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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยประเมินผลนี้มุงศึกษากระบวนการตั้งดานชุมชน คุณลักษณะของดานชุมชน และประเมิน
ประสิทธิผลของดานชุมชนในการปองกันอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตชวงเทศกาลสงกรานตป พ.ศ. 2558 โดย
ทําการสํารวจในพืน้ ทีท่ มี่ ดี า นชุมชน คือ อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรรี มั ย และอําเภอทีไ่ มมดี า นชุมชนรวมทัง้ สัมภาษณ
ผูม สี ว นเกีย่ วของกับการตัง้ ดานชุมชนและผูถ กู ตักเตือน ผลการศึกษาพบวาบุคลากรทีเ่ ขาปฏิบตั งิ านทีด่ า นชุมชน
จํานวน 6 – 15 คน มีการตั้งดานชุมชน 97 แหง ใน 7 ตําบล มีรถจักรยานยนตที่ผานดานชุมชน 89,472 ครั้ง
และมีรถจักรยานยนตทถี่ กู ตักเตือน 4,154 ครัง้ (รอยละ 4.6) ซึง่ เปนผูด มื่ แอลกอฮอล รอยละ 20.6 ไมสวมหมวก
นิรภัยรอยละ 67.7 ขับขีร่ ถเร็ว รอยละ 7.5 สาเหตุอนื่ ๆ ทีผ่ ดิ กฎจราจร รอยละ 4.2 และป พ.ศ. 2558 อําเภอพุทไธสง
มีอตั ราการเกิดอุบตั เิ หตุในชวงเทศกาลสงกรานตตาํ่ กวาป 2555 - 2557 และมีการเกิดอุบตั เิ หตุในถนนหมูบ า น
ลดลงเกินกวารอยละ 50.0 เมื่อเทียบกับพื้นที่ขางเคียงพบวาอําเภอพุทไธสงมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุนอยกวา
16.6 ตอประชากรแสนคน ดังนัน้ การตัง้ ดานชุมชนชวยในการกัก/ตักเตือนผูท เี่ สีย่ งตอการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
และอาจชวยลดจํานวนอุบัติเหตุในชุมชนไดและควรมีการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณที่จําเปนเพื่อการ
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : ดานชุมชน, อุบัติเหตุทางถนน, เทศกาลสงกรานต, อุบัติเหตุจากมอเตอรไซค
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กระบวนการ และผลลัพธของการตั้งดานชุมชน
ในการปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

Abstract: The process and effects of Communities Checkpoints
on Crashes (CCC) to protect motorcycle crashes in festival

Abstract
During long holiday such as new year and Songkran festival, there are great number of traffic
accidents especially among motorcyclist. During New Year holiday of 2015, the Ministry of Public Health
introduced the Community Checkpoint on Crashes (CCC) as community measure to detect those who were
at risk. However, the effective of this measure has not been well investigated. This study explored
the characteristic and effects of CCC in Phutthaisong district, Buriram province during Songkran
festival in 2015. From 97 CCC stations in 7 sub-districts, there were 4,154 motorcyclists out of
89,472 were admonished due to not wearing helmet (67.7%), riding drunk (20.6%), and riding
over the legal limit (7.5%). Compare to district without CCC, Phutthaisong district had decreasing
trend of motorcycle accidents (2012-2014) and the accident rate was lower than comparative district.
Though the communities voluntarily set up CCC for benet of villagers, their suggestion was that
budgets and the necessary equipment such as ashlights, traf c cones, and warning labels should
be well supported.
Keywords : Communities Checkpoints on Crashes, traffic accidents, Songkran festival, motorcycle accidents

บทนํา
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตในสังคมไทย พบวาปญหาอุบัติเหตุทางถนนในชวงเวลาดังกลาว
ยังคงเปนเรื่องที่นาวิตกอยางยิ่ง เพราะดวยระยะเวลาเพียงแคสัปดาหเดียวมีจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนรวมโดยเฉลี่ยประมาณ 300 – 400 รายหรือมีผูเสียชีวิตชั่วโมงละ 2 ราย(1) โดยรถจักรยานยนต
เกิดอุบัติเหตุสูงสุด(2),(3) สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลมาจากการเมาสุรา รองลงมาคือขับรถ
เร็วเกินกําหนด(4) เมื่อพิจารณาพื้นที่ของการเกิดอุบัติเหตุในเทศกาลปใหม พ.ศ. 2558 พบวาในพื้นที่ชนบท
เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด รอยละ 54.2 รองลงมาคือทางหลวง รอยละ 26.1 และในเมือง รอยละ 17.4 โดยพบวา
ในพื้นที่ชนบทมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด รอยละ 37.6(5)
ขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาสถิติการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลวันหยุดยาวมีสาเหตุมาจากการดื่ม
เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอลปริมาณคอนขางสูง ดวยเหตุนจี้ งึ มีมาตรการทีพ่ ยายามจะลดอุบตั เิ หตุอนั เกิดจากเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล ไดแก การใหความรู การรณรงค การออกกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งหนึ่งในมาตรการ
ทีใ่ ชในหลายประเทศเพือ่ ลดการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลแลวขับรถ คือการตัง้ ดาน หรือจุดตรวจการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล(6) ซึง่ สามารถลดอุบตั เิ หตุจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลลงไดรอ ยละ 14.0 – 17.0(7),(8) สามารถ
ลดความรุนแรงและการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุตอนกลางคืนรอยละ 22.1(9) รวมทัง้ ลดการขับขีท่ มี่ รี ะดับแอลกอฮอล
ในเลือดมากกวาหรือเทากับ 0.08 g/dLในชวงกลางคืน รอยละ 64.0(10)
ป พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติในการตั้งดานชุมชนปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีผูนําชุมชน อาสาสมัคร และจิตอาสา
มาชวยกันดูแลบุตรหลานในชุมชน จํานวน 60,000 จุดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตักเตือน ยับยั้ง
ไมใหกลุมเสี่ยง (วัยรุน/ผูที่ดื่มสุรา ผูขับขี่รถจักรยานยนตเร็ว ผูที่ไมสวมหมวกนิรภัย) ขับขี่ออกนอกชุมชน
หรือหมูบานสูถนนใหญ อันจะเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไดงาย รวมทั้งยังเปนการดําเนินตามมาตรการ
3 ม 2 ข 1 ร ซึ่งประกอบดวย เมาไมขับ สวมหมวกนิรภัย มอเตอรไซคปลอดภัย มีใบขับขี่ รัดเข็มขัดนิรภัย
ไมขบั รถเร็ว อยางไรก็ดมี าตรการนีย้ งั ไมครอบคลุมทุกตําบล และยังขาดหลักฐานเชิงประจักษในดานความสําเร็จ
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ของการตั้งดานชุมชนตอการลดอุบัติเหตุ รวมถึงขาดแนวทางในการตั้งดานชุมชน งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษา
กระบวนการและคุณลักษณะของการตั้งดานชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อประเมินประสิทธิผลของดานชุมชนวา
สัมพันธกับลดการปวยการตายจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับรถจักรยานยนตในชวงเทศกาลไดมากนอยเพียงใด
ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการพัฒนาดานชุมชนชวงเทศกาลใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งขยายผล
ในพื้นที่อื่นๆ ไดตอไป

