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การสร้างแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
อ�ำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
Design of guideline to prevent traffic accidents through participation
of the network Yang Sisurat District, Mahasarakham province
ชวัลลักษณ์ รัตนสิงหา1 สุทธินนท์ เสนารินทร์2 และกรรณพร บัวลีวัน3
Chawullaluk Rattanasingha1,Suthinon Senarin2 and kunnaporn Bowleevon3
บทคัดย่อ
บทน�ำ : การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถลดการบาดเจ็บ พิการ
และสูญเสียชีวิตได้เป็นอย่างดีอีกทั้งท�ำให้ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอ�ำเภอ
ยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
วิธีการศึกษา : การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยการมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายที่
ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบงานอุบัติเหตุจราจรอ�ำเภอยางสีสุราช จ�ำนวน 163 คน การเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการสังเกต สนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ถึง เดือนเมษายน 2558
ผลการศึกษา : ระยะที่ 1 ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรอ�ำเภอยางสีสุราช พบว่า มีปัจจัยอยู่ 2 อย่างคือ 1) ปัญหา
ความเสี่ยงของถนนที่มีการช�ำรุด จุดเสี่ยงต้องระวังพิเศษเช่น โรงเรียน ตลาดนัด 2) พฤติกรรมการใช้รถ การไม่สวมหมวก
นิรภัย ใช้สุราและของมึนเมาในขณะขับรถ ใช้ความเร็วสูงเกิดกฎหมายก�ำหนด ระยะที่ 2 การแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย 1) โครงการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย กิจกรรมการท�ำสัญญาณจราจรในพื้นที่
จุดเสี่ยง 2) กิจกรรมจัดระบบการจอดรถและการใช้ทางเดินรถ 3) กิจกรรมแก้ไขการปัญหาอุบัติเหตุจราจรในโรงเรียน ระยะ
ที่ 3 การประเมินผลการด�ำเนินกิจกรรมป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรโดยการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายอ�ำเภอยางสีสรุ าช
สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดอุบัติเหตุลงได้อย่างต่อเนื่อง และให้มีการด�ำเนินการขยายผลสู่ระดับต�ำบลต่อไป
สรุป : ปัจจัยต่างๆที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุจราจร ซึ่งการให้ความรู้หรือการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาไม่สามารถป้องกัน
การเกิดอุบตั เิ หตุจราจรได้ แต่การมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายในการสร้างแนวทางป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรทีส่ อดคล้อง
กับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
ค�ำส�ำคัญ : แนวทางป้องกัน, อุบัติเหตุจราจร, การมีส่วนร่วม
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พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลยางสีสุราช
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ABSTRACT

Introduction : Prevention of traffic accidents is extremely important. You can reduce injury, disability
and death. also reduces economic loss as well.
Objective : To Design of guideline to prevent traffic accidents through participation of the network
Yang Sisurat District
Method : This study was action research. The target group for the study of the 163 Parties to the
network responsible for a traffic accident, Yang Sisurat District. Data were collected through observations,
field notes, focus-group interviews, and questionnaires. Research conducted from April 2014 to late April
2015.
Results : Phase one problem, traffic accidents Yang Sisurat District found that 1) the risk that the
damaged road accidents frequently as school market. 2) risk behavior in the car. Not wearing helmets,
drinking and driving speed. Phase 2 solutions a traffic accident. 1) the accident and disaster preparedness.
2) The traffic signal 3) organization of parking and road use 4) the troubleshooting a traffic accident in
school. Phase 3 evaluation of the project to prevent traffic accidents showed that reducing risk factors
to cause the accident was continuing. also the operation expanded to the district level.
Conclusion : Factors that cause traffic accidents. The education or law enforcement, the past can
prevent traffic accidents. But the involvement of partners in creating solutions to prevent traffic accidents,
in line with the lifestyle and community context. Should help resolve the problem as well.
