รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
โครงการ
ปฏิบัติงานวิชาการถอดบทเรียนชุมชนทองถิ่น
ตัวอยางในการจัดการเรื่องความปลอดภัยทาง
ถนน

โดย
จิตตปภัสสร บัตรประโคน และคณะ

มิถุนายน 2551

รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ

โครงการ “ถอดบทเรียนชุมชนทองถิ่นตัวอยางในการ
จัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน”

โดย

นางสาวจิตตปภัสสร บัตรประโคนและคณะ
1 เมษายน-30 มิถุนายน 2551

สนับสนุนโดย
ศูนยวชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.)
โดยการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
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ที่มา
ในป 2546 รัฐบาลไดประกาศใหภารกิจดานการปองกันและแกปญหาอุบัติเหตุทางถนน
เปนวาระแหงชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพขององคการปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) ใหมีบทบาทในการปองกันและดูแลปญหาอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น และสนับสนุนการมี
สวนรวมของประชาชนในการกําหนดแผนและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อปลุกจิตสํานึกเรื่อง
ความปลอดภัย การปองกันและแกปญหาอุบัติเหตุ และวางแนวทางแกปญหาที่เหมาะสมกับ
ชุมชน
จากการดําเนินงานของคณะทํางานสนับสนุนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนํารอง (สอจร.) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานปองกันและลด
อุบัติเหตุในระดับพื้นที่ พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงไดเขามามีบทบาทในการ
สนับสนุนการดําเนินการเพื่อลดปญหาอุบัติเหตุในทองถิ่นจนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง
ดานสภาวิศวกร ในฐานะองคกรวิชาชีพวิศวกรรมที่สําคัญของประเทศไดผลักดันใหมี
การดําเนินงานตางๆ ออกมาเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกลาวแกรัฐบาล โดยจัดทําโครงการ “
ชุมชน รวมใจ สรางความปลอดภัยทางถนน ” ขึ้น และดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งป 2547 ซึ่ง
ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก โดยเฉพาะในป 2548 มีผูที่สนใจสงผลงานเขารวมประกวด
รวมทั้งสิ้น 69 โครงการ จาก 35 จังหวัด ทั่วประเทศโดยไดความรับความรวมมือจากหนวยงาน
ตางๆของภาครัฐในการตรวจประเมินโครงการดวย และในป 2549 เปนการจัดการประกวด
ผลงานในเรื่องการแกปญหาความปลอดภัยทางถนน ที่ชุมชน/ทองถิ่นไดดําเนินการและสัมฤทธิ์
ผลแลว เพื่อสรางจิตสํานึกใหชุมชนตระหนักถึงความปลอดภัย และสงเสริมใหชุมชนและทองถิ่น
มีบทบาทรวมกันในการคิดคนหาทาง แกปญหาในชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง รวมทั้งเปนการ
รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมจราจร
ประสบการณของ อปท. และชุมชนเหลานี้ จึงมีความสําคัญและนาจะบันทึกไว เพื่อ
เปนบทเรียนสําหรับการดําเนินงาน การจัดการ การพัฒนาแผนงาน มาตรการและกลไกดาน
ความปลอดภัยตางๆ บทบาทของ อปท.ตอความสําเร็จในเรื่องการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุจราจร และการมีสวนรวมของทองถิ่น-ชุมชนในการดําเนินงาน เพื่อนํามาเผยแพรตอ
สาธารณะชนตอไป โดยเลือก อปท.และชุมชนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ “ชุมชน รวม
ใจ สรางความปลอดภัยทางถนน” ของสภาวิศวกร ประจําป 2549 ไดแก
1.ประเภทชุมชน คือ โครงการ "ชุมชน รวมใจ สรางความปลอดภัยทางถนน" ป 2549
ของชุมชนลาดใต อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
2.ประเภทองคการบริหารสวนตําบล คือ โครงการปองกันและ แกไขปญหาอุบัติเหตุ
ตอเนื่อง ของอบต.ทาสาย จ.เชียงราย
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3.ประเภทเทศบาล คือ โครงการเทศบาลสรางความปลอดภัย เทิดไท 80 พรรษา ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ
วัตถุประสงค
1. เพื่อถอดบทเรียนของอปท.และชุมชนในการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนนจน
ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเพื่อเผยแพรตอสาธารณชน
2. เพื่อนําบทเรียนและประสบการณของอปท.และชุมชนมาใชในการสนับสนุนขอเสนอแนะ
เพื่อดําเนินงานดานปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุ และขับเคลื่อนบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการเรื่องดังกลาวไดอยางเปนรูปธรรม
กรอบการทํางาน
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในสวนที่เกี่ยวของกับ
ทองถิ่น และขอเสนอแนะสําหรับทิศทางการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุ
จราจรของ อปท. และภาคีที่เกี่ยวของ ทั้ง 7 ขอ ที่นําเสนอในเวทีสัมมนาระดับชาติเรื่อง
อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 8 “ทองถิ่น - ชุมชน - ถนนปลอดภัย รวมใจลดอุบัติเหตุ” ที่จัดขึ้น
ระหวางวันที่ 10-12 ตุลาคม 2550 ที่ผานมา จะนํามาใชในการกําหนดทิศทางการเก็บขอมูล
เบื้องตนกับกลุมเปาหมาย เพื่อใหไดมาซึ่งบทเรียนและประสบการณที่จะสนับสนุนขอเสนอแนะ
อยางเปนรูปธรรม สามารถนํามาใชเปนตัวอยางเพื่อการพัฒนาเรื่องการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนของทองถิ่น จังหวัด และประเทศซึ่งเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชีวิต และประโยชนของ
คนและชุมชน
ขั้นตอนการทํางาน
1. รวบรวมขอมูลจากการสํารวจพื้นที่ การสัมภาษณเจาะลึกแกนนํากลุม ประชาชนในชุมชน
จากแหลงขอมูลที่กําหนดตามกลุมเปาหมาย โดยติดตอขอขอมูลผานผูประสานงาน ดังนี้
กลุมเปาหมาย

ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทติดตอของผู
ประสาน
1.ชุมชนลาดใต อ.หนองบัว นายสมบูรณ เงินลาด ชุมชนลาดใต เลขที่ 147
แดง จ.ชัยภูมิ
ซอยลาดใต ถนนโชคอวยชัย เขตเทศบาล
ตําบลชุมชนลาดใต อําเภอหนองบัวแดง จ.
ชัยภูมิ 36210
2.อบต.ทาสาย จ.เชียงราย นายสมัย รัตนจันทร องคการบริหารสวนตําบล
ทาสาย เลขที่ 377 หมู 5 ถนนเชียงราย - เทิง

หมายเหตุ
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3.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
จ.กาฬสินธุ

ต .ทาสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
นายภราดร เนตวงษ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เลขที่ 70/21 ถนนถีนานนท อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ

2.สังเคราะห เรียบเรียงและสงรายงานการถอดบทเรียนและลงพื้นที่ โดยเขียนและนําเสนอในเชิง
สารคดีสอดแทรกวิชาการ อานไดเขาใจงายและนาติดตาม
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ประเภทชุมชน
เรื่อง: ความรวมใจที‘่ ลาดใต’ สูชุมชนปลอดภัยทางถนน
โครงการ “ชุมชน รวมใจ สรางความปลอดภัยทางถนน” ป 2549 โดยชุมชนลาดใต อ.หนองบัว
แดง จ.ชัยภูมิ

ถอยคําภาษาถิ่นที่เรียก “ทางโคง” วา “ทางงอ” เรียก “ทางตรง” วา “ทางซื่อๆ” อาจฟงดูตลก
แปลกแปรงหูคนเมืองกรุง ดวยไมคุนเคย เห็นเปนเรื่องคนบานนอก ไมมีความรู แตการปรับปรุง
และแปลงคําใหเกิดความเขาใจไดงายของชาวบาน นําไปสูการปฏิบตั ิอยางแข็งขันในการสราง
จิตสํานึกและความตระหนักตอการแกไขปญหาและปองกันอุบัติเหตุในชุมชนแหงหนึ่ง ซึ่งวันนี้
ไดรับเลือกใหเปนชุมชนชนะเลิศตามโครงการ “ชุมชนรวมใจ สรางความปลอดภัยทางถนน” ของ
สภาวิศวกร ประจําป 2549
“ไมนาเชื่อวาหมูบานเล็กๆ จะมีโอกาสไปยืนอยูระดับประเทศ” เสียงสมาชิกชาวชุมชนลาดใต ต.
หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ กลาวถึงรางวัลนี้ดวยความภาคภูมิใจ โดยมีสมบูรณ
เงินลาด ผูใหญบาน หรือ “ผูใหญสมบูรณ” กลาวสนับสนุนวา “เราไดทําสุดความสามารถแลว
ถือวาทุกสิ่งทําดีที่สุด”
ตนทางแหงงานเพื่อความปลอดภัย
ถวยรางวัล โลหรางวัล ประกาศนียบัตร และประกาศเกียรติคุณทีต่ ั้งเรียงรายบนแครไมอวด
สายตาสาธารณะ สะทอนความรวมมือรวมใจของชุมชนลาดใตในกิจกรรมสาธารณะประโยชน
ตางๆ รางวัลที่ไดรับจากการประกวดในโครงการทั้งระดับอําเภอ และระดับจังหวัดก็มีเปนอัน
มาก อาทิ รางวัลการประกวดหมูบานที่มีการพัฒนาตามอุดมการณแผนดินธรรม แผนดินทองที่
มีผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ ประจําป 2537 รางวัลชนะเลิศในการประกวดหมูบาน ตามโครงการ
“รักบานนาอยู” รางวัลชนะเลิศการประกวดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบล กระทั่งรางวัล
ชนะเลิศเลิศกระทง งานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2550 และโดยเฉพาะรางวัลชนะเลิศ
ประเภทชุมชน โครงการ “ชุมชนรวมใจ สรางความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ.
2549
ผูใหญสมบูรณเลายอนหลังไปถึงจุดเริ่มตนของการประกวดในโครงการนี้ ซึ่งในการประชุม
กํานันผูใหญบา นในวันหนึ่งมีการแจงตอที่ประชุมถึงการประกวด วิธีการ และขั้นตอนการสงเขา
ประกวด ขณะนั้นผูใหญสมบูรณเล็งเห็นวา เปนโครงการที่มีประโยชน นาจะสรางใหเกิดความ
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ตื่นตัวเรื่องความปลอดภัย เพื่อพัฒนาไปสูการสรางความปลอดภัยทางถนนของชุมชน จึงนํา
ขาวนี้แจงแกลกู บานผานหอกระจายขาว และไดนําเรื่องนี้เขาเปนวาระประชาคมหมูบานในเวลา
ตอมา
ผลจากการทําประชาคม ทีป่ ระชุมมีมติเกินกึ่งหนึ่งใหเขารวมโครงการ “ชุมชนรวมใจ สรางความ
ปลอดภัยทางถนน” หลังจากนั้นผูใหญสมบูรณรับผิดชอบในการเขียนใบสมัครโครงการฯ เขา
คอยเขียนอยางบรรจงดวยลายมือตัวเอง ตอบคําถามในใบสมัครแตละขอดังนี้ (ภาพที่ 1 ใบ
สมัคร)
วิธีการดําเนินโครงการ: ทําประชาคมในหมูบานชุมชน 138 ครัวเรือน ประชากรมี 628 คน ที่
ประชาคมมีมติเกินครึ่งใหรว มโครงการมอบหมายใหผูใหญบาน ประธานชุมชนทําเอกสารเขียน
ใบสมัครรวมโครงการเพื่อสงเขาประกวด ชาวบานรวมรณรงคทําตามกฎจราจรลดอุบัติเหตุ
ปลอดภัยทางถนน”
ระยะเวลาดําเนินการ: เริ่ม 1 ธ.ค.49 – 31 มี.ค.2550 เปนกิจกรรมรณรงค นับแต 1 เม.ย.
2550 ตลอดไปถือปฏิบตั ิยั่งยืนตามกฎชุมชนและกฎจราจร
สรุปผล: สงชุมชนรวมโครงการเขาประกวด พัฒนาบุคลากรในชุมชนปฏิบัตติ ามกฎจราจรแบบ
ยั่งยืน เพื่อความปลอดภัยทางถนน และในชีวติ ทรัพยสนิ
ประโยชนที่ไดรับ: ชีวติ ทรัพยสินของราษฎรในชุมชนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ประชากรในชุมชน
มีการพัฒนาขึ้น ปฏิบัตติ ามกฎจราจรการใชรถ ใชถนนแบบยั่งยืน
ลงทายที่ผูรบั ผิดชอบโครงการไดแก นายสมบูรณ เงินลาด ผูใหญบา น และนายบุญเรียน เพ็งพล
ประธานกรรมการชุมชน โดยไมรูวาใบสมัครนั้นจะไดรับการพิจารณาหรือไม คําตอบจะนาสนใจ
แคไหน และความเขาใจของชาวบานจะตอบคําถามตรงตามความตองการหรือเปลา สรุปผลที่
หมายถึงผลการดําเนินโครงการกลายเปนผลของการประชุมประชาคมจะถูกตอง ตรงใจเพียงใด

7

.......................................
กุญแจความสําเร็จ
การสรางความตระหนัก จิตสํานึก และการมีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหา
อุบัติเหตุดว ยการจัดประกวด มอบรางวัล และประกาศยกยองเปนแบบอยางที่ดี ชวย
สรางความตืน่ ตัวแกชุมชนในการจัดการความปลอดภัย
..........................................