วิธีการศึกษา
งานวิจัยประเมินผลนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบในพื้นที่ที่มีดานชุมชนคืออําเภอพุทไธสง จังหวัด
บุรีรัมย และพื้นที่ที่ไมมีดานชุมชนจํานวน 1 อําเภอ โดยอําเภอพุทไธสง ถูกคัดเลือกตามคุณสมบัติ คือ
เปนอําเภอที่มีการตั้งดานชุมชนเพื่อปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล มีการตั้งดานชุมชนซึ่งเปนการจัดตั้งโดย
ชุมชนผานการเห็นชอบจากผูบ ริหารระดับอําเภอในชวงเทศกาลสงกรานต ป พ.ศ. 2558 เปนอําเภอทีม่ ดี า นชุมชน
ในหมูบานมากกวา 5 ตําบล และสมัครใจเขารวมศึกษาโดยมติคณะกรรมการหมูบาน และอําเภอเปรียบเทียบ
เปนอําเภอที่ยังไมมีการดําเนินงานดานชุมชน แตมีบริบทใกลเคียงกับพื้นที่ศึกษาในดานประเพณี วัฒนธรรม
กิจกรรมชวงวันเทศกาล สิ่งแวดลอม การสัญจรทางถนน เศรษฐานะ และวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน และ
สมัครใจเขารวมศึกษาโดยมติคณะกรรมการหมูบาน
ประชากรในการศึกษานี้คือ 1) ผูรับผิดชอบงานดานชุมชนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.)
จํานวน 1 คน โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) จํานวน 1 คน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) อยางนอย
ตําบลละ 1 คน จํานวน 12 ตําบล (อําเภอพุทไธสง จํานวน 7 ตําบล อําเภอเปรียบเทียบ จํานวน 5 ตําบล)
รวม 12 คน ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นๆ 1 ป ขึ้นไป และอายุตั้งแต 25 ป ขึ้นไป 2) ผูที่มี
บทบาทหรือเกีย่ วของในการดําเนินงานดานชุมชน รวมทัง้ ผูท มี่ สี ว นไดเสียกับการตัง้ ดานชุมชนในอําเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย กลุมตัวอยาง อยางนอยตําบลละ 1 คน รวม 12 คน ประกอบดวย เจาหนาที่ตํารวจ/อพปร.
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผูน าํ ชุมชน อายุตงั้ แต 25 ป ขึน้ ไป และมีระยะเวลาการปฏิบตั งิ านในตําแหนงนัน้ ๆ
1 ปขึ้นไป และจิตอาสา/ตัวแทนประชาชน อายุ 18 ป ขึ้นไป ซึ่งทุกคนตองอาศัยอยูในพื้นที่ประจําไมนอยกวา
1 ป สามารถสื่อสารเปนภาษาไทยหรือภาษาทองถิ่นไดอยางชัดเจน และสมัครใจเขารวมการศึกษาโดยลงนาม
ยินยอม คัดเลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติ จากการสอบถามผูใหญบาน/เจาหนาที่ รพ.สต. เก็บขอมูล
ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2558 ซึ่งเปนการเก็บขอมูลภายหลังชวงการตั้งดานชุมชน ชวงเทศกาล
สงกรานตป 2558 โดยการสํารวจขอมูลจํานวนของรถจักยานยนตที่ผานดานและไดรับการตรวจเตือน จํานวน
การเกิดอุบัติเหตุ จํานวนการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุดวยแบบสํารวจกิจกรรมตั้งดานชุมชน
(ใชขอมูลทุติยภูมิยอนหลังจากหนวยงานที่เกี่ยวของ) รวมทั้งการสัมภาษณเรื่องคุณลักษณะของดานชุมชน
ความคิดเห็นตอดานชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลโดยใชแบบสัมภาษณ ซึ่งเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
ผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานและไดนําไปทดลองใชกับพื้นที่อําเภอ
หนองหงส จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย และนํ า มาปรั บ ใช เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จริ ง โดยเจ า หน า ที่ จ ากสํ า นั ก งานป อ งกั น
ควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.9) ซึ่งเปนทีมวิจัยและผูชวยเก็บขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 6 คน ที่ได
ผานการชี้แจงทําความเขาใจและปรับมาตรฐานการใชเครื่องมือ การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป ขอมูล
เชิงปริมาณใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
จะทําการวิเคราะหขอมูลความครอบคลุมประเด็นคําถามหลัก วิเคราะหตรวจสอบบันทึกโดยมีการแยกแยะ
องคประกอบของขอมูล วิเคราะหความสัมพันธระหวางหมวดหมู และวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปตามกรอบแนวคิด
วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2559 : 22(2) DPC 9 J 2016-->