Keywords : Design of guideline to prevent, Traffic accidents ,Participation
บทน�ำ

องค์การอนามัยโลกได้ท�ำการเก็บสถิติการตายจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนนจากทั่วโลกพบว่ามีอัตราการตายเพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีอัตราการตายเฉลี่ยทั่วโลก 18 คน
ต่อ 100,000 ประชากร และพบว่าประเทศไทยมีอัตราการ
ตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก
เฉลี่ยมีผู้เสียชีวิต 44 คน ต่อ 100,000 ประชากร ในปี พ.ศ.
2556 พบอุบัติเหตุการจราจรในประเทศไทย 32 ล้านคัน
พบเป็นอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์มากกว่ารถยนต์ถึง 6
ล้านคัน มีผู้เสียชีวิต 14,789 คน บาดเจ็บ 1 ล้านคนต่อปี
และพบเสียชีวิตเฉลี่ยชั่วโมงละ 1.6 คน1 พบว่า อัตราการ
ตายมากกว่าอัตราการตายจากโรคร้ายแรงอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็น
มะเร็ง หรือเอดส์ และจากปัญหาการสวมหมวกกันน็อกใน
ประเทศไทยที่พบว่ามีผู้ขับขี่และผู้โดยสารน้อยกว่าครึ่งที่
สวมหมวกกันน็อก ร้อยละ 43 เมือ่ แยกประเภทพบว่าผูข้ บั ขี่

รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกกันน็อกเพียง ร้อยละ 51 และ
ผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเพียง ร้อยละ 19 ซึ่งพบสาเหตุ
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ เมาแล้ ว ขั บ รองลงมาและขั บ รถเร็ ว เกิ น
ก�ำหนด1
จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ทีม่ คี วามสะดวกในการเดินทางเป็นเส้นทางเชือ่ ม
โยงเพื่ อ เดิ น ทางไปหั ว เมื อ งใหญ่ อื่ น ๆในภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ มีทางหลวงแผ่นดินหลายสายผ่านและพบว่าเป็น
จังหวัดที่มีอัตราการขยายตัวของประชากรที่สูง เนื่องจาก
เมืองมหาสารคามมีบทบาทส�ำคัญในการเป็นเมืองศูนย์กลาง
บริการทางการศึกษา มีความหนาแน่นของประชากรในเขต
ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม เฉลีย่ เท่ากับ 1,700 คนต่อตา
รางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลัก
ในการเดินทาง ร้อยละ 57.4 และจากรายงานการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุและเหตุอื่น ทั้งหมดของส�ำนักงานสาธารณสุข
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จังหวัดมหาสารคามพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อุบตั เิ หตุ
จากการจราจรและขนส่งเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 และพบว่าถนนที่มีอุบัติเหตุเกิด
ขึ้นมากที่สุดคือทางหลวง ซึ่งมีจ�ำนวนหลายสายในจังหวัด
มหาสารคาม อ�ำเภอยางสีสุราช ปี 2556 มีอุบัติเหตุจราจร
จ�ำนวน 319 ราย มีผปู้ ระสบอุบตั เิ หตุภาวะวิกฤตและสังเกต
อาการที่โรงพยาบาลต่อ 81 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ในปี
2557 มีผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรเพิ่มขึ้นเป็น 390 ราย มีผู้
ประสบอุบตั เิ หตุภาวะวิกฤตและสังเกตอาการทีโ่ รงพยาบาล
ต่อจ�ำนวน 66 ราย และเสียชีวติ 2 ราย จากจ�ำนวนผูป้ ระสบ
อุบตั เิ หตุจราจรมีการดืม่ สุรามากทีส่ ดุ ร้อยละ 75 และมีแนว
โน้มที่สูงขึ้นในทุกปี 2
จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นในการ
สร้างและพัฒนาแนวทางการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุจราจร
โดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคี เ ครื อ ข่ า ย ประกอบด้ ว ย
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ โรงพยาบาล โรงเรียน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น�ำชุมชน
เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรที่มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในชุมชน
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพือ่ สร้างแนวทางป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรโดย
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอ�ำเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม
วิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) มีขั้นตอน 3 ระยะ ได้แก่
1.วิเคราะห์สถานการณ์และค้นหาปัญหา (Diagnostic)
2.การสร้างแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร
โดยการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายอ�ำเภอยางสีสรุ าช จังหวัด
มหาสารคาม มี 3 ขั้นตอน ได้แก่
		 การคืนข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในเขต
อ�ำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
		 วางแผนแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร (Action
-Planning)
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		 การด�ำเนินกิจกรรมตามแผน (Implementing)
3.การประเมินผล (Evaluating) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ในการศึกษา คือ ภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบงานอุบัติเหตุ
จราจร ได้แก่ 1) ตัวแทนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ�ำเภอยางสีสุรา 2 คน 2) ตัวแทนผู้น�ำในชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน
ก�ำนันในเขตอ�ำเภอยางสีสุราช 22 คน 3) เจ้าหน้าที่โรง
พยาบาลยางสีสรุ าช 15 คน 4) ครูโรงเรียนในเขตอ�ำเภอยาง
สีสุราช 4 คน 5) สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอยางสีสุราช 5 คน
6) อาสาฉุกเฉินชุมชน 13คน 7) เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
สาธารณสุขอ�ำเภอยางสีสุราช 2 คน จ�ำนวน 63 คน โดยใช้
วิธีการเลือกแบบจ�ำเพาะเจาะจง
เครื่องมือในการวิจัย
แบบสอบถามค�ำถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและ
แนวทางแก้ไขในการเข้าร่วมประชุมปัญหาการเกิดอุบตั เิ หตุ
จราจร จุดเสีย่ งทีม่ กี ารเกิดอุบตั เิ หตุจราจรบ่อยครัง้ และการ
ประสานความร่วมมือในการด�ำเนินการป้องกันการเกิด
อุบตั เิ หตุจราจรในเขตอ�ำเภอยางสีสรุ าช แนวทางการมีสว่ น
ร่วมของภาคีเครือข่ายในการด�ำเนินการป้องกันปัญหา
อุบัติเหตุจราจรในเขตอ�ำเภอยางสีสุราช
การสนทนากลุ่มในแต่ละรอบและมีการด�ำเนินการ
คืนข้อมูลสู่ภาคีเครือข่ายได้แก่ 1) ตัวแทนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 2) ตัวแทนผู้น�ำในชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่
บ้าน ก�ำนัน 3) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
4) ครูโรงเรียนในเขตอ�ำเภอยางสีสุราช 5) สถานีต�ำรวจภูธร
อ�ำเภอยางสีสรุ าช 6) อาสาฉุกเฉินชุมชนในขัน้ ตอนที่ 2 การ
สร้างแนวทางป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรโดยการมีสว่ น
ร่วมของภาคีเครือข่ายอ�ำเภอยางสีสรุ าช จังหวัดมหาสารคาม
ในขั้นตอนที่ 2 การคืนข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรใน
เขตอ�ำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
แบบรายงานอุบตั เิ หตุจราจร จากการรวบรวมข้อมูล
ของผูบ้ าดเจ็บจากการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรทีม่ ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลยางสีสุราช ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ถึง
เดือนเมษายน 2558 ที่มารับการรักษาทั้งหมดแบ่งเป็นผู้ที่
รับการรักษาประเภทผูป้ ว่ ยนอก ผูป้ ว่ ยทีร่ บั การรักษาต่อใน
โรงพยาบาล และผูร้ บั บริการทีไ่ ด้สง่ ต่อไปยังสถานพยาบาล
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อื่นตามความซับซ้อนของการบาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจร พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุใน
แต่ละครั้ง
