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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการพัฒนากลไกการจัดการจุดเสี่ยง และความสำเร็จตามผลลัพธ์การจัดการ
จุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย
การพัฒ นากลไกการจัดการจุ ดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุ มชน เกิดจากสภาพปัญ หา
และความต้องการของประชาชนในชุมชน ที่ต้องการลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน จนเกิดเป็นกระบวนการจัดการจุดเสี่ยงแบบ
มีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ตั้งแต่การวางแผน การค้นหาจุดเสี่ยง การวิเคราะห์จุดเสี่ยง การ
ปรับปรุงแก้ไข การเฝ้าระวังติดตามและประเมินผล
ความสำเร็จและผลลัพธ์ที่เกิด จากการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ไม่ได้เกิดจากบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง แต่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในและนอก
ชุมชน จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้จุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนได้รับการจัดการแก้ไข จำนวนอุบัติเหตุในชุมชนลดลง
คำสำคัญ: การจัดการจุดเสี่ยง, การมีส่วนร่วมของชุมชน, อุบัติเหตุ
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Abstract
This paper is aim to offer risk management. And present the achievement and results, managing
the risks point paticipated to prevent road accidents in Ban Tha Sai community. The key points are as
follows
The development of mechanisms to manage risk point paticipated to prevent road accident in
the community. Caused by the problems and needs of all people in the community who want the
community to manage risks in order to prevent road accidents and reduce accidents in community. As
the process of managing risk point paticipated, by the community-centered development. Since the joint
planning, find the risk point, analysis of risks, improve risk, surveillance and follow assessment.
The success and results from risk management point to prevent road accidents that occurred in
the community. Not caused a particular person, but due to the participation of the people in the
community with the support of agency network both inside and outside community. That is important
factor that contribute to the risk of road in the community have been managed, reduced accidents and
was a success in a concrete community.
Keywords: risk management, Community participation, road accident

2 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563

1. บทนำ
ปัญหาอุบัติเหตุเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ สมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศเจตนารมณ์ในปฏิญญามอสโก
ให้ปี พ.ศ. 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ประเทศไทยใน
ฐานะประเทศสมาชิก ได้ร่วมขับเคลื่อนวาระความปลอดภัยทางถนนของโลก โดยมีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 มิถุนายน 2553
กำหนดให้ “ปี พ.ศ. 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทย
ได้ประสบปัญ หาด้านการเกิดอุบั ติเหตุทางถนนมาโดยตลอด จากข้อมูลทางสถิติศูน ย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้ างความ
ปลอดภัยทางถนน (Thai RSC) ชี้ให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 375,778
ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 430,391 คน และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 10,773 คน จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญ
เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีทิศทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม จึงได้มีการ
กำหนดมาตรการและวางแผนโครงการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
อย่างเร่งด่วน โดยกำหนดให้เป็นกติกาในการใช้รถ ใช้ถนนร่วมกัน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2562)
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้หลายชุมชนเริ่มออกมาขับเคลื่อนให้ความสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง
ทางถนนที่เป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ และควรได้รับการจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หนึ่งในนั้นก็ คือ ชุมชนบ้านท่าทราย