7

กระบวนการ และผลลัพธของการตั้งดานชุมชน
ในการปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

Abstract: The process and effects of Communities Checkpoints
on Crashes (CCC) to protect motorcycle crashes in festival

ทั้งนี้งานวิจัยนี้ผานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของกรมควบคุมโรค จากคณะกรรมการจริยธรรม
กรมควบคุมโรคหมายเลข FWA 00013622 ในโครงการวิจัยกระบวนการ และผลลัพธของการตั้งดานชุมชน
ในการปองกันอุบัติเหตุทางถนนรหัส 8/58-767

ผลการศึกษา
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรรี มั ย พืน้ ทีท่ มี่ ดี า นชุมชน มีหมูบ า นทีร่ บั ผิดชอบทัง้ หมด 97 หมูบ า น ทุกหมูบ า น
มีการจัดตั้งดานชุมชนภายในหมูบาน เพื่อปองกันและลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต
ในชวงเทศกาลสงกรานตระหวางวันที่ 9 - 15 เมษายน 2558 ซึ่งพบวาดานชุมชนมีกระบวนการตั้งดาน และ
ทรัพยากรการจัดตั้งดาน ดังตอไปนี้
1. ภาคีเครือขายและกระบวนการตั้งดานชุมชน
ดานชุมชนมีจุดเริ่มตนจากการเปนจุดตรวจภายในหมูบานซึ่งผูใหญบานและผูชวยผูใหญบานรวมทั้ง
แกนนําชุมชนจะเปนผูร กั ษาความสงบสุขของหมูบ า น ปองกันเหตุการณไมปกติและเหตุจลาจลทีเ่ กิดขึน้ ในหมูบ า น
หรือของประชาชนในหมูบานของตนตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 โดยแตเดิมนั้น
จุดตรวจภายในหมูบ า นยังไมเนนการปองกันอุบตั เิ หตุจากรถจักรยานยนตเทาใดนัก แตภายหลังการเกิดอุบตั เิ หตุ
รถจักรยานยนตและมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอพุทไธสง แตละหมูบานจึงไดมีการประยุกตใชจุดตรวจ
ของหมูบ า นเปนดานชุมชนในชวงเทศกาลเพือ่ ปองกันและลดความรุนแรงของการเกิดอุบตั เิ หตุตงั้ แตป พ.ศ. 2542
ปจจุบันพบวาภาคีเครือขายในการตั้งดานชุมชนประกอบดวย หนวยงานสวนทองถิ่น ตํารวจบาน อปพร. แกนนํา
ชุมชน (กํานัน ผูใ หญบา น ผูช ว ยผูใ หญบา น) คณะกรรมการหมูบ า น หัวหนาคุม อาสาสมัครสาธารณสุข ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมูบาน และจิตอาสา ซึ่งไดรวมมือกันดําเนินกิจกรรมในเทศกาลสงกรานตป พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 ระยะกอนการตั้งดานชุมชน กอนถึงชวงเทศกาลสงกรานต นายอําเภอพุทไธสง มีหนังสือ
ขอความรวมมือใหพื้นที่ปองกันความรุนแรงและอุบัติเหตุภายในชุมชน ซึ่งทุกตําบลจะรับนโยบายดังกลาว
ไปปฏิบัติ หลังจากนั้นแกนนําชุมชน ไมวาจะเปนกํานัน ผูใหญบาน หรือผูชวยผูใหญบานจะประชุมประจําเดือน
หรือประชาคมภายในหมูบานของตนเพื่อหาผูแทนครัวเรือนในการเขาเวรและจัดตารางเวรโดยผูใหญบานและ
ผูชวยผูใหญบาน คัดเลือกจุดเสี่ยงเพื่อตั้งดาน โดยรอยละ 57.2 ตั้งดานอยูที่ศาลาประชาคมของหมูบานและ
รอยละ 42.8 ตั้งดานอยูที่เตนท ตามปากทางเขาซอยหมูบาน หรือปากทางที่รถในหมูบานจะออกสูถนนสายหลัก
และประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวใหประชาชนในหมูบ า นทราบเรือ่ งกิจกรรมและจุดตัง้ ดาน กฎหมายรานคา
ในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ธรรมนูญของหมูบาน กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ และเรื่องแจงจากนายอําเภอ
1.2 ระยะตั้งดานชุมชน ดําเนินกิจกรรมคือ การตักเตือนกลุมเสี่ยงที่ไมปฏิบัติตามกฎ กติกาของ
หมูบาน เปนจุดรับแจงเหตุของหมูบาน และเปนจุดบอกทางสัญจรใหแกคนนอกพื้นที่ การเก็บขอมูลระหวาง
การตั้งดานชุมชน (รูปภาพที่ 1)
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รูปภาพที่ 1 กระบวนการตั้งดานชุมชนในพื้นที่ 7 ตําบลของอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย
ขั้นตอนที่ 2
- พื้ นที่ มี ก ารประชุ ม / ประชาคมใน
หมูบานเพื่อหาตัวแทนในการเขาเวร
- จัดทําตารางเวร
- คัดเลือกจุดตัง้ ดาน โดยใชทางเขาออก
หมูบานเปนจุดหลักในการตั้ง
- ประชาสั ม พั นธ ท างหอกระจายข า ว
เรื่อง กิ จ กรรมและจุ ด ในการตั้ ง ด า น
กฎหมายรานคาธรรมนูญของหมูบาน
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และเรื่อง
แจงจากนายอําเภอ

