สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการ
้
ชมรมนักเรียนอาสาปองกั
นอุบัติเหตุทางถนน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
โดย

พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
สิงหาคม 2553

สัญญาเลขที่ ACC2 52036
รายงานฉบับสมบรู ณ์
โครงการชมรมนักเรี ยนอาสาป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

โดย
พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์
ชื่อองค์กรรับทุน วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ได้รับทุนสนับสนุนโดย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ( สสส.)

สิ งหาคม 2553

คานา
ั หาส าคัญ ทัว่ โลกอ าเภอบ้า นไผ่ จัง หวัด ขอนแก่น ได้เ ห็น
ปญั หาอุ บ ัติเหตุ เ ป็ น ป ญ
ความส าคัญ ในเรื่ อ งนี้ จึ ง ได้ จ ัด ตัง้ คณะกรรมการป้ องกัน อุ บ ัติเ หตุ ร ะดับ อ าเภอขึ้น เพื่ อ
ทาการศึกษา สภาพปญั หา และสาเหตุ ตลอดจนแนวทางแก้ไข โดยในเบื้องต้นได้พจิ ารณา
ร่วมกันแล้วพบว่าอุบตั เิ หตุไม่สามารถแก้ไขได้เพียงวันเดียวและครัง้ เดียว แต่เป็ นเรื่องที่ต้อง
อาศัยการร่วมแรงร่วมใจ ต้องทางานแบบบูรณาการในภาคีอุบตั เิ หตุ ต้องมีกจิ กรรมทีส่ นับสนุ น
การป้องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุอย่างต่อเนื่อง และยั ่งยืน และในกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นปจั จัยการ
เกิดอุบตั เิ หตุสูงสุด คือ ด้านคนและด้านถนน
การทาโครงการฯในครัง้ นี้จงึ มุ่งเน้นไปทีก่ ลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยมีหลักการสาคัญคือ
การให้ค วามสาคัญ ด้านศัก ยภาพในตัวนัก เรียนนัก ศึกษาเอง ได้เป็ นแกนน าในการท างาน
ด้านอุบตั เิ หตุ เปิดโอกาส เปิดความคิดในมุมมองนักเรียนนักศึกษาเอง เช่น ได้มโี อกาสศึกษา
ปญั หาวิเคราะห์ปญั หา , แก้ปญั หาตามกระบวนการ ของนัก เรียน ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ
ภายใต้การดูแลและคาแนะนาของ ภาคีอุบตั เิ หตุของอาเภอฯ ในครัง้ นี้ได้นาร่องใน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนก่น เป็นพืน้ ทีท่ ท่ี าการศึกษา
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ชือ่ และรายละเอียดของผูร้ บั ผิดชอบโครงการและคณะ
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ภาคผนวก จ ภาพประกอบในการจัดกิจกรรม

Abstract.
"Student Volunteer of Road Accident Prevention Community Colleges Ban Phai, Khon
Kaen district."
Background.
Accident problem is a major problem worldwide Ban Phai. Khon Kaen Province.
See the importance of this matter. Has established a Committee on Accident Prevention
in the District to study the problem. And the causes and solutions. Initially considered
together and found that accidents can not be solved one day and one time only. It's
about the need to unite To work in an integrated party accident Have activities that
support the prevention and correction. Accident continuous and sustained and targeted
as a factor of the highest accident and the road
Making this project has focused on the students. The principle is important. To
focus on the students own potential. Has led to work in Accident opportunities open
mind, view themselves as students have the opportunity to study the problem. , Analyze
the problem, the solution process in the form of student activities. Under supervision.
And suggestions. Party of the District's accident. This was a pilot in Vocational School
District, Khon Kaen Phai Phai district as the study area.
Objective
1. Students have the opportunity to comment, according to the guidelines of the
student activity itself.
2. To provide students with knowledge of real accidents. And can be transmitted to
others.
3. To strengthen community organizations in the student's understanding of
management. Divided responsibilities. Working together in more integrated
systems.
4. To data from the present study. To be used in solving the problem of traffic
accidents Phai district. Systematically

Goal
Administration in the form of the Student Volunteer of road accident prevention
in a systematic way. And accident prevention activities, has a continuous and
sustainable.
Target group
Students - Students in Community Colleges Ban Phai Phai Khon Kaen
Province.
Procedures.
Activity 1.
- Training for basic knowledge of traffic Students who volunteer.
Activity 2.
- Setting Student Volunteer Accident Prevention in Community Colleges Phai.
Activity 3.
- Expand the network of clubs and monitor the progress of the club.
Activity 4.
Student activities include the duty shift schedule facilitating traffic School page.
Outreach and public service during the holiday season long with the police. Set the door
inspection of helmets. Audio programming line at noon to send SMS alert to students. A
driver's license training to students.
Activity 5.
- Summary and take lessons.
Term operation.
September 2552 - August 2553.
Project evaluation.
1. From the results established the Student Traffic Volunteers. Road Accident
Prevention and Community Education College Phai.
2. Satisfaction of the students. Students and staff of Community Colleges Phai
3. From the administration and student activities at the club's operations
4. Presentation Summary Results Remove the lesson.