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ แ ละค้ น หาปั ญ หา
(Diagnostic) โดยการประชุมและเข้าสนทนากลุ่มกับภาคี
เครือข่ายโดยมีการจัดกลุ่มที่มีแบบกลุ่มคุณลักษณะเหมือน
กัน (Homogeneous group) โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุม่ ตาม
พื้นที่เขตรับผิดขอบในต�ำบล โดยแต่ละกลุ่มมีคุณสมบัติ
เหมือนกัน คือ 1) ตัวแทนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2) ตัวแทนผู้น�ำในชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน 3) เจ้า
หน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล 4) ครูโรงเรียนใน
เขตอ�ำเภอยางสีสรุ าช 5) สถานีตำ� รวจภูธรอ�ำเภอยางสีสรุ าช
6) อาสาฉุกเฉินชุมชนโดยใช้แบบสอบถามค�ำถามปลายเปิด
ในการสัมภาษณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการ
ด� ำ เนิ น งานการแก้ ไขปั ญ หาการจราจร การวิ เ คราะห์
สถานการณ์อบุ ตั เิ หตุจราจรในเขตอ�ำเภอยางสีสรุ าช โดยจาก
แบบรายงานอุ บั ติ จ ราจร โดยแบ่ ง เป็ น รายต� ำ บล การ
วิเคราะห์ค้นหาจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุทางจราจรที่เกิดบ่อย
สภาพถนนและองค์ประกอบอืน่ ๆทีม่ ผี ลต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ
จราจร และการร่ ว มมื อ ของภาคี เ ครื อ ข่ า ยการดู แ ล
สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในเขตอ�ำเภอยางสีสุราช โดย
ประชุมกลุ่มนี้มีการจัดขึ้นโดยก�ำหนดวันในการเข้ากิจกรรม
กลุ ่ ม ใช้ ว าระการประชุ ม ในระดั บ อ� ำ เภอตามนโยบาย
อุบัติเหตุจราจรระดับอ�ำเภอเดือนละ 1 ครั้ง
ระยะ การสร้างแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอ�ำเภอยางสีสุ
ราช จังหวัดมหาสารคาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ตอนได้แก่
		 1.การคืนข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรใน
เขตอ�ำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โดยแบ่งข้อมูล
ตามพื้นที่เขตรับผิดขอบในต�ำบล โดยภาคีเครือข่ายที่รับ
ข้ อ มู ล คื น ได้ แ ก่ 1) ตั ว แทนงานป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย 2) ตัวแทนผู้น�ำในชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน
ก�ำนัน 3) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล

4) ครูโรงเรียนในเขตอ�ำเภอยางสีสุราช 5) สถานีต�ำรวจภูธร
อ�ำเภอยางสีสุราช 6) อาสาฉุกเฉินชุมชน ในการเข้าร่วม
ประชุมกลุ่มนี้มีการจัดขึ้นโดยก�ำหนดวันในการเข้ากิจกรรม
กลุ ่ ม ใช้ ว าระการประชุ ม ในระดั บ อ� ำ เภอตามนโยบาย
อุบัติเหตุจราจรระดับอ�ำเภอเดือนละ 1 ครั้ง
		 2.วางแผนแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร (Action
-Planning)วางแผนแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุโดยการเข้าร่วมการ
ประชุมโดยภาคีเครือข่าย ได้แก่ 1)ตัวแทนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 2)ตัวแทนผู้น�ำในชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่
บ้าน ก�ำนัน3)เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
4)ครูโรงเรียนในเขตอ�ำเภอยางสีสุราช 5)สถานีต�ำรวจภูธร
อ�ำเภอยางสีสุราช 6)อาสาฉุกเฉินชุมชนการข้อมูลจากการ
วิเคราะห์สถานการณ์และค้นหาปัญหา (Diagnostic) และ
ข้อมูลการคืนข้อมูลสถานการณ์อบุ ตั เิ หตุจราจรในเขตอ�ำเภอ
ยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
		 3.การด�ำเนินกิจกรรมตามแผน (Implementing)
มีการด�ำเนินกิจกรรมตามการวางแผน 2 ส่วน โดยด�ำเนิน
การในภาพรวมของอ�ำเภอก่อนและมีการขยายกิจกรรมลง
สู่ระดับต�ำบล คือ ภาพรวมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรของอ� ำ เภอยางสี สุ ร าช โดยภาคี เ ครื อ ข่ า ยได้ แ ก่
1) ตัวแทนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2) ตัวแทน