7 วันอันตราย

ขั้นตอนที่ 3
- หมูบ า นแตละแหงทําการตัง้ ดานชุมชน
โดยมี ห น า ที่ ก ารตั ก เตื อ นกลุ ม เสี่ ย ง
ที่ไมปฏิบัติตามกฎ กติกาของหมูบาน
เปนจุดรับแจงเหตุของหมูบาน และ
เปนจุดบอกทางสัญจรใหแกคนนอก
พื้นที่
- การเก็บขอมูลระหวางการตัง้ ดานชุมชน
ไดแก จํานวนรถจักรยานยนตที่ผาน
ดานจํานวนรถจักรยานยนตทตี่ กั เตือน

แกนนําชุมชนรับนโยบาย
ขั้นตอนที่ 1 : นายอํ า เภอมี น โยบาย
ป อ งกั นความรุ น แรงและอุ บั ติ เหตุ ใน
ชุมชนชวงเทศกาลสงกรานต
2. ทรัพยากรบุคคลและระยะเวลาในการตั้งดาน
การตั้งดานชุมชนของตําบลในพื้นที่อําเภอพุทไธสง เนนกระบวนการใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัด
ในชุมชน เปนความรวมมือเพื่อดําเนินกิจกรรมโดยคนในชุมชนเอง เนนการลดอุบัติเหตุและสรางความปลอดภัย
ใหแกในคนชุมชม รวมทั้งยังสามารถสรางความเขมแข็งของชุมชนในเวลาเดียวกัน โดยทุกชุมชนจะมีการระดม
ทรัพยากรบุคคลในพื้นที่คือ ตํารวจบาน อปพร. แกนนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน หัวหนาคุม อาสาสมัคร
สาธารณสุข ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน และจิตอาสาซึ่งเปนผูแทนของแตละครัวเรือนเขามารวมดําเนิน
กิจกรรมดานชุมชนของหมูบานตนเอง โดยในชวงเทศกาลสงกรานตนั้นแตละหมูบานไดจัดเวรยามทั้งชวง
กลางวันและกลางคืน ผลัดละ 6 - 15 คน ตั้งที่ศาลากลางบานหรือตั้งเต็นท
การกําหนดระยะเวลาและชวงเวลาการเขาเวรของแตละหมูบานนั้นพิจารณาจากจํานวนรถที่ผาน
เขาออกหมูบาน ปญหาภายในหมูบาน วัยรุนที่อาศัยในหมูบาน และการเรียกรองในการตั้งดานของประชาชน
ภายในหมูบ า นเอง เชน บางหมูบ า นเริม่ ตัง้ ดานตัง้ แตเวลา 08.00 - 18.00 และตัง้ แต 18.00 - 24.00 น. บางหมูบ า น
ตัง้ ดานเวลา 08.00 - 20.00 น. และ 20.00 - 08.00 น. ของวันถัดไป บางหมูบ า นตัง้ ดานเวลา 08.00 - 16.00 น.
และ 16.00 - 24.00 น. บางหมูบานตั้งดานเวลา 08.00 - 16.00 น. และ 16.00 - 01.00 น. เปนตน
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3. งบประมาณและอุปกรณในการตั้งดานชุมชน
การตั้งดานชุมชนของแตละหมูบานโดยสวนมากแลวไมมีงบประมาณ แตเปนการระดมอาหาร
เครือ่ งดืม่ จากแตละครัวเรือนมาสนับสนุนใหผเู ขาเวร รวมทัง้ การบริจาคกาแฟ เครือ่ งดืม่ ชูกาํ ลัง หรือเงินเล็กนอย
จากประชาชนในชุมชน แมผูอยูเวรจะไมไดเรียกรองสิ่งดังกลาวจากประชาชนก็ตาม บางหมูบานมีงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาหมูบ า นสนับสนุนเปนคาอาหารระหวางการตัง้ ดานชุมชนเปนจํานวนเงิน 1,000 - 1,750 บาท
อุปกรณที่ใชในการตั้งดานพบวา ดานชุมชนทุกแหงมี โตะ เกาอี้ สมุดบันทึกเขาเวร และไฟสองสวาง
ในเวลากลางคืน มีการตั้งปายไฟหรือการตั้งสัญญาณไฟ (รอยละ 32.8) มีปายหยุดตรวจ (รอยละ 21.4)
มีกรวยจราจร (รอยละ 14.3) มีกระบองไฟ และเสือ้ จราจร (รอยละ 7.1) ทัง้ นีผ้ เู ขาเวรอยูด า นชุมชนรอยละ 90.0
ใหความเห็นวาอุปกรณที่จําเปนและควรมี คือ กรวยจราจร กระบองไฟ และเสื้อจราจร

