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คํานํา

  ปญหาการตายจากอุบัติเหตุทางถนนเปนปญหาท่ีสําคัญของประเทศไทย จากการบูรณาการขอมูล
การตาย 3 ฐาน ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแหงชาติ และบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
พบวา ในระยะเวลา 9 ป ต้ังแตป พ.ศ.2554 – พ.ศ.2562 มีจํานวนคนตายจากอุบัติเหตุทางถนน 188,758 คน 
เฉล่ียปละ 20,973 คน หรือคิดเปนอัตราตาย 32.3 ตอประชากรแสนคน ซ่ึงถือเปนอัตราท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับประเทศ
ท่ีพัฒนาแลวจะไมเกิน 10 ตอประชากรแสนคน 
  9 ปท่ีผานมา...มีเด็กและเยาวชนไทย...เดินทางแลวไมไดกลับบาน...มากกวา 26,126 คน และ 
อีก 10 ป ขางหนา...เราจะสูญเสียอนาคตของชาติอีก 37,321 คน กลุมอายุท่ีมีการสูญเสียมากท่ีสุดเปนเด็กและ
เยาวชนอายุ 10 - 19 ป ซ่ึงมีการเสียชีวิตท่ีสูงมากถึง 26,126 คน ในชวง 9 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2554 - 2562) หรือ
คิดเปนเฉล่ีย 2,902 คน ตอป จากการประมาณการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุมเด็กและเยาวชน 10 - 19 ป
โดยการวิเคราะหอนุกรมเวลา Time series ในชวง 10 ป ตอจากน้ี (ป 2564 - 2573) หากไมมีการแกไขปญหา
อยางจริงจังและกําหนดเปาหมาย คาดการณวาจะมีเด็กและเยาวชนไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนนอีก 37,321 คน 
หรือเฉล่ียปละ 3,732 คน
  จากการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเพ่ือหาสาเหตุการตายของประชากรกลุมเด็กและเยาวชน พบวา ยังมี
ชองวางของมาตรการการปองกันการบาดเจ็บและตาย ท่ีใชเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ประเทศไทยใชมาตรการ
ปองกันการบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุทางถนนหลายมาตรการ แตมาตรการสวนใหญมักมุงเปาจัดการกับปญหา
ในภาพรวม และในเชิงประเด็นพฤติกรรมเส่ียง แตในกลุมเส่ียงสูงเปนเด็กและเยาวชน ยังไมมีมาตรการเฉพาะ 
เน่ืองจากมีหลายสาเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ เชน การเปนนักขับมือใหมท่ียงัไมมีใบอนุญาตขับข่ี การมีพฤติกรรมการขับข่ี
ท่ีไมปลอดภัย การไมสามารถบังคับใชกฎหมายซ่ึงมีขอจํากัด หรือแมกระท่ังการท่ีผูปกครองจําเปนตองซ้ือรถจักรยานยนต
ใหบุตรหลานเพ่ือใชขับข่ีไปโรงเรียน เปนตน 
  การจัดทําคูมือ Train the Trainer and Managers การเปนวิทยากรและผูจัดการแผนงานมืออาชีพ ใน
การจัดการปญหาการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุมเด็กและเยาวชน ภายใตโครงการ “Thailand Safe 
Youths” จัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนการทํางานในทุกระดับในการพัฒนาศักยภาพ ผูทํางานดานการปองกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในกลุมเด็กและเยาวชน ท่ีควรขับเคล่ือนอยางมีแผนงาน มีแนวทาง วิธีการ รวมกึงการเปนวิทยากรมืออาชีพ
ในการฝกหัดนักขับข่ีมือใหมใหมีคุณภาพ และควรมีการฝกอบรมการขับข่ีรถจักรยานยนตของเด็กและเยาวชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากสวนใหญเด็กและเยาวชนจะเรียนรูการขับรถจากพอแม ญาติ พ่ีนอง เพ่ือน และไปฝกหัดขับเอง 
โดยไมผานการฝกอบรมการขับข่ีปลอดภัยภายใตหลักสูตรและวิธีการเรียนรูท่ีเหมาะสม ท่ีมีประสิทธิภาพและวัดผลได  
ไมเพียงเรียนรูการขับรถใหเปนเทาน้ันการมีทัศนคติ และทักษะขับข่ีเพ่ือเอาชีวิตรอดจากภัยบนทองถนนเปนส่ิงจําเปน 
เพ่ือลดการตายของเด็กและเยาวชนและวางรากฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยท่ีเร่ิมต้ังแตในวัยเด็กและเยาวชนท่ี
จะโตเปนผูใหญในอนาคตอยางยั่งยืน

คณะผูจัดทํา

มิถุนายน 2564



Train the Trainer 

ทักษะการอํานวยการเรียนรูหรือการสงเสริมการเรียนรู
การสงเสริมการเรียนรูในชวงของกระบวนการ
การสงเสริมการเรียนรูมนุษยปจจัยเพ่ือความปลอดภัยทางถนน
6 โมดูล “วัคซีนจราจร”
ตัวอยางแผนการสอน / แผนการเรียนรู

Train the Trainer 

ยกระดับปญหาการตายจากอุบัติเหตุทางถนนของเด็กและเยาวชนไทย
เปนวาระเรงดวน

การจัดการท่ี 1    พลังขอมูล...จะกระตุนกลไกการทํางานและงบประมาณ
การจัดการท่ี 2    สืบสวนสอบสวนสาเหตุ...ใหลึกถึงใจ 
                           (Swiss Cheese Model and SHELL Model)
การจัดการท่ี 3    TSY Program (Thailand Safe Youths Manager Program)
                            การจัดการเชิงระบบและการวางแผนการแกปญหาการตาย
           ของเด็กและเยาวชน 

เอกสารอ้างอิง 

ภาคผนวก 

สารบัญ Train the Trainer

“วัคซีนจราจร”
เพราะความไม่รู้ ปัญญาจึงไม่เกิด 

เด็กไทยจึงเอาชีวิตไปเส่ียงบนท้องถนนโดยไม่จําเป็น

นาวาอากาศเอก สุวรรณ ภู่เต็ง
ผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยและมนุษย์ปัจจัย (Human Factor)
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กลาวนํา
  โมดลูน้ีสรุปทักษะท่ีจําเปนในการเปนผูอํานวยการเรียนรู หรือผูสงเสริมการเรียนรู สําหรับ
ผูสอน (ครู) หลักสูตรมนุษยปจจัยเพ่ือความปลอดภัยทางถนนท่ีมีประสิทธิผล บทบาทหลักของผูอํานวย
การเรียนรูคือ การจัดการกระบวนการเรียนรูเปนกลุมและทําใหแนใจวาบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู  
ความแตกตางระหวางการสอนและการอํานวยการเรียนรู ผูใหญเรียนรูไดดีท่ีสุดจากประสบการณ 
มีความแตกตางกันอยางมากระหวางครูมนุษยปจจัยท่ีทําหนาท่ีในบทบาทของผูอํานวยการเรียนรู
และในบทบาทของการเปนครู

  •    ผูอํานวยการเรียนรู (Facilitator) ทําใหการเรียนรูงายข้ึน
  •   ครู (Instructor or Teacher) ทําใหนักเรียนรูวิชาเปนผูปลูกฝงความรูใหแกนักเรียน 

  จากการศึกษาพบวา ผูใหญเรียนรูตางจากเด็ก ผูใหญชอบท่ีจะเรียนอยางกระตือรือรน 
และเรียนรูไดดีท่ีสุดผานประสบการณ การสอนไมไดแตะความรูและประสบการณของนักเรียนผูใหญ 
ในสภาพแวดลอมการเรียนการสอนแบบเดมิ บทบาทของนักเรียนผูใหญจะอยูเฉย ๆ ดูดซับขอมูล แทนท่ี
จะชวยในการเรียนรู นอกจากน้ีผูใหญบางคนอาจไมพอใจท่ีถูกบังคับใหเขาสูบทบาทของนักเรียนแบบเด็ก ๆ 
และพยายามท่ีจะทําลายความสัมพันธในรูปแบบครูกับนักเรียน ดังน้ันจึงเปนส่ิงสําคัญในฐานะผูอํานวย
การเรียนรู ท่ีตองเขาใจลักษณะการเรียนรูของนักเรียนผูใหญ

  ผูใหญเรียนรูอยางไร ?
  ผูเรียนท่ีเปนผูใหญมีลักษณะพิเศษ ส่ิงท่ีผูสงเสริมการเรียนรูควรระวัง ไดแก 
  • ใชประสบการณการเรียนรูเพ่ือจัดการกับการเปล่ียนแปลงของชีวิต
  • มีแรงจูงใจจากความตองการท่ีจะนําการเรียนรูไปใชทันที
  • มีความคาดหวังชัดเจนวาตองการอะไรจากประสบการณการเรียนรู
  • เนนการประยุกตใชมุมมองความคิดและแนวคิด
  • บูรณาการขอมูลใหม ๆ ใหดข้ึีน หากพวกเขาสามารถมีสวนรวมในสภาพแวดลอม  
                               ของการเรียนรูไดอยางกระตือรือรน 

ใชประสบการณการเรียนรูเพ่ือรับมือการเปล่ียนแปลงชีวิต
  ผูใหญแสวงหาประสบการณการเรียนรูเพ่ือรับมือกับเหตุการณท่ีเปล่ียนแปลงในชีวิต เชน
ความรับผิดชอบใหม การเล่ือนตําแหนง และการมอบหมายหนาท่ีใหม

ไดรับแรงจูงใจจากความตองการใชขอมูลทันที
  ผูใหญแสวงหาประสบการณการเรียนรูเน่ืองจากมีความตองการใชความรูท่ีนําเสนอ
โดยหลักสูตร แรงจูงใจรองคือ การเพ่ิมพูนความรูเพ่ือรักษาความภาคภูมิใจในตนเองใหเปนท่ียอมรับ

ทักษะการอํานวยการเรียนรู้ หรือ การส่งเสริมการเรียนรู้
มีความคาดหวังลวงหนาท่ีชัดเจน
  ผูใหญมีความคาดหวังท่ีชัดเจนเก่ียวกับประสบการณการเรียนรูท่ีจะไดรับ จึงจําเปนอยางย่ิง
ท่ีจะตองใชเวลาในการช้ีแจงและอธิบายถึงความคาดหวังท้ังหมดกอนท่ีจะเขาสูเน้ือหา เม่ือความคาดหวัง
ของนักเรียนและความต้ังใจของวิทยากร (ผูสงเสริมการเรียนรู) ขัดแยงกันควรนําส่ิงน้ีเขาสูการพูดคุย 
เจรจากันอยางเปดเผย

มุงเนนมุมมองและแนวคิด
  ผูใหญชอบประสบการณการเรียนรูท่ีเนนการประยุกตใชมุมมอง แนวคิดและการบูรณาการ
แนวคิดใหม ๆ  กับส่ิงท่ีพวกเขารูอยูแลว พวกเขาจะซึมซับไดชาหากมุมมองความคิดท่ีนําเสนอเหล่ือมกับ
แนวคิดท่ีพวกเขารูอยูแลวเพียงเล็กนอย

ตองการมีสวนรวมในการเรียนรูอยางจริงจัง
  ผูใหญสามารถบูรณาการความรูใหมกับตนเองไดดีกวาหากพวกเขาสามารถมีสวนรวม
ในการเรียนรูอยางกระตือรือรน การเรียนรูจากประสบการณเปนเทคนิคท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรูของผูใหญ

การเรียนรูจากประสบการณ
  การเรียนรูจากประสบการณจัดใหมีกิจกรรมท่ีมีศักยภาพในการมีสวนรวมของทุกคน
ในกระบวนการเรียนรู โดยใชบทบาทผูสงเสริมการเรียนรูแทนท่ีจะใชบทบาทครูแบบดัง้เดมิ เพ่ือแนะแนวทาง
ในการเรียนรูการฝกอบรมมนุษยปจจัยเพ่ือความปลอดภัยทางถนน อาศัยการเรียนรูจากประสบการณ 
แตละข้ันตอนของวงจรการเรียนรูจากประสบการณ  มีวัตถุประสงคท่ีมุงไปสูเปาหมายสูงสุดในการ
เพ่ิมทางเลือกท่ีสามารถนําไปใชไดสําหรับผูใชรถใชถนนเม่ือเผชิญกับสถานการณใหม ๆ แตเปนสถานการณ
ท่ีคลายๆกัน

ข้ันตอนการเรียนรู 
  การเรียนรูโดยอาศัยประสบการณประกอบดวย 5  ข้ันตอน ดงัแสดงในรูปท่ี 1 วัตถุประสงคของ
แตละข้ันตอนคือ

  ให้ประสบการณ์  ดวยการใหแตละคนไดประสบการณในการสรางขอมูลสวนบุคคลจาก

ประสาทรับสัมผัสท้ัง 5 (ตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนัง) ขอมูลเก่ียวกับความคิด ความรูสึก ความตองการ 
รวมท้ังการกระทํา

  ให้กระบวนการ  ดวยการบอกเลา ทําความเขาใจกับขอมูลท่ีสรางข้ึนจากประสบการณ 

แลกเปล่ียนเรียนรูท้ังในรูปแบบสวนบุคคลและกลุม

  ให้หลักเกณฑ์ ดวยการฝกใหพัฒนาสมมติฐานท่ีสามารถทดสอบไดทางกายภาพ 

รวมท้ังทดสอบความคิด ความจํา ความรูสึก ความใสใจ ฯลฯ หรือปรากฎการณทางจิตใจ ของขอมูล
ท่ีสรางข้ึนจากประสบการณ

  ให้สร้างหนทางปฏิบัติใหม่  เพ่ือเช่ือมโยงปจจุบันและอนาคตโดยการทําความเขาใจ และ
หรือ วางแผนวาจะทดสอบบทสรุปเหลาน้ีในสถานท่ีหรือสถานการณใหมในการใชรถใชถนนใหสําเร็จ
และปลอดภัยเสมอไดอยางไร
  ให้นําไปใช ้ เพ่ือประยุกตใชการเรียนรูใหมท่ีไดรับในสถานการณของการใชรถใชถนนท่ีเกิดข้ึนจริง
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1.  ใหประสบการณ  ดวยการสรางใหมีสวนรวมในสถานการณ ข้ันตอนแรกในกระบวนการเรียนรู 
คือการใหประสบการณ มีวิธีการมากมายท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือใหผูเขาอบรมไดรับประสบการณท่ีสัมผัส
จับตองได (เปนรูปธรรม) ไดแก 

  •   ใชกรณีศึกษาของอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึน 
  •   ใชแบบฝกหัด ใหลองปฏิบัติ
  •   ใชแบบฝกหัด ใหเลนแสดงสวมบทบาท (จําลองสถานการณ) จากประสบการณรวมกัน
เชนน้ี วิทยากรจะสามารถนําพาผูเขารวมฝกอบรมกาวผานข้ันตอนท่ีเหลือได 

2.  ใหกระบวนการ ข้ันตอนท่ีสองของการเรียนรูคือ การใหกระบวนการดวยการมุงเนนท่ี 
    พฤติกรรมมนุษย 

 กระบวนการคืออะไรก็ตามท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของมนุษยในการใชรถใชถนน ประกอบดวย
  •   พลวัตของพฤติกรรมท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีผูคนใชรถใชถนน 
  •   พฤติกรรมท้ังหมดท่ีชวยหรือขัดขวางการใชรถใชถนนใหสําเร็จและปลอดภัย
  •   วิธีการท่ีใชในการใชรถใชถนนใหสําเร็จและปลอดภัย
 กระบวนการถือเปนชวงสําคัญของวงจรการเรียนรู  การทําความเขาใจกระบวนการท่ีเผชิญในข้ันตอน
การใหประสบการณจะชวยใหผูเขารวมฝกอบรม
  •   มุงเนนไปท่ีวัตถุประสงคการเรียนรู
  •   พัฒนากลยุทธท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผูใชรถใชถนน
  •   พูดคุยเก่ียวกับกิจกรรมการใชรถใชถนนท่ีดเูหมือนไมเก่ียวของกัน เพ่ือใหมีความเก่ียวของ
กับสมาชิกแตละคนในกลุม

เน้ือหาสาระ กับ กระบวนการ  ไมวาในสถานการณใด ๆ จะมีองคประกอบสองอยางพรอมกัน
ในการใชรถใชถนนคือประเด็นดานเน้ือหาสาระและประเด็นดานกระบวนการ

ประเด็นดานเน้ือหา อะไร เม่ือไหร และ ท่ีไหน เน้ือหาอธิบายถึงการใชรถใชถนนท่ีสําเร็จหรือ
การกระทําท่ีสังเกตไดของผูใชรถใชถนน ซ่ึงประกอบดวย
  •   ส่ิงท่ีผูเขารวมฝกอบรมพูดคุย บอกเลา หัวขอท่ีกําลังอภิปราย 
  •   ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีสังเกตไดงายเก่ียวกับเหตุการณ เชน สถานท่ีและเวลาท่ีมีการกระทําเกิดข้ึน