ปฏิบัติการเพื่อรักษาความปลอดภัย
หลังจากสงใบสมัครไปแลว การดําเนินโครงการ “ชุมชนรวมใจ สรางความปลอดภัยทางถนน”
เริ่มขึ้น โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจํานวน 10 คน เพื่อเปนแกนหลักรับผิดชอบและ
ดําเนินงานในดานตางๆ ภายในโครงการ ซึ่งไดกําหนดกิจกรรม รูปแบบ และวิธกี ารดําเนินการ
ประกอบดวย
1. ประชุมคณะกรรมการหมูบาน กรรมการชุมชน ผูชวยผูใ หญบา น อาสาสมัครสาธารณสุข (อส
ม.) อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อพปร.)ใหมีหนาที่ดูแล ตักเตือน แนะนํา บอกกลาว
เยาวชนภายในชุมชนฯในการขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต รถจักรยาน รถอีโกง รถไถนา
รถสามลอเครือ่ ง และการใชถนนเปนประจําในเวลาเชา – เย็น โดยเฉพาะชวงเทศกาลปใหม
สงกรานต งานบุญประเพณี ใหรูจักกฎกติกาจราจร เคารพและปฏิบัตติ ามกฎจราจร
2. สํานักงานขนสงจังหวัดชัยภูมิรวมกับสํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัวแดง จัดโครงการ
อบรมเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทัว่ ไปปละ 2 ครั้งเพือ่ ใหความรู เรือ่ งกฎจราจร
และการปฏิบตั ิตามกฎจราจร ซึ่งชุมชนลาดใต ไดสงเยาวชนเขาอบรมรุนละ 10 คน
3. ผูใหญบาน กรรมการชุมชนประกาศประชาสัมพันธทางหอกระจายขาว / วิทยุชุมชนทุกวัน
เสาร - อาทิตย รณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนในหมูบาน ขอรองหัวหนาครัวเรือนทุกครอบครัว
บอกกลาวตักเตือนลูกหลานใหระมัดระวังและประกาศทุกเดือนตามที่ผูกํากับสถานีตํารวจภูธร
อําเภอหนองบัวแดงไดแจงเรื่อง 3 ม. 2 ข. 1 ร. 3 ม. คือ 1. เมาไมขับ 2. สวมหมวกนิรภัย
3. มอเตอรไซดสภาพมีครบ 2 ข. คือ 1. มีใบขับขี่ 2. คาดเข็มขัดนิรภัย 1 ร. คือ ไมขับรถเร็ว
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4. การจัดทําปายจราจรที่ถนนสายหลัก สายใหญ สายสําคัญ จุดชุมนุม หรือ สี่แยกใหญของ
หมูบาน ติดตัง้ ปายโครงการ ปายเตือน ปายแนะนําการใชรถ ใชถนนประจําถนน
และ
ซอย (ถนน 4 สาย ซอย 8 ซอย) จํานวน 12 จุด
5. คณะกรรมการตั้งกฎเหล็กดวยการประชาคมเห็นชอบจากราษฎรดวยการออกเสียงใชมติขาง
มากในหมูบาน ผูใดฝาฝนปรับเปนเงินสดตามโทษนั้น ๆ
กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพับทํามืออันนี้ ไมใชเรื่องใหมที่เกิดขึ้นในชุมชน ผูใหญสมบูรณบอกวา
บางเรื่องก็ทํากันอยูแลว เพียงแตวา ไมไดเปนขั้นตอนอยางเปนทางการ คนที่นี่มีความใกลชิด
เปนญาติพี่นองกัน จะทําอะไร มีอะไรก็คุยกัน เด็กและวัยรุนลวนเปนลูกเปนหลาน จะบอกกลาว
ตักเตือนกนไดหมด เรื่องความปลอดภัยก็เหมือนเรื่องอื่นๆ ที่ทางการขอความรวมมือมา เชน
การเฝาระวังและปองกันปญหายาเสพติด ไขหวัดนก หรือไขเลือดออกระบาด แตสว นที่เพิ่มเติม
ขึ้นมาเมื่อกิจกรรมเหลานี้ถกู ผนวกเปนกิจกรรมตามโครงการนั่นคือจะตองติดตามและ
ประเมินผล โดยมีเปาหมาย และวิธีการดําเนินงานที่ชัดเจน
เทศกาลรื่นเริงจุดเริ่ม‘ความไมปลอดภัย’
การใหความสนใจและเฝาระวังความปลอดภัย ซึ่งภาครัฐมักจะเนนเฉพาะชวงเทศกาลใหญ
อยางปใหมและสงกรานต แมวาจะเหมาะสมกับสภาพทั่วไปเนื่องจากเปนชวงที่มีการเดินทาง
ใชรถใชถนนกันเปนจํานวนมาก แตสําหรับหมูบานในชนบทที่มีประเพณีวัฒนธรรมหรืองานบุญ
ทุกเดือนที่เรียกวา ฮีด 12 ครอง 14 มาตรการเฝาระวังความปลอดภัยแตเฉพาะเทศกาลใหญ
ไมเพียงพอสําหรับวิถชี ีวติ ในชุมชน พวกเขาตองปองกันปญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทัง้ ป เพียงแต
ระดับความเขมขนและเขมงวดของการปฏิบัติงานแตกตางกันไป
ผูใหญสมบูรณเลาวา งานใหญที่สําคัญไดแก งานสงกรานต และแหบ้งั ไฟที่มีการจัดกันทุกปใน
วัดเขต วัดนี้เปนศูนยกลางของชุมชน 3 แหงซึ่งมีพื้นที่ติดตอกัน ไดแก ชุมชนลาดใต หมูที่ 1
ชุมชนโนนเกาใหญ หมูที่ 14 และชุมชนลาดวังมวง หมูที่ 15 การจัดงานแตละครั้งจึงดึงดูดผูคน
ทั้งภานในชุมชนและรอบนอกหลั่งไหลเขามาเที่ยวเปนจํานวนมาก
“เมื่อคนเยอะเรื่องก็เกิดเยอะ รถที่เขามาเที่ยวงานก็วิ่งกันขวักไขว วุน วาย ไหนจะอากาศรอนจน
ทําใหอารมณรอนไดงาย ชวงเทศกาลจําเปนตองระดมคนเขามาชวยดูแลรักษาความปลอดภัย
เปนพิเศษ” ผูใหญสมบูรณบอกเลาใหเห็นภาพที่เกิดขึน้ ในงานบุญใหญของชุมชน
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เพื่อดูแลเปนพิเศษชวงกอนจะถึงวันงาน จะมีการประชุมคณะกรรมการหมูบาน กรรมการชุมชน
อพปร. และอสม. เพื่อจัดกําลังดูแลรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย รวมถึงชวยปฐม
พยาบาลเบื้องตนกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บ เจ็บปวย ไมสบายเล็กๆ นอยๆ ดานการจัด
ระเบียบรถทุกชนิดที่มาเที่ยวงาน จะใชการประกาศเสียงตามสายขอความรวมมือในการขับขี่
ยวดยานพาหนะ แนะนําการขับขี่รถปลอดภัยตามมาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร. เนนย้ําอันตรายที่
เกิดจากการขับขี่โดยประมาท และรวมกับเจาหนาที่ตํารวจตั้งจุดตรวจคุมเขมวินัยจราจร ไดแก
การสวมหมวกกันน็อก เปดไฟหนารถ คาดเข็มขัดนิรภัย ตรวจปสสาวะ วัดปริมาณแอลกอฮอล
กรณีที่พบการกระทําที่เปนอันตราย ไมปลอดภัย กรรมการผูรับผิดชอบจะแนะนํา ตักเตือน แต
หากไมเชื่อฟงจะเชิญใหออกไปพนเขตหมูบ าน หรือพื้นที่จัดงาน แตที่ผานมายังมิได
ดําเนินการขั้นเด็ดขาดถึงขั้นนี้ เพียงแคตกั เตือน บอกกลาว ซึ่งทุกคนยินดีที่จะใหความรวมมือ
ประธานกรรมการหมูบานบอกวา “ในงานเทศกาลเด็กวัยรุนบานเราไมมีปญหา สวนใหญหากจะ
เกิดการทะเลาะเบาะแวงจะเปนเด็กจากทีอ่ ื่นเขามากอเรื่อง”
..........................................
กุญแจความสําเร็จ
ความเขาใจถึงสถานการณและความเสี่ยงอันตรายทําใหการวางแผนเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ การรณรงคไดผลสําเร็จกับสังคมใหญ อาจไมใชวิธีการ
ที่ไดผลในสังคมและชุมชนเล็กๆ จะตอง ปรับปรุง ประยุกตใชและพัฒนาแนวทางที่
เหมาะสมตอชุมชนอยางแทจริง โดยการใชการสังเกตการณ จัดทําขอมูลอยางงาย และ
วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได รวมถึงจุดออน จุดแข็งของชุมชน เปนทั้งเครื่องมือและ
กระบวนการในการทํางาน
........................................
ความปลอดภัยที่ไปตามสาย
ลําโพงกระจายเสียงที่ตั้งอยูใ นซอยหอกระจายขาวนับวาเปนเครื่องมือที่ใชในการรณรงคความ
ปลอดภัยไดผลเปนอยางดี เชามืดกอนไกโห หรือกอนหกโมงเชา ชวงเวลาซึ่งผูค นในชุมชนยัง
มิไดออกจากที่พักเพื่อทําประกอบกิจใดๆ เสียงจากลําโพงฮอรนตัวใหญก็ดังไปทัว่ หมูบาน
ผูใหญสมบูรณ ดีเจหลักของสถานีกระจายขาวแหงนีก้ ็จะเริ่มทําหนาที่บอกกลาวเลาแจงเรื่องราว
ตางๆ แกลูกบาน
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“เรื่องที่นํามาพูดสวนมากจะเปนเรื่องที่ไปประชุมกับทางอําเภอ ทั้งการขอความรวมมือในการทํา
กิจกรรมตางๆ การประกาศเตือนภัย และประกาศของหนวยงานราชการตางๆ”
ขอมูลที่นํามาแจงผานหอกระจายขาวไดแกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการปองกันโรคฉี่
หนู การเฝาระวังโรคไขเลือดออก หรือการเขารวมอบรมความรูเรื่องกฎจราจรและการปฏิบัติ
ตามกฎจราจร การเชิญชวนไปเลือกตั้ง การนัดหมายทําประชาคม การพัฒนาหมูบาน การ
ประชุมกลุมออมทรัพย กลุมกองทุนในหมูบาน แตมุขเด็ดอยูทีไมวาจะประกาศ เผยแพร
ประชาสัมพันธ และขอความรวมมือในเรื่องใดๆ ลงทายจะมีหัวขอฝากเรื่องการปฏิบัตติ ามกฎ
จราจร การดูแลรักษาความปลอดภัย การตักเตือน แนะนํา บอกกลาวแกเยาวชน ลูกหลานใน
ชุมชน เรื่องการขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต แตชว งใกลเทศกาลงานบุญก็จะไดนาํ เรื่องนี้เปน
ขาวใหญประจําวัน
ไมเพียงแตชว งเชาเทานั้น หลังจากกิจกรรมในชีวติ ประจําวันเสร็จสิ้นลง และผูคนเริ่มกลับเขาที่
พัก เสียงตามสายภายในหมูบานก็กระหึ่มขึ้นอีกครั้งเพื่อทุกคนจะไมพลาดขาว และแนนอนวา
นอกเหนือจากเรื่องราว ขาวสาร ความรูต างๆ ที่ผูใหญสมบูรณจะนํามาฝากบอกออกกระจาย
ขาวแลว คําแนะนําตักเตือนในเรื่องของวินัยจราจร จะสอดแทรกอยูในทุกชวงตลอดการพูดคุย
การกระจายขาวและการประชาสัมพันธเชนนี้ชวยย้ําเตือน สรางความตระหนัก กระตุนจิตสํานึก
ซึ่งสอดคลองกับวิถชี ีวติ ของชาวบาน
ฝกอบรมรวมรณรงคกับภาครัฐ
นอกเหนือจากการกระตุนเตือน ปลูกฝงสํานึกเรื่องความปลอดภัยการจราจรอยางตอเนื่อง ผาน
กิจกรรมเสียงตามสายภายในหมูบานแลว การเขารับการอบรมเสริมเพิ่มความรูจากผูมี
ประสบการณก็เปนอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่ง ชาวบานลาดใตเต็มใจเขารวมอยูเปนประจํา ทั้งนี้ในแต
ละปเทศบาลตําบลหนองบัวแดง จะรวมกับสํานักงานขนสงจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการอบรมให
ความรูเรื่องกฎจราจร และการปฏิบัตติ ามกฎจราจร แกเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป เปนประจําทุกป ปละ 2 ครั้ง ซึ่งชุมชนลาดใตไดสงเยาวชนเขารวมอบรมรุนละ
10 คน ขณะทีผ่ ูใหญในชุมชนก็ไดรับการอบรมความรูค วามเขาใจเรือ่ งเดียวกันนี้
สุจิตร คงเจริญ กรรมการดําเนินงานโครงการ “ชุมชนรวมใจ สรางความปลอดภัยทางถนน” ป
2549 เลาวา การอบรมมุงเนนใหมีความรูความเขาใจเรื่องกฎจราจร และการปฏิบตั ิตามอยาง
ถูกตอง การอบรมแบงเปนการฟงบรรยายจากเจาหนาที่สํานักงานขนสงจังหวัดชัยภูมิ แลวไป
ฝกปฏิบตั ิจริง ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการรณรงคความปลอดภัยบนทองถนน กระตุนและสราง
ความตระหนักตอการปฏิบตั ิตามกฎจราจร
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ไมเพียงแคการเขารับความรูจากหองการอบรมเทานั้น แตพวกเขายังนําความรูจากการอบรมมา
ดําเนินการอยางจริงจัง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงสํานึกในเรือ่ งของความปลอดภัยบนทองถนนซึ่งมีอยู
อยางเต็มเปยม สุจิตรยกตัวอยางการนําความรูจากหองอบรมมาปฏิบัติจริงวา กรณีรถอีโกง ซึ่ง
เปนรถดัดแปลงโดยนํารถไถนาแบบเดินตามมาพวงกับรถลาก เจาหนาที่แนะนําวาจะตองติดไฟ
ทาย ปายสะทอนแสง หรือแผนซีดี เพื่อใหรถที่วิ่งตามมาขางหลังสามารถสังเกตเห็นได การใช
รถอีโกงบนถนนจะตองวิ่งชิดขอบทาง หามนํามาวิ่งบนถนนในเวลากลางคืน แตถาจําเปนจะตอง
มีอุปกรณไฟทาย นอกจากนี้ยังแนะนําเรื่องการขับรถ เชน การใหสญ
ั ญาณเลี้ยว การใหสัญญาณ
รถคันหลังแซง
“หลังการอบรมแลวทดลองขี่จริงดวย และไดรวมกันรณรงคแจกปายสติ๊กเกอรสะทอนแสงเพื่อ
ความปลอดภัยในการขับขี่รถเวลากลางคืน รถผูเขารวมอบรมจะไดรับสติ๊กเกอรนที้ ุกคน และ
แจกใหแกประชาชนสองขางทางที่ขบวนรณรงคขับผาน เจอใครมาติดให ใครมาก็แจกให”
นอกจากนี้ชาวบานลาดใตไดสํารวจขอมูลจํานวนรถในหมูบานเพื่อรายงานแกสํานักงานขนสง
จังหวัด และนํามาใชประโยชนในการจัดระเบียบการขับขี่ การปฏิบตั ติ ามกฎจราจร และกฎเหล็ก
ของหมูบาน ดังที่ไดมีการจําแนกตามประเภท และจํานวนรถดังตอไปนี้

ประเภท
รถจักรยานยนต
รถยนต 4 ลอ
รถยนต 6 ลอ
รถไถนาเดินตาม
รถสามลอเครือ่ ง
รถอีโกง

จํานวน (คัน)
108
11
3
89
9
76

จากตารางจะเห็นวา จํานวนมอเตอรไซตทมี่ ีอยูมากที่สุดอาจจะเพิ่มความวิตกกังวลเรื่องความ
ปลอดภัย เพราะจากสถิติอบุ ัติเหตุทวั่ ประเทศ มอเตอรไซตเปนพาหนะที่เกิดอุบตั ิเหตุมากทีส่ ดุ
แตสําหรับทีล่ าดใตสิ่งนี้ไมใชปญหา เพราะมีกฎเหล็กเรือ่ งการจํากัดความเร็วไมเกิน 30
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กิโลเมตรตอชัว่ โมง และการสัญจรภายในหมูบานจะใชการเดินไปมาหาสูกันเปนหลัก ซึ่งเทากับ
ไดชวยลดมลภาวะ แกปญหาโลกรอน แบบที่ราชการเขารณรงคกัน
“หมูบานเราแคนี้เอง ขี่รถมอเตอรไซคเปลืองน้ํามัน เดินไป หรือขี่จักรยานไป ปลอดภัย ประหยัด
และยังไดออกกําลังกายดวย แตพอพนหมูบานไปแลว เราไมไดตามไปดู มันเปนสิ่งที่เกินกําลัง
เขาตองมีจิตสํานึกเอง”
....................................
กุญแจความสําเร็จ
การสนับสนุนการเดินทางที่สอดคลองกับวิถชี ีวติ สภาพความเปนอยู และรูปแบบที่
ประหยัดเปนการลดความเสี่ยงปญหาการเกิดอุบัตเิ หตุ
...................................
ปายจราจรแบบซื่อๆ ดวยวิศวกรชาวบาน
หากมีโอกาสไดมาเยือนหมูบานแหงนี้ ผูมาเยือนคงตองแปลกใจไปตามๆ กันที่ถนนเล็กๆ ตรอก
ซอยภายในหมูบานมีปายเครื่องหมายจราจรแบบเดียวกับถนนใหญ สิ่งที่ผิดแผกไปบาง เชน
ขนาดลูกศรชีท้ างแยกที่เกือบเทากัน ทั้งสวนที่ชี้ไปทางตรงและทางแยก ตัวหนังสือบนปายหยุด
สีเลอะ ขอบวงกลมที่ไมเทากันทั้งวง ซึ่งบอกใหรูวาปายเหลานี้ “ทํามือ” ขึ้นโดยวิศวกรชาวบาน
ผูใหญสมบูรณบอกวา ปงไอเดียนี้ขึ้นมาเมื่อครั้งที่ไปสอบใบขับขี่ โดยเลือกบางปายเครื่องหมาย
ที่เหมาะสมและใชไดกับลักษณะถนนในชุมชน จากนั้นมาลงมือทําขึ้นเอง มีปายบอกทางโคง
ปายบอกทางแยก สี่แยกตองมีปายหยุด เพื่อใหผูขับขีช่ ะลอความเร็ว ระวังรถที่อาจวิ่งมาตัด
เสนทาง สามแยกแบงเปนซายตรง ซายแยก
“เราทํากันขึ้นมาเองอยางงาย อาจไมไดถูกตองตามหลักวิชาการอะไร เพราะเปนความเขาใจและ
ความรูของชาวบาน ตอนทีท่ างสภาวิศวกรเขามาเยี่ยมประเมิน เขาก็คงเห็นวามันไมถูกตอง
และไดแนะนําไว ผมบอกความรูยังไมพัฒนา ทานไมวา แตเห็นทําแลวก็คงไมหาม ใหทําไป”
สําหรับปายทัง้ หมด 12 จุดนั้น ไดรับการติดตั้งกระจายไปตามรูปแบบถนนภายในหมูบาน สวน
หนึ่งกระจุกตัวอยูที่สี่แยกใหญซึ่งเปนจุดเชื่อมระหวางหมูบานลาดใตกับหมูบานใกลเคียง
ตัวอยางปายเหลานี้ไดแก
1.ปายทางโคง
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2.ปายหยุด
3.ปายรณรงคบริเวณสี่แยก จํานวน 2 ปาย บนปายเขียนขอความวา “ลดอุบัติเหตุ เมาไมขับ
รัดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน็อค” และ “เขตชุมชน ลดความเร็ว”
4. ปายสามแยก
5. ปายรณรงค “ปองกันอุบัติภัย ขับขี่ปลอดภัย 3 ม. 2 ข. 1 ร.
ผูใหญสมบูรณบอกวา ปายเหลานี้ไมไดบอกทางเทานั้น แตชวยกระตุนและสรางจิตสํานึกในการ
ขับขี่ปลอดภัย การปองกันอุบัติเหตุ และการเตือนมิใหกระทําผิด แตลาํ พังติดปายแบบนี้ยังไม
เพียงพอ ตองทําควบคูกับการรณรงคดานอื่นๆ ดวย เชน การประกาศเสียงตามสายย้ําเตือน
เรื่อง 3 ม. 2 ข.และ 1 ร. โดย 3 ม. ไดแก สวมหมวกนิรภัย มอเตอรไซคสภาพพรอม และเมาไม
ขับ สวน 2 ข.ไดแก มีใบขับขี่ และคาดเข็มขัดนิรภัย และสุดทาย 1 ร.คือ ขับรถไมเร็ว
“เราตองย้ํา และบอกกับเขาทุกวัน”
กฎเหล็กเพื่อความปลอดภัย
ความรวมมือรวมใจตอความปลอดภัยของชาวชุมชนบานลาดใต กระทั่งไดรับรางวัลชนะเลิศตาม
โครงการ “ชุมชนรวมใจ สรางความปลอดภัยทางถนน” ของสภาวิศวกร ประจําป 2549 มิใช
ความสําเร็จทีเ่ กิดขึ้นในชวงเวลาสั้นๆ ความสําเร็จอันนี้ มาจากความเชื่อมั่นสํานึกรวมกันของ
ชุมชน ซึ่งผานการทําประชาคมหมูบาน เวทีแหงการมีสวนรวมของชุมชนแหงนี้มาอยางยาวนาน
ประจักษพยานถึงความสําเร็จนี้คือ การยอมรับในกฎเหล็กของหมูบาน ซึ่งมีการประกาศใชมา
ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2545 กอนที่ชุมชนลาดใตจะเขารวมโครงการฯ เปนปจจัยที่สนับสนุนให
เกิดจิตสํานึกรวมกันตอการลดอุบัติเหตุ การของคนในชุมชนอยางสําคัญ
รายละเอียดในกฎเหล็กที่วา นี้มีรายละเอียดที่นาสนใจอยางยิ่ง
1. ยิงปนในหมูบานโดยไมมีความจําเปนดวยสาเหตุใด ๆ ปรับครั้งละ 1,000 บาท
นําเงินเขากองทุนพัฒนาหมูบาน โดยคณะกรรมการดําเนินการ
2. ครอบครัวใดหรือบุคคลใดในหมูบานตามทะเบียนบานไมใหความรวมมือในการ
พัฒนาประโยชนสวนรวมของหมูบานรวมทั้งงานวัด งานโรงเรียน ไมมีสิทธิ์กูเงินกองทุนใด ๆ
ในหมูบาน
3. หากบุคคลใด ๆ ไมกําหนดอายุ ไมกําหนดที่อยู ถาขับขี่รถยนตทุกประเภทขับขี่
รถจักรยานยนตเสียงดัง ขับเร็วเกิน 30 กม./ชม. โดยไมจําเปนในเขตหมูบาน / ชุมชนลาดใต
ภายในระยะ 900 ตารางเมตร คณะกรรมการปรับเปนเงินสด ครั้งละ 700 บาท เปนทุนพัฒนา
หมูบาน
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4. เปดเครื่องเสียงวิทยุโทรทัศน หรือสงเสียงอื่นใดดัง ทําใหผูอยูใกลหรือครอบครัว
ใกลชิดรําคาญโดยไมมีเหตุสําคัญ ปรับครั้งละ 500 บาท เปนทุนพัฒนาหมูบาน
5. บุคคลใดก็ตามเมาเหลา หรือไมเมา กอกวนอาละวาด ในงานประเพณีหรือพิธีตาง
ๆ
ในหมูบาน / ชุมชน ทุกสถานที่ ทุกเวลา คณะกรรมการตักเตือนใหหยุดแตไมหยุดเกิน 3 ครั้ง
ปรับครั้งละ 600 บาท หรือสงตัวใหเจาหนาที่ตํารวจดําเนินการตามกฎหมาย
6. ครอบครัวใดหรือบุคคลใดในหมูบานหามยุงเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด หามเสพ
หามคา หากละเมิดไมปฏิบัตติ าม จะไมมีสิทธิ์กูยืมเงินกองทุนในหมูบาน เพราะบานลาดใต
เปนหมูบานสีขาวและแจงเจาหนาที่ตํารวจดําเนินการตามกฎหมาย