ประสิทธิผลของดานชุมชน
1. จํานวนรถจักรยานยนตที่ผานดานและถูกตักเตือน
ขอมูลจากดานชุมชน 97 แหง ในพื้นที่ 7 ตําบล ของอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ในชวงเทศกาล
สงกรานตพบวามีรถจักรยานยนตผานดานชุมชนทั้งหมด 89,472 ครั้งและถูกตักเตือน 4,154 ครั้ง หรือ
รอยละ 4.6 โดยสาเหตุที่ถูกตักเตือนมากที่สุดคือการไมสวมหมวกนิรภัย 2,813 ครั้ง คิดเปนรอยละ 67.7
อย า งไรก็ ต ามยั ง มี ผู ที่ ไม ได ส วมหมวกนิ ร ภั ย และผ า นด า นโดยไม ได รั บ การตั ก เตื อ นมากถึ ง 6,421 ราย
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนรถจักรยานยนตที่ผานดานชุมชนและสาเหตุการถูกตักเตือน
ขอมูล
จํานวน (ครั้ง)
รถจักรยานยนตที่ผานดานชุมชน
ไมถูกตักเตือน
85,318
ถูกตักเตือน
4,154
รวม
89,472
สาเหตุของรถจักรยานยนตที่ถูกตักเตือน
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
857
ไมสวมหมวกนิรภัย
2,813
ขับรถเร็ว
311
สาเหตุอื่นอันเนื่องมาจากผิดกฎจราจร
173
รวม
4,154
รถจักรยานยนตที่ผานดานชุมชน และไมสวมหมวกนิรภัย
6,421
แตไมถูกตักเตือน
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รอยละ
95.4
4.6
100.0
20.6
67.7
7.5
4.2
100.0
100.0
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2. จํานวนการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนตในชวงเทศกาลสงกรานต
จากการสํารวจจํานวนการเกิดอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวติ ในอําเภอพุทไธสง พบวาในป
พ.ศ. 2558 มีการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตในพื้นที่อําเภอพุทไธสงทั้งหมด 19 ราย ไมพบการบาดเจ็บ
ที่รุนแรงและเสียชีวิต คิดเปนอัตราการเกิดอุบัติเหตุเทากับ 45.0 ตอประชากรแสนคน
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตในชวงเทศกาลสงกรานตระหวาง 3 ป
ยอนหลังและป พ.ศ. 2558 พบวาอําเภอพุทไธสงมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุคอนขางคงที่โดยมีการลดลงเล็กนอย
ในปพ.ศ. 2557 และ 2558 (ตารางที่ 2) อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในหมูบาน
ซึ่งเปนพื้นที่รบั ผิดชอบของดานชุมชน พบวา ในป พ.ศ. 2557 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในหมูบานจํานวน 14 ครั้ง
หรือรอยละ70.0 ของอุบตั เิ หตุทงั้ หมดในขณะทีป่  พ.ศ. 2558 เกิดอุบตั เิ หตุภายในหมูบ า นลดลงเหลือเพียง 2 ครัง้
หรือรอยละ 10.5 ของอุบัติเหตุทั้งหมด
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนตในชวงเทศกาลสงกรานต ป พ.ศ.
2555 – 2558 ของอําเภอพุทไธสงและอําเภอเปรียบเทียบ จังหวัดบุรีรัมย
การเกิดอุบัติเหตุจากรถ
จักรยานยนต (ราย)
อําเภอ
อําเภอ
อําเภอ
เปรียบเทียบ พุทไธสง เปรียบเทียบ
22,756
21
19
22,782
21
16
22,757
20
6
22,724
19
14

ประชากร
ป พ.ศ.
2555
2556
2557
2558

อําเภอ
พุทไธสง
42,080
42,265
42,204
42,265

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
(ตอ ปชก. แสนคน)
อําเภอ
อําเภอ
พุทไธสง เปรียบเทียบ
49.9
83.5
49.7
70.2
47.4
26.4
45.0
61.6