ตัวอยางเชน เม่ือมองดโูตะทํางานของบุคคล จะพบวาเน้ือหาจะเปนส่ิงท่ีอยูดานบนของโตะและตําแหนง 
     ท่ีมันถูกวางไว

ประเด็นกระบวนการ มองดูท่ี มนุษยปจจัย (Human Factors) 
  กระบวนการอธิบายวางาน (การใชรถใชถนน การขับข่ี) กําลังบรรลุผลสําเร็จอยางไรและ
เหตุใดผูใชรถใชถนนจึงปฏิบัติในลักษณะท่ีสังเกตเห็น ปญหามนุษยปจจัยสวนใหญเปนปญหา
ดานกระบวนการ ซ่ึงกระบวนการประกอบดวย
  •   ส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนถูกพูดถึงอยางไร ทําไมถึงมีการพูดถึงเร่ืองราวหรือประเด็นตาง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนขณะใชรถใชถนน
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  •   ผูใชรถใชถนน วิธีดําเนินการ ใชข้ันตอนในการปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับ
การใชรถใชถนนอยางไร
  •  ขอมูลท่ีละเอียดออนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาเหตุของการกระทําหรือการละเวนท่ีเกิดข้ึน

ตัวอยาง ในการดโูตะทํางานของคน ๆ หน่ึง กระบวนการจึงหมายถึง การมองวาทําไมส่ิงของตาง ๆ 
จึงถูกวางอยูในลักษณะดังท่ีปรากฏ

แบบจําลอง เน้ือหาสาระ เทียบกับ กระบวนการ
  เร่ิมจาก มันเกิดอะไรข้ึน ไปสู ทําไมมันจึงเกิดข้ึน แบบจําลองเน้ือหากับกระบวนการ รวมท้ัง
( ตัวอยาง ดังแสดงในรูปท่ี 2 ) แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางประเดน็เน้ือหาและประเดน็กระบวนการ 
เปาหมายคือ ขุดคนไปใหไกลกวา "มันเกิดอะไรข้ึน" และบงช้ีใหไดวา "ทําไมมันจึงเกิดข้ึน" หรือ " มันเกิดข้ึน
ไดอยางไร

เน้ือหา 
"มันเกิดอะไรข้ึน"

"มันเกิดข้ึนไดอยางไร” 
กระบวนการ

อุบัติเหตุ
แตละราย

ประเด็นเพ่ือหา
-  กิจวัตรปกติถูกรบกวน หรือทําใหยุงเหยิง
-  ลัมเหลวท่ีจะสงสัญญาณ หรือขอมูล
-  การปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ

ประเด็นกระบวนการ
-  เสียสมาธิ ถูกเบ่ียงเบนความใสใจ
-  การส่ือสาร
-  การตัดสินใจ

แบบจําลอง เน้ือหา กับ กระบวนการ

รูปท่ี 2 แบบจําลอง เน้ือหา กับ กระบวนการ
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  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยอาศัยคําถามเชิงกระบวนการ เทคนิคคือ การใชคําถามท่ี
หลากหลายและยืดหยุนเพ่ือกระตุนการอภิปราย “มนุษยปจจัยในการใชรถใชถนน” ซ่ึงจะชวยใหผูเขารวม
ฝกอบรมผานการเรียนรูในชวงของกระบวนการ ผูเขารวมแตละคนและผูเขารวมแตละกลุมจะไดเรียนรู 
ผานเสนทางท่ีแตกตางกัน เพราะพวกเขานําประสบการณและทัศนคติท่ีแตกตางกันมาสูหองเรียน

1. วัตถุประสงคหลักประการหน่ึงของการฝกอบรม “มนุษยปจจัยในการใชรถใชถนน”
  คือการปรับเปล่ียนทัศนคติของผูใชรถใชถนนท่ีมีตอพฤติกรรมท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิผล

มากข้ึน วิธีท่ีไดรับการพิสูจนแลวคือ การถามคําถาม "คําถามเชิงกระบวนการ" ท่ีกระตุนใหผูเขารวมตัดสินใจ
สวนตัว เก่ียวกับพฤติกรรมของตนเอง คําถามเก่ียวกับกระบวนการท่ีแนะนําจะรวมอยูในแผนการสอน
ของผูสอน ท่ีสวนทายของแตละโมดูลของคูมือผูสอน “มนุษยปจจัยในการใชรถใชถนน”

2. วิธีใชคําถามเชิงกระบวนการ 
  ชุดคําถามเชิงกระบวนการท่ีเตรียมไวสามารถใชไดกับประสบการณแทบทุกรูปแบบเกือบทุก
สถานการณกับผูเขารวมฝกอบรมสวนใหญ
  •   เพ่ือเปนแนวทางในการกาว ขุดคน ลงลึก รอบดาน และเขมขน ท่ีคุณรูสึกไดถึงความเหมาะสม
เม่ือประสบการณเปนไปตามแผนท่ีวางไว
  •   เพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากส่ิงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหไดรับประโยชนแมวาประสบการณไมเปนไป
ตามแผนท่ีวางไว เปาหมายท่ีตองบรรลุคือ ทําใหม่ันใจวา "ไมมีอะไรไมเคยเกิดข้ึน" ในหองเรียน

3.  ใหหลักเกณฑท่ัวไป
   การเรียนรูในข้ันตอนท่ีสามคือ  การใหหลักเกณฑท่ัวไป ดวยคําถามท่ีสงเสริมความคิดสรุป
รวบยอดเชิงหลักการหรือทฤษฎี (นามธรรม) ในชวงของการเรียนรู เพ่ือใหผูเขารวมฝกอบรมจะเปล่ียน
ความสนใจจากขอมูลเฉพาะท่ีสัมผัสจับตองได (รูปธรรม) ท่ีพวกเขาไดรับในข้ันตอน การใหประสบการณ
ไปสูการสรางภาพรวม ความคิดสรุปรวบยอดเชิงหลักการ (นามธรรม) อีกคร้ังท่ีวิทยากรผูสงเสริม
ความรูตองใชคําถามเพ่ือสงเสริมการสนทนา รูปแบบของคําถามเหลาน้ี ไดแก

  “เราจะไดอะไรจากแบบฝกหัดน้ีท่ีสามารถนําไปประยุกตใชไดกับการใชรถใชถนนของเรา”

  “เราเรียนรูอะไรจากส่ิงน้ี”

  “ส่ิงน้ีเก่ียวของกับประสบการณอ่ืนอยางไร”

  “แลวไง”

  “ส่ิงน้ีแนะนําคุณเก่ียวกับ _______ โดยท่ัวไปอยางไร”

การส่งเสริมการเรียนรู้ในช่วงของกระบวนการ



วัตถุประสงคของการอภิปราย
  ในฐานะผูสงเสริมการเรียนรู วัตถุประสงคท้ังส่ีน้ีควรถูกใชเพ่ือควบคุม ดแูล การดาํเนินการ
ของคุณในการจัดการการสนทนากลุม ซ่ึงไดแก

  การสนทนาควรเช่ือมโยงกรณีศึกษาหรือแบบฝกหัดกับประสบการณของกลุม

  ใชการสนทนากลุมเพ่ือยึดประเดน็การสอน     รูวาจุดใดท่ีคุณตองการขามและใชการอภิปราย
เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกประเด็นเหลาน้ัน   

   การสนทนาเปนแนวทางในการพัฒนาปรัชญาการดําเนินงานการใชรถใชถนนใหสําเร็จ
และปลอดภัยเสมอสําหรับหนวยงาน หรือ องคกร ผูเขารวมการฝกอบรมกอใหเกิดแถลงการณรวม 
เพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของผูใชรถใชถนน
  ใชคําถามปลายเปด ซ่ึงเปนประเภทคําถามท่ีไมสามารถตอบไดงาย ๆ วา "ใช" หรือ "ไมใช" 
แตเปนคําถามในทํานองวา
  • "ส่ิงน้ีเก่ียวของกับหนวยงานของเราอยางไร"
  • "มีทางเลือกอ่ืนอีกไหม"
  • "ส่ิงน้ีเก่ียวของกับภารกิจของเราอยางไร"

ขอดีของการใชกรรมวิธีอภิปราย หรือการถกประเด็น
  วิธีการอภิปราย หรือการถกประเดน็ ชวยกระตุนความคิด ชวยรักษาแรงจูงใจ ชวยพัฒนา

การทํางานเปนทีมและชวยสรางทีมงาน (ทีมผูใชรถใชถนน) ท่ีมีประสิทธิภาพ

  การผนึกพลังรวมกัน (Synergy) ความรูรวมของกลุม(ผูเขารวมฝกอบรมทุกคนและ
ผูอํานวยการเรียนรู) มีคามากกวาและมีความหมายมากกวาความรูของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ทําให “งาน” 
แหงการเรียนรูมีความหมายมากข้ึน

  การเสริมแรง (Reinforcement) โอกาสในการแสดงออกเปนความตองการข้ันพ้ืนฐาน
ดังน้ัน  การสนทนาจึงเปนเคร่ืองมือท่ีตอบสนองตอความตองการสวนตัวน้ี ซ่ึงทําใหการเรียนรูเปน
ประสบการณเชิงบวกท่ีสราง “ความรูสึกดี” แกผูเขารวม

  การประสานสอดคลอง (Cohesion) สามารถช้ีแจงนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการใชรถ
ใชถนน เพ่ือสราง "บรรทัดฐานขององคกร" ข้ึนใหมได ซ่ึงสามารถปรับปรุงความสามารถของกลุม
ในการทํางานเปนทีม น่ีคือเหตุผลท่ีทีมตาง ๆ (เชน คนเดินถนน คนขับข่ีจักรยาน จักรยานยนต หรือ
ยวดยานพาหนะทุกประเภท) ไดรับการสนับสนุนใหเขารวมการฝกอบรมมนุษยปจจัยเพ่ือความปลอดภัย
ทางถนนดวยกัน
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4. พัฒนาหนทางปฏิบัติ โดยอาศัยการอภิปรายกลุม
  การเรียนรูในข้ันตอนท่ีส่ีคือ การพัฒนาหนทางปฏิบัติ ผูเขาอบรมอาจมีความกังวลเก่ียวกับ

การวางแผนหรือการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติใหม ๆ วิทยากรจะจัดการการสนทนากลุมโดยอาศัย
กรณีศึกษา แบบฝกหัดกิจกรรม หรือประสบการณท่ีเปนรูปธรรมอ่ืน ๆ  เพ่ือนําแนวคิดทางทฤษฎีไปใชใน
การจัดการกับพฤติกรรมในอนาคต 
  การอภิปราย วิทยากรไมจําเปนตองเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองน้ัน ๆ เพียงแคคุนเคยกับ
หัวขอน้ันใหมากพอ

5.  การนําการเรียนรูท่ีไดรับไปประยุกตใช 
  คําถามเชิงมุงเนนนําไปใชงาน สงเสริมการลงมือปฏิบัติการเรียนรูในข้ันตอนสุดทายคือ

การสงเสริมให ผูเขาอบรมใหนําการเรียนรูท่ีไดรับไปใช ผูเขาอบรมจะนําประสบการณในช้ันเรียนไปใชกับ

สถานการณท่ีเกิดข้ึนในโลกแหงความเปนจริงของการใชรถใชรถใชถนนใหสําเร็จและปลอดภัยเสมอ 

วิทยากรต้ังคําถามท่ีมุงเนนวา ความรู  ความเขาใจและทักษะ ท่ีพวกเขาไดรับจะสงผลตอการใชรถใชถนน

ของพวกเขาอยางไร

  •   “คุณจะนําไปใชไดอยางไร”

  •   “มีทางเลือกอะไรบาง”

  •   “ผลของการทํา หรือ ไมทําเชนน้ัน จะเปนอยางไร”

  •   “คุณตองการทําอะไรกับเร่ืองน้ัน”

วิธีการอภิปราย 
  สงเสริมใหผูเขารวมการฝกอบรมมีสวนรวมในการเรียนรูอยางกระตือรือรน วิธีการอภิปราย
ใชเพ่ือใหผูเขารวมการฝกอบรม ไดมีสวนรวมอยางกระตือรือรนในลักษณะท่ีทําใหพวกเขาคิดคนหาวิธี 
“พัฒนาหนทางในการปฏิบัติ” และ “ประยุกตใชการเรียนรูของพวกเขา” การอภิปรายหรือถกประเด็น
มีคุณสมบัติท่ีสําคัญสองประการไดแก

  ใชผูเขารวมเปนศูนยกลางการเรียนรู ซ่ึงหมายความวาผูเขารวมควรไดรับโอกาสพูดคุย

เปนสวนใหญ (มากกวา 50 เปอรเซ็นต) พวกเขาตองดึงเอาประสบการณในอดีตของตัวเองออกมา
แลกเปล่ียนเรียนรู
  ผูเขารวมตอบสนองอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน เปนผลใหเกิด
การเรียนรูมากข้ึน
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ขอเสียของการใชกรรมวิธีอภิปราย หรือการถกประเด็น
  มีขอจํากัดดานปริมาณของส่ือการเรียนการสอน (เน้ือหา) ท่ีจะสามารถครอบคลุมได
ในระยะเวลาท่ีกําหนด
  เวลา ไมมีทางท่ีผูเขารวมกลุมแมแตกลุมขนาดเล็กจะสามารถสนทนาเร่ืองตาง ๆ ไดโดย
ไมตองใชเวลามากนัก คุณจะไมสามารถครอบคลุมเน้ือหาโดยใชวิธีการอภิปรายไดมากเทากับการท่ีคุณ
ใชวิธีบรรยาย
  กลยุทธของวิทยากร ถามผูเขารวมท่ีพูดเกงมากข้ึนอยางมีช้ันเชิงเพ่ือเปดโอกาสให
ผูอ่ืนไดแสดงความคิดเห็น
  ขนาดกลุม การสนทนาท่ีด ีควรใหผูเขารวมทุกคนมีโอกาสแสดงออกบอยคร้ัง ส่ิงน้ีจะยากข้ึน
เม่ือขนาดกลุมเพ่ิมข้ึนและไมสมจริงในกลุมท่ีมีขนาดใหญกวา 20 คน

กลยุทธของวิทยากร แบงกลุมขนาดใหญออกเปนกลุมเล็ก ๆ จัดการไดงายข้ึน

  กลยุทธสําคัญในการจัดการกลุม บทบาทหลักของผูสงเสริมการเรียนรู คือ 
การจัดการกระบวนการเรียนรูกลุม มีสองวิธีในการรักษาโฟกัสกลุมและการจัดการการมีสวนรวม ไดแก 
กลยุทธการปองกัน และ กลยุทธการแทรกแซง
  กลยุทธการปองกัน การปองกัน คือ ส่ิงท่ีคุณวางไวกอนท่ีจะเร่ิมนําเสนอเน้ือหา นอกจากน้ี
ยังจะทําใหสภาพแวดลอมการเรียนรูมีความหมายสําหรับกลุมมากข้ึน การปองกันหมายรวมถึง

  • วางกฎเหล็กพ้ืนฐาน
  • กําหนดบทบาท
  • เปนคนคิดบวก
  • สรางวาระการเรียนรู
  • วางตัวเปนกลาง
  • จัดหองเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสนทนา

  วางกฎเหล็กพ้ืนฐาน กฎพ้ืนฐานควรกําหนดไว "ลวงหนา" และเพ่ือใหแนใจวาทุกคนรูและ
เขาใจส่ิงท่ีคาดหวัง เสนอกฎบางขอดวยตัวคุณเองและถามกลุมวาตองการวางกฎอะไรเพ่ิมหรือไม 
อยาบังคับใหเขารวมกลุม แตพยายามใหกลุมเขารวมและยอมรับกฎเหล็กพ้ืนฐานท่ีกําหนดรวมกัน

  กําหนดบทบาท  ใหแนใจวาทุกคนรูวาเขาหรือเธอไดรับการคาดหวังอะไร
  คิดบวก  ผูเขารวมมักจะสะทอนทัศนคติของผูอํานวยการเรียนรู จงเปนคนคิดบวก 
การฝกอบรมมนุษยปจจัยเพ่ือความปลอดภัยทางถนนมีประสิทธิภาพสูง

  สรางวาระการเรียนรู  วาระการเรียนรูจะชวยใหม่ันใจไดวา ทุกคนรูวากระบวนการท้ังหมดน้ี
กําลังดําเนินไปถึงไหนและส่ิงใดท่ีพวกเขาสามารถคาดหวัง หรืออาจคาดไมถึงวาจะเกิดข้ึน

  วางตัวเปนกลาง  เปนการยากท่ีสมาชิกในกลุมจะ "เลือก" เขาขางคุณ หากคุณคงไวซ่ึง
ความเปนกลาง ในบางคร้ังน่ีเปนสวนท่ียากท่ีสุดของกระบวนการท้ังหมด