The result is expected to receive
Students can perform administrative tasks, activities, etc. The road accident of
students by students for students themselves by accident at a party as an assistant
district only. Such activities can be processed in a continuous and sustainable. Because
students who is chairman of graduation, etc. will have to select a new younger
generation to replace. For club members. To expand the network activity and to follow
the progress of the club. Removing information from the lesson. Can be used as
guidelines for other academic institutions. Extension or improvement to be solved. To
get the model to prevent road accident problem is real.

โครงการชมรมนักเรียนอาสาป้ องกันอุบตั ิ เหตุทางถนนวิ ทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
1. ชื่อโครงการ โครงการชมรมนักเรียนอาสาป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนวิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ไผ่ อ. บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2. ความเป็ นมา หลักการและเหตุผล
อุบตั เิ หตุจราจร จัดเป็ นปญั หาสาคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ ในแต่ละปี มผี บู้ าดเจ็บ
และเสียชีวติ เป็นจานวนมาก แม้รฐั บาลจะกาหนดนโยบายออกมาเพื่อป้องกันควบคุมอุบตั เิ หตุ
แล้วก็ตาม แต่จานวนผูบ้ าดเจ็บและเสียชีวติ กลับทวีเพิม่ จานวนสูงขึน้ เรื่อย ๆ จากสถานการณ์
ผูบ้ าดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ ปี 2551 พบว่า สรุปอุบตั เิ หตุช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2551
จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ปฏิบตั กิ ารร่วมป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2551
จัง หวัดขอนแก่น ประชุม สรุ ปสถานการณ์ ประจ าวัน ณ ห้อ งประชุม สานัก งานป้อ งกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น จากวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 1 มกราคม
2551 จังหวัดขอนแก่น มีอุบตั เิ หตุเกิดขึน้ 91 ครัง้ มีผเู้ สียชีวติ 18 ราย ผูบ้ าดเจ็บ 89
ราย รถจักรยานยนต์เกิดอุบตั เิ หตุมากที่สุด สาเหตุมาจากเมาสุราไม่สวมหมวกนิรภัย รถไม่
ปลอดภัยและหลับใน
จากข้อ มูล จากปญั หาดังกล่าวมีผลมาจากปจั จัยทางด้านพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ง
ได้แก่ การไม่ส วมหมวกนิ ร ภัย ขณะขับ ขี่ การขาดความระมัด ระวังในการขับ ขี่ การไม่ มี
มารยาทในการขับขีแ่ ละการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎจราจร จากผลการสารวจข้อมูลการสวมหมวก
นิรภัยของประชาชน พบว่ามีค่าเฉลี่ยการสวมหมวกนิรภัยบนท้องถนน เพียงร้อ ยละ 40
เท่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี มีอตั ราการไม่สวมหมวกนิรภัย
ในผูข้ บั ขีแ่ ละโดยสารรถจักรยานยนต์สูงถึงร้อยละ 90.1-97.4
วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ บ้ า น ไ ผ่ ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก รร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า
ั หาดังกล่าว ถึงจัดทาโครงการชมรมนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิก ารได้ให้ความสาคัญของปญ
อาสาป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ อ. บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ขึ้นเพื่อ
อานวยความสะดวกในการใช้รถ ใช้ถนนให้ถูกกฎระเบียบจราจร และลดการอุบตั เิ หตุท่อี าจจะ
เกิดขึน้ แก่นกั เรียนนักศึกษาหรือประชาชนทีส่ ญ
ั จรผ่านไปมา