กฎเหล็กนี้เกิดขึ้นอยางมีประวัติศาสตร เกี่ยวของกับการเติบโตและการพัฒนาของชุมชนแหงนี้
สภาพพื้นที่ที่เปนชุมชนเกษตรกรรม มีเพียงสวนนอยทีป่ ระกอบอาชีพอื่น บานเรือนสวนใหญจะ
อยูกันอยางใกลชิด ชาวบานประมาณ 680 คน ใชชีวติ แบบชาวชนบทอยางเรียบงาย
จากหมูบานสีชมพูในยุคสงครามคอมมิวนิสต กระทั่งเกิดเหตุการณปาแตกอันทําใหฝายคูขัดแยง
ทางความคิดหันหนาเขามาเปนผูรวมพัฒนาชาติ ชาวชุมชนบานลาดใตก็เชนเดียวกัน ทุกคน
ปรับเปลี่ยนแนวคิด หันมารวมมือรวมใจพัฒนาชุมชน
“นึกกลับไปตอนที่ชาวบานวางอาวุธ ทางราชการสงเสริมใหชาวบานทําโครงการพัฒนาตางๆ
ทุกคนอยากพัฒนาหมูบาน กฎเหล็กก็เปนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนชวยกันคิด และรวมกันทําอยูตลอด ถึง
ทุกวันนี้ก็ยังไดผลดี เพราะเราทํากันตอเนือ่ ง” บุญเรียน เพ็งพล ประธานชุมชนบานลาดใตเลา
ยอนไปถึงจุดเริ่มตนของความรวมมือในชุมชน
กฎเหล็กหมูบา นเกิดจากการประชุมลูกบานวาจะทํากันอยางไรใหชาวบานมีความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพยสินจากปญหาตางๆ เชน การทะเลาะวิวาทในชุมชน การลักขโมย เรื่องยาเสพติด
อุบัติเหตุ รวมถึงปญหาจิปาถะอื่นๆ ขอตกลงดังกลาวจึงเกิดขึ้น และยึดถือปฏิบัตมิ าถึงปจจุบัน
ภายใตกฎ 6 ขอ 1.หามยิงปนในหมูบาน 2.ผูไมใหความรวมมือกับชุมชนจะถูกตัดสิทธิ์กองทุน
ตางๆ 3.หามขับรถเร็วในเขตหมูบาน 4.หามสงเสียงดังรบกวนผูอื่น 5.หามเมาเหลาแลวกอเหตุ
วิวาท 6.หามยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
“ไดผลมากเลย การละเมิดกฎไมคอยเกิด เพราะทุกคนรับทราบ หากฝาฝนก็จะมีการเตือนกอน
หากไมฟงก็จะมีการปรับ มันก็ไดผล เราอยูกับแบบฉันทพี่ฉันทนอง แคไปบอกเขาก็ฟง อยางคน
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ใหมๆ ที่เขามาอยูเราก็บอกเขา” บุญเรียนยอมรับวาการใหความรวมมือของชาวบานเปนปจจัย
ทําใหการใชกฎเหล็กไดผลเปนอยางดี
ประธานชุมชนบอกอีกวา จะวาไปกฎเหล็กก็ไมไดบังคับเด็ดขาดวาทําผิดแลวตองเจอปรับ
หากแตใชการพูดคุยทําความเขาใจ ตักเตือน หลายปที่ผานมาจึงมีผูถูกปรับเงินเพียง 3-4 ราย
เทานั้น
ที่นี่สรางใหทกุ คนเห็นความสําคัญของคําวา ‘ชุมชน’ ดวยการสรางใหโอกาสการมีสวนรวม ทั้ง
การแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจรวมกัน และยังพยายามดึงใหชาวบานทุกคนเขาสู
กิจกรรมของชุมชนดวยการเปดโอกาสการเขาถึงสิทธิตางๆ
“เมื่อมีการประชุมเพื่อพัฒนาหมูบาน ชาวบานสวนใหญก็จะมากันทุกบาน ถาใครไมมาก็เวลาจะ
กูยืมเงินหมูบานก็จะหมดโอกาสเพราะถือวาไมมีสวนรวม แตไมใชเปนการตัดโอกาสกับเขา หาก
เขามีปญหาชุมชนก็จะไปชวยเขากอน เพื่อใหเห็นวาชุมชนใหความสําคัญกับเขา ทีนี้เขาก็จะเขา
มาหาชุมชนเอง”บุญเรียนกลาว
“อะไรทําใหชมุ ชนเขมแข็งอยางทุกวันนี?้ ”
“เพราะเราทําประชาคมอยางไดผล ประชุมแลวก็กลับไปทํางานตามที่รวมคิด อยางผมไดวิธี
ใหมๆ จากชุมชนอื่น เราก็จะรียกทุกหลังคามาคุยกันวาจะทําไง เหมือนกับวาเราใหเสรีกับเขา
ชวยกันคิดตัดสินใจแลวลงมือทํา เมื่อทําปุบชาวบานเห็นวาไดผล ทีนเี้ ขาก็จะใหความรวมมือ
สนับสนุน ซึ่งตางจากเมื่อกอนที่ตางคนตางทํา” ประธานชุมชนใหคําตอบ
ดาน จําป พรหมมาศ อายุ 41 ป ชาวบาน เลาวา กฎเหล็กหมูบานทําใหชาวบานอยูกันอยางมี
ความสุข ทุกคนจะปฏิบตั ิตามอยางเครงครัด เพราะเปนขอตกลงของทุกคน
“ถาจะเสนอวาจะทําอะไรสักอยาง ใครเห็นดวยก็ใหยกมือหรือใครไมเห็นดวยก็ใหยกมือ และมา
ชวยกันคุยวาดีไมดีอยางไร หากใครฝากฎก็จะมีการเตือนกอนหากไมฟง ครั้งตอไปก็จะตองปรับ
ซึ่งทุกคนใหการยอมรับ ผูนําชุมชนสามารถควบคุมลูกบานได เพราะดูแลพูดคุยกันมาตลอด ให
สิทธิเต็มที่ใครจะทําอะไรก็จะมายกมือกัน”สีหนาแววตาของจําปสุกใสเปยมดวยความภูมิใจเมื่อ
พูดถึงเรื่องประชาคมหมูบาน
“อยางหมูบานอื่นก็มีการประชาคมเหมือนกันแตไมไดผล เพราะไมไดทําเปนประจํา ของเราเวลา
มีงานอะไรก็จะทํากันทุกครัง้ เชนเรื่องกฎเหล็กอยางเมื่อกอนไมคอยเขมเทาไหร แตเดี๋ยวนี้ผูนํา
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ทําเปนตัวอยาง ลูกบานก็อยูเฉยไมได ละอาย ชาวบานจึงชวยกันอยางเขมแข็งในชวง 5-6 ปมา
นี้”
ถึงจะขึ้นชื่อวา “กฎเหล็ก” แตก็มิไดสรางใหเกิดความอึดอัดเหมือนถูกบังคับ ตรงกันขามสิ่งนี้ได
สรางใหเกิดความสุขและความสงบเรียบรอย แลวยังเอื้ออํานวยใหเกิดการรวมกลุม การ
ปรองดอง ความเปนประชาธิปไตย และการสรางพลังที่เขมแข็งภายในหมูบาน
.................................
กุญแจความสําเร็จ
ความเขมแข็งของชุมชนนํามาซึ่งความสําเร็จในงานทุกดาน เมื่อทุกคนตางเห็นรวมกัน
ชวยกันคิด ชวยกันทํา และรวมรับผลประโยชน เกิดเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนตนเอง การแสวงหาตนทุนที่ดีของสังคมในชุมชนอื่นๆ จะเปนจุดเริ่มตน
การทํางานเพื่อปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุที่ไดผลดี มีความตอเนื่องและยั่งยืน
..................................

แรงกาย-แรงใจ สลายขอจํากัด‘งบประมาณ’
แมจะมีกิจกรรมเพื่อรณรงคความปลอดภัยบนถนนมากมาย แตในการทํางานดังกลาว ชาวบาน
ลาดใตบอกวา พวกเขาพึ่งพาเงินของทางราชการนอยมาก งบประมาณดําเนินการสวนหนึ่งคือ
เงินของพวกเขา ซึ่งมาจากกองทุนพัฒนาหมูบาน เปนกองทุนที่เกิดจากการเก็บเล็กผสมนอย
จากดอกผลของกองทุนอื่นๆ ในหมูบานปนเขามาใสไวในกองทุนพัฒนาหมูบาน แตก็ไมใช
จํานวนเงินมากมายนัก หากแหลงทุนหลักมาจากรางวัลการประกวดในกิจกรรมตางๆ ที่
หนวยงานรัฐ ทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้นที่จัดขึ้น เชน เงินรางวัลประกวดหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับตําบล 5,000 บาท เงินรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เศรษฐกิจพอเพียง ของอําเภอ
หนองบัวแดง จํานวน 10,000 บาท
เงินรางวัลชนะเลิศโครงการ “ชุมชนรวมใจ สรางความปลอดภัยทางถนน” ป 2549 ระดับประเทศ
ประเภทชุมชน ของสภาวิศวกร จํานวน 50,000 บาท หลังจากหักคาใชจายแลวไดนํามาเขาไว
ในกองทุนพัฒนาหมูบานเพื่อดําเนินการโครงการพัฒนาใหม เชน จัดทําปายกฎจราจร จัดทํา
สัญลักษณของหมูบานโดยใชปูนปนเปนรูปแตงไทย ปลา และกบ แลวยังไดซื้อพัดลมบริจาคแก
หอประชุมอําเภอหนองบัวแดง จํานวน 2 เครื่อง ซึ่งทางอําเภอไดมอบเกียรติบตั รเพือ่ ขอบคุณ
ผูใหญบานในฐานะตัวแทนหมูบานลาดใตเปนที่ระลึกดวย
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“ถึงเราไมมีเงิน เราก็จะทํา” เสียงใครคนหนึ่งในวงสนทนาเล็ดลอดขึ้นมา บงบอกถึงพลังของ
ชุมชนลาดใตที่มุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาหมูบาน แมเงินจะเปนขอจํากัด แตการเสียสละดวย
‘แรงกาย’ และการ ทุมเท‘แรงใจ’ ใหความรวมมืออยางเต็มที่จากทุกคน ยอมเปนปจจัยใหเกิด
ความสําเร็จและบรรลุเปาหมายนี้ได สิ่งนี้เปนที่ประจักษจากสิ่งที่ปรากฏแกสายตา โดยการ
พัฒนา รวมกันปรับภูมิทัศนรอบหมูบาน ปรับปรุงถนน ตัดหญา ตนไม ชวยเก็บขยะบริเวณถนน
ดูแลรักษาความสะอาดหนาบาน บํารุงรักษาตนไมหนาบาน เก็บกวาดสะอาดตาทุกวัน
ในวันกําหนดนัดหมายการพัฒนาตามโครงการปรับภูมิทัศนรอบหมูบาน ชาวบานจะนําอุปกรณ
เครื่องมือ ที่มีอยูในบาน เชน จอบ เสียม มีด ถังใสขยะ เครื่องตัดหญาแบบสะพาย มาชวยกัน
อยางขมีขมัน มีการกําจัดวัชพืช ตัดแตงกิ่งไม จัดระเบียบสวนหนาบานที่ติดถนน เพื่อภูมิทัศนที่
สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอยของหมูบาน การตีเสนแบงถนนใหชดั เจน และการติดตั้งปาย
จราจร ปายรณรงคเพื่อกระตุนจิตสํานึกเรื่องความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ
วันนี้ปายแผนกระดานสีขาวขนาดใหญใตถุนบานผูใหญสมบูรณ ซึ่งถูกใชเปนศาลาประชาคม
ชั่วคราวของหมูบาน ยังแสดงใหเห็นสถิตกิ ารเกิดอุบัติเหตุจราจรภายในหมูบานที่เกือบเปนศูนย
มีเพียงรายงานการเฉี่ยวชนเล็กนอยเทานัน้ สอบถามไดทราบวาคูกรณีเปนคนจากหมูบานอื่น
ขับรถมอเตอรเฉี่ยวชนเด็กในหมูบานคนหนึ่ง เด็กตกใจ แตไมเปนอะไรมาก ไดรับคาทําขวัญ
และทําพิธีทําขวัญ หรือ “ซอน (ชอน) ขวัญ” ตามความหมายและสําเนียงทองถิ่น
“นับตั้งแตเขารวมโครงการ “ชุมชนรวมใจ สรางความปลอดภัยทางถนน ป 2549” มีความสงบ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น อุบัติเหตุจากการใชถนนลดลง”
นี่คือรางวัลทีย่ ิ่งกวาการชนะเลิศการประกวดครั้งใดของชุมชนลาดใต
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ประเภทองคการบริหารสวนตําบล
เรื่อง: ทาสายที่ไมเคย “สาย” เรื่องความปลอดภัย
โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุตอเนื่อง โดยองคการบริการสวนตําบลทาสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย

ถนนสายเชียงราย-เทิงทอดตัวผานกลางแยกบานทาสาย หมู3 ตําบลทาสาย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงรายออกเปนสองฝง ดานหนึ่งของถนนคลาคล่ําไปดวยบานเรือนชาวบาน หมูบาน
จัดสรรขนาดใหญ โรงเรียน และวัด สวนอีกดานเปนตลาดศรีบุญยืน ตลาดแหงเดียวของชุมชน
เดิมทีถนนสายนี้เปนเสนทางเล็กๆ พอใหรถวิ่งสวนทางกันไปมา แตดวยความเยายวนและดึงดูด
ใจของภูชี้ฟาที่ถูกโหมโฆษณาประชาสัมพันธใหเปนแหลงทองเที่ยวที่คุณไมเคยเห็นมากอน ได
ตอนเอาผูคนจํานวนมากหลั่งไหลเขามาสัมผัสกับความงามของธรรมชาติแหงนี้ ถนนที่มีอยูเดิม
จึงไดรับการพัฒนาและการปรับปรุงเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูสญ
ั จรไปมา ประกอบกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒนาที่เกิดขึ้น ถนนไดกลายเปน
สัญลักษณของความเจริญอยางหนึ่ง แตถนนก็กลายเปนสุสานของคนไปพรอมดวย
เพื่อแกไข ปองกันอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเปนหนึ่งในสาธารณภัยคุกคามตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ทาสายไดเขารวมดําเนินการโครงการ
ปองกันและแกไขปญหาอุบตั ิเหตุทางถนนอยางตอเนื่องของจังหวัดเชียงราย นับตัง้ แตป 2548
และภายใตยทุ ธศาสตร “ทาสายอยูดีมีสขุ ” ทางดานสังคมเพื่อใหประชาชนและชุมชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยกําหนดมาตรการเสริมพลังอํานาจ (empowerment)
ประกอบดวย 5 มาตรการ (5E) ไดแก มาตรการการบังคับใชกฎหมาย (Enforcement)
มาตรการดานวิศวกรรมจราจร (Engineering) มาตรการดานการมีสวนรวม (Empowerment)
มาตรการดานประชาสัมพันธและการสรางกระแส (Education) มาตรการบริการการแพทย
ฉุกเฉิน (E.M.S.) และสุดทายมาตรการดานการประเมินผล (Evaluation)
จุดเสี่ยง: อันตรายบนทองถนน
สมัย รัตนจันทร นายกองคการบริหารสวนตําบลทาสาย กลาววา สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเวลาปกติมาจากถนนที่ไมปลอดภัย มีจุดเสี่ยงและจุดอันตราย ขาดการปรับปรุงและ
ซอมแซมใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ไหลทางไมเรียบ ถนนเปนหลุมเปนบอ
ไมมีปาย/สัญญาณจราจร อบต.ไดทําการสํารวจเสนทาง จุดเสี่ยง จุดอันตรายของถนนสายหลัก
และถนนสายรองในพื้นที่ ซึ่งฝายโยธาเปนผูออกสํารวจ ตรวจสอบ และจัดลําดับความสําคัญเพื่อ
นํามาใชแกไขปญหาที่เหมาะสมเพียงพอ
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จากที่ตั้งของตําบลทาสายที่วางตัวอยูสองฟากของทางหลวงสายเชียงราย-เทิงแลว ยังปรากฏวา
มีเสนทางการคมนาคมในตําบลทาสายทัง้ ที่เปนของ อบต.ทาสายเอง และหนวยงานอื่น ดัง
รายละเอียดสรุปตามตารางขางลางนี้
หนวยงาน
อบต.ทาสาย

ลักษณะ

ความยาว
(กิโลเมตร)
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลส.)
10
ถนนลูกรัง หินคลุก
3

ถนนดิน
ทางหลวงจังหวัดเชียงราย ถนนลาดยาง 4 เลน ผานแนว
กลางของพื้นที่ตําบลแมสาย
ตั้งแตสี่แยกแมกรณ (กม.ที่ 0 ถึง
บานหัวดอย กม.ที่ 6)
ทางหลวงชนบท
ถนนลาดยาง
องคการบริหารสวนจังหวัด ถนนลาดยาง
(อบจ.)เชียงราย

จํานวน
(สาย)
11
2

10
6

2
1

8
1

2
3

ผลการสํารวจพบจุดเสี่ยงภัยทางจราจรในตําบลทาสาย ไดแก
• หนาหมูบานสินธานี
• ทางกลับรถ (U-Turn)
• ดานหนาตลาดศรีบุญยืน หมู 3 (บริเวณเชิงสะพาน)
• ถนนสายรองในตําบลที่ชํารุดเสียหาย เปนหลุมบอบริเวณกวาง
• ทางแยกไปอําเภอเวียงชัย หมูที่ 11 บานเวียงคุม และหนาโรงเรียนบานหัวดอย หมูที่
12
• ทางแยกตัดกับถนนเลียบคลองชลประทาน
แนวทางในการแกปญหาของ อบต.ทาสาย แบงเปน 2 ลักษณะไดแก อบต.ดําเนินการเองใน
สวนที่เปนเสนทางในความรับผิดชอบ และประสานไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบในเสนทางที่มจี ุด
เสี่ยง จุดอันตราย หรือจุดที่ไมปลอดภัย เพื่อหนวยงานนั้นจะเขามาดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบ
แกไข ปรับปรุง และซอมบํารุง ซึ่งวิธีการจัดการมีตั้งแตการปรับปรุงผิวจราจรใหเรียบ ติดตั้งปาย
เตือน เครื่องหมายและสัญลักษณตางๆ อุปกรณและสัญญาณไฟกะพริบปญหาบางจุดใชการ
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ประสานความรวมมือระหวาง อบต.กับเอกชน เชน จุดเสี่ยงหนาหมูบานสินธานีก็รว มกันกับทาง
หมูบานติดตั้งลูกระนาดลดความเร็ว หรือการขอสนับสนุนปายเตือนติดตั้งบริเวณที่อันตราย เปน
จุดเสี่ยงอยางทางโคง ก็ขึ้นปายเตือน ลดความเร็ว เปนตน
“จุดเสี่ยงไมไดมองเฉพาะทําใหเกิดอุบัติเหตุเทานั้น ยังหมายถึงจุดที่ประชาชนไมไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง เชน สภาพถนนชํารุดเสียหาย เปนหลุมเปนบอในชวงฤดูฝน ทําใหการ
เดินทางลําบาก ดังนั้นกอนฤดูฝนจะเรงสํารวจพื้นที่ที่อาจเกิดปญหาเพื่อเตรียมความพรอมไว”
สําหรับการประสานหนวยงานภายนอก อบต.ทาสายจะสงหนังสือแจงแกหนวยงานนั้นๆ ใหเขา
มาดําเนินการ เชน แจงอบจ.เชียงราย ใหซอมถนนลาดยางที่อยูในความรับผิดชอบ แจงหมวด
การทางหวยสักสํารวจออกแบบติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ และขอใหหนวยงานดังกลาวแจงผล
ดําเนินการกลับมายัง อบต.ทาสาย อยางไรก็ตาม บางกรณีหนวยงานที่รับผิดชอบไมสามารถ
ดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากตองใชงบประมาณจํานวนมาก และใชเวลานานกวา
จะอนุมัติดําเนินการ แตชาวบานเดือดรอนไมสามารถที่จะรอคอยตอไปได เชนกรณีการกอสราง
ถนนลอดใตสะพานขามแมน้ําลาว ในพื้นที่บานทาสาย หมูที่ 3 ซึ่งผลการสํารวจ เขียนแบบและ
ประเมินงบประมาณการกอสรางของทางหลวง ตองใชเงินกวา 3 ลานบาท ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการได ชาวบานจึงคิดหาทางแกไขปญหาดวยตนเอง ดวยการขอสนับสนุนการกอสราง
จาก อบต.ทาสาย และจัดตัง้ ผาปาชวยกันหาทุนสรางถนนแหงนี้ จากงบประมาณหลักลาน ดวย
ความรวมมือ การเสียสละกําลังทรัพย และกําลังกายของชาวบาน ถนนลอดใตสะพานสามารถ
เปดใชงานไดดวยเงินหลักแสนนิดๆ
.................................
กุญแจความสําเร็จ
การสํารวจขอมูล และวิเคราะหความเสี่ยง เชน จุดเสี่ยง ชวยใหสามารถวางแผนและ
แกไขปญหาไดถูกตอง เหมาะสม นอกจากนี้กลไกการประสานงานระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของและการดําเนินการที่ใชหลักวิชาจัดการเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
คํานึงถึงปญหาที่เกิดขึ้น และผลกระทบตอประชาชนผูใชถนน ทําใหการดําเนินการแกไข
ปญหามีประสิทธิภาพ
...............................

ผาปาสรางถนนลอดใตสะพาน
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ทุกชีวติ “รอด” ผานอุบัติเหตุ
ยอนกลับไปเดือนสิงหาคมปที่แลว ชาวบานรวมกันตัง้ กองทุนผาปารวมรวบเงินไดกวา 6 หมื่น
บาท รวมกับงบประมาณโครงการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลทาสายอีก 5 หมื่นบาท
นําไปสรางถนนลอดใตสะพานขามแมน้ําลาว เพื่อเปนทางสัญจรแกคนในชุมชน
ถนนลอดใตสะพานเสนนี้เปนถนนสายสั้นเพื่อกลับรถ และเปนทางเดินลอดขามไปอีกฟากถนน
ปญหาที่เกิดขึน้ ชวงที่ผานมาคือถนนชํารุด เปนหลุมเปนบอ มีน้ําขัง ทําใหเกิดอุบตั ิเหตุบอยครัง้
โดยเฉพาะในฤดูฝนที่น้ําจะทวมขึ้นมาถึงถนน ทําใหไมสามารถใชทางสัญจรได พอถนนใชการ
ไมได ชาวบานตองเดินขามถนนใหญ ซึ่งเปนจุดที่รถลงสะพานขามแมน้ํา ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
บอยครั้ง ขณะที่ผูใชรถซึ่งจะขามไปอีกฟากตองไปกลับรถไกล
เดิมทีชาวบานไดรองไปยัง อบต.ทาสาย ใหเขาแกไข แตติดปญหาวาเปนพื้นที่ของหนวยงานอื่น
ซึ่งการกอสรางและการดําเนินงานตองทําตามแบบที่กาํ หนด อีกทั้งตองใชงบประมาณสูงมาก จึง
ไมสามารถดําเนินการได แตปญหาที่เกิดขึ้นกระทบตอชาวบานจนรอไมไหว พวกเขาจึงคิดทํา
โครงการสนับสนุนกอสรางถนนลอดใตสะพาน โดยชาวบานตองชวยกัน “ลงขัน” งบประมาณ
สวนหนึ่งเพื่อดําเนินการ วิธีการระดมเงินแบบชาวบานคือการทําผาปา
บันทึกการประชุมลายมือโยเยจากการประชาคมหมูบานเขียนวา “นายสมบัติ (ผูใหญบาน) ได
ชี้แจงขอตั้งผาปาเพื่อสรางถนนรอด (ลอด) ใต มติที่ประชุมเปนเอกสัน (เอกฉันท) ใหตั้งผาปาใน
หมูที่ 3 เริ่มวันที่ 1 กันยายน – 29 กันยายน 2550” จากนั้นตนผาปาก็ตั้งเดนยืนตนอยูหนา
ตลาดศรีบุญยืนเพื่อใหคนผานไปผานมา ชาวบานรานตลาด และประชาชนละแวกนั้น รวมบุญ
ผาปาสรางถนนครั้งนี้
เงินตั้งแตหลักสิบไปจนหลักรอยคอยกลายเปนใบใหตนผาปา และผลิบานไดเปนเงินรวมกวาหก
หมื่นบาท กําหนดวันแหผาปาเพื่อสรางถนนแหงความรวมใจเกิดขึ้นกอนฝนลูกใหญ เงินทั้งหมด
เปนคาวัสดุ อุปกรณ สวนคาแรงนั้นไมมี สิ่งที่ตอบแทนเล็กๆ นอยๆ เปนอาหารและเครื่องดื่ม
ตลอดสองวันที่มาชวยกันทํางาน ชาวบานไมเฉพาะหมู 3 เทานั้นทีม่ ารวมกัน “ลงแขก” ทําถนน
แบงงานกันทําตามถนัด ผูชายจับงานชางหรืองานที่ตองแบกหาม สวนผูหญิงก็ทําหนาที่แมครัว
และผูชว ยดานตางๆ ผูใหญบานหมู 3 จําวันนั้นไดเปนอยางดี เขาเปนอีกคนที่มีบทบาทสําคัญ
ของงานบุญชุมชนครั้งนี้
“ไมตองจางคนงานมาทําเพราะชาวบานลงแรงกันเอง และไมตองมีแบบแปลนอะไร เราใชความรู
ชางแบบชาวบาน”
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ผูใหญบานหมู 3 บอกวาการประชุมประชาคมหมูบานเปนประจําทุกเดือนที่ชาวบานไดมีสวน
รวมและมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น ทําใหรูวาชุมชนมีความตองการหรือมีความเดือดรอนใน
เรื่องอะไร และจะแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางไรบาง ที่สําคัญชุมชนยังไดรับความชวยเหลือจาก
อบต. ในการรวมกันคิดรวมกันทํา สงเสริมและสนับสนุนการทํางานของชุมชนอยางสม่ําเสมอ
จนเกิดเปนการทํางานรวมกันหลายดาน ชุมชนกับอบต.จึงไมมีความขัดแยงอยางในพื้นที่อื่น
ชาวบานจึงเปนผูรับประโยชนจากความรวมมืออยางแทจริง
บัวคลี่ จับใจงามแมคาในตลาดศรีบุญยืนเลาวา ตอนทีย่ ังไมซอมถนนลอดใตสะพาน ก็ตองวิ่งรถ
มอเตอรไซคออมเกาะกลางถนน ซึ่งอยูไกลมา บางคนไมออมก็จะขามเกาะกลาง ทําใหมักเกิด
อุบัติเหตุบอย พอทางลอดเปดใชทําใหสะดวกสบายมาขึ้น และประหยัดน้ํามันไมตองไปกลับรถ
ไกลๆ
เชนเดียวกับประเสริฐ ชมพูแดง ชาวบานหมู 12 ผูที่ใชถนนดังกลาวเปนประจํา ไมวาจะมาซื้อ
ของที่ตลาด ไปสถานีอนามัย หรือเขาเมืองเชียงราย เขาวา ถนนลอดใตสะพานสามารถชวยลด
อุบัติเหตุไดเปนอยางดี และยังชวยในการประหยัดน้ํามัน เพราะถาไมมีจุดลอดใตสะพานนี้
ชาวบานก็ตองไปกลับรถไกล
ผาปาชุมชนจึงเปนกรณีตัวอยางที่นาสนใจในแงการพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวม ความสะดวก
ความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ และลดคาใชจายใหแกชาวบานถือเปนดัชนีชี้วัดการปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติเหตุอยางมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญคือประชาชนไดเขามามีสวนรวมในเชิงรุก
อยางแข็งขันทั้งกระบวนการคิด ทํา และไดรับประโยชน
................................
กุญแจความสําเร็จ
ทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมสะทอนปญหา วิธีการแกปญหา และเปนผูดําเนินการแกไข
ปญหารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การทํางานประสานกันอยางมีประสิทธิภาพ คํานึงถึง
ความจําเปนเรงดวน ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น แสวงหาแนวทางและวิธีการที่
สรางสรรค เพื่อจะบรรเทาปญหาเฉพาะหนา โดยประชาชนเปนผูดําเนินการหลัก และ
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในทองถิ่น
..............................
ทางผานปลอดภัย
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เนื่องจากพื้นที่ตําบลทาสายเปนทางผานไปแหลงทองเที่ยวธรรมชาติสําคัญอยางภูชี้ฟา ทําให
ตองเตรียมความพรอมเพื่อรับกองทัพนักทองเที่ยวที่จะเดินทางไปชมความงามของสถานที่แหง
นี้ โดยเฉพาะชวงเทศกาล ทั้งปใหมและสงกรานต ดวยความรูสึกทีแ่ ตกตางกันอยางลิบลับ
ระหวางคนเดินทางกับคนทํางาน ขณะที่ฝายแรกเปยมไปดวยความสุขและความสนุกสนาน ฝาย
หลังเรียกอยางนากลัววาเปนวันอันตราย เชน “7 วันอันตราย” (29 ธันวาคม2548-4 มกราคม
2549) ในชวงปใหม และ “10 วันอันตราย” (7-16 เมษายน 2549) ชวงสงกรานต ทําใหเกิดการ
เฝาระวังและปองกันภัยจากอุบัติเหตุทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัยของคนกลุมหนึ่งแลกมาดวย
การทํางานชวงวันหยุดของคนอีกกลุม
อบต.ทาสายวางแผนเพื่อรับมืออุบัติเหตุชว งเทศกาลตามแผนเฉพาะกิจภายใตโครงการปองกัน
และลดอุบตั ิเหตุทางถนน กําหนดมาตรการ และการดําเนินงานตางๆ ตั้งแตกอน ระหวาง และ
หลังเทศกาลรืน่ เริงงานนี้ โดยมาตรการชวงกอนเทศกาล เริ่มตนขึ้นดวยการประชาสัมพันธและ
สรางความตระหนักตอการขับขี่ปลอดภัย เชน เมาไมขับ เปดไฟใสหมวก หรือ คาดเข็มขัดนิรภัย
ผานชองทางที่หลากหลาย ตั้งแตขึ้นปายขนาดใหญ จัดทําแผนพับประชาสัมพันธแจกจายแก
ประชาชน เผยแพรในเว็บไซตของ อบต. ขอความรวมมือไปยังหอกระจายขาวแตละหมูบาน
เพื่อเผยแพร รณรงค ปองกันอุบัติภัย และยังมีรถประชาสัมพันธเคลือ่ นที่ออกตระเวนแจงขาวแก
ประชาชนโดยรอบตําบล นอกจากนี้ยังเรงแกไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบอย พรอม
กับการตรวจสอบ จัดเตรียมอุปกรณชวยชีวิต และอุปกรณที่จําเปนอื่นๆ
ระหวางเทศกาล ทาง อบต.ไดตั้งจุดตรวจ และจุดบริการประชาชนทีด่ านหนา อบต. ติดกับถนน
สายเชียงรายเทิง ที่จุดนี้มีเจาหนาที่จาก อบต.ทาสาย สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อพปร.) อาสาสมัครจราจร และเจาหนาที่ตํารวจ รวมกันปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งชวง 7
วันอันตราย และ 10 วันอันตราย สําหรับชวงหลังเทศกาลเปนการประเมินผลและสรุปผลการ
ดําเนินโครงการที่ไดดําเนินไป ซึ่งนับแตดําเนินโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต ในป 2548 จนถึงปจจุบัน ยังไมมีผูเสียชีวติ แมแตรายเดียว จํานวน
การเกิดอุบัติเหตุและมีผูไดรับบาดเจ็บนอยกวา 10 ครั้ง โดยสถิติสงู สุดอยูที่ 6 ครั้งเทานั้น
นอกจากนี้บริการที่สมกับเปนทางผานไปยังภูชี้ฟา เชนการสอบถามเสนทาง ยังเปนบริการยอด
ฮิตและมีผูมาใชบริการมากที่สุด