ตำบลบางไทรป่ า อำเภอบางเลน จังหวัด นครปฐม ที่ ได้ มี ก ารริเริ่ มวางแผนการจั ด การจุด เสี่ ยงทางถนนให้ เหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมของชุมชน สืบเนื่องมาจากปริมาณอุบัติเหตุในชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเจริญเติบโตของ
ชุมชน และการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้จากการศึกษาและสำรวจข้อมูล พบว่า ชุมชนบ้านท่าทราย มีเส้นทาง
การคมนาคมทางถนนที่สำคัญ จำนวน 3 สาย ได้แก่ ถนนสายหลักในชุมชน จำนวน 2 สาย ระยะทาง 2 กิโลเมตร ถนนสาย
รองในชุมขน จำนวน 1 สาย ระยะทาง 1 กิโลเมตร และมีพื้นที่จุดเสี่ยงทางถนน จำนวน 5 จุด ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2561 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในชุมชน จำนวน 32 ครั้ง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 60 ราย สาเหตุสำคัญมาจากผู้ประกอบการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุกทั้งภายในและภายนอกชุมชนบางส่วนที่สัญจรผ่านไปมายังเขตชุมชน ขาดความระมัดระวังในการใช้รถใช้
ถนน ไม่เคารพในกฎจราจร บรรทุกน้ำหนักเกิน ไม่คลุมผ้าใบ ใช้ความเร็วในเขตชุมชนเกินอัตรากำหนด อีกทั้งสภาพแวดล้อม
บริเวณดังกล่าว ไม่มีสัญญาณเตือนภัย สัญญาณชะลอความเร็ว โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง ทางลาดชัน
และเขตชุมชน ประกอบกับลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร ซึง่ เป็นอาชีพที่
ต้องใช้ยานหานะเพื่อไปประกอบอาชีพทำการเกษตร จึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สิน
(ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ , 2562)
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ในการเสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย ทางถนนให้ กั บ ประชาชนในชุ ม ชน
บ้านท่าทราย ปัญหาจุดเสี่ยงทางถนนเป็นปัญหาที่สำคัญของประชาชนทุกคนในชุมชน การมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการจัดการจุด
เสี่ยงทางถนนในชุมชนจึงเป็นแนวทางที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ดังนั้น “การจัดการจุดเสี่ยงแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย” ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน มีการจัดตั้งคณะทำงาน ร่วมกันค้นหา
วิเคราะห์ ปรับปรุง และเฝ้าระวังติดตามประเมิน จุดเสี่ยง มีหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทั้ งภายในและภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วม และสนับสนุนการดำเนินงาน จนเกิดเป็นกระบวนการในการจัดการจุดเสี่ย งแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชุมชนบ้านท่าทราย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ นำเสนอกลไกการจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมในการป้ องกัน อุบัติเหตุ ทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
2.2 เพื่อนำเสนอความสำเร็จตามผลลัพธ์ในการจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใน
ชุมชนบ้านท่าทราย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
3. เนื้อเรื่อง
3.1 จุดเริ่มต้นการจัดการจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน
เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ปลายปี พ.ศ. 2560 สื บ เนื่ อ งมาจากปริ ม าณอุ บั ติ เหตุ ใ นชุ ม ชนเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทาง
คณะกรรมการชุมชนบ้านท่าทราย นำโดยผู้ใหญ่แสนชัย เกษมวงษ์ ร่วมกับตำรวจชุมชนตำบลบางไทรป่า โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบางไทรป่า และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน โดยการสนับสนุนของหน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับ
พื้นที่ (Node นครปฐม) จึงได้ร่วมกันกำหนดมาตรการ หาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ด้วยการประสานขอ
ความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการบ่อทราย และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีการใช้รถบรรทุกใน
เขตชุมชนด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร ใช้ความเร็วตามอัตรากำหนด ไม่บรรทุกน้ำหนักเกิน และมีผ้าใบคลุมป้องกัน
สิ่งของที่บรรทุกล่วงหล่น ส่งผลให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชนได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ก็ยังมีผู้ใช้รถบรรทุก