3. กรอบแนวคิ ด และยุทธศาสตร์หลัก
3.1 สภาพปัญหา
1. นักเรียน นักศึกษาบางส่วนขาดความตระหนักและความเข้าใจในปญั หาทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ จาก การไม่สวมหมวกนิรภัย
2. นักเรียน นักศึกษาขาดความใส่ใจในด้าน การป้องกันอุบตั เิ หตุทจ่ี ะเกิดขึน้
3. นักเรียน นักศึกษาบางส่วนขาดความรู้และไม่ปฏิบตั ติ ามกฎวินัยจราจร โดยไม่
คานึงถึงสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
3.2 แรงกระตุ้นที่สาคัญในการในการดาเนิ นโครงการ
1. เพื่อให้นกั เรียนได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็น, สามารถทากิจกรรมตามแนวทาง
ของนักเรียนเองได้
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ค วามเข้าใจเรื่องอุบตั เิ หตุอย่างแท้จริง และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นได้
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในองค์กรในรูปชมรมนักเรียนฯ ให้เข้าใจถึง การบริหาร
จัดการ การแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบการทางานบูรณการร่วมกันอย่ างมีระบบ
4. เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาวิเคราะห์ไปนาเสนอ เพื่อนาไปใช้ในการ
แก้ปญั หาอุบตั เิ หตุจราจรของอาเภอบ้านไผ่อย่างเป็นระบบ
4. วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อเป็นการลดและป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน
4.2 เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนทีส่ ญ
ั จรไปมารวมถึงนักเรียนนักศึกษาใน
การขับขีร่ ถให้เกิดความปลอดภัยปลอดภัย
4.3 เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนนักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในการสวมหมวกนิรภัย
และมีระเบียบวินยั ในการขับขีร่ ถมากยิง่ ขึน้
4.4 เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสยั ทีด่ ใี ห้กบั นักเรียนนักศึกษาในการขับขีใ่ ห้ปลอดภัย
4.5 เพื่อให้นกั เรียนนีกศึกษาเคารพกฎระเบียบจราจร
เป้ าหมาย
การบริหารงานในรูปแบบของชมรมนักเรียนอาสาป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนอย่างเป็น
ระบบ และสามารถทากิจกรรมป้องกันอุบตั เิ หตุฯได้แบบต่อเนื่อง และยั ่งยืน

วิ ธีการดาเนิ นงาน
กิ จกรรมที่ 1
- อบรมให้ความรูพ้ น้ื ฐานด้านกฎระเบียบและวินยั จราจร แก่นกั เรียนทีส่ มัครใจเข้าเป็น
อาสาสมัคร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับทราบความ ถึงสาคัญ และสถานการณ์ , อุบตั เิ หตุทางถนนในภาพรวมของ
ประเทศ
2. เพื่อให้มอี งค์ความรู้ ด้านอุบตั เิ หตุทางถนน
3. ปรับทัศนคติให้เป็นไปในแนว ทางเดียงกันด้าน “อุบตั เิ หตุเป็นเรื่องทีส่ ามารถ
ป้องกันและแก้ไขได้ ไม่ใช่โชคลาง”
ปัญหาและอุปสรรค
1ในักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจทีจ่ ะรับฟงั
1. นักเรียน นักศึกษายังไม่ตระหนักเรือ่ งการป้องกันอุบตั เิ หตุ
ข้อเสนอแนะ
1. ทางวิทยาลัยควรตะหนักและปลูกฝงั ให้นกั เรียน นักศึกษามองเห็นถึง
ความสาคัญของการป้องกันอุบตั เิ หตุ
สรุปผล
1. จากการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันอุบตั เิ หตุเบือ้ งต้นให้แก่นกั เรียน
นักศึกษาส่วนใหญ่ทเ่ี ข้าอบรมนาไปปฏิบตั ติ าม
2. นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนมากขึน้
กิ จกรรมที่ 2
- การตัง้ ชมรมนักเรียนอาสาป้องกันอุบตั เิ หตุในวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เรียนรูก้ ระบวนการทางานเป็นกลุม่ (บูรณาการ) ในรูปแบบของชมรม
2. เพื่อให้นกั เรียนในชมรม รูจ้ กั บทบาทหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
3. เพื่อรับทราบปญั หาและแนวทางแก้ไขอุบตั เิ หตุ ในมุมมอง ของนักเรียน
ปัญหาและอุปสรรค
1. นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยสนใจ และไม่คอ่ ยปฏิบตั ติ ามกฏวินยั จราจร
2. นักเรียน นักศึกษาบางกลุ่มต่อต้าน ไม่ให้ความร่วมมือ
ข้อเสนอแนะ
1. นักเรียน นักศึกษาทีส่ มัครเข้าร่วมชมรม และได้รบั การฝึกอบรมแล้วได้นาความรูไ้ ป
เผยแพร่
2. นักเรียน นักศึกษาทีส่ มัครเข้าร่วมชมรม ได้ไปชวนเพื่อนเข้ามาสมัครเพิม่