ผาดโผนแคในสนาม
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การรณรงคขับขี่ปลอดภัยของอบต.ทาสาย นับวาโดดเดนไมเหมือนใคร และยากทีใ่ ครจะ
เลียนแบบ ดวยการรณรงคควบคูไปกับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดแขงขันมอเตอรไซค
รวมกับสมาพันธจักรยานยนตแหงประเทศไทย สนามแขงก็ไมไดอยูที่ไหนไกล เปนเนินเขาเตี้ย
ใกลกับสํานักงานที่วันนี้ถูกปรับใหกลายเปนสนามแขงมอเตอรครอสชิงแชมปประเทศไทย ซึ่งแต
ละปบรรดานักบิดจากทั่วประเทศจะมารวมตัวกันที่นี่ ประชาชนและวัยรุนในตําบลผูรักความเร็ว
และความตื่นเตนก็จะไดมีโอกาสมาชมการแขงขันอยางใกลชิด นอกจาก อบต.จะไดประโยชน
เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวทาสายแลว สิ่งหนึ่งที่ไดนั่นคือการสอดแทรกเรื่องการขับขี่
ปลอดภัยแกเยาวชนและวัยรุน ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงที่จะไดรับบาดเจ็บและเสียชีวติ จากการขับขี่รถ
มอเตอรไซค
นายก อบต.ทาสายเลาวา ชวงกอนการแขงขันทาง อบต.จะประชาสัมพันธผานชองทางการ
สื่อสารตางๆ พรอมกับแทรกเรื่องการขับขี่ปลอดภัย เชน 3ม.2ข.1ร. และยังรวมกับการกีฬาแหง
ประเทศไทย จังหวัดเชียงรายจัดการอบรมขับขี่ปลอดภัย เพื่อใหเกิดความตระหนักและความ
รับผิดชอบในการขับขี่และการใชยวดยานบนทองถนน กระตุนและใหขอคิดวา การขับขีว่ ิบาก
ผาดโผน และเอาชนะกันดวยความเร็วเปนการขับขีท่ ี่แตกตางจากสภาพทั่วไป ผูแ ขงขันตองมี
ความรู มีความชํานาญ และไดรับการฝกฝนตนมาเปนอยางดี โดยเฉพาะการปองกันตนเองจาก
อุบัติในการแขงขัน ดังนั้นแมวาจะขับขี่นา หวาดเสียว ผาดโผนและเสี่ยงอันตราย แตก็ปลอดภัย
ทั้งคนและรถ อยางไรก็ตามสิ่งนี้เหมาะกับอยูในสนามแขง ไมใชบนทองถนนทั่วไป
“วัยรุนมีความคึกคะนองประจําตัว หามเขาไปขี่รถบนถนน ก็ตองหาที่ซึ่งเขาจะไดแสดงออก
อบต.กําลังมองหาแนวทางที่จะสนับสนุนเยาวชนในทองถิ่นที่สนใจมาฝกฝนเพื่อลงแขงขันใน
อนาคต เปลี่ยนจากนักบิดบนถนนมาเปนนักบิดในสนามแขง เพื่อเขาจะเปนตนแบบใหแก
เยาวชนคนอื่นในเรื่องการขับขี่ปลอดภัยไดอีกดวย”
นอกจากไอเดียไมเหมือนใครในการสนับสนุนการแขงขันมอเตอรไซตวิบากมาสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักเรื่องการขับขี่ปลอดภัย ทาง อบต.ยังไดรณรงคและใหความรูแกเด็กและเยาวชน
ในโรงเรียนพื้นที่ดวย โดยที่ผานมาไดจัดอบรมความรูดานกฎหมายจราจร ปาย เครื่องหมายและ
สัญลักษณจราจรใหแกนักเรียนเปนประจําทุกป ภายใตชื่อ “โครงการวัยใสใสใจลดอุบัติเหตุ”
ขณะที่กลุมเด็กโตอยางนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดเชียงราย ทาง อบต.ไดขอความ
อนุเคราะหจากตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตมาสอนและแนะนําเทคนิคการขับขีอ่ ยาง
ปลอดภัย
รถชวยเหลือฉุกเฉิน
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รถแวนสีขาวจอดหลบรอนเงียบๆ หนาสวนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทาสาย
สติ๊กเกอรที่แปะไวรอบตัวรถบอกถึงหนาที่ในการใหความชวยเหลือฉุกเฉิน (E.M.S.) ขอความ
ตัวใหญดานหนาเขียนวา “หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน” สวนดานหลังเปนขอความ
ภาษาอังกฤษเห็นชัดวา “E.M.S. TASAI” มุมลางดานขวามือติดสติ๊กเกอรความวา “มากับพี่
ดีกวาซอนคนเมา” ทําใหรถคันนี้เปนรถเคลื่อนที่เพื่อรณรงคขับขีป่ ลอดภัยไปในตัวดวย
สมพงษ อุปมาน เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทาสายเลาวา รถฉุกเฉินคันนี้
นํามาใชวิ่งบริการการแพทยฉุกเฉิน บรรเทาสาธารณภัย และกูภัยในตําบลทาสาย ภายในรถจะ
มีอุปกรณกูภัยและปฐมพยาบาลเบื้องตน เจาหนาที่ทีมกูภัยประกอบดวยเจาหนาทีป่ ระจําและ
อาสาสมัครจํานวน 10 คน ประชาชนสามารถแจงเหตุฉุกเฉินเขามาไดโดยตรงที่หมายเลข
โทรศัพทสํานักงาน หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ของนายกอบต. และหมายเลข 1669 โดยทาง
ศูนยวทิ ยุจะแจงตอมายังหนวยกูภัยตําบลทาสาย ซึ่งถือเปนหนึ่งในเครือขายทีมกูภ ัยและบรรเทา
สาธารณภัยของจังหวัดที่ประกอบดวยหนวยงาน องคกร และมูลนิธิ ทั้งรัฐและเอกชน
“ที่ผานมางานสวนใหญเปนการบริการประชาชนทัว่ ไป เชน รับสงผูปว ยในตําบลไปโรงพยาบาล
บริการรถนําขบวนแหงานประเพณี งานพิธีตางๆ กรณีเกิดอุบัติเหตุทไี่ มรุนแรงจะชวยปฐม
พยาบาลเบื้องตน และสงตอไปยังโรงพยาบาล”
อบต.ทาสายไดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการดานการอํานวยความสะดวก การ
รับสง-ผูปวย หรือการอํานวยความสะดวกในงานพิธีตา งๆ ของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน
พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ซึ่งสะทอนถึงความสําเร็จและประสิทธิภาพการทํางานของ
งานบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทาสายแหงนี้
.....................................
กุญแจความสําเร็จ
การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทองถิ่นเรื่องการใหบริการฉุกเฉินตองไดรบั การ
สนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรที่มีสมรรถนะในการปองกันและแกไขปญหา โดย
คํานึงวาศักยภาพขององคการปกครองสวนทองถิ่นที่จะใหการสนับสนุนงานดานนี้ไม
เทาเทียมกัน การประสานงานอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพรวมกับหนวยกูภัยในพืน้ ที่
เปนทางออกแกองคกรขนาดเล็ก มีงบประมาณและบุคลากรจํากัด
......................................
ความตอเนือ่ งและเครือขาย
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จากชื่อ “โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุตอเนื่อง” บอกใหทราบถึงจุดเดนของการ
จัดการความปลอดภัยในเรือ่ ง “ความตอเนื่อง” ดังที่นายก อบต.ทาสายอธิบายวา จะตอง
ดําเนินการติดตาม ปรับปรุง และพัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อสามารถตอบสนองตอ
สถานการณและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ อยูตลอดเวลา รวมถึงการเปนสวนหนึง่ ของ
ยุทธศาสตร “ทาสายอยูดีมีสุข” ที่ตองดําเนินการควบคูไ ปกับการพัฒนาดานอื่นๆ กลาวคือเรื่อง
ความปลอดภัยจะสอดแทรกอยูในเรื่องวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม ขณะที่
ประเด็นเหลานี้จะแทรกซึมอยูเรื่องความปลอดภัยและการบรรเทาสาธารณภัยดวย เชน การจัด
โครงการทองถิ่นรวมใจ ประเพณีไทยลดอุบัติเหตุ ซึ่งเปนการรณรงคลดอุบัติเหตุในชวงงาน
ประเพณี ทําใหไดประโยชนทั้งการสงเสริมวัฒนธรรมที่ดีของทองถิ่น และรวมปองกันปญหา
อุบัติเหตุ
สําหรับการการรณรงคสรางความตระหนักและจิตสํานึกดานความปลอดภัยอยางตอเนื่อง เปน
การดําเนินการที่สอดคลองไปกับภาคีเครือขาย เชน ชวงเทศกาลที่มกี ารรณรงคจากเรื่อง “เมา
ไมขับ” จนถึง “ไมซอนคนดื่ม” มาตรการ 3ข.2ร.1ม. หรือโทรฯไมขับ โดยการรณรงคจะเขมขน
มากชวงเทศกาลเพราะนักทองเที่ยวหลั่งไหลเดินทางผานเขามาในพื้นที่เปนจํานวนมาก
ประกอบกับอุบัติเหตุทั้งเสียชีวติ และบาดเจ็บ จะเกิดขึ้นในกลุมนักทองเที่ยวมากกวาประชาชน
ในพื้นที่ แตอยางไรก็ไมไดละเลยการรณรงคนอกชวงเทศกาล โดยตลอดทั้งปจะมีกิจกรรม
รวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพือ่ จะสนับสนุนและสงเสริมความปลอดภัย
วิธีการหนึ่งทีน่ ํามาใชและคอนขางไดผลดี การที่นายกอบต.เปนสื่อบุคคลในการรณรงคดวยการ
สอดแทรกเรื่องปญหาอุบัติเหตุ การปองกัน และการตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการประชุม
รวมกับหนวยงาน องคกร และประชาชน เชน ในโอกาสแจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจะไดหยิบยก
เรื่องความปลอดภัย และการปองกันอุบัติเหตุมาคุยกัน หรือการประชุมรวมกับหนวยงานในพื้นที่
แมจะเปนการประชุมหัวขอที่ไมไดเกี่ยวของ หากมีโอกาสก็จะไดหารือ ปรึกษา และพูดคุยกัน
เรื่องความปลอดภัย และปญหาอุบัติที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดความตอเนือ่ งในการรณรงค ปองกันและ
แกไขปญหาทีไ่ ดผลดีอีกทาง
สิ่งที่สะทอนถึงการใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัย และสรางความตอเนื่องในการทํางานนั่น
คือ การจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในแผนงานและโครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุอยาง
ชัดเจน โดยมีกิจกรรมในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรดานการบรรเทาสาธารณภัย การ
รณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล การรณรงคปองกันอาชญากรรมและยาเสพติด เปนตน
นอกจากนี้ยังไดผนวกเอาเรื่องความปลอดภัยไวในการสงเสริมสุขภาพในการดําเนินงานตาม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพราะหากขับขี่ไมปลอดภัย ไดรับอุบัติเหตุจากการใชถนนก็สงผล
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ตอสุขภาพ ยิง่ สุขภาพที่เปนเรื่องสุขภาวะดวยแลว การจัดสิ่งแวดลอมเชนถนนหนทาง การสราง
จิตสํานึกเรื่องความปลอดภัยบนทองถนนเปนสิ่งที่จําเปนตองทําควบคูกับการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน
ความสําเร็จของการปองกันอุบัติเหตุตอเนื่องยังมาจากการทํางานรวมกันอยางเปนเครือขายที่
เขมแข็ง มีความเขาใจ และการมีสวนรวมจากทุกฝายทุกคน ดวยการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการนี้ที่ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงาน องคกรและภาคประชาชน เกิดการ
“บูรณาการ” การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สามารถตอบสนองตอปญหาอยางตรง
จุดและไดผลสําเร็จ ยกตัวอยางการแกไขปญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากหมอกควันและควันไฟ จาก
การเผาวัชพืชเพื่อเตรียมพืน้ ที่เพาะปลูก การหาของปาของชาวบาน และธรรมชาติชวงหนาแลง
ซึ่งเปนปญหาที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่เพาะปลูกและมีปาผลัดใบบนดอยปุย
“แมวาเรื่องหมอกควันไมไดเปนสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุ แตก็รบกวน เปนอันตรายเพราะทํา
ใหทัศนวิสัยในการขับรถไมดี จึงไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานปองกันและ
ควบคุมโรคอบรมใหความรูแ กประชาชนเรื่องปญหาหมอกควัน และศูนยปองกันไฟปาในการ
ปองกันปญหาเรื่องนี้”
เครือขายยังชวยใหบรรลุผลตามมาตรการ 5E เชน การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) ก็ได
อาศัยเจาหนาที่ตํารวจในการเขมงวดกวดขันเรื่องวินัยจราจร การจับกุมผูกระทําผิด โดยพบการ
กระทําผิดตามกฎหมายจราจรทางบกทีพ่ บมากไดแก การดัดแปลงสภาพรถ ไมพกใบขับขี่ และ
ไมสวมหมวกนิรภัย หรือการประชาสัมพันธและการสรางกระแส (Education) นอกเหนือจากใช
ชองทางสื่อสารตางๆ แลว ยังไดรับความรวมมือกับทางโรงเรียนในพื้นที่เขาไปใหการอบรมดาน
วินัยจราจรใหแกนักเรียนเปนประจําทุกป รวมถึงการทีบ่ ริษัทเอกชนผูขายรถจักรยานยนตไดจัด
ฝกอบรมแกประชาชนที่จะสอบใบขับขี่ เพือ่ ใหเกิดความมั่นใจและความปลอดภัยในการใชรถบน
ทองถนน
ผลจากการดําเนินงานจัดการความปลอดภัยที่ครอบคลุมมาตรการทั้ง 5E นี้เอง อบต.ทาสายจึง
ไดรับรางวัลชนะเลิศ โครงการชุมชนรวมใจ สรางความปลอดภัยทางถนน ระดับองคกรปกครอง
สวนตําบล ประจําป 2549 ที่มอบใหโดยสภาวิศวกร ซึง่ สรางความภูมิใจใหแกทองถิ่นแหงนี้เปน
อยางมาก เปนสิ่งที่ยืนยันใหเห็นแลววา
ทาสายแหงนี้ไมเคย “สาย” เรื่องความปลอดภัย
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ประเภทเทศบาล
เรื่อง: กาฬสินธุ: เมืองไดโนเสารรักความปลอดภัย
โครงการเทศบาลสรางความปลอดภัย เทิดไท 80 พรรษา โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จ.
กาฬสินธุ