ผู้น�ำในชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน 3) เจ้าหน้าที่โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล 4) ครูโรงเรียนในเขตอ�ำเภอ
ยางสีสุราช 5) สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอยางสีสุราช 6) อาสา
ฉุกเฉินชุมชน
วงรอบ 2 การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรของ
อ�ำเภอยางสีสรุ าช ระดับต�ำบล โดยภาคีเครือข่ายระดับต�ำบล
ได้ แ ก่ 1) ตั ว แทนงานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
2) ตัวแทนผูน้ ำ� ในชุมชน ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น ก�ำนัน3) เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล 4) ครูโรงเรียนในเขต
อ�ำเภอยางสีสุราช 5) สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอยางสีสุราช
6) อาสาฉุกเฉินชุมชน
ระยะประเมินผลการพัฒนา หลังจากผ่านกระบวน
การด�ำเนินกิจกรรมตามวงรอบ ประเมินการด�ำเนินกิจกรรม
ทีผ่ า่ นมาโดยการเข้ากลุม่ สนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นใน
การด�ำเนินกิจกรรมในรอบ 6 เดือนและอภิปรายผลการ
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ด�ำเนินงานในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรและข้อ
เสนอแนะในการน�ำไปด�ำเนินการการป้องกันอุบตั เิ หตุจราจร
ในวงรอบต่อไป
ผลของการศึกษาครั้งนี้สามารถแบ่งเป็นการด�ำเนิน
การ 3 ระยะดังนี้ คือ
		 ระยะที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์และค้นหาปัญหา
(Diagnostic)อ�ำเภอยางสีสุราชเป็นเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท
ก�ำลังมีการพัฒนาระบบการขนส่งและการคมนาคมให้ดียิ่ง
ขึน้ แต่เนือ่ งจากยังอยูใ่ นช่วงของการพัฒนา ในส่วนทีพ่ ฒ
ั นา
แล้วท�ำให้ประชาชนมีความไม่คนุ้ ชินและเกิดปัญหาอยูบ่ อ่ ย
ครั้ง และในส่วนที่ยังไม่มีการพัฒนาก็ยังเป็นถนนที่มีความ
เสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุ จากวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นสาเหตุ
ของอุบัติเหตุจราจรในเขตอ�ำเภอมีอยู่ดังนี้ คือ จุดเสี่ยงใน
เขตอ�ำเภอยางสีสรุ าช (ถนนสายหลัก) 1) ถนนหน้า ธนาคาร
เพือ่ การเกษตรละสหกรณ์เป็นถนนสีเ่ ลนมีผมู้ ารับบริการเป็น
จ�ำนวนมาก มีการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไว้บริเวณ
หน้าธนาคารล�ำ้ เข้าถึงเขตทางเดินรถท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุบอ่ ย
ครั้ง และในบริเวณนี้มีการกลับรถ ข้ามทางเดินรถด้วยการ
จอดที่ล�้ำเขตทางเดินรถท�ำให้มีการบดบังทัศนวิสัยของการ
มองเห็นจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น 2) ถนนหน้าโลตัสเป็นอีกหนึ่ง
จุดที่มีผู้ใช้ถนนเป็นจ�ำนวนมากเนื่องจากบริเวณนี้มีร้านค้า
ร้านใหญ่จำ� นวนหลายร้าน การจอดรถล�ำ้ เขตทางเดินรถและ
การกลับรถข้ามทางเดินรถมีจำ� นวนมากจึงเกิดอุบตั เิ หตุบอ่ ย
ครั้ง 3) โค้งวัดยางสีสุราช บริเวณนี้เป็นทางโค้งที่มีรัศมีแคบ
และบริเวณนั้นมีก�ำแพงวัดที่สูงและหนาทึบ ท�ำให้บดบัง
ทัศนวิสัย 4) ถนนหน้าโรงเรียนชุมชนยางสีสุราช ในทุกวัน
อาทิตย์ช่วงเวลา 15.00 นาที – 20.00 นาที มีการตั้งตลาด
นัดคลองถม มีผู้มาใช้บริการจ�ำนวนมาก มีการจอดรถและ
มีคนเดินข้ามถนนจ�ำนวนมาก ส่งผลให้เกิดอุบตั เิ หตุบอ่ ยครัง้
และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนมีความเสี่ยงมาก พฤติกรรม
เสีย่ งทีม่ มี ากทีส่ ดุ คือ การไม่สวมหมวกนิรภัย ใช้สรุ าและของ
มึนเมาในขณะขับรถ ใช้ความเร็วสูงเกิดกฎหมายก�ำหนด
และกลุ่มช่วงวัยที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ช่วงวัย 15 – 19 ปี
		 ระยะที่ 2 วางแผนและการแก้ไขปัญหา หลังจาก
วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาได้มีการสนทนากลุ่มแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ท�ำให้เกิดการจัดกิจกรรมโครงการในระดับ
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อ�ำเภอ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย คือ โครงการ
เตรียมความพร้อมรับอุบตั เิ หตุหมูแ่ ละสาธารณภัยอ�ำเภอยาง
สีสุราช มีการจัดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน
การด�ำเนินกิจกรรมต่างได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เดินรณรงค์ไม่
เมา ไม่แว๊น ไม่แบน ติดถนนเดินรณรงค์ในโรงพยาบาลยาง
สีสุราช และในเขตอ�ำเภอยางสีสุราช มีการแจกสติ๊กเกอร์
รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
ใช้รถใช้ถนน การใช้ขบั ขีร่ ถจักรยานยนต์ทปี่ ลอดภัย และการ
ปฏิบัติตามกฎจราจรที่ถูกต้อง กิจกรรมที่ 3 ซ้อมแผน
อุบัติเหตุจราจรโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยางสีสุราชและ
ภาคีเครือข่ายตามแผนการรับสาธารณภัย โดยภาคีเครือข่าย
ประกอบด้วย1) ตัวแทนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2) ตัวแทนผูน้ ำ� ในชุมชน ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น ก�ำนัน3) เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล 4) ครูโรงเรียนในเขต
อ�ำเภอยางสีสุราช 5) สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอยางสีสุราช
6) อาสาฉุกเฉินชุมชน การจัดกิจกรรมเพือ่ จัดระบบการจอด
รถและการใช้ทางเดินรถทางเดินถนนในช่วงตลาดนัดคลอง
ถม โดยการแบ่งโซนการจอดรถตามประเภทคือโซนรถยนต์
และโซนรถจักรยานยนต์โดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสถานีต�ำรวจ
ภูธรอ�ำเภอยาสีสุราช
กิจกรรมการท�ำสัญญาณจราจรในพื้นที่จุดเสี่ยง มี
การติดกระจกโค้ง ท�ำสัญญาณจราจรบนพื้นถนน และ
สั ญ ญาณไฟกระพริ บ โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
ยางสีสุราช
กิจกรรมแก้ไขการปัญหาอุบตั เิ หตุจราจรในโรงเรียน
มีการจัดโครงการการขับขีป่ ลอดภัยในโรงเรียน รณรงค์และ
มี ก ารจั ด เสี ย งตามสายในโรงเรี ย น มี ก ารตั้ ง ชมรมถนน
ปลอดภัยในสถานศึกษา (RSC) ในบริเวณหน้าโรงเรียนจัด
ท�ำสัญญาณจราจรตลอดแนวและมี อปพร. จัดระบบการ
จราจรในช่วงก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน ในกิจกรรมนี้
ได้มีการด�ำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้น�ำ
ชุมชน
		 ระยะที่ 3 การประเมินผลและการสะท้อนกลับ
จากการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในเขตอ�ำเภอ
ยางสีสุราชพบว่าการเกิดอุบัติเหตุจราจรในเขตพื้นที่อ�ำเภอ
ยางสีสุราชมีปัจจัยอยู่ 2 อย่างคือ 1) ปัญหาความเสี่ยงจาก
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ลักษณะกายภาพของถนนที่มีการช�ำรุด จุดเสี่ยงต้องระวัง
พิเศษเช่น โรงเรียน ตลาดนัด 2) พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน
มีความเสีย่ งมาก ในระยะที่ 2 มีการด�ำเนินกิจกรรมป้องกัน
การเกิดอุบตั เิ หตุจราจรโดยการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย
อ�ำเภอยางสีสรุ าชอย่างต่อเนือ่ ง ในการประชุมภาคีเครือข่าย
เห็นสมควรให้มีการด�ำเนินการขยายผลสู่ระดับต�ำบล
สรุปอภิปรายผล
จากการด�ำเนินงานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร
เพื่อสร้างแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยการมี
ส่ ว นร่ ว มของภาคี เ ครื อ ข่ า ยอ� ำ เภอยางสี สุ ร าช จั ง หวั ด
มหาสารคาม พบว่า ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหรือ
ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งจะเป็ น กุ ญ แจสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
นโยบายและการทาํ งานการดาํ เนินงานการแก้ไขหรือป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุจราจร 5 การมีส่วนร่วมโดยทั่วไปในการ