  จัดหองใหเอ้ืออํานวย  จัดหองเพ่ือใหผูเขารวมฝกอบรมหันหนาเขาหากัน จัดโตะแบบ
วงกลม แบบเกือกมา หรือแบบคร่ึงวงกลมจะเปนการเอ้ือตอการเรียนรูไดดีท่ีสุด
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  กลยุทธการแทรกแซง   เม่ือส่ิงตาง ๆ  ไมเปนไปตามท่ีคุณวางแผนไวหรือกลุมหลงทาง
ไปจากวาระการเรียนรูท่ีกําหนดอาจจําเปนตองเขาไปแทรกแซงและทําใหกลุมกลับมาบนเสนทางท่ีวางแผนไว   
กลยุทธการแทรกแซงตอไปน้ีสามารถใชไดผลดี

  • หยุดการกระทําและกลับไปท่ีเร่ือง
  • โยนคําถามกลับ
  • แสรงเปนใบ หรือแสรงโง
  • อธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึน
  • ตรวจสอบขอตกลง
  • สงเสริมการมีสวนรวม
  • อยาเอาแตต้ังรับ
  • ใหขอเสนอแนะ
  • บังคับใชขอตกลง

  หยุดการกระทํา พากลับไปเขาเร่ือง ทําหนาท่ีในฐานะเปนคนคุมพวงมาลัยรถ เม่ือกลุม
ออกนอกเสนทางใหหยุดการกระทําและเนนใหการสนทนากลับเขาเร่ืองอีกคร้ัง
  โยนคําถามกลับ อยาตอบหรือพยายามตอบทุกคําถามท่ีมุงตรงมาท่ีคุณ การเรียนรู
จําเปนตองเกิดข้ึนในระดับกลุม โยนคําถามกลับไปท่ีกลุม
   ตัวอยางเชน “น่ันเปนคําถามท่ีด ีมีใครสักคนชวยแสดงความคิดเห็นหนอยไดไหมครับ 
วาพวกเขาจะจัดการกับสถานการณน้ันอยางไร”
  แสรงทําเปนใบหรือแสรงทําเปนโง ไมวาคุณจะรูคําตอบหรือไมก็ตาม บางคร้ังก็เหมาะสม
ท่ีจะเลนเปนใบหรือทําเปนไมรูและโยนคําถามกลับไปท่ีกลุม
  อธิบายส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึน หยุดการอภิปรายเปนคร้ังคราวและต้ังขอสังเกต อธิบายส่ิงท่ี
คุณเห็นวากําลังเกิดข้ึนในการสนทนาหรือภายในกลุม น่ีเปนวิธีสรุปท่ียอดเย่ียม
  ตรวจสอบขอตกลง เม่ือมีคนพูดอะไรท่ีฟงดูมีนัยสําคัญใหตรวจสอบกับคนอ่ืน ๆ ในกลุม
เพ่ือดูวาพวกเขารูสึกแบบเดียวกันหรือไม ใชกลยุทธน้ีรับมือกับสมาชิกกลุมท่ีชอบกอความยุงยาก
เพ่ือวัดวาการกระทําของเขา/เธอเกิดข้ึนกับคนอ่ืน ๆ ในกลุมอยางไร
  กระตุนใหมีสวนรวม ใชการกระตุนเพ่ือใหสมาชิกกลุมท่ีมักเก็บตัวเงียบมีสวนรวม ทุกคน
ควรมีสวนรวม
  อยาเอาแตต้ังรับ รักษาความเปนกลางของคุณไมวามันจะยากแคไหนก็ตาม หากคุณ
เอาแตต้ังรับ บางทีอยางนอยท่ีสุดคุณอาจรูสึกขัดแยงกับความคิดของผูเขารวมฝกอบรมบางคน 
ความขัดแยงน้ีสามารถเบ่ียงเบนความสนใจจากการเรียนรูเชิงประสบการณ
  ใหขอเสนอแนะ บอกใหกลุมรูวาพวกเขากําลังทําอะไรอยู สรุปเปนระยะ ๆ แสดงใหพวกเขา
เห็นวาพวกเขาทําอะไรสําเร็จไปแลว
  บังคับใชขอตกลง โดยท่ีทุกคนไดยอมรับขอตกลงเก่ียวกับกฎเหล็กพ้ืนฐาน คุณมีอํานาจ
บังคับใชหากกลุมหลงจากวาระการเรียนรู หรือหากคุณหรือคนอ่ืนถูกโจมตี กลุมเห็นพองดวยกับกฎ
คุณตองบังคับใชมัน



กฎเหล็กพ้ืนฐาน  ส่ิงสําคัญคือ ตองสรางกฎเหล็กพ้ืนฐานเม่ือเร่ิมตนหลักสูตร กฎเหล็กเหลาน้ีควรรวมถึง
   พูดทีละคน
   ปฏิบัติตามวาระการเรียนรูท่ีกําหนด
   โจมตีความคิดไมใชตัวบุคคล
   ซ่ือสัตย
   มีสวนรวม

บทบาทสมาชิกกลุม ส่ิงสําคัญคือ ตองระบุบทบาทของสมาชิกในกลุมเม่ือเร่ิมตนหลักสูตร บทบาทประกอบดวย
   มุงเนนไปท่ีภารกิจ (การเรียนรู)
   รับฟงและเคารพผูอ่ืน
   ตรงเวลา
   สนับสนุนความคิด
   ใหขอเสนอแนะ
   มีสวนรวมในการตัดสินใจ

  การรับมือกับนักเรียนผูใหญประเภทตางๆ  มีผูเรียนสามประเภทหลัก ๆ ท่ีคุณอาจ
พบเจอและตองเตรียมการรับมืออยางเหมาะสมขณะฝกอบรมในหลักสูตรมนุษยปจจัยเพ่ือความปลอดภัย
ทางถนน ซ่ึงไดแก

   ผูเรียนท่ัวไปท่ีตองการมีสวนรวมเพ่ือเรียนรูเพ่ิมเติม
   ผูท่ีไมคอยมีสวนรวมหรือผูมีสวนรวมนอย
   ผูท่ีตองการมีสวนรวมมากเกินไป

  ผูสงเสริมการเรียนรูท่ีประสบความสําเร็จ จะสนับสนุนใหผูเรียนท่ัวไปถามคําถามมีสวนรวม 
และคอยกระตุนใหผูท่ีไมคอยแสดงออก หรือไมคอยมีสวนรวมใหเขามามีสวนรวมมากข้ึน และควบคุม
ผูตองการมีสวนรวมมากเกินไปเพ่ือใหผูเขารวมทุกคนมีโอกาสสงเสียง แสดงความคิดเห็นถามคําถาม 
และใหมุมมองของพวกเขา วิทยากรตองพยายามสรางสมดลุการเรียนรูใหนักเรียนผูใหญท้ังสามประเภทน้ี
บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีกําหนด 

  จัดท่ีน่ังใหเอ้ือตอการมีสวนรวม จัดท่ีน่ังใหกับผูเขารวมเพ่ือใหพวกเขามองเห็น
กันและกัน รวมท้ังผูอํานวยการเรียนรูดวย ส่ิงน้ีกระตุนใหเกิดปฏิสัมพันธและการมีสวนรวมของกลุม 
เม่ือผูเขารวมน่ังเรียงแถวหันหนาเขาหาวิทยากรท่ีแทนคําถามและความคิดเห็นจะถูก จํากัด และเนนท่ีวิทยากร 
ปฏิสัมพันธในกลุมจะต่ําลง

  เนนย้ําการมีสวนรวมอยูบนกฎเหล็กพ้ืนฐานท่ีกําหนด เนนย้ําวาการมีสวนรวม
เปนกฎพ้ืนฐาน ระบุใหชัดเจนวาคุณตองการคําถามและการมีสวนรวมอยางเต็มท่ี สมมติวาคุณตองการ
ใหผูเขารวมต้ังคําถามเก่ียวกับแงคิดและกรอบความคิดท่ีคุณจะแนะนํา แลวขอใหพวกเขาเช่ือมโยงแตละ
แนวคิดเขากับประสบการณของพวกเขา
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  ตอบกลับดวยอาการเต็มใจรับตอคําถามและขอคิดเห็นท่ีไดรับ ตอบสนองตอ
คําถามและขอคิดเห็นอยางเต็มใจรับและเปดใจกวาง เทคนิคในการตอบสนองในลักษณะน้ี ไดแก

  "ฉันเขาใจ...ใช" ส่ิงน้ีบงบอกวาคุณสนใจในส่ิงท่ีกําลังพูด อาจกระตุนใหเกิดการ

แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
  "กลาวอีกนัยหน่ึง...คุณคิดวา ... " ส่ิงน้ีแสดงวา คุณไดฟง เขาใจส่ิงท่ีพูดและกําลังพยายาม
ช้ีแจงความคิด ส่ิงน้ีสามารถใชไดเม่ือผูเขารวมดูเหมือนจะไรทิศทาง (หรือพูดพร่ํา) และตองการการสรุป
เพ่ือยุติคําถามหรือความคิดเห็น
  "คุณดูไมพอใจเก่ียวกับ ... " ส่ิงน้ีบงบอกวา คุณไดรับฟงและเขาใจวาผูเขารวมเร่ิมเร่ือง
มาจากไหน อยางไร แตไมไดหมายความวาคุณจะเห็นดวยเสมอไป
  "แนวคิดหลักท่ีฉันเคยไดยิน ดูเหมือนจะเปน ..."  ส่ิงน้ีบงบอกวา ส่ิงท่ีคุณไดยินมาน้ัน
อาจเปนเร่ืองท่ีนาท่ึงและมีความสําคัญ ส่ิงน้ีสามารถใชไดเม่ือคุณตองการคลายความขัดแยงในประเดน็
ใดประเดน็หน่ึงและนําไปสูแนวคิดใหม

  ช้ีแนะแนวทางไมใชบังคับ ควบคุมสําหรับผูเรียนประเภทท่ัวไป หากคุณตองการ
ใหการมีสวนรวมดําเนินตอไปและพัฒนาใหการมีสวนรวมระหวางผูเขารวมทํางานแทนคุณ
  พยายามรักษาอยาใหตัวเองหลุดจากวงสนทนา รักษาระยะ จุดยืน ทําหนาท่ีผูสงเสริม
การเรียนรูอยางมืออาชีพ
  หลีกเล่ียงการประเมินคา หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับส่ิงท่ีผูเขารวมการฝกอบรมพูดคุยกัน

  รับมือกับนักเรียนผูใหญท่ีไมคอยมีสวนรวมหรือพวกชอบเก็บตัวเงียบ 
ผูเขาอบรมท่ีไมคอยมีสวนรวมหรือผูท่ีชอบเก็บตัวเงียบ อาจเปดเผยตัวข้ึนในสภาพแวดลอมการเรียนรู
ท่ีอธิบายไวกอนหนา ถาไมลองใชกลยุทธท้ังสามน้ี
  ถามคําถามท่ีไมมีคําตอบท่ีผิด
  หลังจากผูเขารวมคนอ่ืนพูดบางอยางท่ีกระชับและถูกตองแลวใหถามผูท่ีอยูภายใต
การเขารวมวาเขาหรือเธอเห็นดวยหรือไม
  แสดงความเห็นชอบของการปอนใส (ขอมูล ขอคิดเห็น) ท่ีไดรับโดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีเสนอ
โดยผูท่ีมีสวนรวมนอย

  รับมือกับพวกชอบแสดงออกมากเกินไป  การจัดการกับผูชอบแสดงออกถึงการ
มีสวนรวมมากเกินไปทําใหคุณตองวางตัวเปนกลาง มิฉะน้ันคุณอาจสรางความสัมพันธเชิงปฏิปกษ
หากคุณถูกมองวาเปนการเยาะเยยผูมีสวนรวมมากเกินไปหรือความคิดของเขา ในขณะท่ีกลุมอาจ
หมดความอดทน แตพวกเขาก็จะไมพอใจกับทัศนคติท่ีรับรูตอ "พวกเขา" กลยุทธเหลาน้ีอาจชวยได
  เล่ียงออกไปเพ่ือท่ีคุณจะไดไมเผชิญหนากับผูตองการมีสวนรวมมากเกินไปและในขณะ
เดียวกันก็ตองวางคําถามและความคิดเห็นจากผูเขารวมคนอ่ืน ๆ
  หากไมไดผลใหลองใชทาทาง "หยุด" ของตํารวจแบบคลาสสิกเม่ือผูมีสวนรวมมากเกินไป
พยายามขัดขวาง



  รับมือกับคําถามหนักใจ  คุณจะทําอยางไรเม่ือผูเขารวมตองการคําตอบสําหรับส่ิงท่ี
มักจะเปนคําถามท่ีทําใหรูสึกหนักใจ และทําใหคุณตกเปนเปา

  ย้ิมและปลดอาวุธ “ผูเรียกรอง” ปลอยให  "ผูเรียกรอง" ปลดตะขอไดอยางงายดาย

หากเขาติดกับดักของตัวเอง พูดเสียงดังฟงชัดวา "เปนบุญ หรือความดี" จากน้ันคนหาและระบุวา
บุญคืออะไร
  อยากลัวบุคคลเหลาน้ี เน่ืองจากพวกเขาไมใชผูเช่ียวชาญมนุษยปจจัยเพ่ือความปลอดภัย
ทางถนน
  อยาพูดปด อยาแถ และอยากลัวท่ีจะพูดวา "ฉันไมรู"
  อยาปลอยการสนทนาใหยาวนานเก่ียวกับประเด็น ปญหาน้ี

  ทําความเขาใจวัตถุประสงคของแตละโมดูล และวิธีการใชกรณีศึกษาอุบัติเหตุทางถนน 

รวมท้ังแบบฝกหัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ พัฒนาทักษะ คูมือครูสําหรับการฝกอบรม

มนุษยปจจัยเพ่ือความปลอดภัยทางถนน มี 6 โมดูลไดแก

  การจัดการความเส่ียงในการใชรถใชถนนเบ้ืองตน (Road User Risk Management)

  สมรรถนะ, ขีดจํากัดและการประมวลผลของมนุษย (Human Performance, Limitations 

and Human Information Processing)

  ความตระหนักรูในสถานการณ (Situation Awareness)

  การตัดสินใจ (Decision Making)

  ทัศนคติอันตราย (Hazardous Attitude)

  การจัดการความเครียด/ความเหน่ือยลา (Stress and Fatigue Management)

  แตละโมดูลมีเน้ือหา วัตถุประสงคโดยละเอียดรวมท้ังตัวอยางกรณีศึกษาและแบบฝกหัด

กิจกรรม กอนใชกรณีศึกษาหรือแบบฝกหัดผูสงเสริมการเรียนรูควรทําความคุนเคยกับท้ังวัตถุประสงค

การเรียนรูของแตละโมดลูการฝกอบรม กรณีศึกษาหรือแบบฝกหัดท้ังสองส่ิงน้ีตองมีความเช่ือมโยงกับ

เน้ือหาสาระการเรียนรู และผูสอนตองเขาใจวิธีการเช่ือมโยงเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูท่ี

กําหนด
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การส่งเสริมการเรียนรู้มนุษย์ปัจจัย

เพ่ือความปลอดภัยทางถนน 6 โมดูล “วัคซีนจราจร”

โมดูล 1         การจัดการความเส่ียงดานความปลอดภัยเบ้ืองตนสําหรับผูใชรถใชถนน
                        (Basic Safety Risk Management for Road User)

วัตถุประสงค หลังจบโมดูลน้ีแลวนักเรียนตองสามารถ

  อธิบายความหมายของคําวา ความปลอดภัย อันตราย ความเส่ียงได
  ใชแบบทดสอบความรูใหนักเรียนเขียนคํานิยาม
   -  ความปลอดภัย หมายถึง.......................
   -  อันตราย           หมายถึง.......................
   -  ความเส่ียง        หมายถึง.......................

  สามารถบงช้ีอันตราย ประเมินความนาจะเปนและความรุนแรงของอันตรายได ใชแบบ 
  ฝกหัดกิจกรรม โดยแบงเปนกลุม 
   ข้ันตอนท่ี 1 ใหนักเรียนชวยกันบงช้ีอันตราย ในการเดินถนน เดินขามถนน การข่ี 
  จักรยาน การขับข่ีจักรยานยนต หรือการโดยสารรถรับ-สงนักเรียน (รถตู รถสองแถว ฯลฯ) 
   หมายเหตุ:   อาจใชภาพเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงบนทองถนนท่ีสะทอนถึงสภาพแวดลอม 
  และบริบทการใชชีวิตของนักเรียนในทองท่ีท่ีไปทําการฝกอบรม 
   ข้ันตอนท่ี 2 ใหนักเรียนประเมินความนาจะเปนของอันตรายท่ีบงช้ีได
   ข้ันตอนท่ี 3 ใหนักเรียนประเมินความรุนแรงของผลจากอันตรายท่ีบงช้ี
   ข้ันตอนท่ี 4  ใหนักเรียนหาคาดชันีความเส่ียง วาอยูในระดบัใด  (เขียว – เหลือง – แดง)  
  หรือตามคาท่ีกําหนดในตัวอยาง 5A, 4B, 3C, 1D เปนตน

  สามารถระบุมาตรการเพ่ือควบคุมหรือบรรเทาความเส่ียง ใชแบบทดสอบความรูโดยใช 
  คําถามวา มาตรการเพ่ือควบคุมหรือบรรเทาความเส่ียง มีก่ีประเภท อะไรบาง 
  จากน้ัน ใหนักเรียนนําดัชนีความเส่ียงท่ีประเมินไดในวัตถุประสงคขอท่ี 2 ซ่ึงอยูในเกณฑ 
  ยอมรับไมได (สีแดง หรือสีเหลือง) แลวใหหามาตรการมาควบคุมความเส่ียงใหอยูในเกณฑ 
  ยอมรับได (อาจสีเหลืองยอมรับไดภายใตมาตรการควบคุม หรือสีเขียว) 

  สามารถอธิบายองคประกอบของแบบจําลอง SHELL ได ใชแบบทดสอบความรูถามนักเรียนวา  
  ใหอธิบายองคประกอบยอยของแบบจําลอง SHELL
   S ยอมาจาก..... หมายถึง........ไดแก......
   H ยอมาจาก..... หมายถึง........ไดแก......
   E ยอมาจาก..... หมายถึง........ไดแก......
   L ยอมาจาก..... หมายถึง........ไดแก......
   L ยอมาจาก..... หมายถึง........ไดแก...... 