บางส่วน ที่ยังไม่ให้ความร่วมมือ หรือให้ความร่วมมือเพียงระยะเวลาสั้น ๆ (เฉพาะช่วงที่มีการประสานขอความร่วมมือ) โดยให้
เหตุผลว่ามีความจำเป็นต้องทำเวลาในการขนส่ง จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย
3.2 การค้นหาจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน
ในปี พ.ศ. 2561 – 2562 ทางชุมชนบ้านท่าทราย ได้มีการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
โดยคณะกรรมการชุมชนบ้านท่าทราย ได้มีการจัดประชุมประชาคมชุมชน เพือ่ สอบถามปัญหาความต้องการ รวมทั้งทิศทางใน
การพัฒนาชุมชน ตลอดปี พ.ศ. 2561 – 2562 โดยมติที่ประชุมต้องการให้ชุมชน มีการดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ ยง
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย เป็นลำดับต้น ๆ รองจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดย
คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในชุมชน จึงได้มีการร่วมกันหาแนวทาง กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนใน
ชุมชนตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการค้นหาพืน้ ทีจ่ ุดเสี่ยงในชุมชน และลักษณะจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน โดยพบว่า
ชุมชนบ้านท่าทราย มีพื้นที่จุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 5 จุด รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 1
ตารางที่ 1 พื้นที่ และลักษณะจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย
จุดที่
ชื่อและลักษณะของจุดเสี่ยง
ระดับความรุนแรง
1
สามแยกระหว่างโรงเรียน และวัดบางไผ่นารถ
รุนแรงปานกลาง เกิดอุบัติเหตุ มีผบู้ าดเจ็บ
2
ทางลาดชันหน้าโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ
รุนแรงปานกลาง เกิดอุบัติเหตุ มีผบู้ าดเจ็บ
3
ทางตรงหน้า อบต.บางไทรป่า
รุนแรงปานกลาง เกิดอุบัติเหตุ มีผบู้ าดเจ็บ
4
ทางตรงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า รุนแรงปานกลาง เกิดอุบัติเหตุ มีผบู้ าดเจ็บ
5
สามแยกโรงงานน้ำแข็งกำนันสุเทพ
รุนแรงปานกลาง เกิดอุบัติเหตุ มีผบู้ าดเจ็บ
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ภาพที่ 1 แผนที่พกิ ัดจุดเสี่ยงทีก่ ่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย
3.3 การวิเคราะห์จุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน
จากการค้นหาจุดเสี่ยงในชุมชนบ้านท่าทราย จึงได้มีการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ชุมชน
บ้านท่าทราย มีพื้นที่จุดเสี่ยง จำนวน 5 จุด เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 32 ครั้ง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 60 ราย ประกอบด้วย
2 ปัจจัยดังนี้
3.3.1 ปัจจัยจากคน เกิดจากผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก และประชาชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน
บางส่วนที่สัญจรผ่านไปมายังเขตชุมชน ขาดความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน ไม่เคารพในกฎจราจร บรรทุกน้ำหนักเกินทำ
ให้ผิวทางชำรุด ไม่คลุมผ้าใบทำให้สิ่งของที่บรรทุกล่วงหล่น ใช้ความเร็วในเขตชุมชนเกินอัตรากำหนด ทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใน
ชุมชนอยู่บ่อยครั้ง
3.3.2 ปัจจัยจากถนนและสิ่งแวดล้อม เกิดจากสภาพแวดล้อมในชุมชนส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นแบบกึ่งเมือง
กึ่งชนบท ทำให้ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงไม่มีสัญญาณเตือนภัย สัญญาณชะลอความเร็ว โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นทางร่วม
ทางแยก ทางโค้ง ทางลาดชัน และเขตชุมชน ขาดการซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่เกิดการทรุดตัว เป็นคลื่นชำรุด รวมทั้งมีกิ่งไม้ขึ้นมา
บดบังทัศนวิสัยในการใช้รถใช้ถนน ทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในชุมชนอยู่บอ่ ยครั้ง
3.4 การปรับปรุงจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน
คณะกรรมการชุมชนบ้านท่าทราย ได้มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนกำหนดมาตรการจัดการจุดเสี่ยงทางถนนใน
ชุมชนบ้านท่าทราย เป็นประจำทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน แต่ด้วยงบประมาณที่ชุมชนมีอยู่อย่างจำกัด คณะกรรมการชุมชนบ้าน
ท่าทราย จึงได้เขียนโครงการ “การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย” เพื่อของบประมาณ