สรุปผล
1. นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีจานวน 235 คน
2. พยายามขยายเครือข่ายเพิม่ ขึน้ ต่อไป
กิ จกรรมที่ 3
- การขยายเครือข่ายชมรมและติดตามความก้าวหน้าของชมรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสวงหาแนวร่วมฯ ให้นกั เรียนในโรงเรียน ได้เข้าถึงกิจกรรมของชมรมมากทีส่ ุด
(เป็นสมาชิกชมรม)
2. เพื่อต้องการให้ นักเรียน คณะครู-อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน เช่น
นักการภารโรง ,แม่คา้ เป็นต้น มีความเข้าใจ / เห็นความสาคัญกับปญั หาอุบตั เิ หตุฯ โดยให้การ
สนับสนุนและให้ความร่วมมือ
ปญั หาและอุปสรรค
1. ยังไม่ได้ขยายไปทีส่ ่วนการศึกษาอื่น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการขยายผลไปยังส่วนการศึกษาอื่นเพื่อเป็นแนวทาง ให้นกั เรียน นักศึกษา
นามาปฏิบตั ิ
สรุปผล
1. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้ตงั ้ กฎระเบียบเพือ่ ให้นกั ศึกษานาไปปฏิบตั ติ าม
2. มีการจดรายชือ่ นักเรียน นักศึกษาทีไ่ ม่สวมหมวกกันน็อค
กิ จกรรมที่ 4.
- กิจกรรมทีช่ มรมนักเรียนดาเนินการ ได้แก่ จัดตารางเวรปฏิบตั หิ น้าทีอ่ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรหน้าวิทยาลัย ออกรณรงค์และบริการประชาชนในช่วงเทศกาล
วันหยุดยาวร่วมกับตารวจ ตัง้ จุดตรวจการสวมหมวกนิรภัยหน้าประตู จัดรายการเสียง
ตามสายตอนพักเทีย่ ง ส่ง SMS เตือนภัยให้กบั นักเรียน จัดอบรมทาใบขับขีใ่ ห้กบั
นักเรียน
วัตถุประสงค์
1.ให้ชมรมนักเรียนมีความกล้าทีจ่ ะแสดงออกไปในทางทีถ่ ูก
2.สามานรถสร้างความเข้าใจ นาไปสูก่ ารเปลีย่ นความคิด และเปลีย่ นพฤติกรรมด้านการ
ป้องกันอุบตั เิ หตุ ได้ในทีส่ ดุ
3.ขยายกลุม่ เป้าหมายไปสู่มหาภาคได้

ปัญหาและอุปสรรค
การดาเนินกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่แล้วจะมีตารางปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน
ของวิทยาลัยซึ่งได้กาหนดไว้เป็นสัปดาห์แล้ว ดังนัน้ เวลาทีจ่ ดั กิจกรรมชมรมจึงต้องหาเวลาอื่น
แทนในการจัดกิจกรรม ทาให้การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมไม่มากเท่าที่ค วร และในการออก
ดาเนินกิจกรรมภายนอกสถานศึกษาทาให้เกิดความเสีย่ งกับตัวนักเรียนทีอ่ อกไปปฏิบตั งิ าน
ข้อเสนอแนะ
ในการด าเนิ น งานของชมรม จะต้ อ งส่ ง ตารางปฏิ บ ัติง าน เข้ า ไปในปฏิ ทิน ของ
สถานศึกษา เวลาดาเนินกิจกรรมจะได้มนี กั เรียนเข่าร่วมทัง้ วิทยาลัย
สรุปผล
ทาให้นัก เรีย น นัก ศึก ษามีค วามตระหนักในเรี่อ งของการป้ องกัน อุ บ ัติเ หตุ ใ นการ
ดารงชีวติ ประจาวันและยังสามารถขยายผลไปยังผูป้ กครองของนักเรียน นักศึกษาและบุคคล
รอบข้างได้
กิ จกรรมที่ 5
- สรุป และถอดบทเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรุปหา ข้อดี / ข้อบกพร่อง / แนวทางแก้ไข
2. เพื่อเป็นกรณีศกึ ษา ( นาร่อง ) ให้กบั สถานศึกษาอื่นๆทีม่ แี นวความคิดในการลด
อุบตั เิ หตุฯ ตามแนวทางนี้
ปญั หาและอุปสรรค
5. กลุ่มเป้ าหมาย และพืน้ ที่ดาเนิ นการ
5.1 กลุ่มเป้ าหมาย
คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ อาเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนก่น
5.2 พืน้ ที่ดาเนิ นการ
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

6. ระยะเวลาดาเนิ นงาน
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2552 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2553
ลา
กิ จกรรม
ก.ย. ต. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ.ค
ดับ
ค. .
.
.
.
.
ย.
.
1. -อบรมให้ความรูพ้ น้ื ฐานด้าน
การจราจร แก่นกั เรียนทีส่ มัคร
ใจ
2. -การตัง้ ชมรมนักเรียนอาสา
ป้องกันอุบตั เิ หตุ
3. -การขยายเครือข่ายชมรมและ
ติดตามความก้าวหน้าของ
4. ชมรม
-กิจกรรมทีช่ มรมนักเรียนฯ
5. ดาเนินการ
-สรุปและถอดบทเรียน

มิ . ก.ค ส.ค
ย. .
.