  สามารถเขียนแบบจําลอง SHELL ในการใชรถใชถนน ของตนเองได ใหแบงนักเรียน 
  เปนกลุมจากน้ัน ใหนักเรียนเขียนแบบจําลอง SHELL ของตนเอง เชน เดนิถนน ข่ีจักรยาน  
  ขับข่ีจักรยานยนต หรือโดยสารรถรับ-สง โดยเลือกเขียนเพียง 1 กิจกรรมท่ีตนเองทํามากท่ีสุด  
  เสร็จแลวใหแตละกลุมเลือก เพ่ือชวยกันเขียนแบบจําลอง SHELL ของกลุม อาจเลือกกิจกรรมใด 
  กิจกรรมหน่ึง จากท่ีระบุขางบน

1

2

3

4

5

14



  โมดูล 2                            การประมวลผลของมนุษยสมรรถนะและขีดจํากัด
                                  (Human Information Processing and Limitations)

วัตถุประสงคเม่ือจบโมดูลน้ีแลวนักเรียน

  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับระบบประสาทสัมผัส (ตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนัง) เพ่ือการรับรู 
  และขีดจํากัด

  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทํางานของตา และขีดจํากัดในการมองเห็นท้ังเวลากลางวัน 
  และกลางคืน

  มีทักษะการกวาดสายตาท่ีถูกตองในขณะใชรถใชถนน (ใชโฟเวีย กับการโฟกัส 3 ระยะ  
  ใกล-กลาง-ไกล)

  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับทรัพยากรวิกฤตในการรับรู 
   ความรู (ความจํา)
   ความใสใจ
   เวลา

  สามารถอธิบายความเช่ือมโยงเก่ียวกับทักษะการกวาดสายตากับอุบัติเหตุทางถนนท่ี 
  เกิดข้ึนไดถูกตอง

  สามารถอธิบายขีดจํากัดของมนุษยท่ีเปนสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนไดอยางถูกตอง 
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  โมดูล 3                                          ความตระหนักรูในสถานการณ 
                              (Situation Awareness: SA)

วัตถุประสงคเม่ือจบโมดูลน้ีแลวนักเรียน

  สามารถอธิบายความหมายของคําวา ความตระหนักรูในสถานการณ

  สามารถประยุกตใชแบบจําลอง SHELL เพ่ือการพัฒนาความตระหนักรูในสถานการณ

  มีความรู ความเขาใจ ระดับของความตระหนักรู 

  สามารถพัฒนาและรักษาไว ซ่ึงความตระหนักรูในสถานการณในการขับข่ีใหอยูในระดบัสูง

  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสาเหตุและปจจัย ท่ีนําไปสูการสูญเสียความตระหนักรูใน 

  สถานการณ

  สามารถระบุ บงช้ี การสูญเสียความตระหนักรูในสถานการณการขับข่ี ในอุบัติเหตุทางถนน 

  ท่ีเกิดข้ึนได

  มีความรู ความเขาใจ และสามารถนําเทคนิคไปใชเพ่ือปองกันและแกไขการสูญเสียความตระหนักรู 

  ในสถานการณการใชรถใชถนน
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  โมดูล 4                                  การตัดสินใจ 
                       (Decision Making)

วัตถุประสงคเม่ือจบโมดูลน้ีแลวนักเรียน

  สามารถอธิบายความหมายของคําวา การตัดสินใจ และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจได

  มีความรู ความเขาใจรูปแบบของการตัดสินใจ 3 ประเภท ในการใชรถใชถนน
   การตัดสินใจโดยใชความรูเปนพ้ืนฐาน (Knowledge Based)
   การตัดสินใจโดยใชกฎเปนพ้ืนฐาน (Rule Based)
   การตัดสินใจโดยใชทักษะเปนพ้ืนฐาน (Skill Based)

  มีความรู ความเขาใจ แบบจําลอง DECIDE 

  สามารถพัฒนาทักษะการตัดสินใจ และนําไปใชในสถานการณการใชรถใชถนนใหมีความปลอดภัย

  สามารถระบุ บงช้ี ความผิดพลาดในการตัดสินใจท่ีนําไปสูอุบัติเหตุทางถนน
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  โมดูล 5                                           ทัศนคติอันตราย 
                       (Hazardous Attitude)

เม่ือจบโมดูลน้ีแลวนักเรียน
  สามารถอธิบายความหมายของคําวา ทัศนคติอันตราย
  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับทัศนคติอันตรายพ้ืนฐาน 5 แบบ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
ในการใชรถใชถนน
  สามารถระบุ บงช้ี ทัศนคติอันตราย จากกรณีศึกษาอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึน และบอกวิธี
ปองกัน หรือแกไขทัศนคติอันตรายดังกลาวได
  เขาใจรูปแบบ (โปรไฟล) ทัศนคติอันตรายของตนเองจากการทําแบบฝกหัดทดสอบทัศนคติ
อันตราย พ้ืนฐาน 5 แบบ
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  โมดูล 6                                การจัดการความหน่ือยลาและความเครียด 
                                (Hazardous Attitude)

วัตถุประสงคเม่ือจบโมดูลน้ีแลวนักเรียน
  เพ่ือใหเขาใจเก่ียวกับความเหน่ือยลาและสาเหตุ
  เพ่ือใหสามารถดูออก บอกไดถึงอาการของความเหน่ือยลาของตนเองและคนรอบขาง
  เพ่ือมีความรู เขาใจเก่ียวกับวงรอบการนอน และผลขางเคียงตอสมรรถนะจากการนอนหลับ 
  ไมเพียงพอได
  เพ่ือใหสามารถพัฒนามาตรการรับมือกับความเหน่ือยลา
  เพ่ือใหเขาใจเก่ียวกับความเหน่ือยลาและสาเหตุ
  เพ่ือใหสามารถดูออก บอกไดถึงอาการของความเหน่ือยลาของตนเองและคนรอบขาง
  เพ่ือปองกันไมใหเสียนิสัยในการนอนหลับ
  เพ่ือใหสามารถพัฒนามาตรการรับมือกับความเหน่ือยลา
  สามารถบงช้ีอุบัติเหตุทางถนนท่ีมีสาเหตุจากความเหน่ีอยลาหรือความเครียดได
  สามารถบอกถึงสภาวะการสูญเสียน้ําของรางกายจากสีปสสาวะและเขาใจวิธีการแกไขคืนสู
  สภาวะปกติได 
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ขอเสียของการใชกรรมวิธีอภิปราย หรือการถกประเด็น
  มีขอจํากัดดานปริมาณของส่ือการเรียนการสอน (เน้ือหา) ท่ีจะสามารถครอบคลุมได
ในระยะเวลาท่ีกําหนด
  เวลา ไมมีทางท่ีผูเขารวมกลุมแมแตกลุมขนาดเล็กจะสามารถสนทนาเร่ืองตาง ๆ ไดโดย
ไมตองใชเวลามากนัก คุณจะไมสามารถครอบคลุมเน้ือหาโดยใชวิธีการอภิปรายไดมากเทากับการท่ีคุณ
ใชวิธีบรรยาย
  กลยุทธของวิทยากร ถามผูเขารวมท่ีพูดเกงมากข้ึนอยางมีช้ันเชิงเพ่ือเปดโอกาสให
ผูอ่ืนไดแสดงความคิดเห็น
  ขนาดกลุม การสนทนาท่ีด ีควรใหผูเขารวมทุกคนมีโอกาสแสดงออกบอยคร้ัง ส่ิงน้ีจะยากข้ึน
เม่ือขนาดกลุมเพ่ิมข้ึนและไมสมจริงในกลุมท่ีมีขนาดใหญกวา 20 คน

กลยุทธของวิทยากร แบงกลุมขนาดใหญออกเปนกลุมเล็ก ๆ จัดการไดงายข้ึน

  กลยุทธสําคัญในการจัดการกลุม บทบาทหลักของผูสงเสริมการเรียนรู คือ 
การจัดการกระบวนการเรียนรูกลุม มีสองวิธีในการรักษาโฟกัสกลุมและการจัดการการมีสวนรวม ไดแก 
กลยุทธการปองกัน และ กลยุทธการแทรกแซง
  กลยุทธการปองกัน การปองกัน คือ ส่ิงท่ีคุณวางไวกอนท่ีจะเร่ิมนําเสนอเน้ือหา นอกจากน้ี
ยังจะทําใหสภาพแวดลอมการเรียนรูมีความหมายสําหรับกลุมมากข้ึน การปองกันหมายรวมถึง

  • วางกฎเหล็กพ้ืนฐาน
  • กําหนดบทบาท
  • เปนคนคิดบวก
  • สรางวาระการเรียนรู
  • วางตัวเปนกลาง
  • จัดหองเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสนทนา

  วางกฎเหล็กพ้ืนฐาน กฎพ้ืนฐานควรกําหนดไว "ลวงหนา" และเพ่ือใหแนใจวาทุกคนรูและ
เขาใจส่ิงท่ีคาดหวัง เสนอกฎบางขอดวยตัวคุณเองและถามกลุมวาตองการวางกฎอะไรเพ่ิมหรือไม 
อยาบังคับใหเขารวมกลุม แตพยายามใหกลุมเขารวมและยอมรับกฎเหล็กพ้ืนฐานท่ีกําหนดรวมกัน

  กําหนดบทบาท  ใหแนใจวาทุกคนรูวาเขาหรือเธอไดรับการคาดหวังอะไร
  คิดบวก  ผูเขารวมมักจะสะทอนทัศนคติของผูอํานวยการเรียนรู จงเปนคนคิดบวก 
การฝกอบรมมนุษยปจจัยเพ่ือความปลอดภัยทางถนนมีประสิทธิภาพสูง

  สรางวาระการเรียนรู  วาระการเรียนรูจะชวยใหม่ันใจไดวา ทุกคนรูวากระบวนการท้ังหมดน้ี
กําลังดําเนินไปถึงไหนและส่ิงใดท่ีพวกเขาสามารถคาดหวัง หรืออาจคาดไมถึงวาจะเกิดข้ึน

  วางตัวเปนกลาง  เปนการยากท่ีสมาชิกในกลุมจะ "เลือก" เขาขางคุณ หากคุณคงไวซ่ึง
ความเปนกลาง ในบางคร้ังน่ีเปนสวนท่ียากท่ีสุดของกระบวนการท้ังหมด

  จัดหองใหเอ้ืออํานวย  จัดหองเพ่ือใหผูเขารวมฝกอบรมหันหนาเขาหากัน จัดโตะแบบ
วงกลม แบบเกือกมา หรือแบบคร่ึงวงกลมจะเปนการเอ้ือตอการเรียนรูไดดีท่ีสุด

  กลยุทธการแทรกแซง   เม่ือส่ิงตาง ๆ  ไมเปนไปตามท่ีคุณวางแผนไวหรือกลุมหลงทาง
ไปจากวาระการเรียนรูท่ีกําหนดอาจจําเปนตองเขาไปแทรกแซงและทําใหกลุมกลับมาบนเสนทางท่ีวางแผนไว   
กลยุทธการแทรกแซงตอไปน้ีสามารถใชไดผลดี

  • หยุดการกระทําและกลับไปท่ีเร่ือง
  • โยนคําถามกลับ
  • แสรงเปนใบ หรือแสรงโง
  • อธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึน
  • ตรวจสอบขอตกลง
  • สงเสริมการมีสวนรวม
  • อยาเอาแตต้ังรับ
  • ใหขอเสนอแนะ
  • บังคับใชขอตกลง

  หยุดการกระทํา พากลับไปเขาเร่ือง ทําหนาท่ีในฐานะเปนคนคุมพวงมาลัยรถ เม่ือกลุม
ออกนอกเสนทางใหหยุดการกระทําและเนนใหการสนทนากลับเขาเร่ืองอีกคร้ัง
  โยนคําถามกลับ อยาตอบหรือพยายามตอบทุกคําถามท่ีมุงตรงมาท่ีคุณ การเรียนรู
จําเปนตองเกิดข้ึนในระดับกลุม โยนคําถามกลับไปท่ีกลุม
   ตัวอยางเชน “น่ันเปนคําถามท่ีด ีมีใครสักคนชวยแสดงความคิดเห็นหนอยไดไหมครับ 
วาพวกเขาจะจัดการกับสถานการณน้ันอยางไร”
  แสรงทําเปนใบหรือแสรงทําเปนโง ไมวาคุณจะรูคําตอบหรือไมก็ตาม บางคร้ังก็เหมาะสม
ท่ีจะเลนเปนใบหรือทําเปนไมรูและโยนคําถามกลับไปท่ีกลุม
  อธิบายส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึน หยุดการอภิปรายเปนคร้ังคราวและต้ังขอสังเกต อธิบายส่ิงท่ี
คุณเห็นวากําลังเกิดข้ึนในการสนทนาหรือภายในกลุม น่ีเปนวิธีสรุปท่ียอดเย่ียม
  ตรวจสอบขอตกลง เม่ือมีคนพูดอะไรท่ีฟงดูมีนัยสําคัญใหตรวจสอบกับคนอ่ืน ๆ ในกลุม
เพ่ือดูวาพวกเขารูสึกแบบเดียวกันหรือไม ใชกลยุทธน้ีรับมือกับสมาชิกกลุมท่ีชอบกอความยุงยาก
เพ่ือวัดวาการกระทําของเขา/เธอเกิดข้ึนกับคนอ่ืน ๆ ในกลุมอยางไร
  กระตุนใหมีสวนรวม ใชการกระตุนเพ่ือใหสมาชิกกลุมท่ีมักเก็บตัวเงียบมีสวนรวม ทุกคน
ควรมีสวนรวม
  อยาเอาแตต้ังรับ รักษาความเปนกลางของคุณไมวามันจะยากแคไหนก็ตาม หากคุณ
เอาแตต้ังรับ บางทีอยางนอยท่ีสุดคุณอาจรูสึกขัดแยงกับความคิดของผูเขารวมฝกอบรมบางคน 
ความขัดแยงน้ีสามารถเบ่ียงเบนความสนใจจากการเรียนรูเชิงประสบการณ
  ใหขอเสนอแนะ บอกใหกลุมรูวาพวกเขากําลังทําอะไรอยู สรุปเปนระยะ ๆ แสดงใหพวกเขา
เห็นวาพวกเขาทําอะไรสําเร็จไปแลว
  บังคับใชขอตกลง โดยท่ีทุกคนไดยอมรับขอตกลงเก่ียวกับกฎเหล็กพ้ืนฐาน คุณมีอํานาจ
บังคับใชหากกลุมหลงจากวาระการเรียนรู หรือหากคุณหรือคนอ่ืนถูกโจมตี กลุมเห็นพองดวยกับกฎ
คุณตองบังคับใชมัน

  ส่ิงสําคัญท่ีจะนําสูความสําเร็จต้ังแตเร่ิมตน ในระหวางการแนะนําโมดลูการฝกอบรม
ผูสงเสริมการเรียนรูควร

  สรางความเปนกลาง กําหนดบทบาทของวิทยากรและสมาชิกในกลุม ตองทําใหเกิด
ความเขาใจท่ีถูกตอง ในบทบาท “ครู นักเรียน” ตองทําใหเกิดความเปนกลาง พิจารณาตําแหนงหรือ
ความเปนอาวุโสของคุณ เม่ือคุณทําหนาท่ีเปนผูอํานวยการเรียนรูเร่ืองน้ีเปนส่ิงสําคัญเพ่ือใหแนใจวา
ความอาวุโสหรือตําแหนงจะไมขัดขวางการเรียนรู ผูเขาอบรมท่ีมีอาวุโสนอยหรือตําแหนงต่ํากวา
อาจเกิดความกลัว ยอมจํานนโดยยศหรือตําแหนง ดวยเหตุน้ีวิทยากรควรใชเวลาในการตรวจสอบ
ใหแนใจวาถูกมองวาเปนคนท่ีสามารถเขาถึงไดงาย
  เร่ิมกอต้ังชุมชนเพ่ือการเรียนรู สรางบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีเปดกวางและไมมีการแกงแยง
แขงขัน หาไมแลวการเรียนรูก็จะถูกยับย้ังไดอยางงายดาย
  สงเสริมการคนหา บงช้ี วาระท่ีไมกอใหเกิดประสิทธิผลท่ีผูเขารวมอาจมีและทําใหพวกเขา
หมดกําลังใจ
  สงเสริมการกําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจน ท้ังในระหวางการฝกอบรมหลักสูตรและหลัง
การฝกอบรมโดยผูเขาอบรมมีสวนรวม