จํานวนคนเสียชีวิต
อําเภอ
พุทไธสง
0
0
0
0

อําเภอ
เปรียบเทียบ
0
0
0
1

สําหรับการสัมภาษณความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอดานชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลของ
ผูมีสวนเกี่ยวของและผูที่มีสวนไดเสียในการตั้งดานชุมชนชวงเทศกาล ประกอบดวย ตํารวจบาน อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) แกนนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน หัวหนาคุม อาสาสมัครสาธารณสุข
ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ า นจิตอาสา เจาหนาทีภ่ าครัฐในพืน้ ทีแ่ ละตัวแทนคนในชุมชน รวม 45 คน ซึง่ สวนมาก
เปนเพศชาย รอยละ 71.1 มีอายุเฉลีย่ 47.5 (s.d. 8.0) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. รอยละ 51.1
อาชีพเกษตรกร รอยละ 51.1 สามารถสรุปประเด็นไดดังนี้
1) ลักษณะของดานชุมชน
ผูมีสวนเกี่ยวของรอยละ 90.0 ของผูใหสัมภาษณทั้งหมด มีความเห็นวาดานชุมชนคือสวนของ
ชุมชนที่ดูแลคนในชุมชนและมีการบริหารจัดการ ดูแลทรัพยสินและความสงบเรียบรอยของหมูบานทั้งกลางวัน
และกลางคืน รวมทัง้ เปนจุดรับแจงเหตุและจุดบอกเสนทางแกคนนอกพืน้ ที่ ซึง่ จะตัง้ อยูท ที่ างเขาออกของหมูบ า น
และมีคณะกรรมการหมูบาน จิตอาสาซึ่งเปนประชาชนทั่วไปรวมอยูเวร
2) ประโยชนของดานชุมชนและความพึงพอใจตอการมีดานชุมชน
ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดใหความเห็นวา ดานชุมชนสามารถใหคําแนะนําหรือตักเตือนแกกลุมเสี่ยง
ที่ขับรถจักรยานยนตเขาออกหมูบานไดเนื่องจากคนในหมูบานสวนใหญเปนญาติพี่นองที่มีความใกลชิดกัน
ทําใหลดการเสียชีวิตและการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตจากการเมาแลวขับหรือการขับรถเร็วได ลดการ
ถูกโจรขโมยทรัพยสินในชุมชนทั้งกลางวันและกลางคืน สรางความเขมแข็งและวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน เยาวชน
วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2559 : 22(2) DPC 9 J 2016-->

11

กระบวนการ และผลลัพธของการตั้งดานชุมชน
ในการปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

Abstract: The process and effects of Communities Checkpoints
on Crashes (CCC) to protect motorcycle crashes in festival

ในพื้นที่เขาใจและยําเกรงผูใหญในพื้นที่มากขึ้น ลดการรวมตัวของเยาวชนในการทะเลาะวิวาท นอกจากนี้
ยังพบวากิจกรรมดานชุมชนยังสามารถทําใหผูนําชุมชนแสดงบทบาทความเปนผูนําที่ดี
เมื่อสอบถามความพึงพอใจในกิจกรรมของดานชุมชนพบวาเกือบทั้งหมดมีความพึงพอใจมาก
(รอยละ 92.3) โดยที่เหลือรอยละ 7.7 มีความพึงพอใจปานกลาง
3) ความจําเปนในการตั้งดานชุมชนและสิ่งที่ตองพัฒนา
ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดเห็นวามีความจําเปนที่จะตองตั้งดานชุมชนตอไปทั้งกลางวันและกลางคืน
ถึงแมจะไมใชชวงเทศกาลก็ตาม เพื่อความยั่งยืนและความสมํ่าเสมอในการจัดเวรยามของหมูบาน สําหรับสิ่งที่
ตองพัฒนาในกิจกรรมของดานชุมชนในชวงเทศกาลสําคัญๆ นั้น ผูมีสวนเกี่ยวของรอยละ 80 ใหความเห็นวา
ระยะกอนการตั้งดานควรมีการประชุมรวมทั้งอําเภอกอนเพื่อสํารวจอุปกรณที่ยังขาดหรือที่จําเปนตองใชในการ
ตัง้ ดาน นอกจากนีค้ วรใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของอบรมผูเ ขาเวรทีด่ า นในเรือ่ งของวิธกี ารเรียกรถจักรยานยนตทเี่ ปน
กลุมเสี่ยง วิธีการพูดคุยหรือเกลี้ยกลอมใหกลุมเสี่ยงปฏิบัติตามกฎ/กติกาของหมูบาน วิธีการเก็บขอมูลชวง
ตั้งดานชุมชน การนําเสนอขอมูลใหประชาชนในหมูบานรับทราบและกฎหมายที่ผูอยูดานสามารถดําเนินการได
รวมทั้งควรมีหนังสือจากหนวยงานสาธารณสุข เชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหรือโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลแจงใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เขารวมกิจกรรมดานชุมชนในหมูบาน เนื่องจากปจจุบัน
อสม. สวนมากไมเขามารวมเพราะไมมหี นังสือสัง่ การ สวนระยะการตัง้ ดานอยากใหหนวยงานตางๆ เขามาตรวจเยีย่ ม
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกผูอยูดานชุมชนตอไป
4) ปจจัยที่ทําใหดานชุมชนประสบความสําเร็จ
ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งทั้ ง หมดเห็ น ว า การตั้ ง ด า นชุ ม ชนเป นกิ จ กรรมที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ อย า งมาก
ในการรักษาความปลอดภัยในหมูบาน ซึ่งผลที่ไดนั้นเกินความคาดหวังคือนอกจากรักษาความปลอดภัย
ในหมูบานแลว ยังทําใหเยาวชน/วัยรุนมีความเกรงกลัวและเกรงใจผูใหญในชุมชน ลดปญหาตางๆ ของวัยรุน
เกิดความรวมแรงรวมใจกันทํากิจกรรมตางๆ ในหมูบานโดยไมตองมีการบังคับ สิ่งที่ไมดีของหมูบานหายไป
จากมาตรการความคิดของคนสวนใหญกลายเปนธรรมนูญของหมูบ า นทีต่ อ งปฏิบตั ติ ามอยางเครงครัดโดยปจจัย
ที่ทําใหดานชุมชนประสบความสําเร็จนั้นคือความเสียสละของแกนนําชุมชนและชาวบาน การประชาสัมพันธ
ขอกฎหมายตางๆ ตามหอกระจายขาวใหชาวบานรับทราบ การมีสวนรวมของชุมชน ความรวมมือของทุกระดับ
ตั้งแตการมีนโยบายจากนายอําเภอ ผูนําชุมชนเปนแกนหลักของลูกบาน หนวยงานสาธารณสุขสนับสนุน
ดานเวชภัณฑ มีกฎ/กติกาของหมูบาน และความรวมมือของชาวบาน