7. ผลการดาเนิ นงาน
เป็นไปตามแผนงานทีว่ างไว้เพราะจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆทัง้ ภายในและภายนอก
สถานศึกษาส่งผลให้นกั เรียน นักศึกษาบุคลลากรของวิทยาลัย หน่ วยงานภายนอก ผูป้ กครอง
นักเรียนนักศึกษายอมรับและเห็นผลจากปญั หาว่าการเกิดอุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ สูญเสียชีวติ และ
ทรัพย์สินเราจะต้อ งปลูกฝงั และสร้างความตระหนักในการป้อ งกันอุบตั ิเหตุได้ และได้มกี าร
จัดตัง้ ชมรมนักเรียนอาสาป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่เพื่อให้เกิดความ
ยังยื
่ น- เป็นไปตามแผนงานทีว่ างไว้เพราะจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆทัง้ ภายในและภายนอก
สถานศึกษาส่งผลให้นกั เรียน นักศึกษาบุคลลากรของวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก ผูป้ กครอง
นักเรียน นักศึกษายอมรับและเห็นผลจากปญั หาว่าการเกิดอุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ สูญเสียชีวติ และ
ทรัพย์สนิ เราจะต้องปลูกฝงั และสร้างความตระหนักในการป้องกันอุบตั เิ หตุได้และได้มกี ารจัดตัง้
ชมรมนักเรียนอาสาป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่เพื่อให้เกิดความยั ่งยืน

ปัจจัยสาคัญที่ทาให้โครงการประสบผลสาเร็จ
นักเรียน สามารถบริหารงาน ดาเนินการ ,ทากิจกรรม ด้านอุบตั เิ หตุทางถนน ฯลฯ ของ
นักเรียน โดยนักเรียน เพื่อนักเรียน เองได้ โดยมีภาคีอุบตั เิ หตุระดับอาเภอเป็นพีเ่ ลีย้ งเท่านัน้
กิจกรรมดังกล่าวสามารถดาเนินการอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นได้ เนื่องจาก นักเรียนทีเ่ ป็น
ประธาน กรรมการ ฯลฯ ที่สาเร็จการศึกษาออกไปก็จะมีการเลือกรุ่นน้ องคนใหม่เข้ามาแทน
สาหรับสมาชิกชมรม เป็นไปตามกิจกรรมขยายเครือข่ายและติตามความก้าวหน้าของชมรม

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
1. สร้างความตระหนักในการขับขีจ่ กั ยานยนต์ทุกครัง้ ต้องมีการสวมหมวกนิรภัย
2. ให้ครูสอดแทรกบูรณการในวิชาเรียนทุกรายวิชาในเรื่องปญั หาของการเกิดอุบตั เิ หตุ
การป้องกันการไม่สวมหมวกนิรภัยให้กบั นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักช่วยกันป้องกันอุบตั เิ หตุ
ไม่ให้เกิดทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. ทาหนังสือแจ้งไปยังผูป้ กครองและผูน้ าชุมชนทีอ่ ยู่ในเขตพืน้ ทีใ่ ห้ชว่ ยประชาสัมพันธ์
แจ้งข่า วให้ท ราบและปลู ก ฝ งั ให้เด็ก นัก เรีย นและบุ ค คลากรของวิทยาลัย ได้ถือ ปฏิบ ัติไ ด้ผ ล
ประมาณ 98 เปอร์เซ็นต์
4. ให้บุคลากรของวิทยาลัยและนักเรียน นักศึกษาปฏิบตั ทิ ุกครัง้ ทีข่ บั ขีจ่ กั ยานยนต์ต้อง
สวมหมวกนิรภัยทุกครัง้ เป็นแบบอย่างทีด่ ขี องประชาชน
8. ข้อเสนอแนะ
1. อยากให้มงี บประมาณเพื่อเป็ นทุนสนับสนุ นในการจัดอบรมให้ความรู้พ้นื ฐานด้าน
การจราจร แก่นกั เรียนเครือข่ายทีส่ นใจโครงการป้องกันด้านอุบตั เิ หตุ ในรุ่นต่อไป
2. อยากให้มโี ครงการป้องกันด้านอุบตั เิ หตุ ขยายไปทีส่ ่วนราชการอื่นๆ
9. สิ่ งที่จะดาเนิ นการต่อไป / ขยายผล
1. รับสมัครเครือข่ายเพิม่ และจัดอบรมให้ความรู้พ้นื ฐานด้านการจราจรแก่นักเรียนที่
สมัครใจ
2. ขยายเครือข่ายไปสู่โรงเรียนและชุมชนทีอ่ ยู่ใกล้เคียง
10. อื่นๆ
-