  ช้ีแจงความคาดหวังของผูเขารวมเก่ียวกับส่ิงท่ีคาดหวังวาจะไดเรียนรู

วิธีท่ีผูอํานวยการเรียนรูผูทรงประสิทธิผลประสบความสําเร็จในภารกิจต้ังแตชวงเร่ิมตน
  เพ่ือชวยใหคุณมีประสิทธิภาพในการอํานวยการเรียนรูใหปฏิบัติดังตอไปน้ี เพ่ือสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับผูเขารวมการฝกอบรม

  ตอบสนองตอผูเขารวมไมใชน่ิงเฉย ทําเปนไมสนใจต้ังแตเร่ิมตน

  ทําใหผูเขารวมรูสึกด ีแตก็ไมใชส่ิงท่ีผิดหากผูเขารวมอาจรูสึกแตกตางออกไปในตอนเร่ิมตน

  ถือวาความคิดเห็นเปนโอกาสในการแสดงการยอมรับ

  สบตาหรือถามคําถามหน่ึงคําถามกับแตละคน ในทํานองเดียวกันผูเขารวมแตละคน

ควรสบตาและพูดคุยกับผูเขารวมแตละคนเชนกัน

  กระตุนใหเกิดคําถามและความคิดเห็นจากผูเขารวม ผูเขารวมหลายคนจะมีประสบการณ
ท่ีเก่ียวของมากมายและอาจรูบางอยางเก่ียวกับหัวขอท่ีคุณและคนอ่ืน ๆ ในกลุมอาจไมทราบ ผูใหญ
สามารถเรียนรูไดดีและเพ่ิมมากข้ึนจากการสนทนากับเพ่ือนท่ีเคารพนับถือ ใหเกียรติกัน การเสวนา
แบบเปดใจกวางยังเปดโอกาสใหผู เขารวมช้ีแจงเก่ียวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการใชรถ
ใชถนนใหสําเร็จและปลอดภัยของหนวยงานหรือองคกร
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  เตรียมพรอมท่ีจะแกไขกาวเดินของกลุมสนทนา การใชประโยชนจากการมีสวนรวม
ของผูเขารวม คุณตองสรางความสมดุลระหวางการนําเสนอเน้ือหาใหม การโตแยง/การอภิปราย 
การแบงปนแลกเปล่ียนประสบการณของผูเขารวมและเวลาท่ีมี
  คุณจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือรูจักระงับยับย้ังอัตตาตนเอง (ความเปนตัวกูของกู) และ
ยินดีท่ีจะปรับแกไขแผน/วิธีการอยางทันทวงที ส่ิงน้ีเปนการส่ือสารอยางแทจริงวาคุณไมไดแคเพียง
แสดงออกถึงความเต็มใจ แตยังแสดงออกถึงความกระตือรือรนอยางแทจริงท่ีจะเรียนรูจากผูเขารวมฝกอบรม

  บรรยากาศท่ีเปดกวางและไมมีการแกงแยงแขงขันเปนส่ิงสําคัญในหองเรียน 
ผูเรียนท่ีเปนผูใหญโดยเฉพาะผูขับข่ีมือเกามาก ประสบการณอาจถือเอาขอบกพรองหรือความผิดพลาด
เปนเร่ืองสวนตน หากพวกเขารูสึกวาภาพลักษณของตนเองท่ีสรางมาดวยความยากลําบากถูกคุกคาม 
เปนผลใหพวกเขามักจะใชวิธีแกปญหาในแบบท่ีเคยทํามาแลวและไดรับการพิสูจนแลววาไดผลด ีเพ่ือหลีกเล่ียง
ความเส่ียงท่ีไมอาจยอมรับได พวกเขายังรูสึกถึงความเส่ียงท่ีจะสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเองและ
อัตตาเม่ือถูกขอใหลองพฤติกรรมใหมตอหนาเพ่ือนรวมวงสนทนา ดงัน้ัน พวกเขาจึงมีสวนรวมนอยลง 
เพ่ือใหมีบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีเปดกวางและไมมีการแขงขันควรทําตามขอแนะนําตอไปน้ี
  ปกปองความคิดเห็นของคนกลุมนอย
  ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนใหมุงไปท่ีอะไรผิด ไมใชใครผิด เพ่ือกอความคิดสรางสรรค แกไข
ปญหากับทางออกใหม
  สรางความเช่ือมโยงระหวางความคิดเห็นและความคิดท่ีหลากหลายและเตือนกลุมถึง
แนวทางแกไขปญหาท่ีหลากหลาย

  กราฟกในการนําเสนอ  สําหรับการนําเสนออยางมืออาชีพ การใชคอมพิวเตอรสราง
สไลด MS Power Point (หรือโปรแกรมกราฟกท่ีคลายกัน) ท่ีฉายผานโปรเจคเตอร หรือจอทีวีจะชวย
เพ่ิมความนาสนใจในการนําเสนอของคุณไดมาก ไมวาคุณจะเตรียมการนําเสนอดวยวิธีใดขอใหพิจารณา
ส่ิงตอไปน้ี
  กราฟกตองอานงายและใชตัวอักษรท่ีมีขนาดใหญพอท่ีทุกคนในหองจะเห็น
  ใชสัญลักษณแสดงหัวขอยอยสําหรับจุดสําคัญ
  ใชรูปภาพตามความเหมาะสม
  หากใชฟลิปชารทควรใชปากกาสีจะดีท่ีสุด ไมเปอนกระดาษ มีความสวาง ไมเปอนเส้ือผา
และเวลาเขียนไมสงเสียงดังเอ๊ียดอาด
  ใชสีมากกวาหน่ึงสีเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจและความหมาย
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ตัวอย่างแผนการสอน / แผนการเรียนรู้

1. ช่ือเร่ือง (โมดูล)
2. เวลา 
  ระบุเวลา โดยท่ัวไปใชเวลา 1 ช่ัวโมง สําหรับแตละโมดูล เวลาน้ีอาจจะตองปรับเปล่ียน
ข้ึนอยูกับกรณีศึกษาและ/หรือแบบฝกหัดทดสอบความรู/แบบฝกหัดกิจกรรมท่ีใช หากเวลาเปน
ปจจัยวิกฤต ใหพิจารณาปรับแกไขแผนการสอนเพ่ือใหครอบคลุมเฉพาะบางสวนของโมดูล

3. บันทึกยอของผูสงเสริมการเรียนรู (ผูสอน)  
  A. วางแนวทางในการเขาหาโมดูลในฐานะผูอํานวยการเรียนรูไมใชครูผูสอน กระตุนการมี
สวนรวมของนักเรียนโดยการถามคําถามหรือขอใหเลาเร่ืองราวสวนตัว เพ่ือแสดงใหเห็นถึงเคร่ืองมือ 
หลักการท่ีจะใช อุปสรรคท่ีจะขัดขวาง
  B. ย่ิงนักเรียนมีสวนรวมมากเทาไหรหลักสูตรก็จะย่ิงมีความหมายมากข้ึนเทาน้ัน เน่ืองจาก
ไมใชทุกคนท่ีอาสาท่ีจะพูดในท่ีสาธารณะ ควรสงเสริมการมีสวนรวม โดยการใหบอกเลาเร่ืองราว 
"เหตุการณใกลตัวท่ีเกือบเกิดอุบัติเหตุ (เฉียด)" ส้ัน ๆ จากทุกคน (ถามีเวลา) นอกจากน้ีใหกระจายใหท่ัวถึง
โดยใหสมาชิกในทีมของแตละกลุมไดแสดงออก
  C. ใชประสบการณของตนเองหรือความรูเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนเพ่ือแสดงแนวคิด
  D. การหยุดพักเปนส่ิงสําคัญ เพ่ือหลีกเล่ียงความเหน่ือยหนายในหองเรียน อยางไรก็ตาม
หากการสนทนาเร่ิมตนไดดีอยาขัดจังหวะการสนทนาตามกําหนดเวลา ปรับเวลาพักตาม "การไหลล่ืน" 
ของหองเรียนเพ่ือใหแนใจวาชวงเวลาระหวางพักกับชวงเวลาเรียนไมหางกันจนนานเกินไป
  E. นอกจากการสาธิตแนวคิดแลวใหใชแบบฝกหัดในหองเรียนเพ่ือเพ่ิมพลังในหองเรียน
คลายความตึงเครียดหรือทําใหพวกเขากลับมาอีกคร้ังหลังอาหารกลางวัน

4. ขอมูลอางอิง
  A. คูมือครูมนุษยปจจัยเพ่ือความปลอดภัยทางถนน และหนังสือทักษะคิดฝาวิกฤตอุบัติเหตุ
ทางถนน
  B. เน้ือหาบทเรียน
  C. คําแนะนําแบบฝกหัดความรู/กิจกรรม
  D. คําแนะนํากรณีศึกษา

5. อุปกรณท่ีจําเปนในการฝกอบรม
  A. เคร่ืองฉายภาพเหนือศีรษะพรอมจอ
  B. หองใหญพอท่ีจะทํางานเปนกลุมได
  C. เคร่ืองบันทึกเทปและจอภาพ
  D. ขาต้ังแผนกระดาษหรือกระดานไวทบอรดแบบลบได

6. อุปกรณ เคร่ืองชวยในการฝกอบรมท่ีจําเปน  
  A. คูมือการฝกอบรมมนุษยปจจัยเพ่ือความปลอดภัยทางถนน/ หนังสือทักษะคิดฝาวิกฤต
อุบัติเหตุทางถนน
  B. คอมพิวเตอร
  C. วิดีโอ(หากจะใช)
  D. กรณีศึกษาอุบัติเหตุทางถนน/คําถามเชิงกระบวนการ

7. การมอบหมายการเรียนรูแกผูเขาอบรม (นักเรียน)  
  หากคุณใชกรณีศึกษาหรือแบบฝกหัดท่ียาวนานและตองการเวลาเพ่ิมเติมเพ่ือการเรียนรู 
อาจใชวิธีมอบหมายเปนการบาน

8. วาระการเรียนรูในแตละโมดูล
  A. บทนําของแตละโมดูลการเรียนรู
  สรางแรงจูงใจ ดวยการอธิบายความสําคัญของโมดลูและผลกระทบตอความปลอดภัยและ
การบรรลุภารกิจในการใชรถใชถนน อาจใชเกร็ดเล็กเกร็ดนอยจากประสบการณสวนตัวของคุณ
เพ่ือสรางแรงจูงใจแกผูเขาอบรม
  ส่ือสารวัตถุประสงคของโมดูล
  ขอใหนักเรียนดตัูวอยางส้ัน ๆ สองสามขอวาหัวขอของโมดลูท่ีกําลังจะเรียนรูน้ันอาจนําไปสู
อุบัติเหตุทางถนนท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลวไดอยางไร
  ทบทวนวัตถุประสงคของบทเรียนน้ี

  B. เน้ือเร่ือง
  ครอบคลุมเน้ือหาบทเรียนท่ีเตรียมไวสําหรับคุณในสวนน้ี
  เพ่ือใหสามารถครอบคลุมเน้ือหาน้ี ผูอํานวยการเรียนรูควรผสมผสานดวยการบรรยาย 
การอภิปราย ใชกรณีศึกษาและแบบฝกหัดความรู/กิจกรรม เขาดวยกัน ผูสอนตองเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดโดยพิจารณาจากประสบการณของคุณและประสบการณของผูเขารวม
  เตรียมกรณีศึกษา และแบบฝกหัดท่ีแตกตางกัน เพ่ือใหไดผลอยาซ้ําในการฝกอบรมทบทวน
กับกลุมผูฝกอบรมกลุมเดิม (การฝกอบรมทบทวน ควรทําเปนวงรอบทุก 1 - 2 ป) 

  C. แนวทางเพ่ือพิจารณาการใช กรณีศึกษา/แบบฝกหัด 
  ข้ึนอยูกับขอ จํากัด ดานเวลาและการฝกอบรมกอนหนาน้ีท่ีใหไวในโมดูล อาจเลือกวิธี
ตางๆ ดังตอไปน้ีเพ่ือเสริมสรางการเรียนรู
  แบบฝกหัดความรู/กิจกรรม ใชแบบฝกหัดความรู และแบบฝกหัดกิจกรรมตามตัวอยางท่ี
ไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรครู ทําตามคําแนะนํา
  กรณีศึกษา พัฒนากรณีศึกษาท่ีเหมาะสม ทําตามคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการดําเนินการ
  วิดีโอ ใชการฉายวิดีโอ ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีอยูในบทท่ีเหมาะสมของคูมือการฝกอบรม
มนุษยปจจัยเพ่ือความปลอดภัยทางถนน
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ขอควรระวัง
  การประยุกตใชกรณีศึกษา หรือแบบฝกหัดความรู/กิจกรรม เปนกระบวนการเรียนรูท่ี
ทําใหแนใจวานักเรียนสามารถประยุกตใชแนวคิดไมเพียง แตกับกรณีและแบบฝกหัดเทาน้ัน แตยังรวมถึง
การใชรถใชถนนในชีวิตจริงของพวกเขาดวย คุณจะสังเกตเห็นวาในคูมือน้ีเราไมไดจัดเตรียมสคริปต 
(บทพูด) ส่ิงท่ีจะพูดหรืออธิบายถึงวิธีท่ีแนวคิดท่ีนําเสนอในแตละโมดูลรวมเขาดวยกัน ถาเราทําเชนน้ัน
มันจะเปนหลักสูตรของเราไมใชของคุณ เม่ือคุณอํานวยการเรียนรูใหกับกลุมตาง ๆ คุณจะคุนเคยกับ
เน้ือหามากข้ึนเร่ือย ๆ  เอกสารแตละกรณีศึกษา/แบบฝกหัดความรู/กิจกรรม ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับ
การประยุกตใชแนวคิดและขอเช่ือมโยงพ้ืนฐานบางประการ

9. เคร่ืองมือ 
  แจงแกผูเขาฝกอมรมถึง "เคร่ืองมือ" พิเศษใด ๆ เชนแบบจําลอง ฯลฯ ท่ีผูเขาฝกอบรม

จะมีและใชไดหลังจากเสร็จส้ินการเรียนรูในแตละโมดูล

10. สรุปบทเรียน 
  ทบทวนวัตถุประสงคและสรุปโดยใหนักเรียนยกตัวอยางวาพวกเขาจะประยุกตใชส่ิงท่ีเรียน
รูในโมดูลน้ีอยางไร

Train the Managers

ยกระดับปัญหาการตายจากอุบัติเหตุทางถนนของเด็กและเยาวชนไทย

 “ เป็นวาระเร่งด่วน ”

ดร.ปัญณ์  จันทร์พาณิชย์
กองป้องกันการบาดเจ็บ
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ยกระดับปญหาการตายจากอุบัติเหตุทางถนนของเด็กและเยาวชนไทย เปนวาระเรงดวน

9 ปท่ีผานมา...มีเด็กและเยาวชนไทย...เดินทางแลวไมไดกลับบาน...มากกวา 26,126 คน และ 

อีก 10 ป ขางหนา...เราจะสูญเสียอนาคตของชาติอีก 37,321 คน

  กลุมอายุท่ีมีการสูญเสียมากท่ีสุดเปนเด็กและเยาวชนอายุ 10 - 19 ป ซ่ึงมีการเสียชีวิตท่ีสูงมากถึง 
26,126 คน ในชวง 9 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2554 - 2562) หรือคิดเปนเฉล่ีย 2,902 คน ตอป จากการประมาณการตาย
จากอุบัติเหตุทางถนนในกลุมเด็กและเยาวชน 10 - 19 ป โดยการวิเคราะหอนุกรมเวลา Time series ในชวง 10 ป 
ตอจากน้ี (ป 2564 - 2573) หากไมมีการแกไขปญหาอยางจริงจังและกําหนดเปาหมาย คาดการณวาจะมีเด็กและ
เยาวชนไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนนอีก 37,321 คน หรือเฉล่ียปละ 3,732 คน

ภาพท่ี 1 การประมาณการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน 10 - 19 ปี 

โดยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time series) 

2554       2555       2556       2557       2558       2559       2560       2561       2562       2563       2564       2565       2566       2567       2568       2569       2570       2571       2572       2573

ป 2554 - 2562 (9 ป) มีเดก็และเยาวชน
ตายจากอุบัติเหตุทางถนน 26,126 คน

คาคการณแนวโนมป 2564 - 2573 (10 ปขางหนา)
จะมีเด็กและเยาวชนเสียชีวิตเพ่ิมอีก 37,321 คน

2,404 2,379

2,792 2,813 2,766

3,246

3,496

3,114 3,116

2,906

3,100
3,215 3,329

3,446 3,558 3,676
3,789

3,904 4,019 4,133
4,252

2,812 2,672 2,538 2,411 2,291 2,176 2,067 1,964 1,866 1,772

ถาสามารถลดการตายไดปละ 5% ใน 10 ป
จะชวยชีวิตเด็กและเยาวชนได 14,752 คน

14,752คน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลการบูรณาการการตายจากอุบัติเหตุจราจร 3 ฐาน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด, กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

...เราคิดอยางไร...
ทําไมเด็กและเยาวชนไทยถึงตายมากมาย...เชนน้ัน ?