วิจารณ
จากการศึกษากระบวนการตั้งดานชุมชนและคุณลักษณะของดานชุมชนและประสิทธิผลของดานชุมชน
ตอการลดการปวยการตายจากอุบตั เิ หตุทเี่ กีย่ วของกับรถจักรยานยนตในชวงเทศกาล พบวาบุคคลทีด่ าํ เนินกิจกรรม
ดานชุมชนประกอบดวยคณะกรรมการหมูบานทุกสวน แกนนําชุมชนและจิตอาสา ซึ่งการตั้งดานสวนมากแลว
ไมมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมดานอยางเปนทางการแตจะเปนการสนับสนุนเงินจํานวนเล็กนอย อาหาร
และเครื่องดื่มจากชาวบานในชุมชน นอกจากนี้ยังพบวาดานชุมชนยังขาดอุปกรณที่จําเปนในการตั้งดานคือ
กรวยจราจร กระบองไฟ และเสื้อจราจร
สําหรับกิจกรรมการตั้งดานชุมชนนั้นจะดําเนินกิจกรรมอยู 2 ระยะ คือ ระยะกอนตั้งดานซึ่งจะเปน
การเตรียมพื้นที่ ทําความเขาใจกับชาวบาน รานคาหมูบานในการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมทั้งเรื่อง
แจงตางๆ และเตรียมคนในการเขาเวร ระยะที่ 2 คือระยะตั้งดานซึ่งจะเปนการเขาเวรผลัดกลางวันและกลางคืน
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ที่ดานชุมชนเพื่อเฝาระวังอุบัติเหตุและทําการตรวจพื้นที่ใหมีความปลอดภัย ซึ่งกระบวนการดังกลาวใกลเคียง
กับการศึกษาของ Roepe U PJ et al(11) ที่พบวาการเนนประชาสัมพันธในระยะแรกและการตั้งดานตรวจ
ขอความรวมมือผูจําหนายและผูดื่มแอลกอฮอลใหปฏิบัติตามกฎจะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุและจํานวน
ผูรักษาตัวในโรงพยาบาลลงได อยางไรก็ตามพบวาพื้นที่ขาดกระบวนการกํากับ ติดตาม ประเมินผลปรับปรุง
และพัฒนาการตั้งดานชุมชน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวากิจกรรมการตั้งดานชุมชนตองอาศัยความรวมมือ
ความเขาใจของชาวบานเปนสําคัญดังนั้นการสื่อสารทําความเขาใจ และประชาสัมพันธในเรื่องตางๆ ภายใน
ชุมชน จึงมีความจําเปนอยางมากและสิ่งที่หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองชวยดําเนินการคือการสนับสนุนอุปกรณ
ที่จําเปนในการตั้งดานชุมชน รวมทั้งการอบรมหรือการชวยเหลือชุมชนในดานการติดตามพื้นที่ การวิเคราะห
และประมวลผลขอมูล การประเมินผลปรับปรุงและพัฒนาการตัง้ ดานภายหลังจากเสร็จกิจกรรมการตัง้ ดานชุมชน
เพื่อใหแกนนําชุมชนและประชาชนในพื้นที่รับทราบขอมูลและนําไปพัฒนากิจกรรมดานชุมชนของตนเองตอไป
ซึ่งรูปแบบการพัฒนากระบวนการตั้งดานชุมชนโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ควรจะตองศึกษาตอไป
ในการตักเตือนรถจักรยานยนตพบวามีเพียง 1 ใน 20 ของรถจักรยานยนตที่ผานดานชุมชนทั้งหมด
ที่ไดรับการตักเตือน โดยสาเหตุหลักของการถูกตักเตือนคือการไมสวมหมวกนิรภัย และยังมีรถจักรยานยนต
บางสวนที่ไมสวมหมวกนิรภัยขับผานดานชุมชนแตไมไดรับการตักเตือนอาจเนื่องจากผูทําผิดกฎ กติกาดังกลาว
เปนบุคคลเดิมและปฏิบัติผิดซํ้าหลายครั้ง ซึ่งผูเขาเวรที่ดานชุมชนไมมีอํานาจจับหรือดําเนินการทางกฎหมาย
กับบุคคลเหลานัน้ ได หรืออาจมีสาเหตุมาจากผูท ปี่ ระจําอยูด า นชุมชนมองเห็นวาการไมสวมหมวกนิรภัยยังไมเปน
ปญหาหรืออันตรายเทากับสาเหตุอื่นๆ เชน เมาสุราแลวขับ การขับรถเร็วเกินกําหนด เปนตน ซึ่งใกลเคียงกับ
การศึกษาของชีติพัทธ ขอนพิกุลและคณะ(12) ที่พบวาปจจัยที่มีผลตอการสวมหมวกนิรภัยคือความเขมงวด
ของตํารวจ ความเขมงวดและความตอเนื่องของการบังคับใชกฎหมาย นอกจากนี้ ทัศนคติของบุคคลสวนใหญ
เห็นเรื่องการไมสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่เปนเรื่องปกติธรรมดาของสังคม
การศึกษานี้ออกแบบใหเก็บขอมูลยอนหลังชวงเทศกาลที่มีการตั้งดาน ซึ่งขอมูลถูกบันทึกในแบบฟอรม
รายงานการดํ า เนิ นงานไว ร ะหว า งการตั้ ง ด า นชุ ม ชนโดยผู อ ยู เวร ซึ่ ง ผู บั นทึ ก แต ล ะช ว งเวลาไม ใช ที ม ผู วิ จั ย
แตเปนผูเขาเวรแตละผลัด ซึ่งมีความหลากหลายของระดับการศึกษาและความเขาใจในการบันทึกขอมูล ถึงแม
จะมีการประชุมทําความเขาใจวิธีการบันทึกขอมูลจากเจาหนาที่สาธารณสุขแลวก็ตาม นอกจากนี้ ผูเขาเวร