สนั บ สนุ น การดำเนิ น งาน จากสำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) จนได้ รั บ อนุ มั ติ โ ครงการ
และงบประมาณ ในการบริหารจัดการปรับปรุงจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
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3.4.1 การจัดตั้งคณะทำงานจัดการจุดเสี่ยงเพื่ อป้องกันอุบั ติเหตุทางถนนในชุ มชน จำนวน 9 คน นำโดย
ผู้ใหญ่แสนศักดิ์ เกษมวงษ์ ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนบ้านท่าทราย เข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้นำ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน และเป็นที่ยอมรับถึงศักยภาพในการดำเนินงานของประชาชนในชุมชน
3.4.2 การจัดเวทีคืนข้อ มูลเรื่องสถานการณ์ จุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ ตำรวจชุมชนตำบล
บางไทรป่า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทรป่า เข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน และการปฐมพยาบาลเบื้ องต้น เมื่อพบผู้ได้รับบาดเจ็บจากการประสบอุบั ติเหตุท างถนน เพื่ อให้ป ระชาชนมีค วามรู้
เกิดความตระหนัก และความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
“เนื่องจากการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากบุคคลใด บุคคลหนึ่ง แต่เกิดจากเวทีประชุมประชาคมชุมชน ซึ่งมาจาก
ความต้องการของประชาชนทุกคนในชุมชน”
3.4.3 การวางแผนกำหนดมาตรการ และปรับปรุงจุดเสี่ยงทางถนน โดยคณะทำงานจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย ภายใต้การมีส่วนร่วม การหนุนเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานจากภาคีเครือข่าย
จำนวน 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดทำแผนงาน ขับเคลื่อนงาน และสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการจุดเสี่ยงให้เกิดขึ้นในชุมชน 2) ศูนย์วิชาการเพื่อการพั ฒนา
ชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สนับสนุนแนวทางการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน 3) สำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอบางเลน ประสานความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการบ่อทราย และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตชุม ชน และพื้นที่
ใกล้เคียง ให้มีการใช้รถบรรทุกในเขตชุมชนด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร ใช้ความเร็วตามอัตรากำหนด ไม่บรรทุก
น้ำหนักเกิน และมีผ้าใบคลุม ป้องกันสิ่งของที่บ รรทุ กล่วงหล่น 4) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบางไทรป่ า สนับสนุ น
วิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อพบผู้ได้รับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุทางถนน และทำหน้าที่
ในการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน 5) ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลบางไทรป่า สนับสนุนวิทยากรใน
การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติการเกิดอุ บัติเหตุทางถนนใน
ชุมชน 6) องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า สนับสนุนรถกระเช้าในการตัดแต่งกิ่งไม้ และซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางถนน 7)
โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ ร่วมรณรงค์ในชุมชน 8) ประชาชนในชุมชนบ้านท่าทราย ร่วมแรง ร่วมใจกันใช้รถใช้ถนนด้วยความ
ระมัดระวัง เคารพในกฎจราจร มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง และ 9) หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกำแพงแสน ดำเนินการปรับปรุง
จุดเสี่ยงตามแผนงานทีก่ ำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนดังนี้
3.4.3.1 การร่วมกันเดินรณรงค์ในชุมชน เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีการใช้
รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน
3.4.3.2 การตัดแต่งกิ่งไม้ และถากถางหญ้าที่บดบังทัศนวิสัยตามถนน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
มีทัศนวิสัยที่ดใี นการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยมากขึ้น
3.4.3.3 การซ่อมแซมพื้นผิวถนนในบริเวณที่เป็นหลุมบ่อ ด้วยการลาดยางมะตอยบนพื้นผิวถนนตลอด
เส้นทางจราจร เพื่อให้ประชาชนมีสมาธิที่ดีในการใช้รถใช้ถนนจากการที่ไม่ ต้องคอยขับขี่รถหลบหลุมบ่อตามถนน สามารถ
ควบคุมรถได้ง่าย ชิ้นส่วนในรถสึกหลอและเสียหายลดน้อยลง ส่งผลให้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น