ใน 1 ปี ความสูญเสียเทียบเท่า
นักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่หายไป 1 โรงเรียน
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จํานวนผู้ป่วยนอก(OPD) ท่ีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 

แยกตามลุ่มอายุ ปี 2562
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2,955

14,607

41,749

32,000

22,992
17,868 18,059 18,396

13,441
9,818

5,955 3,520 1,570 411 77 10 18 32

จํานวนผู้ป่วยใน (IPD) ท่ีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 

แยกตามกลุ่มอายุ ปี 2562

มีเด็กและเยาวชนไทยบาดเจ็บล้นโรงพยาบาล
 เด็กและเยาวชนไทยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต มากกวา 265,758 คน ตอป
  มีจํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนตท่ีเปนเด็กและเยาวชนอาย ุ10 - 19 ป เขารักษาตัวในโรงพยาบาล 

(IPD Admit) จํานวน 56,356 คน และบาดเจ็บไมได Admit (OPD) จํานวน 209,402 คน

  รถจักรยานยนตยงัคงเปนปญหาสูงสุดในเด็กและเยาวชนอาย ุ10 - 19 ป มากกวายานพาหนะ อ่ืน ๆ  หลายเทาตัว 

หรือมากกวา 91% ท่ีบาดเจ็บ IPD และ 85% ในผูบาดเจ็บ OPD

แหลงขอมูล : ระบบรายงานแฟมสุขภาพ (43 แฟม) ของกระทรวงสาธารณสุข ป 2562 

อายุ

อายุ
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“นักรบเข้าสู่สงครามบนท้องถนน 
จําเป็นต้องได้รับการฝึกฝน เรียนรู้อย่างถูกต้อง”

สาเหตุท่ีแท้จริงของความผิดพลาด 
จากการไม่ได้เรียนรู้

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย.

Thailand Accident Research Center (TARC). 

โครงการวิจัยเพ่ือเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ.

อา
ยุท

ี่เร่ิม
หัดขับข่ีรถจักรยานยนต์

โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการตายและบาดเจ็บ สําหรับเด็กและเยาวชนทีใ่ช้รถจักรยานยนต์ทีมี่ประสิทธิผล 
โดยการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและตายจากการใช้รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุน้อยกว่า 20 ปี

โดยกรมควบคุมโรคร่วมกับศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.). 2563.

โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการตายและบาดเจ็บ สําหรับเด็กและเยาวชนทีใ่ช้รถจักรยานยนต์ทีมี่ประสิทธิผล 
โดยการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและตายจากการใช้รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุน้อยกว่า 20 ปี

โดยกรมควบคุมโรคร่วมกับศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.). 2563.

48%
10-12 ปี

49%
13-15 ปี

3%

มากกว่า 15 ปี กา
รเรี

ยนรู้การฝึกขับข่ีรถ

72%
เรียนรู้จาก

พ่อแม่
 ญาติพ่ีน้อง

เพ่ือน 

28%
หัดเอง 

กา
รผ่

าน
การฝึกอบรมขับข่ีปลอดภัย

13%

ผ่าน

อายุท่ีเร่ิมหัดขับข่ีรถจักรยานยนตสูงท่ีสุด
คือ ชวงอายุ 13 – 15 ป รอยละ 49 
รองลงมาเปนชวงอายุ 10 – 12 ป รอยละ 48 
และ มากกวา 15 ป รอยละ 3
 

สวนใหญเรียนรูการฝกขับรถจากผูท่ีไมมีความรู
การขับรถท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน
 72% เรียนรูจาก พอ แม ญาติพ่ีนอง เพ่ือน 
 28% เรียนรูดวยตนเอง  

 

87% ไมผานการฝกอบรมขับข่ีปลอดภัย
13% ผานการเรียนรูขับข่ีปลอดภัย   

 

เด็กและเยาวชนไทยบาดเจ็บคิดเป็น 40%
 ของการบาดเจ็บท้ังหมด 

เด็กและเยาวชนไทย (นักขับข่ีมือใหม่)

ลงสู่สงครามบนท้องถนนอย่างไร

87%
ไม่ผ่าน
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การจัดการท่ี 1
  พลังข้อมูล...จะกระตุ้นกลไกการทํางานและงบประมาณ

การจัดการขอมูลและทําสถานการณปญหาการตาย
และการเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุมเด็กและเยาวชน

  การแกปญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุมเด็กและเยาวชน เพ่ือไมใหเกิดการ
สูญเสียเพ่ิมมากข้ึน จําเปนจะตองมีขอมูลสําหรับวิเคราะหหาสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด การไดมาซ่ึงมาตรการดานความปลอดภัยทางถนนจําเปนตองใชขอมูลอุบัติเหตุท่ีถูกตองและ
ครบถวนมากท่ีสุดเทาท่ีจะหาขอมูลได นอกจากน้ีระบบขอมูลยังมีสวนสําคัญตอการผลักดันใหเกิดมาตรการ
การปองกันและแกไขปญหา ท้ังในสวนของการจัดทําแผนงาน ขับเคล่ือนยุทธศาสตรการดําเนินงาน ท่ีตองอาศัยขอมูล
สถานการณท่ีสามารถแสดงถึง แนวโนม ความรุนแรง และขนาดของปญหาเพ่ือใหทราบถึงสาเหตุและปจจัยท่ีกอใหเกิด
อุบัติเหตุทางถนนข้ึนมา นําไปสูการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม 

  แนวทางการจัดการขอมูลและทําสถานการณปญหาการตายและการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนในกลุมเด็กและเยาวชน 

 1. แหลงขอมูลท่ีเก่ียวของกับอุบัติเหตุทางถนนในกลุมเด็กและเยาวชน

  ขอมูลจากโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี โดยดึงขอมูลจากระบบขอมูลตาง ๆ ท่ีแตกตางกัน เชน จากระบบแฟม
สุขภาพ, HosXP, PHER-Accident, IS online และการใหบริการขอมูล EMS เปนตน หรือบางแหงใชวิธีออกแบบระบบ
การเก็บขอมูลเอง เพ่ือนํามาใชประโยชน

  ศูนยความรวมมือดานขอมูลการบาดเจ็บ (Injury Data Collaboration Center: IDCC) โดย
กองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ใหบริการดานขอมูลการบาดเจ็บ ชุดขอมูล กราฟประกอบการตัดสินใจ 
ใหบริการขอมูลแกผูสนใจ สามารถนํามาใชใหเปนประโยชนไดอยางดี รายละเอียดตาม http://dip.ddc.moph.go.th/new/ 

  ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจากสถานีตํารวจในพ้ืนท่ี โดยมีขอมูลท่ีสําคัญ คือ จํานวนคร้ังการเกิด
อุบัติเหตุ จุดเกิดเหตุ และบางพ้ืนท่ีท่ีเปนอําเภอใหญ จะมีสถานีตํารวจมากกวา 1 แหง จําเปนท่ีตองบูรณาการขอมูล
จากหลายแหง เพ่ือใหไดขอมูลในภาพรวมของอําเภอ ควรท่ีจะมีการแยกรายกลุมอายุชัดเจน

  ขอมูลจากการสืบสวนสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (Accidents Investigation) ในเหตุการณท่ี
เกิดข้ึน และควรมีการวิเคราะหสาเหตุเชิงลึกและนําเสนอ แนะนําใหใชแนวทาง Swiss Cheese Model ท่ีมองขอมูลเชิง
ระบบงายตอการออกแบบและวางแผนในการแกปญหา ขอมูลการสอบสวนฯ เปนขอมูลท่ีสําคัญในการจัดการปญหา
ในทุกระดับเปนอยางย่ิง 

  ขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน สําหรับใชการกําหนดเปาหมาย วางแผนงาน การออกแบบมาตรการ กิจกรรม 
การติดตามประเมินผล สมมุติวาขับเคล่ือนในระดับอําเภอ ขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน  ไดแก จํานวนเด็กและเยาวชน
ท้ังหมดในอําเภอแยกตามกลุมอายุ ขอมูลจํานวนนักเรียนท้ังหมดในอําเภอ ขอมูลจํานวนสถานศึกษาท้ังหมด
ในอําเภอ ขอมูลการมีใบอนุญาตขับข่ีจากขนสงอําเภอ จังหวัดและขอมูลจากการสํารวจตาง ๆ  เชน จํานวนนักเรียน
ท่ีนํารถจักรยานยนตมาโรงเรียน จํานวนนักเรียนท่ีมีใบอนุญาตขับข่ี จํานวนและรอยละการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน 
รวมถึงขอมูลวิเคราะหเชิงบริบทของสังคม สถานบันเทิง สนามกีฬา รานปรับแตงรถจักรยานยนต แหลงรวมเด็ก
และวัยรุนของอําเภอ เปนตน 

แนวทางการใช้ประโยชน์จาก ศูนย์ความร่วมมือด้านข้อมูลการบาดเจ็บ 
(Injury Data Collaboration Center: IDCC) 

โดยกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

  แนวทางการใชประโยชนจาก ศูนยความรวมมือดานขอมูลการบาดเจ็บ (Injury Data Collaboration 
Center: IDCC) โดยกองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ใหบริการดานขอมูลการบาดเจ็บ ชุดขอมูล 
กราฟประกอบการตัดสินใจ ใหบริการขอมูลแกผูสนใจ สามารถนํามาใชใหเปนประโยชนไดอยางดี รายละเอียดตาม 
http://dip.ddc.moph.go.th/new/  โดยมีข้ันตอน ดังน้ี  

 ข้ันตอนท่ี 1

  เขาสู Link ศูนยความรวมมือดานขอมูลการบาดเจ็บ (Injury Data Collaboration Center: 
                      IDCC) http://dip.ddc.moph.go.th/new/ แลว Click หัวขอบริการ และเลือก แสดงผลขอมูล 

 ข้ันตอนท่ี 2 เข้าสู่หน้าบริการด้านข้อมูล 

  1) ขอมูลการบาดเจ็บและการเสียชีวิตใหเลือก “43 แฟม”
  2) ขอมูลการตายระดับจังหวัดใหเลือก “3 ฐาน การเสียชีวิต”
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 ข้ันตอนท่ี 3 

  เข าสู ข อมูลการใหบริการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข43 แฟม  
  ใหเลือก Visualization (Public) มีขอมูล 1) แฟม Accident 2) แฟมผูปวยนอก (OPD)
  เฉพาะผูบาดเจ็บและบาดเจ็บเสียชีวิต 3) แฟมผูปวยใน (IPD) เฉพาะผูบาดเจ็บและบาดเจ็บ
  เสียชีวิต และสามารถเลือกขอมูลตาง ๆ ตามเมนู เชน เขต จังหวัด โรงพยาบาล ยานพานะ 
  อายุ เพศ ป พ.ศ. เปนตน ท้ังน้ีสามารถเขาไปศึกษาเลือกใชขอมูล และนําไปใชประโยชนตามตองการ

ขอมูล: กราฟแสดงกลุมอายุของผูบาดเจ็บท่ีมารักษาตัวท่ีโรงพยาบาล (OPD)

ขอมูล: กราฟแสดงผูบาดเจ็บท่ีมารักษาตัวท่ีโรงพยาบาล (OPD) แยกตามยานพาหนะ
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ข้ันตอนท่ี 4

  เขาสูขอมูลการบูรณาการขอมูลการตายสามฐานรายจังหวัดและแยกตามอายุ โดยเขาสู 
                 “3 ฐานการเสียชีวิต” และ “เลือกขอมูลท่ี Visualization (public)” มีขอมูลใหเลือกใช เชน 
                  มีขอมูลการเสียชีวิตแยกรายจังหวัด ยานพาหนะ กลุมอายุ เปนตน
    สถานการณ 
    กราฟแสดงจํานวนผูเสียชีวิต (ป พ.ศ. 2554 - 2563) รายจังหวัด 
    กราฟแสดงจํานวนและอัตราผูเสียชีวิต รายจังหวัด - เขตสุขภาพ 
    (ปพ.ศ. 2554 - 2563)

ขอมูล: กราฟแสดงการตายขอมูล 3 ฐาน แยกรายจังหวัด (ไมสามารถแยกรายอําเภอได 
เน่ืองจากมีขอจํากัดของแหลงขอมูล แตในจังหวัดมีขอมูลระดบัอําเภออยูแลว)

ขอมูล: กราฟแสดงการตายขอมูล 3 ฐาน แยกกลุมอายุ
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2. แนวทางการวิเคราะหขอมูลสถานการณเด็กและเยาวชน (เชิงปริมาณ)
  การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) คือ การนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวม มาจําแนกราย
ละเอียดวิเคราะห เพ่ือตอบประเด็นปญหาตามท่ีสนใจและความตองการสําหรับนําไปใช เพ่ือเฝาระวัง
สะทอนปญหา โดยใชแนวทางการวิเคราะหตามหลักระบาดวิทยา

รูปแบบการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ มี 3 รูปแบบ 

   สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เปนการอธิบายตัวแปรลักษณะ คน 
เวลา สถานท่ี กลุมอายุใดเกิดเหตุมากท่ีสุด เกิดชวงเวลาใดมากท่ีสุด ถนนใดมากท่ีสุด ยานพาหนะใด
มากท่ีสุด เปนตน เชน การบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กและเยาวชนแยก รายเดือน รายป แยกรายตําบล   

   สถิติเชิงเปรียบเทียบ (Comparative statistics) เปนการเปรียบเทียบตามลักษณะ

เชิงระบาดวิทยา คน เวลา สถานท่ี โดยมีขอสังเกตวาการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบจะมีการใช
สถิติวิจัยมาเก่ียวของ เชน Independent t-test, Pair Sample t-test เปนตน

   สถิติเชิงความสัมพันธ (Associative statistics) เปนการวิเคราะหเชิงสัมพันธกัน
ระหวาง 2 ตัวแปรข้ึนไป เชน เมาแลวขับสัมพันธกับชวงเวลาใด การไมสวมหมวกนิรภัยกับการเสียชีวิต 
ยานพาหนะกับชวงอายุ ถนนเกิดเหตุกับยานพานะ ถนนเกิดเหตุกับการเสียชีวิต เปนตน โดยมีขอสังเกต
วาการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบจะมีการใชสถิติวิจัยมาเก่ียวของ เชน Chi-square เปนตน  

ระบาดวิทยา

การเกิดโรค/ภัย/เหตุการณ์

การกระจายของโรค

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อโรค

ขนาดปัญหา

ความรุนแรง

เวลา (Time)

บุคคล (Person)

สถานท่ี (Place)

สาเหตุ (Cause)

ปัจจัยเส่ียง (Risk factor)

1

2

3
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หัวข้อ คําอธิบาย ข้อสังเกต
ตัวแปร

ท่ีควรนํามา

วิเคราะห์ร่วม

จาํนวนผู้บาดเจบ็

จาํนวนผู้เสียชวีติ

อตัราการเสียชวีติ
ต่อประชากร

อตัราการเสียชวีติ
ต่อจาํนวนรถ
จดทะเบียน

ประเภทยานพาหนะ

จดุเกิดเหตุ
(Blackspot)

  จาํนวนผู้บาดเจบ็จากอบุติัเหตุ
  ทางถนนในแต่ละแหลง่ขอ้มูล
  หรอื ฐานข้อมูลรวม
  ใชบ้อกขนาดปญัหาในพื้นท่ี

   นิยามผู้บาดเจบ็อาจแตกต่าง
   กันในแต่ละแหลง่ขอ้มูล
   นิยามความรนุแรงของการ
   บาดเจบ็อาจแตกต่างกันใน
   แต่ละแหลง่ข้อมูล

เวลา: รายปีรายเดือน
รายวนัในรอบสัปดาห์
ชว่งเวลาในรอบวนั
พื้นท่ี: ตําบล อาํเภอ
บุคคล: กลุม่อายุอาชพี
ประเภทผู้ใชถ้นน
ปจัจยัเส่ียง
ประเภทยานพาหนะ
อวยัวะท่ีบาดเจบ็

เวลา : รายปี รายเดือน
พื้นท่ี: ตําบล อาํเภอ
บุคคล: กลุม่อายุ

เวลา: รายเดือน
ชว่งเวลาในรอบวัน
พื้นท่ี: ตําบล อาํเภอ
ปจัจยัเส่ียง
คู่กรณี

เวลา: รายเดือน
ชว่งเวลาในรอบวัน
ประเภทยานพาหนะ

เวลา: รายปีรายเดือน
พื้นท่ี: ตําบล อําเภอ
บุคคล: กลุม่อายุประเภท
          การใชถ้นน
ประเภทยานพาหนะ