กระดูกไดโนเสารที่ไดรับการขุดพบ ณ ภูกุมขาว อ.สหัสขันธ จ.กาฬสินธุ ไดเปลี่ยนใหเมืองแหง
นี้กลายเปนเมืองไดโนเสาร แหลงทองเที่ยว และแหลงเรียนรูเจาสัตวโลกดึกดําบรรพที่สมบูรณ
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เทศบาลเมืองกาฬสินธุที่หางออกไปก็ไดรวม
ประวัตศิ าสตรที่นาภูมิใจอันนี้ ดวยการสรางเมืองที่มีการประดับประดาดวยไดโนเสาร บาง
กลายเปนตนเสาไฟฟา เปนรูปปนขนาดใหญในวงเวียน และที่สะดุดตาคือปายรณรงคปองกัน
และลดอุบตั ิเหตุรูปที่มีไดโนเสารเปนพรีเซนเตอรประกอบขอความตางๆ เชน “เคารพกฏจราจร”
“ใสหมวกกันน็อค” ตัวที่ยืนยิ้มหนาโรงเรียนอนุบาลแนะนําเด็กๆ ให “ขามถนนตรงทางมาลาย”
“เราขอปาย กกต.มาใชตอ ตอนนั้นเขาเอามารณรงคใหคนไปเลือกตั้ง พอเสร็จแลวเราขอไว มา
เปลี่ยนขอความในการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ” จาเอกภราดร เนตวงษ หรือ “จาดอน”
หัวหนางานรักษาความสงบ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เฉลยถึงที่มา และภารกิจของไดโนเสาร
เหลานี้ ซึ่งมิไดเปนประชาสัมพันธการทองเที่ยวเทานั้น แตชวยรณรงคปองและลดอุบัติเหตุ
ภายใตโครงการเทศบาลสรางความปลอดภัย เทิดไท 80 พรรษา ซึ่งตัวเขาเปนผูร ับผิดชอบใน
การดําเนินการ
จาดอนเลาวา ในการกําหนดดัชนีชี้วัด(KPI) โดยทั่วไป ผูเสียชีวติ ตองไมเกิน 6 คนตอจํานวน
ประชากร 4 แสนคน ซึ่งเมื่อคํานวณประชากรในเขตเทศบาลกาฬสินธุดัชนีชวี้ ัดอยูที่ไมเกิน 11
คน แตเพื่อเปนแรงผลักดัน กระตุนการทํางาน และสรางความทาทายมากขึ้นไดปรับให
ผูเสียชีวิตตองไมเกิน 6 คนตอป และจํานวนคดีอุบัตเิ หตุไมเกิน 9 คดี โดยนําขอมูลสาเหตุการ
ตายและการบาดเจ็บมาใชเปนฐานวิเคราะห วางแผน กําหนดรูปแบบและวิธีการในการแกไข
ปองกัน และลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
“จากการสํารวจขอมูลสถิตบิ ันทึกคดี พบวาการขับขี่รถมอเตอรไซคเปนสาเหตุการเสียชีวติ และ
บาดเจ็บมากที่สุด กลุมผูสญ
ู เสียสวนใหญเปนเยาวชน และผลจากการรณรงคชวงเทศกาลทั้งป
ใหมและสงกรานตทําใหอัตราการเสียชีวติ และบาดเจ็บลดลง แตกลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้นนอก
ชวงเวลาเทศกาล จึงตองปรับแผนการรณรงคที่ตองทําตอเนื่องตลอดทั้งป ไมใชเฉพาะเทศกาล
เทานั้น”
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โครงการรวมดวยชวยกันปองกันอุบัติเหตุ
แมกลุมเยาวชนเปนกลุมเสีย่ งแตหากใหการศึกษาแกเยาวชนเพื่อใหเกิดความตระหนักและ
จิตสํานึกเรื่องความปลอดภัย มีความรูความเขาใจเรื่องกฏจราจร ปายจราจร เครื่องหมายจราจร
ตางๆ และการขับขี่อยางปลอดภัย นาจะชวยลดความเสี่ยงและความสูญเสียในคนกลุมนี้ จึงได
ริเริ่มดําเนินโครงการรวมดวยชวยกันปองกันอุบัติเหตุ รวมกับสถานีตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ
จัดอบรมเรื่องวินัยจราจร การขับขี่ปลอดภัย และสรางจิตสํานึกแกนักเรียนในระดับ ปวช. และ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 6 แหง รวม 5 ครั้งในเวลาหนึ่งป
ในหลักสูตรการอบรมเยาวชนกลุมเปาหมายจะไดรับความรูเกี่ยวกับการจราจร (วินัยจราจร)
การปฐมพยาบาลเบื้องตนผูไดรับอุบัติเหตุ การขออนุญาตมีซึ่งใบขับขี่ และความรูเรื่องการใชรถ
ใชถนนอยางปลอดภัย สําหรับวิทยากรมาจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ไดแก สถานี
ตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานขนสงจังหวัดกาฬสินธุ และ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ
การอบรมแตละครั้งมีผูเขารวมการอบรม จํานวน 200 คน หลังเสร็จสิ้นโครงการจะมีผูผานการ
อบรม 1,000 คน ทุกครั้งผูเขาอบรมจะทําแบบประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งพบวา สวนใหญ
พอใจ ไดรับความรูเพิ่มมากขึ้นเรื่องการจราจร สามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชน นอกจากนี้
ยังมีขอเสนอเพิ่มเติมสะทอนความรูสกึ แบบเด็กๆ อยาง “ของกินนาจะใหเยอะๆ” “การพูดเฉยๆ
จะทําใหผูฟงเบื่อไดงายๆ” “ไมอยากอบรมนาน” ซึ่งจะไดนํามาปรับปรุงหลักสูตรการอบรมอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังไดเรียนรูที่จะพัฒนาโครงการตอไปจากความเห็นบางคนที่เสนอ
ไว ซึ่งคิดเชื่อมโยงออกไปวา “อยากใหโครงการนี้ขยายไปอบรมตามหมูบานตางๆ หรือโรงเรียน
รอบนอกดวย เพราะคนขางนอกตองเขามาในเมือง หากไมรูกฎจราจร เครื่องหมาย ปายจราจร
ตางๆ ก็จะทําใหเกิดอุบัติเหตุ”
“การฝกอบรมจะทําตลอดปรวมกับโรงเรียนในเขตเทศบาล อาศัยการทํางานรวมกันในเชิงบูรณา
การกับทุกภาคสวนเขามาเปนวิทยากรใหความรู และใชโรงเรียนเปนสถานที่ดําเนินการ ถือเปน
ทํางานเชิงรุกที่ลุยเขาไปในโรงเรียน สามารถเขาถึงกลุม เปาหมายทั้งเด็กและเยาวชนโดยตรง
ชวยประหยัดงบประมาณ โรงเรียนและนักเรียนไดตื่นตัวเรื่องความปลอดภัย บางแหงมีการสราง
แกนนําเยาวชนที่ผานการอบรมไปใหความรูแกเพื่อนๆ จัดกิจกรรม กลุมและชมรมรักความ
ปลอดภัยในโรงเรียน” จาดอนกลาว
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..............................
กุญแจความสําเร็จ
หลักสูตรการจัดการฝกอบรม ใหความรูและการสรางจิตสํานึกแกเยาวชนจะลดความ
เสี่ยงในคนกลุมนี้ ซึ่งตองจัดการอยางเหมาะสมและพอเพียง สามารถตอบสนองตอ
ความสนใจ พฤติกรรมการใชรถใชถนน และพื้นฐานทางดานจิตวิทยาวัยรุน หลักสูตร
ประกอบดวยความรูทวั่ ไปเรื่องความปลอดภัย วินยั จราจร กฎหมายที่เกี่ยวของ กิจกรรม
นันทนาการ การปฏิบัติจริง การสรางเสริมและการสนับสนุนเยาวชน โรงเรียน และ
สถาบันการศึกษาในทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการฝกอบรม การถายทอด การบรรจุ
ในหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่ขยาย
ผลลัพธเรื่องความปลอดภัยใหกวางขวางตอไป
...........................
โครงการฝกอบรมกูภัยทางถนน
“ผมใจหายหลายครั้งที่เห็นหนวยกูภัยเอกชนออกไปทํางาน แทนที่จะสรางความปลอดภัย
กลับไปสรางความไมปลอดภัยใหแกประชาชน” จาดอนสะทอนความรูสึกตอการกูภัยและ
หนวยงานกูภัย
ดวยเล็งเห็นปญหาดังกลาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน สามารถลดความสูญเสียชีวิต
และทรัพยสินแกประชาชนไดอยางแทจริง ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดจัดโครงการฝกอบรม
การกูภัยทางถนนขึ้น โดยมีผูรวมฝกอบรม ไดแก พนักงานดับเพลิง พนักงานเทศกิจ เจาหนาที่
จากมูลนิธิตางๆ รวมทั้งอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร.) เพื่อใหคนเหลานี้ไดมีความรู
และทักษะในการชวยเหลือผูประสบอุบตั เิ หตุอยางถูกวิธี และการปฐมพยาบาลเบือ้ งตนแก
ผูบาดเจ็บในที่เกิดเหตุหรือในชุมชน
ตารางฝกอบรมประกอบดวยการบรรยายและการฝกปฏิบัติจริง ไดแก วิชากฎหมายอาญา
วิชาการจัดการจราจร วิชาการเคลื่อนยายชวยเหลือผูประสบภัย และวิชาการใชเครื่องมือกูภัย
ไมเพียงแตหนวยงานกูภัยเทานั้นที่ไดรบั การฝกอบรม ทางเทศบาลไดมีการจัดฝกอบรม
พนักงานขับรถยนตและเครือ่ งจักรกลทุกประเภทของเทศบาล เพราะเปนหนวยงานที่มีรถยนต
รถบรรทุก รถดับเพลิง ตลอดจนเครื่องจักรกลจํานวนมาก ผูขับรถเหลานี้ควรมีความรูเรื่องกฎ
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และวินัยจราจร เพื่อใหเกิดความปลอดภัยทั้งแกคนขับเอง ประชาชนรวมทาง และทรัพยสินของ
ทางราชการ โดยเนนการใหความรูกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ.2522 กฎหมายวาดวยการ
ละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2539 กฎหมายที่เกี่ยวดวยการประกันภัย ตลอดจนความรับ
ผิดทางดานวินัย
...............................
กุญแจความสําเร็จ
การปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุอยางมีประสิทธิภาพตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู
ความเชีย่ วชาญ สามารถปฏิบัติงานดวยความมั่นใจ ถูกตอง และถูกวิธี ซึ่งตองไดรับการ
สนับสนุนดานการฝกอบรมที่จําเปน การพัฒนาความรูใหหลากหลายและเพิ่มทักษะดาน
การปฏิบัติงานอยูเสมอ
..............................
การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
สิ่งที่ตองดําเนินการควบคูไปกับการสรางจิตสํานึกภาคสมัครใจ จําเปนตองมีภาคบังคับดวยการ
ใชกฎหมายอยางเครงครัด ซึ่งทางงานจราจร สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองกาฬสินธุเอาจริงเอา
จังเรื่องการสวมหมวกนิรภัย อยางตอเนื่อง โดยจะเจาหนาที่ตํารวจประจําสี่แยก จุดตรวจตางๆ
และบริเวณทีม่ ีการจราจรคับคั่ง ชวงแรกที่เขมงวดเรื่องวินัยจราจรทําใหตํารวจถูกรองเรียนจาก
ผูปกครองนักเรียนและประชาชนเพราะไมพอใจที่ไปจับลูกหลานเขา บางคนแคไปตลาด หรือขับ
ขี่ระยะสั้นๆ จาดอนเลาวา ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการรณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุไดหยิบประเด็นนีข้ ึ้นมาคุยกัน ทางตํารวจชี้แจงวา เขาใจถึงความไมพอใจของ
ประชาชน แตเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง มองถึงภาพรวมที่
ประชาชนจะไดรับความปลอดภัย ลดการเสียชีวติ และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งเปน
ประโยชนมากกวา ยิ่งในระยะยาวที่ประชาชนจะปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจรโดยอัตโนมัติ จึงเห็น
ควรดําเนินการตอไป และการเอาจริงจังดังกลาวสงผลใหสถิติการจับกุมผูไมสวมหมวกนิรภัย
ลดลง จากในป 2549 จํานวน 4,319 ราย พอในป 2550 มีจํานวน 2,439 ราย หรือลดลงรอยละ
56.47
.......................................................
ลอมกรอบ 1
ธนาคารหมวกกันน็อคเพื่อนองไมหิวจน “น็อค”
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จาดอนเลาวา ผลจากการเขมงวดกวดขันการสวมหมวกนิรภัย มีนักเรียน นักศึกษาถูกจับและ
เสียคาปรับ ทําใหบางคนไมมีเงินกินขาว ไมมีเงินซื้ออุปกรณการเรียน เกิดความเดือดรอนกันทั่ว
หนา จนผูปกครองนําเรื่องรองเรียนเทศบาล แมวาจะเปนเรื่องที่นาเห็นอกเห็นใจ และควรจะอ
ลุมอะหลวยใหแกนักเรียน แตทางตํารวจชี้แจงวา หากอนุโลมแกคนกลุมใดแลว คนอื่นๆ จะอาง
วาเปนการเลือกปฏิบัติ สงผลกระทบตอภาพรวมการบังคับใชกฎหมายจราจร คนจะไมเชื่อฟง
ไมยําเกรง และไมตระหนักตอความปลอดภัยในชีวติ ตนเองและผูอื่น เทศบาลไดเสนอแนวทาง
และวิธีการจัดหาหมวกกันน็อกชวยเหลือนักเรียน
อยางไรก็ตาม เนื่องจากจํานวนหมวกที่จดั หาไดไมพอตอจํานวนนักเรียน จึงเรียกประชุมคณะครู
ในโรงเรียนนํารองมาระดมสมองหาแนวทางแกไข ก็ไดแนวคิดวาควรนํามาเปนหมวกสวนกลาง
ใหยืมใช ซึ่งตองมีการควบคุม กํากับดูแลการยืม-คืน และบํารุงรักษา ทําใหนึกถึงรูปแบบของ
ธนาคาร จึงกลายเปน “ธนาคารหมวกกันน็อค” เพื่อบริการยืน-คืนหมวกกันน็อคแกนักเรียน โดย
เปดใหบริจาคเพิ่มเติมไดเพือ่ ประโยชนสวนรวม ปจจุบันธนาคารหมวกกันน็อคไดดําเนินการแลว
ในโรงเรียนมี 4 แหง ไดแก โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยา
สัย และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ เชื่อวานาจะบรรเทาปญหาและความเดือดรอนของนักเรียน
และผูปกครอง ขณะที่ไมสงผลกระทบตอการเขมงวดกวดขันดานวินยั จราจร
...................................................................
นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบจํากัดความเร็ว การติดตั้งปายกําหนดความเร็วในชุมชนและถนน
สายตางๆ ในเขตเทศบาล การตั้งจุดตรวจในชวงเทศกาล และในชวงเวลาปกติ รวมถึงการ
ลงโทษผูกระทําผิดและถูกคุมประพฤติในคดีขับขี่รถขณะมึนเมาสุรา
จาดอนเลาวา ผูที่ถูกคุมประพฤติจะตองเขารับการอบรมความรูเรื่องกฎจราจร โทษของการดื่ม
แลวขับ และทํางานบริการทางสังคม เชน กิจกรรม “ทําความดีเพื่อแผนดิน” ของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุรว มกับผูถูกคุมประพฤติตีเสนจราจรบนขอบทาง ทาสีรั้วใหกับโรงเรียนทุกโรงเรียนใน
เขตเทศบาล และเดินรณรงคขับขี่ปลอดภัย เพื่อจะเตือนสติทั้งตัวผูกระทําผิดวาตอไปจะขับขี่
ดวยความระมัดระวัง ดื่มไมขับ และกระตุน จิตสํานึกผูอื่นขับขี่อยางปลอดภัย ดวยตัวอยางจริง
ของผูกระทําผิด เพราะหากละเลย ประมาท ขาดวินัยและไมปฏิบตั ติ ามกฎจราจรเสียแลว โชคดี
ไมเสียชีวติ หรือบาดเจ็บไปซะกอนก็ตองไดรับโทษดวยการบําเพ็ญประโยชนและบริการทาง
สังคมเชนนี้
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...............................
กุญแจความสําเร็จ
การบังคับใชกฎหมายตองกระทําอยางเขมงวดและเครงครัด เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบตั ิ
โดยตระหนักถึงผลลัพธทจี่ ะเกิดขึ้นในภาพรวมและประโยชนสงู สุดที่ประชาชนจะไดรับ
จากการ “บังคับ” จะเปลี่ยนเปนการสมัครใจและมีวินัยดวยตนเองอยางอัตโนมัติ แมวา
คนใสหมวกนิรภัยเพราะกลัวตํารวจมากกวากลัวอุบัติเหตุ แตในระยะยาวเขาจะเรียนรู
ถึงความสําคัญและความจําเปนของสิ่งนี้ ถือเปนความรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยทัง้
ตอตนเองและสังคมโดยรวมอีกดวย
............................
การแกไขปรับปรุงถนนใหมีความปลอดภัย
ในดานการปรับปรุงวิศวกรรมจราจร ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดขอความรวมมือจากศูนยวิจยั
การขนสง ภาควิชาวิศวกรรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ออกแบบ
จัดระบบจราจรบริเวณเจ็ดแยกหนองแซง ซึ่งเปนจุดเชื่อมถนนสําคัญ 5 สาย มียวดยานแลนผาน
ดวยความเร็วสูง ประกอบกับขาดการจัดระบบจราจรตามหลักดานวิศวกรรมจราจร ระดับของผิว
จราจรแตกตางกัน สภาพแวดลอมและภูมิทัศนไมเหมาะสม ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอ ยครั้ง
ทางมหาวิทยาลัยขอนแกนไดนําหลักวิศวกรรมจราจรมาใชในการปรับปรุงเจ็ดแยกหนองแซง
ไดแก
1. การลดความขัดแยงทางจราจร เพื่อลดความเสี่ยง และความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ
2. การลดความเร็วของยวดยานที่วิ่งเขาสูท างแยก
3. การลดผลกระทบสิ่งแวดลอม เชน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง
4. การปรับปรุงภูมิทัศน
ผลจากการปรับปรุงดังกลาวชวยแกปญหาการจราจรที่เกิดขึ้น สามารถลดอุบัตเิ หตุจากเดิมที่
เกิดทุกวัน เหลือนอยและไมเปนคดี จนแทบจะไมมีเลย นอกจากนี้ยังไดสํารวจบริเวณอื่นๆ ที่มี
ปญหาจราจรในเขตเทศบาล จากนั้นฝายชางเขามาดําเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามหลัก
วิศวกรรมถนน
อยางไรก็ตาม การปรับปรุงที่ตองใชงบประมาณการปรับปรุงเปนจํานวนมาก เรียงลําดับกอนหลังความเรงดวน ในบริเวณที่มีปญหาฝายที่เกี่ยวของจะมารวมกันวิเคราะหวา ปญหาเกิดจาก
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อะไร และจะแกปญหาไดอยางไร ทั้งนี้การปรับปรุงอาจไมตองใชงบประมาณทุกครั้งไป ขึ้นอยู
กับสภาพปญหานั้นๆ เชน บริเวณหนาโรงเรียนที่มีอุบัติเหตุบอย พบวา การจราจรคับคั่งมาก
เพราะผูปกครองมาสงนักเรียน และตอนเย็นชวงหลังเลิกเรียน วิธีการแกปญหาคือการใช
พนักงานเทศกิจ และ อพปร. เขามาชวยเหลืออํานวยความสะดวก ภายใตโครงการ “พานองขาม
ถนน”
“อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นเวลาเรงดวน คือระหวางเวลา 06.00-08.00 น. และเวลา 15.00-17.00 น.
โดยมีจุดเสี่ยงในบริเวณถนนหนาโรงเรียน สถานศึกษาตางๆ ที่มีนกั เรียน นักศึกษาใชรถเปน
จํานวนมาก จะตองใชเจาหนาที่คอยชวยเหลืออํานวยความสะดวก จัดการจราจร สรางใหเกิด
ความปลอดภัยแกชีวติ และทรัพยสิน ซึ่งเจาหนาที่ทั้งพนักงานเทศกิจและ อปพร.จะตองผานการ
อบรมความรูแ ละทักษะการจัดการจราจร และการใชสญ
ั ญาณจราจรอยางถูกตอง”
การชวยเหลือฉุกเฉิน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประชาชนสามารถติดตอเรียกใชบริการไดที่หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งไดแก
199, 1559, 1669 และ 043-813000 ตลอด 24 ชั่วโมง หลังจากเจาหนาที่วิทยุรบั แจงเหตุ
นําเสนอผูบังคับบัญชาใหทราบและพิจารณาสั่งการ ชุดปฏิบัติการเตรียมพรอมการใหบริการ
และออกปฏิบตั ิงานหลังไดรับการติดตอแจงเหตุจากศูนยสั่งการ (เขตเมือง) ภายใน 3-5 นาที
และถึงที่เกิดเหตุ 10-15 นาที จากนั้นรายงานสถานการณไปยังศูนยสงั่ การ และนําสงผูบาดเจ็บ
สงโรงพยาบาลในทันที
การพัฒนาชุดกูภัยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จาดอนเลาวา ไดผนวกแนวคิดบริการการแพทย
ฉุกเฉินกับโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งทีมกูภัย รวมเปน “กูชีพกูภัย บริการการแพทยฉุกเฉินใน
ชุมชน” เพราะลักษณะงานใกลเคียงกัน แตเพิ่มศักยภาพมากขึ้นในการดูแลผูที่ไดรับบาดเจ็บใน
ที่เกิดเหตุ เพือ่ ชวยลดการบาดเจ็บและความสูญเสียทีเ่ กิดขึ้นจากการเคลื่อนยายคนในที่เกิดเหตุ
ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการคือปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือที่เรียกติด
ปากกันวา “ดับเพลิง”
“ดับเพลิงเปนหนวยงานที่มีความพรอม ทางเทศบาลไดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
เชน การจัดซื้อเครื่องตัดถางไฮดรอลิก ซึ่งเปนอุปกรณที่ทันสมัย ใชงานไดงาย ยิ่งกรณีที่เกิดเหตุ
รุนแรงโดยเฉพาะผูบาดเจ็บติดอยูในตัวรถ จะสามารถนําตัวออกมาไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้
สงบุคลากรเขารวมอบรมเรื่องระบบบริการการแพทยฉกุ เฉิน เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ
ใหแกทีมทํางานชวยเหลือผูประสบภัย สามารถลดอัตราการตาย ความพิการและความสูญเสีย
กรณีอุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉิน”
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สองเทาปนรักษาความปลอดภัย
สําหรับในยามปกติ การดํารงชีวิตประจําวันทัว่ ไป ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุก็จะ
ไดรับการดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน และ “อุนใจ” กับการตรวจตรา สอดสองดูแล
ลูกหลาน เยาวชน มิใหมั่วสุมทําผิดกฎหมาย ไปจนถึงรับเรื่องรองทุกข ปญหาในชุมชนตั้งแต
เหตุฉุกเฉินตางๆ ไฟไหม รถชน วัวหาย ผัวเมียทะเลาะกัน จนกลายเปน “ขวัญใจ” ของ
ประชาชน ชื่อของพวกเขาอยางเปนทางการคือ “สายตรวจจักรยาน”
..........................................................................
ลอมกรอบ 2
สายตรวจจักรยาน อัศวินแหงลุมน้ําปาว
ความยากลําบากในการใชชีวติ ที่มากขึ้นตามแรงหมุนของระบบเศรษฐกิจของสังคม สงผล
กระทบตอวิถชี ีวติ ของแตละคนในระดับแตกตางกัน ยิ่งสถิติคดีอาชญากรรมลักวิ่ง ชิง ปลนที่เพิม่
สูงขึ้น ชีวติ เหมือนถูกภัยคุกคามสะกดรอยตลอดเวลา สิ่งที่พอทํากันไดคือ คอยเตือนตนเองและ
คนในครอบครัวใหระมัดระวังตัว ไมประมาท การหวังจะพึ่งอัศวินขีม่ าขาวในวิกฤตการณคับขันดู
เหมือนจะมีแตในนิยายเทานั้น
ขณะที่ฟากหนึ่งในดินแดนลุมน้ําปาว จังหวัดกาฬสินธุ นอกจากการดูแลความปลอดภัยในมือ
ของตนเองแลว ยังไดอีกหลายรอยมือของชาวบานกลุมใหญที่รวมแรงรวมใจดูแลความปลอดภัย
ใหกับชุมชน ทุกคนภูมิใจในการทําหนาที่สายตรวจจักรยาน ผูเปนฉากหลังของความสุขสงบที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ที่นี่เปนแหงแรกของประเทศไทยทีท่ ุกค่ําคืนชาวบานจะพบเห็นเหลา อปพร. ใชจักรยานออก
ตรวจตราความปลอดภัยไปตามชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาล เชนเดียวกับคืนนี้
เลิกแถว! เฮ!
สิ้นเสียงตรวจแถว อปพร.ทีเ่ ขาเวรเปนสายตรวจ ก็ไปจัดแจงเตรียมอุปกรณและตรวจเช็คความ
พรอมของจักรยานกอนออกปฏิบัติหนาที่
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"งานหลักของสายตรวจจักรยาน คือการรักษาความปลอดภัยใหกับพี่นองในชุมชนยามค่ําคืน
โดยจะออกตรวจไปตามตรอก ซอก ซอยตางๆ ในเขตเทศบาล เพื่อคอยสอดสองดูแลปองกัน
ปญหาตางๆ ไมวาวัยรุนเมาเหลาทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉินตางๆ รวมทั้งการรับรอง
ทุกขจากพี่นองในชุมชน เมื่อประสบเหตุรา ยแรงก็จะวิทยุแจงมายังแมขาย เพื่อประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของใหเขาไปจุดเกิดเหตุอยางรวดเร็ว" จีระพงษ ชิน้ ฮะงอ ประธาน
คณะกรรมการอาสาปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัดกาฬสินธุพูดถึงหนาที่หลักของสายตรวจ
จักรยาน
ที่นี่มีสมาชิก อปพร. ถึง 803 คน จึงเปนเครือขายที่แทรกซึมอยูทุกชุมชน คอยเปนหูเปนตา เมือ่
เกิดเหตุรายตางๆ ก็จะแจงมายังศูนยรับแจงเหตุ นับเปนกลไกสําคัญที่ชวยสรางความปลอดภัย
ใหแกชุมชน
พลันพระอาทิตยตกดิน อปพร.ที่มหี นาที่เปนสายตรวจจักรยานจะมาพรอมกัน ณ ที่ทําการศูนยฯ
เพื่อตรวจแถว และแจงภารกิจ ซึ่งในแตละคืนจะมีเจาหนาที่ออกตรวจตราความสงบเรียบรอย 9
นาย ขี่จักรยานไปตามเสนทางตางๆ ในเขตเทศบาล โดยมีจุดตรวจหรือตูแดง 36 จุด กระจาย
อยูในจุดเสี่ยงตามชุมชนตางๆ ทั้ง 14 ชุมชน กวาจะเสร็จสิ้นภารกิจก็เปนเวลาประมาณหนึ่ง
นาฬิกาของวันใหม
"พวกปาจะขี่จกั รยานออกตรวจไปพรอมๆ กัน เพื่อความปลอดภัย เพราะบางครั้งเจอวัยรุนเมา
หลาแลวพูดคุยตักเตือนไมรูฟงหรือประสบเหตุรายจะไดคอยชวยเหลือกัน ชุมชนไหนอยากให
ติดตั้งตูแดงในจุดเสี่ยงก็แจงมา เราจะพิจารณาแลวไปติดตั้งให โดยไมคิดคาใชจาย" สวัสดิ์ ภูผิว
งาม อายุ 68 ป อปพร. จากชุมชนโพธิ์ไทรเลาใหฟง
นาสนใจที่ อปพร. สวนใหญเปนผูสูงอายุ แตกลับสงผลดีตอการปฏิบตั ิหนาที่มากกวา เพราะ
ในทางกลับกันความเปนพี่ ปา นา อา ทําใหชาวบานซึ่งเปนเสมือนลูกหลานใหความ
เกรงอกเกรงใจ จุดนี้เองที่ทําใหสามารถไกลเกลี่ยแกปญ
 หาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดงาย เพราะ
บอยครั้งการแกไขปญหาของตํารวจดวยการปราบปรามมักไมไดผล ตองอาศัยความเปนคนใน
ชุมชนเดียวกันเขาไปพูดคุยทําความเขาใจ ลักษณะนีจ้ ึงเปนการแกปญหาดวยวิธกี ารปองปราม
ที่ไดผลเปนจริง
“เราจะใชวิธีการพูดจาดีๆ ดวยเหตุผลกับเขา โดยการเตือนกอน บอกเขาวาจะฟงหรือไมฟง จะ
เลิกหรือไมเลิก สวนใหญจะวางาย เพราะเขารูจักเรา บางคนก็ลูกหลานเราเองแทๆ แตถาเปน
ตํารวจเขาไมคอยพูดคุย จะจับกุมทันที ซึ่งเปนวิธที ี่ระงับเหตุได แตแกปญหาไมได” สวัสดิ์ ภูผิว
งาม กลาว
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กวาจะมาเปน อปพร. ไมใชเรื่องงาย ตองผานการฝกอบรมดานรางกาย ดานจิตใจ ระเบียบวินัย
แมจะไมหนักหนาแตสิ่งสําคัญตองอาศัยน้ําใจรักชุมชน เพราะการอาสาไมไดผลตอบแทนเปน
เงินทอง ทั้งตองเสียสละเวลาคอยสอดสองดูแลชุมชนตนเอง เพื่อสรางจิตสํานึกการมีสวนรวม
อันเปนหนทางไปสูภูมิคุมกันทางสังคมที่เขมแข็ง
“รูสึกภูมิใจมาก มันเปนโอกาสเล็กๆ ของคนจบแค ป. 4 ที่ไดชวยชาติ ถึงจะไมมีเงินเดือนก็ชาง
เครื่องแบบเราก็ตองตัดกันเอง เพราะเราคิดแบบสบายใจวาเราไดชว ยเหลือชาวบาน ชวยแบง
เบาภาระของเจาหนาที่ เปนการทํางานที่ไดประสบการณ ความรู ที่หาจากที่อื่นไมได” จวง จง
บรรจบ อปพร. ในวัย 72 ป กลาวดวยความภูมิใจถึงสิ่งที่ทํา
สายตรวจจักรยานยังนับเปนแนวคิดที่เขากับยุคโลกรอนไดเปนอยางดี เพราะประหยัดไมตองใช
น้ํามัน ไมกอมลพิษ ดูแลรักษางาย และยังเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง นางรัตน สุวรรณชาติ
หรือปารัตน อายุ 61 ป อปพร. เปนคนหนึ่งที่ไดประโยชนจากการเปนสายตรวจจักรยาน เลาวา
เมื่อกอนสุขภาพไมคอยแข็งแรง แตพอสามีชวนใหมาเปนสายตรวจจักรยานสุขภาพก็ดีขึ้นมาก
ไมตองเขาออกโรงพยาบาลเหมือนกอน
"เมื่อกอนน้ําตาลในเลือดสูงมาก ความดันโลหิตปาสูงสามรอยกวา แตตอนนี้ลดเหลือแคหกสิบ
เจ็ดสิบ เพราะไดออกกําลังกาย ขาแขงก็ดีขึ้น แรกๆ ทางบานก็เปนหวง แตพอเห็นสุขภาพดีขึ้น
จากที่เคยหามไมใหมา ตอนนี้ถาวันไหนไมไดเขาเวรลูกก็จะถามวาวันนี้ไมออกตรวจหรือ"
ปารัตน ยังแอบกระซิบอีกวา "เวลาไปตามชุมชนตางๆ ชาวบานเขาดีใจ และอุนใจที่เห็นอปพร.
มาลงเวลาตามจุดตรวจ เขาวายายอยาลาออกนะ อยากใหยายมาทุกวัน เพราะวัยรุนแถวนี้เขา
เชื่อฟงยาย จนเดี๋ยวนี้ถาใครถามวาปาทํางานอะไร ก็จะตอบวากลางวันเลี้ยงหลาน กลางคืน
ตรวจผับ"
การทํางานที่ใกลชิดชุมชนทําใหสายตรวจจักรยานกลายเปนขวัญใจของชาวบาน ทําใหหลายคน
เขามาขอสมัครเปน อปพร. เพราะอยากเปนสายตรวจจักรยาน จนเครือขาย อปพร. ขยายตัว
อยางรวดเร็ว
การทํางานของสายตรวจจักรยานจึงสะทอนชัดถึงสิ่งที่ชมุ ชนไดรับ วิธสี รางการมีสวนรวมเชนนี้
คือกิจกรรมของชาวบานในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ที่มุงหวังรักษาความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพยสินอยางไดผลตามวิถีทางของชุมชน ไมใชเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แตเปนเรื่องของทุก
คนที่ตองชวยกัน
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เชนเดียวกับรางกายจะใหแข็งแรงก็ตองเริ่มจากภายใน ออกกําลังกายเปนประจํา การสราง
จิตสํานึกของคนที่นี่ก็บงบอกแลววาชาวบานเลือกที่จะอยูกันอยางไรในสภาพสังคมที่บีบคั้น
............................................................................................
จาดอนเลาวา โครงการนี้เริ่มจากทางผูบริหารใหทางเจาหนาที่คิดโครงการกิจกรรมเพื่อสราง
ความปลอดภัยแกประชาชน ไดเสนอความคิดเรื่องสายตรวจจักรยาน เพราะเห็นวาสามารถ
ตอบสนองตอการดูแลความปลอดภัยชีวติ ทรัพยสินของตนเองและชุมชนในเขตพืน้ ที่เมือง การ
ทํางานตอนกลางคืนจะไมเกะกะ กีดขวางการจราจร และไมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติแหตุ ที่สําคัญ
ประหยัดคาใชจาย และลดมลภาวะ โดยกลุมคนที่เหมาะสมเขามาทํางานนี้คือ อพปร. เพราะเปน
กลุมคนในชุมชนที่ไดรับการฝกอบรมการบรรเทาสาธารณภัย และตองฝกอบรมทบทวนทุกป
“สายตรวจของตํารวจ จะตรวจทั่วไป ไมทวั่ ถึง เพียงพอตรอกซอยซอยจํานวนมากในเขต
เทศบาล ยิ่งการใชรถยนตตรวจลําบาก เลยคิดถึงการปน จักรยานเพราะซอกแซกและซอนซอน
ตามตรอกไดดี อยางนอยประชาชนที่เห็นสายตรวจ ก็จะรูสึกถึงความปลอดภัย ไดมีที่พึ่งยาก
วิกาล หรือในสถานการณฉุกเฉิน รวมถึงจะเปนกําลังสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจ
ดวย”
...................................
กุญแจความสําเร็จ
การสรางการมีสวนรวม เปดพื้นที่ใหคนและชุมชนเขามามีบทบาทและรับผิดชอบในการ
ดูแลความปลอดภัย ชวยแกไขปญหาและชองวางในชุมชนซึ่งหนวยงานราชการเขาไป
ดูแลไมทวั่ ถึง สามารถแบงเบาภาระงานของเจาหนาที่ เกิดการจัดการความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองตอปญหาภายในชุมชนไดดี และสรางจิตสํานึก
รับผิดชอบเรือ่ งความปลอดภัยรวมกัน
...................................
แรลลี่สกายแลป
แมวา อุบัติเหตุสวนใหญจะมาจากขับขี่รถมอเตอรไซค และรถยนต พบวา ความสูญเสียเกิดขึ้น
จากสามลอเครื่อง หรือสกายแลป รถเครือ่ งบริการในเขตเทศบาล จาดอนเห็นวา คนขับขาด
ความระมัดระวัง ทั้งจากพฤติกรรมและความสามารถในการขับขี่ ยิ่งกลางคืนอันตรายมาก
เพราะรถเหลานี้ไมมีสัญญาณไฟเตือน ซึ่งไดทําโครงการขอรับบริจาคแผนซีดีเพื่อนํามาติดแทน
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สัญญาณไฟ แตถึงแกไขไดแลว ถาคนขับเขายังขาดจิตสํานึก ยังไมมีความรูเรื่องกฎจราจร การ
ขับขีท่ ี่ถูกตอง จึงคิดจัดกิจกรรมเพื่อดึงกลุมเสี่ยงเขามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แลวก็มาลงตัว
ดวยการจัดแรลลี่ แบงเปนภาคเชาใหความรูเรื่องกฎจราจร การใชรถใชถนน และการตรวจ
สภาพรถ สวนภาคบายเปนการแขงขันแรลลี่สกายแลป
“กอนทําไปทดลองเชาสามลอมาคันหนึ่ง พาไปสถานที่ตางๆ บอกเขาวาอยาขับเร็ว ขับปกติที่
คิดวาปลอดภัยไปตามจุดตางๆ พอครบรอบที่กําหนดไว จับแวลา ไดเวลาแลว กําหนดเวลาแต
ละจุด มีจุดพักหนึ่งนาที เพื่อใหตอบคําถามเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และแหลงทองเที่ยว เพราะตอไป
กาฬสินธุจะเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ การแขงนี้แขงเวลา ไมใชแขงความเร็ว ดังนั้นขับเร็วตัด
คะแนน ขับชาไดคะแนน แตถาตรงตามเวลาดวย จะไดพิจารณาใหรางวัล”
ผลจากการจัดแรลลี่พบวา ผูท ี่ผานการอบรมและไดรวมการแขงขันจะขับรถดวยความระมัดระวัง
ขึ้น ทั้งนี้สามลอบางคันที่ไมสามารถแขงขันได เพราะขาดการบํารุงรักษา และการตรวจสภาพรถ
เปนสิ่งเตือนใจใหเขาตองเอาใจใสสภาพรถกอนจะนําออกมาขับขี่
“ผูเขารวมเกือบรอยคัน ซึ่งสมัครใจเขารวมงาน ชวงทายการอบรมที่เปนวิทยากรเองไดกลาถึง
วัตถุประสงคจริง ๆ ที่ตองการนั่งคุยกันวา ปญหาของความไมปลอดภัยคืออะไร ปญหาสามลอ
เองก็คืออะไร สวนใหญเขาวา ตองการความรู และการอบรมเพื่อสรางจิตสํานึกแบบนี้ และได
แลกเปลีย่ นประสบการณ ปญหาที่ทําใหตองวิ่งรถเหมือนกับจะเหาะ วาตองการรีบหาเงิน สง
ผูโดยสารเสร็จกลุมหนึ่ง ตออีกกลุมหนึ่ง ยิ่งใชเวลานอย ยิ่งไดเงินมาก ก็เปนสิ่งที่ตองหาทาง
ชวยเหลือควบคูไปกับการเครงครัดวินัยจราจรดวย”
การประชาสัมพันธ รณรงค และสรางจิตสํานึกผานสื่อตางๆ
สิ่งที่สะดุดตาและดึงดูดความสนใจผูสัญจรในเขตเทศบาลเมือง นั่นคือ รูปวาดไดโนเสารใน
อิริยาบถตางๆ บางขับมอเตอรไซค บางขับรถเกง และบางตัวก็ถือปายใหเคารพกฎจราจร ซึ่ง
เปนไอเดียสรางสรรคในการนําของเหลือใชหลังการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)
จังหวัด มาดัดแปลงเปนปายรณรงคที่นารัก สื่อสารความหมาย กระตุนเตือนเรื่องความปลอดภัย
ไดใจความชัดเจน นอกจากนี้ยังมีปายรณรงคขับขีป่ ลอดภัย เมาไมขับ หรือ “เมาแลวขับ ถูกจับ
แน” ที่ไดรับการสนับสนุนจากรานคาพาณิชยและผูประกอบการในเขตเทศบาล โดยเฉพาะ
ในชวงเทศกาลสงกรานตจะพบเห็นปายรณรงคเชนนี้กระจายตามถนนสายตางๆ
“อยางนอยมันจะไดชวยเตือนสติ และกระตุนจิตสํานึก เพราะความประมาทเพียงเสีย้ ววินาทีนํา
ความสูญเสียมากอยางคาดไมถึง ดังนั้นหากจะมีสักเสี้ยววินาทีไดมองเห็นปายนี้จะชวยให
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ระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งหมายถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดวย” จาดอนกลาวถึงความ
พยายามในการใชสื่อรณรงค
ไมใชแคปายขนาดใหญที่ติดตั้งตามถนน สี่แยก และเขตชุมชนตางๆ สังเกตใหดีจะเห็นสติ๊กเกอร
สีเหลืองสะทอนแสงเขียนขอความ “เบิ่ง...แงง ความปลอดภัย” แปลเปนภาษาภาคกลางวา “ใส
ใจ ความปลอดภัย” แปะอยูตามรถแทบทุกชนิด การติดแปะสติ๊กเกอรนี้มีทั้งอยูดานหนา
ดานหลัง หรือดานขาง ตามอัธยาศัยของเจาของรถ นับเปนอีกผลงานการรณรงคลดอุบัติเหตุ ซึ่ง
สามารถเคลื่อนที่ไปไดทุกแหง สะทอนถึงความตั้งใจที่จะชวยเตือนใจแกผูขับขีท่ ั้งหลาย ไมวาจะ
เปนเจาของรถ หรือผูรวมทาง
“เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสาร ขอมูล และความรูเรื่องการปองกันอุบัติเหตุ เรามีการ
ประชาสัมพันธผานชองทางหลากหลาย ทั้งทางโทรทัศน เสียงตามสาย หอกระจายขาวในชุมชน
อินเตอรเน็ต รวมถึงจดหมายขาว วารสารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ”
..............................................
กุญแจความสําเร็จ
การประชาสัมพันธ การรณรงคสรางจิตสํานึกเรือ่ งความปลอดภัยตองมีความตอเนือ่ ง
รวมสมัย และสอดคลองกับสถานการณปญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งตองมีความหลากหลายใน
การดําเนินการ ทั้งชองทางการสื่อสาร รูปแบบและวิธีการ มีความคิดสรางสรรคและ
พัฒนาเพื่อดึงดูดและสรางแรงจูงใจอยูเสมอ
และควรไดทบทวนและประเมินผลการ
ดําเนินงาน นําไปสูการกําหนดแนวทางที่มีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต
...............................................

การประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน
ระยะแรกของการปองกันและลดอุบตั ิเหตุ เปนการทํางานรวมกันระหวางเทศบาลเมืองกับ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชว งปใหม ตอมา
ไดกลายเปนโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธานกรรมการดําเนินโครงการ เกิดการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของเขา
มาเปนกรรมการเพิ่มขึ้น เชน ตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงานขนสงจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด ทําใหการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพและ
สามารถแกไขปญหาจราจรไดอยางแทจริง
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“เทศบาลเมืองโดยฝายงานรักษาความสงบไดรับความไววางใจใหเปนแมงานเรื่องนี้ ถือวาเปนผู
ประสานใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่น โดยหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ชมรมที่
ตองการสนับสนุนกิจกรรม โครงการหรือเขารวมการรณรงคปองกันและลดอุบตั ิเหตุ สามารถ
ติดตอผานทางเทศบาลได การมีแกนหลักเชนนี้ไดแตกกิจกรรม และตอยอดงานหลากหลาย
เชน การจัดอบรมรวมกับชมรมเหยื่อเมาแลวขับ หรือประกันกลางเขามาประสานตองการจัด
อบรมเรื่องประกันภัย เรียกวา เดือนหนึ่งๆ แทบจะไมวา งเวนจากการทําโครงการ ยิ่งทาง
ผูบริหารใหไฟเขียวในการทํางาน ทําใหสามารถขยายงาน สรางเครือขาย และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทํางานไดมากขึ้น”