ถอดบทเรียน
โครงการ “ชมรมนักเรียนอาสาป้ องกันอุบตั ิ เหตุทางถนน
วิ ทยาลัยการอาชีพ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น”
โดยนายอดินนั ต์ จันทรา
หัวหน้ากลุม่ งานยุทธศาสตร์และการจัดการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี
1. แนวคิ ดที่ดาเนิ นโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองน้ าใส
อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย
หมู่บา้ นทัง้ หมด จานวน 12 หมู่บา้ น ทิศเหนือ
มีอ าณาเขตติด ต่ อ กับ เทศบาลเมือ งบ้า นไผ่
และถือเป็นจุดทีน่ บั ได้วา่ เกิดอุบตั เิ หตุบ่อยครัง้
เนื่องจากเป็ นถนนสายหลักในการสัญจรไป กลับ ของประชาชนในช่วงเทศกาล ผ่านไป
บรบือ สารคาม ร้อ ยเอ็ด เป็ น ต้น รวมทัง้
ภายในพืน้ ทีข่ ององค์การบริหารส่วนตาบลหนองน้ าใส ยังมีสถานศึกษาใหญ่ ๆ อีก 2 แห่ง คือ
วิทยาลัย การอาชีพบ้านไผ่ และโรงเรียนบ้านไผ่พทิ ยาคม ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาจานวนมาก
และพาหนะทีใ่ ช้ในการสัญจรไปมา คือรถจักรยานยนต์ ทาให้ชว่ งเช้าและหลังเลิกเรียน มีจานวน
รถจักรยานยนต์ทเ่ี ยอะมาก อันก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุได้ง่าย และทุกวันพฤหัสบดี จะมีการตัง้ ตลาด
คลองถมในบริเวณหน้าหมู่บา้ นหนองนกเขียน หมู่ท่ี 8 ตาบลหนองน้ าใส และมีผมู้ าจับจ่ายสินค้า
จานวนมาก ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองน้ าใสต้องมีมาตรการในการป้องกันการ
เกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ เพื่อป้องกันความเสียหายทางด้านทรัพย์สนิ และชีวติ ของประชาชนในพืน้ ที่
2. กรอบแนวคิ ดการดาเนิ นการ
การทาโครงการนี้มุ่งเน้ นไปที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยมีหลักการสาคัญคือ การให้
ความสาคัญด้านศักยภาพในตัวนักเรียนนักศึกษาเอง ได้เป็นแกนนาในการทางานด้านอุบตั เิ หตุ
เปิดโอกาส เปิดความคิดในมุมมองนักเรียนนักศึกษาเอง เช่น ได้มโี อกาสศึกษาปญั หา ,วิเคราะห์
ปญั หา , แก้ปญั หาตามกระบวนการ ของนักเรียน ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การดูแลและ
คาแนะนาของ ภาคีอุบตั เิ หตุของอาเภอ โดยดาเนินการนาร่องใน วิทยาการอาชีพ อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนก่น
3. จุดมุ่งหมายร่วมกัน

1.เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น สามารถท ากิจ กรรมตามแนวทางของ
นักเรียนเองได้
2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอุบตั เิ หตุอย่างแท้จริง และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคคลอื่นได้
3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งในองค์กรในรูปชมรมนักเรียนฯ ให้เข้าใจถึง การบริหารจัดการ
การแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ การทางานบูรณการร่วมกันอย่างมีระบบ
4.เพื่อ นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ไปนาเสนอ เพื่อ นาไปใช้ในการแก้ปญั หา
อุบตั เิ หตุจราจรของอาเภอบ้านไผ่ อย่างเป็นระบบ
4. เป้ าหมาย
การบริหารงาน ในรูปแบบของชมรมนักเรียนอาสาป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนอย่างเป็ น
ระบบ และสามารถทากิจกรรมป้องกันอุบตั เิ หตุฯได้แบบต่อเนื่อง และยังยื
่ น
5. กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรียน-นักศึกษาใน วิทยาการอาชีพ อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนก่น
6. กระบวนการวิ ธีการดาเนิ นการ
กิ จกรรมที่ 1 - อบรมให้ความรูพ้ น้ื ฐานด้านการจราจร แก่นกั เรียนทีส่ มัครใจ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อรับทราบความ ถึงสาคัญ และสถานการณ์ , อุบตั เิ หตุทางถนนในภาพรวม
ประเทศ
2.เพื่อให้มอี งค์ความรู้ ด้านอุบตั เิ หตุทางถนน
3.ปรับทัศนคติให้เป็นไปในแนวทางเดียงกันด้าน “อุบตั เิ หตุเป็นเรื่องทีส่ ามารถป้องกัน
และแก้ไขได้ ไม่ใช่โชคลาง”