  นิยามผู้เสียชวีติจากอบุติัเหตุ
  ทางถนนอาจแตกต่างกันใน
  แต่ละแหลง่ข้อมูล
  การแบง่ตามสาเหตกุาร
  เสียชวีติจะทําใหเ้หน็ภาพ
  ชดัเจนข้ึน

   จาํนวนประชากรท่ีใชเ้ปน็ตัวหาร
    ใชข้้อมูลประชากรท่ีมีอยู่จรงิ
    จากการสํารวจของพื้นท่ีเอง
    หรอืข้อมูลประชากรกลางปี
    จากทะเบยีนราษฎร ์ของกรม
    การปกครอง

    จาํนวนผู้เสียชวีติท่ีใชเ้ปน็ตัวต้ัง
    นับรายท่ีเกิดอบัุติเหตใุนจงัหวดั
    ท้ังหมดเพื่อสร้างมาตรการ
    ป้องกันในพื้นท่ีท่ีเกิดอบุัติเหตุ
    เพือ่สรา้งมาตรการด้านการดแูล
    รกัษาในเครอืข่ายบรกิารการแพทย์
    ฉกุเฉิน

จาํนวนรถจดทะเบียนท่ีใชเ้ป็น
ตัวหาร ใชข้้อมูลจากกรมการ
ขนส่งทางบก

  จาํนวนผู้บาดเจบ็จากอบุติัเหตุ
  ทางถนนในแต่ละแหลง่ขอ้มูล
  หรอื ฐานข้อมูลรวม
  ใชบ้อกขนาดปญัหาในพื้นท่ี

จาํนวนผู้เสียชวีติต่อประชากร
แสนคน
ใชเ้ปรยีบเทียบระหวา่งพื้นท่ี

จาํนวนผู้เสียชวีติ 
ต่อรถจดทะเบยีน 10,000 คัน
ใชเ้ปรยีบเทียบระหวา่งพื้นท่ี

นิยามประเภทยานพาหนะ
อาจแตกต่างกันในแต่ละ
แหลง่ข้อมูล
เลอืกใชนิ้ยามตามโจทยข์อง
พื้นท่ี

อาจต่างจากจดุเส่ียงท่ีเปน็จดุ
ท่ีมคีวามเส่ียงเชงิโครงสรา้ง
ทางวศิวกรรมและส่ิงแวดลอ้ม

ประเภทยานพาหนะ
แบ่งตามลักษณะ และ

วตัถุประสงค์การใชง้าน

จดุท่ีมอีบุติัเหตเุกิดซ�าบอ่ย

ตาราง ตัวอยางหัวขอในการวิเคราะหท่ีนาสนใจ

ท่ีมา : การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด. 2558
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  1) การวิเคราะหปจจัยเชิงลึกการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยใชเทคนิค Swiss cheese Model
  Swiss Cheese Model หรือทฤษฎีเนยแข็ง คิดคนโดย ศ.เจมส เรียสัน (James Reason) เพ่ืออธิบายปจจัยท่ีนําไปสูอุบัติเหตุ 

เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหนักสืบสวนสามารถเก็บรวบรวมขอมูล บันทึก สืบคน วิเคราะหรายละเอียดเก่ียวกับขอบกพรองหรือขอผิดพลาดท่ีเปนสาเหตุ

ใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามแนวทางมนุษยปจจัย ซ่ึงมีการดําเนินงานหรือปฏิบัติการท่ีซับซอน โดยไดอธิบายบริบทของความลมเหลวหรือความผิดพลาด

จากความเปนมนุษยไว 4 ระดับ ไดแก

ระบบปอ้งกันล้มเหลว/
ไม่มีเคร่ืองปอ้งกัน

Adepted from Reason (1990)

อิทธิพลองค์การ

การกํากับดูแลท่ีไม่ปลอดภัย

สภาพ/เง่ือนไขท่ีไม่ปลอดภัย

การกระทําท่ีไม่ปลอดภัย

แบบจําลองทฤษฎีเนยแข็ง โดย ศ.เจมส์ เรียสัน

  อิทธิพลองคการ (Organization Influence) เปนการละเลยไมเห็นความสําคัญของฝายนโยบายของผูบริหารของหนวยงานท่ี

รับผิดชอบโดยตรง หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังทางตรงและทางออม รวมถึงกลไกการทํางานท่ีเก่ียวของ เชน ศปถ.จังหวัด, ศปถ.อําเภอ, ศปถ.อปท., พชอ. เปนตน 

ท่ีสงผลกระทบโดยตรงหรือโดยออมตอการกํากับดูแล สภาพเง่ือนไขท่ีไมปลอดภัย หรือการขับข่ีท่ีไมปลอดภัย ทําใหระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน

เกิดความผิดพลาด นําไปสูอุบัติเหตุหรือสถานการณท่ีไมปลอดภัย 

  การกํากับดูแลท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Supervision) เปนการกํากับดูแลการขับข่ีของผูท่ีมีหนาท่ีหรือผูท่ีใกลชิด เชน เจาหนาท่ีตํารวจ 

ผูปกครอง ครู กํานัน ผูใหญบาน และอ่ืน ๆ แลวแตกรณี สงผลตอการขับข่ี ทําใหเกิดความผิดพลาดหรือการกระทําท่ีไมปลอดภัย โดยมี Keyword สําคัญ

   การกํากับดูแลท่ีปลอยลปละเลย เชน การฝาฝนกฎระเบียบ/กฎหมาย หรือขาดความตระหนัก ไมเห็นความสําคัญของปญหา 

   การกํากับดูแลท่ีไมเพียงพอ คือ ดําเนินการแกไขแลวแตไมเพียงพอ

   การกํากับดูแลไมเหมาะสม หรือ การใชวิธีการไมเหมาะสมกับปญหา

   การลมเหลวในการแกปญหา คือ ดําเนินการแลวแตไมไดผล

1

2

1

2

3

4

การจดัการท่ี 2  
สืบสวนสอบสวนสาเหต.ุ..ใหลึ้กถึงใจ

(Swiss Cheese Model and SHELL Model)

  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สวนใหญจะใชขอมูลท่ีเก็บไดจากการสืบสวนสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนน (Accidents Investigation) โดยเนนขอมูล 3 สวน ดังน้ี 1) ขอมูลกอนเกิดเหตุการณ 2) ขอมูลขณะเกิดเหตุการณ และ 3) ขอมูลหลังเกิด

เหตุการณ โดยขอมูลท้ังสามสวนจะเนนอธิบายเชิงระบาดวิทยาการบาดเจ็บ ได แก คน รถ ถนนและส่ิงแวดลอม

34



  ขอสังเกตการวิเคราะหการกํากับดูแล การวิเคราะหการกํากับดูแลท่ีไมปลอดภัย จะระบุองคกร 
บุคคล และแวดลอม ทําใหเกิดการกระทําท่ีไมปลอดภัย หมายถึง มีใครหรือองคกรใดท่ีเก่ียวของทําใหเกิด
การกระทําน้ัน ซ่ึงก็หมายถึง เจาภาพหรือกลุมเปาหมายหลักท่ีปลอยปละละเลยหรือสงเสริมใหเกิดการกระทํา
ท่ีไมปลอดภัย เพ่ือวิเคราะหกระตุนใหเกิดการแกไขปญหา ควรนําเสนอในเชิงบวกอยางสรางสรรค และเปนทีม
เดยีวกันรวมรับผิดชอบรวมกัน ไมโยนใหหนอยงานใดหนวยหน่ึงดาํเนินการโดยลําพัง 

  สภาพ/เง่ือนไขท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Conditions) ประเภทของเง่ือนไขท่ีไมปลอดภัย หมายถึง

มีปจจัยเก้ือหนุนใหเกิดอุบัติเหตุและสงผลใหเกิดการกระทําท่ีไมปลอดภัยน้ัน แบงออกเปน 3 กลุม

   3.1 เง่ือนไขสวนบุคคล เชน นักเรียนตองขับรถเร็วเพราะเกรงวาจะไปโรงเรียนสาย 
นักเรียนอายุต่ํากวา 15 ป ขับข่ีรถจักรยานยนต ไปโรงเรียนเน่ืองจากไมมีรถขนสงสาธารณะ เยาวชนไมมีใบ
อนุญาตขับข่ีเน่ืองจากสํานักงานขนสงอยูไกลและมีเงินคาใชจาย รวมถึง สภาพรางกายออนเพลีย เม่ือยลา 
การกินยาบางชนิด  

   3.2 เง่ือนไของคกร เชน บริษัทรถขนสงใหพนักงานขับรถสงของทํางานเกินเวลาเพ่ือจะ
ไดสงของใหทันเวลา โรงเรียนจางรถโดยสารท่ีเกาไมมีอุปกรณปลอดภัยเดินทางไปทัศนศึกษาเน่ืองจาก
งบประมาณนอย บริษัทรถขนสงสาธารณะเปล่ียนยางรถมือสองมาใชเน่ืองจากตนทุนเพ่ิมข้ึน

     3.3 เง่ือนไขดานถนนและส่ิงแวดลอม ยานพาหนะ เชน มีชาวนาตากขาวบนถนนเน่ืองจาก
ไมมีท่ีตากขาว ถนนมีนําขังเน่ืองจากถนนเปนหลุมบอเส่ียงตอการเกิดอันตราย ไฟปาทําใหทัศนะวิสัยไมดี 

สภาพรถดอกยางไมด ียานพาหนะเบรกไมอยู รถจักรยานยนตไฟทายขาด เปนตน         

  ขอสังเกตการต้ังเง่ือนไขท่ีไมปลอดภัย จะตองระบุเหตุผลของเง่ือนไขท่ีสงผลตอการกระทําน้ันๆ วา

มีสาเหตุมากอะไร เชน ขับรถเร็วเพราะ...รถโดยสารบรรทุกเกินเน่ืองจาก... ซ่ึงสวนใหญมักจะเช่ือมโยงกับการกํากับดแูล...

  การกระทําท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Act) เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด 
เปนการกระทําท่ีผูขับข่ีไดกระทําลงไป จนกลายเปนความผิดพลาดกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือสถานการณท่ีไมปลอดภัย 
โดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ

   4.1 การกระทําท่ีเกิดจากความผิดพลาด เปนการกระทําท่ีไมเจตนาหรือไมต้ังใจใหเกิดข้ึนหรือ
การพล้ังเผลอ เชน การบังคับรถผิดพลาด การเหยียบเบรกกับคันเรงผิดพลาด เปนตน

   4.2 การกระทําท่ีเกิดจากการฝาฝน เชน ฝาสัญญาณไฟ ยอนศร ขับรถเร็ว ดื่มแลว 

ไมสวมหมวกนิรภัย ไมคาดเข็มขัดนิรภัย และอ่ืนๆ

  สรุปแบบเขาใจงาย ๆ คือ การกระทําท่ีไมปลอดภัยจะไมเกิด ถามีการปรับเปล่ียนสภาพ

/เง่ือนไขท่ีไมปลอดภัย โดยเกิดจากการกํากับดูแลท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีอิทธิพลองคการ/หนวยงาน หรือระบบกลไก

การทํางานท่ีเก่ียวของเห็นความสําคัญและมีนโยบายแกไขปญหา 

  การกระทําท่ีไมปลอดภัย น้ันเปนเพียงปลายเหตุบนยอดภูเขาน้ําแข็ง ท่ีเกิดจากขอบกพรองของ        

3 ดานขางตนท่ีอยูใตภูเขาน้ําแข็ง การแกปญหาเร่ิมจากการกําหนดปญหาและโฟกัสพฤติกรรมเปาหมายให

ชัดเจน โดยไมนําปญหาหลายๆ ประเดน็มาวิเคราะหรวมกันจนเกิดความสับสนในวิธีการแกไขปญหา เชน ปญหา

กลุมนักทองเท่ียว กลุมนักเรียนนักศึกษา กลุมดื่มแลวขับ ไมสวมหมวกนิรภัย การขับรถยอนศร ควรวิเคราะห 

Swiss cheese Model ทีละประเดน็ จะเกิดประโยชนสูงสุดในการแกปญหาท่ีไดผล หรือในอีกแงมุมหน่ึงการนํา

ประเดน็ปญหาเชิงเหตุการณมาวิเคราะห Swiss cheese Model เชน ปญหาชวงทําบุญทอดกฐินหลังอออกพรรษา

ปญหาการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในชวงบุญบ้ังไฟ, ปญหาในชวงเทศกาลปใหม เปนตน

3

4

อิทธิพลองค์การ (Organization Influence)

การกํากับดูแล (Unsafe Supervision)

สภาพท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions)

การกระทําท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)

การจัดการทรัพยากร    บรรยากาศในองค์การ   กระบวนการองค์การ

ล้มเหลวในการ
แก้ปัญหาท่ีรู้ดี

อยู่แล้ว

กํากับดูแล
ฝ่าฝืน

การวางแผน
ดําเนินงาน
ไม่เหมาะสม

ล้มเหลวในการ
แก้ปัญหาท่ีรู้ดี

อยู่แล้ว

สภาพแวดล้อม  เง่ือนใขส่วนบุคคล  วิธีปฏิบัติ/กิจวัตรส่วนบุคคล

ความผิดพลาด การฝ่าฝืน

ระบบวิเคราะหมนุษยปจจัยเพ่ือการปองกันอุบัติเหตุ

                                  กรณีตัวอย่าง (สมมุติ) 
“เซน 3 ศพ ด.ช.ข่ี จยย.ซอนกันมา ไถลขามเลน ถูกรถกูชีพท่ีว่ิงสวนมาอัดยับ”

 เวลา 22.30 น. เจาหนาท่ีตํารวจไดรับแจงมีอุบัติเหตุท่ีถนนสายหน่ึง จึงไปตรวจสอบ พรอมหนวยกูชีพ พบรถเกง
สีดํา สภาพไฟทายขวาแตก ใกลกันพบจักรยานยนตสีดํา ลมคว่ําอยู ในสภาพดานหนาพังยับ
 โดยมีผูเสียชีวิต 3 ศพ นอนแนน่ิงกระจัดกระจายอยูบนถนน เปนเด็กชายอาย ุ13 ป, 12 ป และ 8 ป ตามลําดับ 
ท้ังหมดเรียนอยูโรงเรียนเดียวกัน หางไปเล็กนอยยังพบ รถกูชีพของ อบต. เสียหลักตกลงขางทาง สภาพดานหนายุบ 
ตอมาผูปกครองของเด็ก ๆ ทราบขาวก็รีบมาดูท่ีเกิดเหตุ ทันทีท่ีเห็นรางไรวิญญาณตางก็ร่ําไหพร่ังพรูแลวทรุดตัวลงกับพ้ืน
 สืบสวนเบ้ืองตน ทราบวา กอนเกิดเหตุผูตายท้ังหมดข่ีรถจักยานยนตซอน 3 กลับจากเท่ียวงานในหมูบานใกลเคียง 
แตเกิดเสียหลักพุงชนทายรถเกงสีดํา ซ่ึงว่ิงอยูดานหนา ทําใหจักรยานยนตสีดําไถลขามไปอยูเลนฝงตรงขาม เปนจังหวะเดียว
กับท่ีมีรถกูชีพของ อบต. ว่ิงสวนทางมาพอดีมุงหนาจะไปสงผูปวย เปนเหตุใหรถกูชีพพุงชนรถจักรยานยนตเขาอยางจัง 
ท้ังรถและเด็ก 3 คน กระเด็นไปคนละทิศทาง กระท่ังเสียชีวิตอยางนาสลดใจ
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ระดับช้ันของการวิเคราะห์ 

ช้ันของเนยแข็ง (CHEESE)

ปัจจัยเชิงสาเหตุ 

(รูของเนยแข็ง)

1) การกระทําท่ีไมป่ลอดภัยของผู้ขบัขี ่  
    (Unsafe Act)

3) การกํากับดแูลท่ีไมป่ลอดภัย 
   (Unsafe Supervision) 

Key สําคัญ

2) สภาพ/เง่ือนไขท่ีไมป่ลอดภัย    
     (Unsafe Conditions)
 เงื่อนไขส่วนบุคคล

 เงื่อนไขหรอืองค์กรแวดล้อม

 สภาพแวดล้อม ถนนและยานพาหนะ

ผู้ขบัข่ี จยย.ขบัเรว็ ฝ่าฝืนกฎจราจร ซอ้นสาม ไม่สวมหมวกนิรภัย 
(ความจงใจฝ่าฝืน)

ผู้ขบัข่ี จยย. ขาดทักษะควบคมุรถ ตัดสินใจในการหยุดรถชา้เกินไป
(ความผิดพลาด)

ผู้ขบัข่ี จยย.อายุน้อยกวา่ 15 ป ีรา่งกายไมพ่รอ้ม 
ไม่ได้เรยีนการขบัขีป่ลอดภัยท่ีถกูต้อง

ไม่มใีบอนุญาตขบัขี ่ไมผ่่านการสอบใบขบัขี่

ขบัเรว็ รบีกลับ เหน่ือย งว่งนอน เพราะกลับจากไปเท่ียวตอนกลางคืน
ใช ้จยย. ของครอบครวั ขบัรถเรว็เพราะต้องรบีเอามาคืน
กลัวผู้ปกครองต่อวา่ 

อทิธิพลกลุ่มเพ่ือน ชวนกันไปเท่ียว (ส่ิงแวดล้อม)
ถนนแคบ ไมม่ไีฟส่องสวา่ง (ถนน)
จยย. มีสภาพเก่า (ยานพาหนะ)

ผู้ปกครองอนุญาตใหเ้ด็กอายุไม่ถึง 15 ขับข่ีรถจกัรยานยนต์  
(ปล่อยใหม้กีารฝ่าฝืนกฎหมาย)

การกํากับดแูลการฝ่าฝืนกฎ
ระเบยีบ/กฎหมาย ?

