจับหมวกนิรภัย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราการสาวหมวกนิรภัยอย่างไร การบาดเจ็บที่ศีรษะและอัตราการสวมหมวกนิรภัยในผู้บาด
เจ็บเป็นอย่างไรเป็นต้น
สถานการณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดภูเก็ต

สถิติการด�ำเนินคดีเมาแล้วขับ
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ผลการเรียกตรวจและด�ำเนินคดีเมา
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การเก็บข้อมูลก่อนด�ำเนินงาน

ข้อมูลตาย 3 ฐาน = สถานการณ์จริง

การเพิ่ม/ลดลงของอัตราการเสียชีวิต

อัตราการสวมหมวกนิรภัย รายอ�ำเภอ
ปี 2555 - 2558

ผลจากอัตราการสวมหมวก

ส่งท้าย
การพบปะพูดคุย “อปริหานิยธรรม” คือพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกัน
เลิกประชุม แยกย้ายกันไปท�ำกิจทีพ่ งึ กระท�ำ และเคารพกฎระเบียบทีว่ างไว้ ยกย่องให้เกียรติประธาน
ในที่ประชุม ซึ่งเป็นธรรมะแห่งความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้กว่าสองพันปีที่แล้ว

“มือท�ำงานไม่ได้ ถ้าไม่มีเส้นประสาน ประสานการท�ำงานด้วยกัน
ยิ่งถ้าปราศจากสมองสั่งการ นั่นคือมืออัมพาต
นี่เป็นหลักการการท�ำงานของภาคีภูเก็ต”
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ออกแบบโดย อาจารย์ ศิวพงศ์ ทองเจือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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ภาคผนวก
เรื่อง การพัฒนาความมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
เมาแล้วขับ จังหวัดภูเก็ต
ผู้วิจัย สุรางค์ศรี ศีตมโนชญ์ โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต  
บทคัดย่อ
ในปี 2552 - 2557 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ประสบเหตุที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนดื่มแอลกอฮอล์
เฉลี่ ย ร้ อยละ 30.72 ผู้เสียชีวิตพบแอลกอฮอล์เฉลี่ยร้อ ยละ 26.25 จึงได้มีการศึก ษาแบบ
การวิจัยเชิง เพื่อพัฒนาความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเมาแล้วขับของภาคีเครือ
ข่ายจังหวัดภูเก็ต ด�ำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 - กันยายน 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ คณะกรรมการการการแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุจราจรจังหวัดและผูป้ ฏิบตั งิ านจ�ำนวน 32
คน คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ได้แก่ แบบบันทึก  แบบรายงาน แบบสัมภาษณ์
เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
และเชิงเนือ้ หา การพัฒนาความมีสว่ นร่วมเริม่ จากการใช้ขอ้ มูลสถานการณ์การเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
ทางถนนทีพ่ บแอลกอฮอล์ มาสร้างเป้าหมายร่วมกับภาคีเครือข่าย วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภัยคุมคาม (SWOT) จัดท�ำ “โครงการ ดื่มแล้วขับ ถูกจับแน่” มอบหมายบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของในแต่ละหน่วยงาน รับฟังความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ บังคับใช้กฎหมาย ประชุม
ติดตามและประเมินผล
ผลการศึกษา พบว่า ปี 2552 - 2558 มีผปู้ ระสบเหตุทเี่ กิดอุบตั เิ หตุทางถนนดืม่ แอลกอฮอล์
เฉลี่ยร้อยละ 22.6 ผลการวิเคราะห์ SWOT พบว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงการสื่อสารออนไลน์
ผู้น�ำท้องถิ่นกลัวการต่อต้านจากประชาชน การบังคับใช้กฎหมายต้องมีหลักฐานการตรวจวัด
แอลกอฮอล์ ผลการปฏิบตั งิ าน พบว่า ต�ำรวจมีการตัง้ ด่านเรียกตรวจผูข้ บั รถทัง้ หมดรวม 48,782 ราย
ใช้อัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 5 - 12 คนต่อครั้ง มีการประชุมการติดตาม ประเมินผล จ�ำนวน
12 ครั้ง กระบวนการการสร้างภาคีเครือข่าย ใช้แนวคิด “5 ช” (ชวน / เชื่อม ชง ชม เช็ค และ
ช้อน) มีทมี งานสนับสนุนการด�ำเนินงานเป็นแกนหลักเชือ่ มประสานภาคี ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ผูบ้ ริหารระดับสูง ประกาศเป็นนโยบาย และการก�ำหนดเป้าหมายการจับกุมให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน ผลลัพธ์
พบว่า ตรวจพบผู้มีแอลกอฮอล์เกิน 50 mg% จ�ำนวน 3,004 ราย สัดส่วนการจับกุมมีแนวโน้ม
ลดลงจาก ร้อยละ 8 เป็น 6.2 (ตุลาคม 2558 และ กันยายน 2559 ตามล�ำดับ) เมื่อเปรียบเทียบ
ปี 2558 - 2559 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่ดื่มแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 8.8 (ร้อยละ 34.5
และ 25.7 ตามล�ำดับ)  ส่วนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่ดื่มแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 3.5
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ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ  การใช้ขอ้ มูลมีความส�ำคัญต่อการวางเป้าหมาย และการหาแหล่ง
งบประมาณในการสนับสนุนเครือ่ งมือ สิง่ ส�ำคัญในการด�ำเนินงาน คือ ความมีสว่ นของภาคีเครือข่าย
นโยบายของผู้บริหาร และติดตามด้วยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ค�ำส�ำคัญ : ภาคีเครือข่าย, เมาแล้วขับ, ภูเก็ต

ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย 407-408 ชั้น 4 อาคารพรอมพันธุ 2
ซอยลาดพราว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900
โทร 02 938 8490 โทรสาร 02 938 8827
www.roadsafetythai.org
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