3.4.3.4 การติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีทัศนวิสัยที่ดีในการใช้รถ
ใช้ถนนในเวลากลางคืนและปลอดภัยมากขึ้น
3.4.3.5 การติดสัญญาณไฟกระพริบ กระจกโค้งจราจร และป้ายเตือนบริเวณทางร่วม ทางโค้ง ทาง
แยก ทางลาดชัน และเขตชุมชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น และเป็นสัญญาณเตือน
ภัยพื้นที่จุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย
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ภาพที่ 2 เปรียบเทียบตัวอย่างสภาพพืน้ ที่ก่อน และหลังการปรับปรุงจุดเสี่ยงทางถนน
บริเวณสามแยกระหว่างโรงเรียน และวัดบางไผ่นารถ
3.5 การเฝ้าระวังติดตามประเมินผลลัพธ์ และความสำเร็จ
หลังจากที่คณะทำงานจัดการจุดเสี่ยงฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการร่วมกันปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย จนประสบความสำเร็จ ทางคณะทำงานจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย จึงได้มีการดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตามประเมินผลลัพธ์ และความสำเร็จ รวมทั้งการรายงานผล
ให้ที่ประชุมในชุมชนทราบเป็นประจำทุก วันที่ 9 ของทุกเดือน โดยพบว่า จากการดำเนินโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุท างถนนมาเป็นระยะเวลา 1 ปี (2562 - 2563) แสดงให้ เห็ นว่า ชุมชนบ้านท่าทราย สามารถจั ดการจุดเสี่ยงเพื่ อ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจนประสบความสำเร็จ โดยในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (2562 - 2563) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในชุมชน
เพียง 2 ครั้ง จึงส่งผลให้จำนวนจุดเสี่ยงทั้ง 5 จุดในชุมชนได้รับการจัดการแก้ไข จำนวนอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนลดลง ส่งผล
ให้การดำเนินงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ในการดำเนินงาน

ภาพที่ 3 ขั้นตอนในการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย
4. บทสรุป
การจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย สรุปประเด็นความสำเร็จ ได้แก่
“จุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย ได้รับการจัดการแก้ไข ส่งผลให้ปริมาณอุบัติเหตุในชุมชนลดลง” เมื่อพิจารณาการ
ดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปี (2562 - 2563) สรุปได้ว่า
4.1 พัฒนากลไกการจัดการจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่ว มเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านท่าทราย เกิดจาก
สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนทุกคนในชุมชน ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
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ทางถนนในชุมชน ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกชุมชน ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการจัดการ
จุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนตามบั นใดผลลัพธ์ของความสำเร็จ จนเกิดเป็นกระบวนการจัดการจุดเสี่ยงที่เกิด
เป็นรูปธรรมในระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา ตั้งแต่การร่วมวางแผน การร่ วมค้นหาจุดเสี่ยง
การร่วมวิเคราะห์จุดเสี่ยง การร่วมปรับปรุงจุดเสี่ยง การร่วมเฝ้าระวังติดตามและประเมินผลลัพธ์
4.2 ผลลั พ ธ์ แ ละความสำเร็จ ในการจั ด การจุ ดเสี่ ย งแบบมี ส่ วนร่ วมเพื่ อ ป้ อ งกั น อุ บั ติเหตุ ท างถนนในชุ ม ชน
บ้านท่าทราย ไม่ได้เกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนในชุมชนที่ต้องการให้ชุมชนมีการ
จัดการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และมีปริมาณอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนลดลง จากความเข้มแข็งของชุมชน
ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้จุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน
ได้รับการจัดการแก้ไข ปริมาณอุบัติเหตุในชุมชนลดลง ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดและผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้การจัดการจุด
เสี่ยงแบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันอุบัติทางถนนในชุ มชน ยังมีเป้าหมายที่ ต้องการการขยายพื้นที่การดำเนิน งานให้ครอบคลุม
และยั่งยืนในระดับตำบลต่อไป
5. การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง
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