กิ จกรรมที่ 2. - การตัง้ ชมรมนักเรียนอาสาป้องกันอุบตั เิ หตุในวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เรียนรูก้ ระบวนการทางานเป็นกลุ่ม(บูรณาการ) ในรูปแบบของชมรม
2.เพื่อให้นกั เรียนในชมรม รูจ้ กั บทบาทหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
3.เพื่อรับทราบปญั หาและแนวทางแก้ไขอุบตั เิ หตุ ในมุมมอง ของนักเรียน

กิ จกรรมที่ 3. - การขยายเครือข่ายชมรมและติดตามความก้าวหน้าของชมรม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อแสวงหาแนวร่วมให้นักเรียนในโรงเรียนได้เข้าถึงกิจกรรมของชมรมมากที่สุด
(เป็นสมาชิกชมรม)

2.เพื่อต้องการให้ นักเรียน ครู -อาจารย์ ตลอดจนบุค ลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจ /
เห็นความสาคัญกับปญั หาอุบตั เิ หตุฯ และให้การสนับสนุน ร่วมมือ

กิ จกรรมที่ 4. - กิจกรรมทีช่ มรมนักเรียนดาเนินการ
จัดตารางเวรปฏิบตั หิ น้าทีอ่ านวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าวิทยาลัย ออกรณรงค์
และบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวร่วมกับตารวจ ตัง้ จุดตรวจการสวมหมวกนิรภัย
หน้าประตู จัดรายการเสียงตามสายตอนพักเทีย่ ง ส่ง SMS เตือนภัยให้กบั นักเรียน จัดอบรม
ทาใบขับขีใ่ ห้กบั นักเรียน

กิ จกรรมที่ 5. สรุป และถอดบทเรียน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสรุปหา ข้อดี / ข้อบกพร่อง / แนวทางแก้ไข
2.เพื่อเป็นกรณีศกึ ษา(นาร่อง ) ให้กบั สถานศึกษาอื่นๆ

7. สรุปผลการดาเนิ นงาน
การดาเนินงานเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้เพราะจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทัง้
ภายในและภายนอกสถานศึกษาส่งผลให้นกั เรียน นักศึกษาบุคลลากรของวิทยาลัย หน่ วยงาน
ภายนอก ผูป้ กครองนักเรียน นักศึกษายอมรับและเห็นผลจากปญั หาว่าการเกิดอุบตั เิ หตุแต่ละ
ครัง้ สูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ เราจะต้องปลูกฝงั และสร้างความตระหนักในการป้องกันอุบตั เิ หตุ
ได้ และได้มกี ารจัดตัง้ ชมรมนักเรียนอาสาป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
เพื่อให้เกิด ความยังยื
่ น- เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้เพราะจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆทัง้
ภายในและภายนอกสถานศึกษาส่งผลให้นกั เรียน นักศึกษาบุคลลากรของวิทยาลัย หน่ วยงาน
ภายนอก ผูป้ กครองนักเรียน นักศึกษายอมรับและเห็นผลจากปญั หาว่าการเกิดอุบตั เิ หตุแต่ละ
ครัง้ สูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ เราจะต้องปลูกฝงั และสร้างความตระหนักในการป้องกันอุบตั เิ หตุ
ได้ และได้มกี ารจัดตัง้ ชมรมนักเรียนอาสาป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
เพื่อให้เกิดความยังยื
่ น
8 ปัจจัยสาคัญที่ทาให้โครงการประสบความสาเร็จ
นักเรีย น สามารถบริหารงาน,ดาเนินการ ,ทากิจกรรม ด้านอุ บตั ิเหตุ ทางถนน ของ
นักเรียน โดยนักเรียน เพื่อนักเรียน เองได้ โดยมีภาคีอุบตั เิ หตุระดับอาเภอเป็ นพี่เลี้ยง กิจกรรม
ดัง กล่ าวสามารถด าเนิ น การอย่ า งต่อ เนื่ อ งและยังยื
่ น ได้ เนื่ อ งจาก นัก เรีย นที่เ ป็ น ประธาน
กรรมการที่สาเร็จการศึกษาออกไปก็จะมีการเลือกรุ่นน้องคนใหม่เข้ามาแทน สาหรับสมาชิก
ชมรม เป็นไปตามกิจกรรมขยายเครือข่ายและติดตามความก้าวหน้าของชมรม
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการถอดบทเรียน สามารถนามาเป็นแนวทางให้กบั สถานบันการศึกษา
อื่น เพือ่ ต่อยอดหรือปรับปรุงแก้ไขได้ เพื่อให้ได้รูปแบบการป้องกันแก้ไขปญั หาอุบตั เิ หตุทาง
ถนนได้อย่างแท้จริง