ทิศทางความปลอดภัยในอนาคต
“อยากใหชุมชนไดเขามามีสวนรวม สรางความปลอดภัยดวยตัวเขาเอง” จาดอนมองทิศทาง
อนาคต
สิ่งที่เขาขยายความตอมานัน่ คือความปลอดภัยตองเริ่มที่ชุมชน เพราะชุมชนแตละแหงแตกตาง
กัน สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทางสังคมและวัฒนธรรมตางกัน ดังนั้นการจัดการเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยยอมแตกตางกันไปดวย เปนไปไมไดเลยวา รูปแบบการจัดการความปลอดภัยแบบใด
แบบหนึ่งจะเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองกับปจจัย เงื่อนไข และปญหาภายในของชุมชน
นั้น จําเปนตองริเริ่มดําเนินการดวยตัวพวกเขาเอง
“การดําเนินการจากฝายเราไมสามารถประสบความสําเร็จได ประชาชนตองลุกขึ้นมาทําเอง
เวลานั้นเราตองถอยออกมาเปนฝายสนับสนุนเขา ไมตองคิดอะไรใหมแลว ใหประชาชนทําเอง
เขาสามารถทําเองได เปนพี่เลี้ยง ชวยวิเคราะห คุมหรือไมกับผลประโยชนที่ไดรบั บทบาทเรา
จะเปนฝายกลาง คอยประสานงาน ชุมชนอยากทําอันนี้ โดยใชงบเทานี้ จะอุดหนุนหรือไม
ชาวบานทําเองไดหรือไม ทําไดใหเขาทําเลย เราจัดเจาหนาที่เขาไปดูแลแนะนํา ถาตองรวมมือ
กัน ขอคนของเราไปชวยดําเนินการ หรือทําไมได จะตองใชเครื่องจักร งบประมาณ ตองเสนอ
เทศบาลสนับสนุน อันนี้ก็มาจัดระดับความสามารถของชุมชนกัน”
......
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จากดัชนีตัวชีว้ ัดความสําเร็จดานความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ และความปลอดภัยทาง
ถนนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ที่กําหนดจํานวนผูเสียชีวติ จากอุบัติเหตุทางถนนไมเกิน 6 คน/ป
และเกิดคดีอุบัติเหตุไมเกิน 9 คดี
ในป 2550 สามารถบรรลุผลที่มีผูเสียชีวติ 5 คน และเกิดคดีอุบัติเหตุ 7 คดีเทานั้น
ไมใชเรื่องงายที่จะทําได แตก็ไมใชเรื่องทีจ่ ะเปนไปไมได
ซึ่งไดพิสูจนแลวจากการดําเนินการสรางความปลอดภัยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
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แนวทางการสรุปผลงานสําหรับการประชาสัมพันธเผยแพรตอประชาชนทัว่ ไป

ชื่อ-สกุล นางสาวจิตตปภัสสร บัตรประโคน
วันเดือนป 1 เมษายน—30 มิถุนายน 2551
หัวขอ ชุมชนทองถิ่นตัวอยางในการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน
ความนํา
ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขามามีบทบาทในการสนับสนุนการ
ดําเนินการเพื่อลดปญหาอุบัติเหตุ
โดยการจัดประกวดการดําเนินการจัดการความปลอดภัย
ภายใตโครงการ “ชุมชน รวมใจ สรางความปลอดภัยทางถนน” ของสภาวิศวกร ไดชี้ใหเห็น
ตัวอยางเรื่องการแกปญหาความปลอดภัยทางถนนที่ชมุ ชน ทองถิ่นไดดําเนินการและสัมฤทธิ์ผล
เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักตอเรื่องความปลอดภัย
และสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นมี
บทบาทรวมกันในการคิดคนหาทาง แกปญหาในชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง
เนื้อความที่เชื่อมโยงการศึกษา ผลการศึกษา และการนําไปใชประโยชน
ชุมชนลาดใตเปนชุมชนขนาดเล็ก
ซึ่งไดดําเนินการจัดการความปลอดภัยโดยอาศัยความ
รวมมือรวมใจของชุมชน มีความคิดสรางสรรคในการสรางความตระหนักเรือ่ งความปลอดภัย
เชน การจัดทําปายจราจรอยางงายดวยตนเอง การอาศัยความใกลชิดเหมือนเปนครอบครัว
เดียวกันในการแสดงความหวงใยเรื่องความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยไมตอง
ใชกฎหมายบังคับ ยกเวนกฎเหล็กของหมูบานที่ตั้งอยูบนฐานความสมัครใจและมีเปาหมายเพื่อ
การอยูรวมกัน
ดานองคการบริหารสวนตําบลทาสาย จ.เชียงราย ไดสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการออกแบบและจัดทําถนนที่คํานึงถึงวิถีชวี ิต และประโยชนของชุมชนสองขางทาง จากการ
จัดทําผาปาสรางถนนลอดใตสะพานขามแมน้ําลาว โดยทางอบต. สนับสนุนเงินที่ไดรับจากการ
ประกวดโครงการ “ชุมชน รวมใจ สรางความปลอดภัยทางถนน” รวมกอสราง นอกจากนี้ยัง
นําเอาเรื่อง “ความปลอดภัยบนทองถนน” ไปบูรณาการกับมิติสุขภาพในลักษณะของสุขภาวะ
และจัดงบประมาณเพื่อการดําเนินการเรื่องความปลอดภัยอยางชัดเจน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุโดดเดนในเรื่องการจัดฝกอบรมสรางความตระหนักและจิตสํานึกเรื่อง
ความปลอดภัย ความรูความเขาใจเรื่องกฎหมายจราจรแกกลุมคนหลากหลาย เชน นักเรียน
นักศึกษา ผูข ับขี่รถสกายแลปซึ่งเปนรถสาธารณะวิ่งบริการในเมือง และหนวยงาน องคกร
มูลนิธิที่ใหความชวยเหลือฉุกเฉิน
การสรางการมีสวนรวมดวยการจัดใหมีสายตรวจจักรยาน
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การประสานงานและการทํางานเปนภาคีเครือขายระหวางหนวยงานที่อยูในพื้นที่
โดยการ
วางแผนและการจัดการความปลอดภัยตั้งอยูบนฐานขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ และมีการตรวจสอบ
ความปลอดภัยอยางตอเนื่อง