แตละผลัดอาจเห็นความจําเปนในการตักเตือนรถจักรยานยนตทไี่ มปฏิบตั ติ ามกฎ กติกาแตกตางกัน ซึง่ อาจทําให
ขอมูลที่ไดมาตํ่ากวาความเปนจริง
เมื่อเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุ 3 ปยอนหลังและป พ.ศ. 2558 ในป พ.ศ. 2558 ทั้งอําเภอพุทไธสง
มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุตํ่ากวาปอื่นๆ เพียงเล็กนอย แตในป พ.ศ.2558 มีการเกิดอุบัติเหตุในถนนหมูบาน
ลดลงจากป พ.ศ. 2557 เกินกวารอยละ 50.0 ซึ่งอาจเปนไปไดวาสาเหตุที่อัตราการเกิดอุบัติเหตุป พ.ศ. 2558
ยังไมลดลงมากเปนเพราะมีจํานวนการเกิดอุบัติเหตุนอกพื้นที่และกลับเขามารักษาในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลและโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่จํานวนหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับอําเภอที่ยังไมไดดําเนินการเรื่อง
ดานชุมชนพบวาป พ.ศ. 2558 พื้นที่เปรียบเทียบมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกวาอําเภอพุทไธสง แมวาจํานวน
การเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตนอยกวา 5 ราย เนื่องจากจํานวนประชากรของพื้นที่เปรียบเทียบมีนอยกวา
อําเภอพุทไธสง 1.86 เทา นอกจากนี้ยังพบวาพื้นที่เปรียบเทียบมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
ซึ่งมีสาเหตุจากการเมาสุราและไมสวมหมวกนิรภัยในขณะที่อําเภอพุทไธสงไมมี การเสียชีวิตและบาดเจ็บ
อยางรุนแรงซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Fell J et al(7) Erke A et al(8) และ Miller T et al(9) ที่พบวา
การตั้งดานสามารถลดอุบัติเหตุจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยังสามารถลดความรุนแรงรวมถึงการเสียชีวิต
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จากอุบตั เิ หตุตอนกลางคืน อยางไรก็ตาม อําเภอเปรียบเทียบในชวงสามปทผี่ า นมามีแนวโนมของการเกิดอุบตั เิ หตุ
จากรถจักรยานยนตในชวงเทศกาลสงกรานตลดลง ในขณะที่อําเภอพุทไธสงมีสถานการณคอนขางคงที่ ซึ่ง
ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุในอดีตของทั้ง 2 อําเภออาจจะไมสมบูรณ จึงเปนขอจํากัดของการศึกษานี้ท่สี ํารวจขอมูล
ยอนหลังโดยเฉพาะการสํารวจขอมูลอุบัติเหตุรถจักรยานยนตในถนนภายในหมูบาน ที่งานวิจัยนี้ไมไดมีการ
ออกแบบเก็บขอมูลกอนชวงเทศกาล การศึกษาครั้งตอไปจึงควรปรับปรุง รวมทั้งหากมีการออกแบบเก็บขอมูล
เพือ่ เปรียบเทียบกับอําเภออืน่ ๆ และศึกษาไปขางหนาจะทําใหทราบประสิทธิผลของการตัง้ ดานชุมชนทีช่ ดั เจนขึน้
จากการศึกษาพบวาการตั้งดานชุมชนของอําเภอพุทไธสงเปนรูปแบบที่ควรนําไปขยายผล ซึ่งหากเพิ่ม
มาตรการ/กระบวนการใหผูตั้งดานสามารถกักและตักเตือนบุคคลที่เสี่ยงตออุบัติเหตุในชุมชนได จะทําใหเกิด
ประสิทธิผลในการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุไดมากขึ้น และหากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขและ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของรวมกันสนับสนุนใหทุกอําเภอมีนโยบายในการตั้งดานชุมชนชวงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว
และสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่จําเปน เชน ปายหยุดตรวจ กรวยจราจร กระบองไฟและเสื้อจราจรจะทําใหโอกาส
การเกิดอุบัติเหตุในชวงวันอันตรายดังกลาวในภาพรวมของประเทศลดลงไดมากขึ้น

บทสรุป
การตั้งดานชุมชนมีสวนชวยใหเกิดการกักและตักเตือนผูที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุและอาจนําไปสู
การลดจํานวนการเกิดอุบตั เิ หตุในชวงวันหยุดเทศกาลได นอกจากนีย้ งั ทําใหเกิดความปลอดภัยและความเขมแข็ง
ของชุมชนเนื่องจากมีการระดมทรัพยากรบุคคล งบประมาณและสิ่งของในการตั้งดานชุมชนดวยคนในชุมชนเอง
ดังนั้นผูสนใจและตองการดําเนินกิจกรรมดานชุมชนควรพิจารณาประยุกตใชในการดําเนินงานกับภาคีเครือขาย
ในระดับตําบลใหเหมาะสมกับบริบท
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