ตั ด สิ น ใจในขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผล
ประโยชน์ รวมทัง้ การประเมินผลและสะท้อนกลับได้ปรับให้
มีความเหมาะสม6ตามบริบทของเครือข่ายในพื้นที่อ�ำเภอ
ยางสี สุ ร าช จั ง หวั ด มหาสารคาม ท� ำ ให้ เ กิ ด การด� ำ เนิ น
กิจกรรมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องโดยการ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายดังนี้
ในระยะที่ 1 เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
(participation in decision making) ได้แก่ การร่วมกัน
ค้นหาปัญหา จุดเสีย่ งของถนนในเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอยางสีสรุ าช
ที่เกิดอุบัติเหตุจราจรบ่อยครั้ง สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรในปีทผี่ า่ นมา และการร่วมกันตัดสินใจในการวางแผน
จัดกิจกรรม โครงการ แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ในเขตอ�ำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
ในระยะที่ 2 เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
(participation in implementation) การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติที่ส�ำคัญ 3 ประการ คือ
		 การมีสว่ นร่วมในการสละทรัพยากร (resource
contribution) การมีส่วนร่วมต่อการด�ำเนินกิจกรรมโดย
บุ ค ลากรภาคี เ ครื อ ข่ า ยร่ ว มกั น ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมป้ อ งกั น
อุบัติเหตุจราจร ร่วมทั้งการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ได้แก่ อุปกรณ์การท�ำป้ายเตือนจุดเสี่ยง อุปกรณ์

การปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณไหล่ทาง งบประมาณและ
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ซ้อมแซมถนน
		 การมีส่วนร่วมในการบริหารและประสานงาน
(project administration and coordination) มีการ
ประสานงานระหว่างภาคีเครือข่ายในการประสานความร่วม
มือในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรในอ�ำเภอยางสีสุ
ราช จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ การประสานจากคณะ
กรรมการหมู่บ้านเพื่อของบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ซ้อม
แซมถนนทางเข้าส่วนราชการจากองค์การบริหารส่วนต�ำบล
การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (Participation in
enlistmen) การขอความร่วมมือบุคลากรในภาคีเครือข่าย
ในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การด�ำเนินการซ้อมแผน
สาธารณภัย การรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
		 การมี ส ่ ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์
(participation in benefits) จากการด�ำเนินกิจกรรม
แนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายอ�ำเภอยางสีสุราช ในครั้งนี้ท�ำให้ เกิดการ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 2 ประการดังนี้
		 ผลประโยชน์ดา้ นวัตถุ (material benefits) เป็น
ความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคล ได้แก่ การมีถนนที่
ปลอดภัยต่อการจราจรในเขตอ�ำเภอยางสีสุราช
ผลประโยชน์ด้านสังคม (social benefits) เป็นความ
ต้องการด้านพืน้ ฐานด้านสาธารณะ ได้แก่ ความพึงพอใจจาก
การใช้รถใช้ถนน
ในระยะที่ 3 การมี ส ่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล
(participation in evaluation) จากการประเมินผลได้ผล
เสียจากการด�ำเนินกิจกรรมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรในอ�ำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม และน�ำผล
ที่ได้มาร่วมกันด�ำเนินการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่อ
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