9.ปัญหาอุปสรรค

ประชาชนบางส่วนขาดความตระหนักและความเข้าใจในปญั หาที่อาจจะเกิดขึน้ จากการ
ไม่สวมหมวกนิรภัย และกฎประชาคมยังไม่สามารถบังคับใช้กบั ประชาชนนอกเขตพื้นที่สญ
ั จร
ผ่านไปมาในเขตพืน้ ทีต่ าบลหนองนาใส
10. ข้อเสนอแนะ
1. สร้างความตระหนักในการขับขีจ่ กั ยานยนต์ทุกครัง้ ต้องมีการสวมหมวกนิรภัย
2. ให้ครูผสู้ อนสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชาในเรื่องปญั หาของการเกิดอุบตั เิ หตุการ
ป้องกันการไม่สวมหมวกนิรภัยให้ก บั นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักช่วยกันป้อ งกันอุบตั เิ หตุ
ไม่ให้เกิดทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. ทาหนังสือแจ้งไปยังผูป้ กครองและผูน้ าชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้ช่วยประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวให้ทราบและปลูกฝงั ให้เด็กนักเรียนและบุคลากรของวิทยาลัยได้ถอื ปฏิบตั ิ
4.ให้บุคลากรของวิทยาลัยและนักเรียน นักศึกษาปฏิบตั ทิ ุกครัง้ ที่ขบั ขีจ่ กั ยานยนต์ต้อง
สวมหมวกนิรภัยทุกครัง้ เป็นแบบอย่างที่ดขี องประชาชน
บทบาท อปท. กับการป้ องกันอุบตั ิ เหตุ
เนื่องจากชุมชนท้องถิน่ มีบทบาทสาคัญยิง่ ในการสร้างจิตสานึกและทัศนคติท่ถี ูกต้องแก่
ผูใ้ ช้รถใช้ถนน การเคารพกฎหมาย การสร้างวินยั จราจร และทาให้ชมุ ชนเกิดความตื่นตัวในการ
แก้ไขปญั หาร่วมกัน โดยไม่ปล่อยให้เป็ นภาระของรัฐบาลกลางเพียงฝ่ายเดียว แนวทางในการ
สนับสนุนท้องถิน่ – ชุมชน ในการลดอุบตั เิ หตุ ประกอบด้วย
1. ท้องถิน่ ชุมชน ต้องมีแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อปลุกจิตสานึกให้เยาวชนตระหนัก
ถึงความปลอดภัย ส่งเสริมวินัยจราจร พร้อมบรรจุเป็ น “หลักสูตรท้องถิน่ ”ในสถานศึกษาของ
อปท.
2. อปท. กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ควรส่งเสริมกระบวนการ
ออกแบบถนนที่คานึงถึงวิถชี วี ติ และประโยชน์ของชุมชนสองข้างทาง เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ถนนปลอดภัย
3. พัฒนามาตรฐานการป้อ งกันอุบตั ภิ ัย และระบบจูงใจให้แต่ละท้องถิน่ นาไป
ดาเนินการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการสารวจพฤติกรรมและแก้ไขจุดเสี่ยง
ต่าง ๆ พร้อมจัดทาข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุในพืน้ ที่ และมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
4.ส่งเสริมและพัฒ นาระบบบริก ารการแพทย์ฉุ กเฉิน (Emergency Medical
Service : EMS) ให้ประชาชนเข้าถึงบริการขันพื
้ น้ ฐานได้ง่าย
5. สนับสนุนบุคลากรท้องถิน่ ให้มศี กั ยภาพในการป้องกันและแก้ไขปญั หา
6. มีกลไกประสานงานระหว่าง อปท. กับทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ั หาอุป สรรค พบว่า อปท.ส่ ว นใหญ่ ย ัง ไม่ จ ัด ทาแผนป้ อ งกัน และลด
สรุ ป ป ญ
อุ บ ัติเ หตุ ท างถนนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ท าให้ ก ระทบต่ อ การจัด สรรงบประมาณ ดัง นั น้ จึง
จาเป็นต้องมีกระบวนการเพิม่ ความรูแ้ ก่ อปท.โดยตรง เช่น การจัดสัมมนา เพื่อเป็ นเวทีกระตุ้น
ให้ผมู้ สี ่วนเกีย่ วข้องได้ระดมความคิดเห็น ถ่ายทอดความรู้ และนวัตกรรมให้แก่กนั
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