การกํากับดแูลไมเ่พียงพอ? 

การกํากับดแูลเหมาะสม?

การล้มเหลวในการแก้ปญัหา?

4) อทิธิพลองค์การ 
   (Organization Influence)

 ครู มีการสอนให้ความรู้การเดินทางสัญจรของนักเรียน
 แต่ไมไ่ด้เน้นการปฏิบติัอยา่งจรงิจงั (ล้มเหลวในการแก้ปญัหา)

 เจา้หน้าท่ีตํารวจไมเ่ขม้งวดหรอืไม่มมีาตรการเฉพาะ
 ในกลุ่มเด็กไม่มใีบขับข่ี (การกํากับดแูลไมเ่หมาะสม)

 มชีมรมขับข่ีปลอดภัยของโรงเรยีน แต่กิจกรรมไมต่่อเน่ือง
 (การกํากับดูแลไม่เพียงพอ)

 ผู้นําชุมชน ไม่มีมาตรการ/ด่านชุมชนสกัด 
 รถจกัรยานยนต์เส่ียง ในชว่งการมงีานเทศกาล
 (การกํากับดแูลไมเ่พียงพอ)

 คนในชมุชน มีความเส่ียงทางสังคม หากเตือนเรื่อง
 พฤติกรรมการขบัขีแ่ล้วถกูต่อวา่ยุ่งเรื่องส่วนตัวคนอื่น  

 เด็กขี ่จยย. เปน็ภาพชนิตา ไปโรงเรยีน ชว่ยงานพ่อแม่
 กลไก/องค์กรท่ีเก่ียวข้องในระดับพ้ืนท่ี ละเลยไม่เห็น
 ความสําคัญในประเด็นเด็ก 

 ขาดการวเิคราะหข้์อมูลเชงิลึก เพ่ือกําหนดปญัหาท่ีแม่นยาํ

 ขาด core team เกาะติดปัญหาของพ้ืนท่ีและพัฒนา
 ศักยภาพทีม 

 กลไกและระบบท่ีเก่ียวข้อง มีแผนงานจัดการปัญหา
 ไม่ต่อเน่ือง (พชอ./ศปถ.อาํเภอ/ศปถ.อปท.) 

  

ศึกษาเอกสารเพ่ิมเติมในหนังสือ
คู่มือสืบค้นและวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุทางถนนตามแนวทางมนุษย์ปัจจัย (SAFETY INVESTIGATION)

2) การวิเคราะหเหตุการณตามแนวทางมนุษยปจจัย (Human Factor) โดยใชแบบจําลอง SHELL Model

  มนุษยปจจัย (Human Factor) คือ สาเหตุตนตอแหงความสูญเสีย คนเราเม่ือเกิดมาแลว
ไมควรตาย หากยังหาความตายท่ีคูควรแกตนเองมิได ทุกคนตองตอสูดิ้นรนเพ่ือความอยูรอด 
เพราะการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนไมใชความตายท่ีควรแกมนุษยท้ังหลาย มันเปนส่ิงท่ีปองกันได 
ถาเพียงแคเรา “รู” มีผูคนมากมายเอาชีวิตมาท้ิงไวบนถนนกอนเวลาอันควร เน่ืองจากความ “ไมรู”

หลักการแก้ปัญหา
 1. ปญหา/เหตุการณ ควรวิเคราะหหารูชองวางใน Cheese ใหครบทุกแผน
 2. ควรวิเคราะหสถานการณ ในแตละ cheese วา Cheese ใดควรท่ีจะไดรับการพัฒนาแกปญหา 
 3. หารูร่ัวรอยใหญท่ีแกแลวคุมคา หรือเพียงทําใหรูร่ัวใหเล็กลงก็อาจจะเพียงพอ

ไขรหัสนาโนมนุษยปจจัย
ค้นหาสาเหตุเบ้ืองหลังอุบัติเหตุท่ีแท้จริง

เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยอย่างย่ังยืน

#หยุ #าํจั #สราง
การกระทำ

ท่ีไมปลอดภัย
เง่ือนไข

ท่ีไมปลอดภัย
ระบบและวัฒนธรรม

ความปลอดภัย

37 38



มนุษย์มีขีดจํากัด

ตาของคนเรามี
ขีดจํากัดในการ
มองเห็น
เราอาจจะกะระยะไดไมดีนัก
 หากเรามีความบกพรองดาน
สายตา 

เชน หากเปนคนหูตึงอาจจะ
ไมไดยินเสียงแตรของรถ
บรรทุกขนาดใหญ หรือ
การ เป ด เพลงเ สียงดัง
อาจทําให  ไม  ได  ยินเสียง
จากภายนอก  

ถึงตาเราจะมองเห็นและไดยิน 
หากตอบสนองชาหรือเร็วเกินไป 
โดยไมประเมินความเส่ียงและ
อันตราย
    อาจทําใหการตัดสินใจผิดพลาด
ถึงพิการและตายได เชน ใจรอน
แซงในท่ีคับขัน ฝาสัญญาณไฟ 
การถูกเบ่ียงเบนความสนใจ
จากการโทรศัพทหรือเปดทีวี
ขณะขับรถหรืความเหน่ือยลา 
   ก็มีผลตอการตอบสนอง

เชน หากเรามีอารมณโกรธ 
โมโห จะทําใหเราขับรถเร็วข้ึน, 
หากเรามีสภาวะอารมณเครียด  
ซึมเศรา เหมอลอย อาจมีผล
ทําใหเราตัดสินใจชาในการขับข่ี 

หูของคนเราก็มี
ขีดจํากัดในการ
ไดยิน

การประมวลผล
และตอบสนอง

ความบกพรอง
ดานสภาวะจิตใจ
และอารมณ 

ตาของคนเรามี
ขีดจํากัดในการ
มองเห็น

ขีดจํากัดของมนุษย์จากการขับข่ียานพาหนะ

ส่ิงท่ีมีผลต่อขีดจํากัด

ความบกพร่องทางด้านร่างกาย

ความบกพร่องด้านการ
ประมวลผลและการตัดสินใจ

ความบกพร่องด้านสภาวะ
จิตใจและอารมณ์

ด้านการประมวลผลและตอบสนองด้านการมองเห็นด้านการได้ยิน

ความจริงเบ้ืองหลังของขีดจํากัดของมนุษย์มีอันตรายแอบแฝง

ท่ีอาจนําไปสู่ความผิดพลาดถึงตายได้ กล่าวคือ

  ดงัน้ัน ไมวาคุณจะเดินถนน ข่ีจักรยานยนต หรือขับรถยนต จงอยาลืมขีดจํากัดของ
ตนเอง  จงระแวดระวังและยอมรับขีดจํากัด ดานรางกายและจิตใจ และการตอบสนอง จึงกลาวไดวา    
  “ เคร่ืองมือความปลอดภัยท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยูในยานพาหนะทุกคัน ก็คือ คนท่ีมีความรู 
ทัศนคติ และการฝกฝนมาอยางดีน่ันเอง ” 

  มนุษยปจจัย (Human Factor) ในมุม
มองใหม คือ สงครามความผิดพลาดอันเน่ืองมา
จากความผิดพลาดจากความเปนมนุษย เปนปจจัย
ออนไหว แปรปรวนท่ีสุดท่ีถูกท้ิงใหลาหลังไมไดรับ
การพัฒนา ถึงเวลาแลวท่ีจะตองเปล่ียนมุมมอง
จากท่ีเคยสอดสองสายตามองปญหาจากภายนอก 
เปล่ียนมามองใหลึกลงไปในความเปนมนุษยของ
ตัวเราวา “มนุษยมีขีดจํากัด” เพ่ือทําความเขาใจ
อยางลึกซ้ึงและรอบดาน วาเปนธรรมชาติแหง
ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากความเปนมนุษย
ของคนเรา คือ ตนตอของความสูญเสียน่ันเอง 
มุมมองใหมน้ี จะทําใหเราเห็นแสงสวางท่ีปลายขอบฟา

“คุณคิดว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นส่ิงท่ีป้องกันได้ 

หรือ

คุณเช่ือว่าอุบัติเหตุเป็นไปตามชะตาฟ้าลิขิต”
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  อิทธิพลองคการ (Organization Influence) เปนการละเลยไมเห็นความสําคัญของฝายนโยบายของผูบริหารของหนวยงานท่ี

รับผิดชอบโดยตรง หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังทางตรงและทางออม รวมถึงกลไกการทํางานท่ีเก่ียวของ เชน ศปถ.จังหวัด, ศปถ.อําเภอ, ศปถ.อปท., พชอ. เปนตน 

ท่ีสงผลกระทบโดยตรงหรือโดยออมตอการกํากับดูแล สภาพเง่ือนไขท่ีไมปลอดภัย หรือการขับข่ีท่ีไมปลอดภัย ทําใหระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน

เกิดความผิดพลาด นําไปสูอุบัติเหตุหรือสถานการณท่ีไมปลอดภัย 

  การกํากับดูแลท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Supervision) เปนการกํากับดูแลการขับข่ีของผูท่ีมีหนาท่ีหรือผูท่ีใกลชิด เชน เจาหนาท่ีตํารวจ 

ผูปกครอง ครู กํานัน ผูใหญบาน และอ่ืน ๆ แลวแตกรณี สงผลตอการขับข่ี ทําใหเกิดความผิดพลาดหรือการกระทําท่ีไมปลอดภัย โดยมี Keyword สําคัญ

   การกํากับดูแลท่ีปลอยลปละเลย เชน การฝาฝนกฎระเบียบ/กฎหมาย หรือขาดความตระหนัก ไมเห็นความสําคัญของปญหา 

   การกํากับดูแลท่ีไมเพียงพอ คือ ดําเนินการแกไขแลวแตไมเพียงพอ

   การกํากับดูแลไมเหมาะสม หรือ การใชวิธีการไมเหมาะสมกับปญหา

   การลมเหลวในการแกปญหา คือ ดําเนินการแลวแตไมไดผล

ยาน
พาหนะ

คู่กรณี

สาเหตุจากสภาพแวดล้อม

การกระทําทีฝ่า่ฝืนกฎระเบียบ

การกระทําทีไ่ม่ปลอดภัย 

H

L2

E

S

L1

คู่กรณีหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องในเหตุการณ์ (L2) 10%
ถูกคูกรณีกระทํา 10% ไดแก ถูกคนเมาแลว
ขับชน, รถคูกรณีขามเลนมาชน,
ถูกรถตัดหนากระช้ันชิด,
รถเบรกกะทันหันจากอุบัติเหตุ เปนตน

การกระทําท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบ (S) 83%
ความเร็ว*73.3% ด่ืมแลวขับ*26.7%
ยอนศร 3.8% โทรศัพท 3.8%
* เปนการสืบสวนขอมูลจากผูเก่ียวของ
ไมไดมีการตรวจวัดโดยใชเคร่ืองมือ

การกระทําท่ีไม่ปลอดภัยของตัวผู้ขับข่ีเอง (L1) 88%
1. ผิดพลาดเชิงทักษะการควบคุมรถ 36.2%
2. ผิดพลาดในการตัดสินใจ 28.6%
3. ผิดพลาดในรับรูหรือตีความผิด 22.9%

ความบกพร่องของยานพาหนะ (H) 2.8%
สาเหตุการชนท่ีชัดเจน 3 กรณี 2.8 % ไดแก
จักรยานยนตไมมีไฟทาย รถไถการเกษตร
ไมมีไฟทาย และไฟทายรถยนตโดยสาร
มองเห็นไมซัดเจน

สภาพแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดเหตุ (E) 77%
แสงสวางไมเพียงพอชวงกลางคืน 32%
อันตรายขางทาง เชน ตนไม ส่ิงของ รานคา 8.6%
สถาพถนน ถนนขรุขระ ไมเรียบ 8.6%
กําลังกอสราง ชนสัตว ภัยธรรมชาติ 5.7%

H

S L E

L

กฎระเบียบ

กฎจราจร

ขอบังคับ แนวทาง

สภาพยานพาหนะ

และอุปกรณ
ปองกัน

สภาพความสมบูรณ

ของผูขับข่ี 

ทางจิตใจ กายภาพ

 จิตสังคม สรีรวิทยา

พฤติกรรมของ

ผูรวมใชรถใชถนน

สภาพถนนและ

ส่ิงแวดลอม

ตัวอย่าง การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กและเยาวชน

ท่ีใช้จักรยานยนต์โดยใช้แบบจําลอง SHELL Model

การรวบรวมข้อมูลการขับข่ีตามแบบจําลอง SHELL Model ท่ีประยุกต์ใช้

ในการสอบสวนวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย 5 ด้าน 

การกระทําท่ีฝ่าฝืน หรือ การผิดพลาด กันแน่ ?

H

LS E

L

S = Software

H = Hardware

E = Environment

L = Liveware

Interrelationship between human factors and
the aviation environment

การวิเคราะห์เหตุการณ์ โดยใช้แบบจําลอง SHELL Model

  ทฤษฎี SHELL Model พัฒนาข้ึนคร้ังแรกโดย Edward ในป ค.ศ. 1972 จากการนํา แนวคิด
เร่ือง คน เคร่ืองจักร และส่ิงแวดลอมในการทํางาน มาประยุกตใช ตอมาในป ค.ศ. 1987 กัปตัน Hawkin 
ไดนํามาประยุกตเพ่ิมเติมเปนไดอะแกรมรูปส่ีเหล่ียมดังภาพประกอบ โดยองคกรการบินพลเรือนระหวางประเทศ 
(The International Civil Aviation Organization: ICAO) ไดใช SHELL Model เปนกรอบแนวคิดพ้ืนฐาน
เก่ียวกับมนุษยปจจัยทางการบิน (human factors) เพ่ือวิเคราะหและสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ นอกจากน้ี
ยังพบวา การฝกอบรมหลักสูตรการบริหารบุคคลดานการบิน กอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเกิดผลลัพธ
เชิงบวก และชวยลดการเกิดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานรวมกันของลูกเรือ อันนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุของ
เท่ียวบินได  โดยผลดังกลาวสอดคลองกับรายงานขอเท็จจริงดานความปลอดภัย ของสมาคมขนสงทางอากาศ
ระหวางประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ต้ังแตป ค.ศ. 2014 - 2017 (พ.ศ. 2550 - 2560) 
ท่ีพบวาสถิติของการเกิดอุบัติเหตุดานการบินน้ัน มีแนวโนมลดลงอยางเห็นไดชัด การรวบรวมขอมูลการขับข่ี
ตามแบบจําลอง SHELL Model ท่ีประยกุตใชในการสอบสวนวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบดวย 5 ดาน 
 

The theory of SHELL Model

4241



การจดัการท่ี 3  
TSY Program 

(Thailand Safe Youth Managers Program) 
การจดัการเชงิระบบและการวางแผน

การแก้ปญัหาการตายของเด็กและเยาวชน

  แกปญหาการตายและการบาดเจ็บในกลุมเด็กและเยาวชนจากการใชรถจักรยานยนต 
การขับเคล่ือนในระดับชาติยังเนนการแกปญหาปลายเหตุ เชน การแกปญหาพฤติกรรมการขับขี
การสวมหมวกนิรภัย การด่ืมแลวขับ เปนตน จากการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการแกไขปญหา
การตายและบาดเจ็บสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีใชจักรยานยนตท่ีมีประสิทธิผล โดยการสอบสวนสาเหตุ
การบาดเจ็บและตายจากการใชรถจักรยานยนต ในกลุมเด็กและเยาวชนอายุนอยกวา 20 ป โดยความรวมมือ
กรมควบคุมโรคและศูนยวิชาการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และวิเคราะหปจจัยสาเหตุเชิงลึก
ของการตายในกลุมเด็กและเยาวชนเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะ เชิงนโยบายในระดับประเทศและในระดับพ้ืนท่ี 
มีประเด็นขอคนพบท่ีควรนํามาพิจารณาหารือและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย พบวา
   กลุมอายุท่ีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนตมากท่ีสุด พบวา กลุมอายุ 15 - 19 ป 
รอยละ 68 รองลงมาเปนกลุมอายุ 10 - 14 ป รอยละ 28
   อายุท่ีเร่ิมฝกหัดขับรถจักรยานยนต พบวา เด็กและเยาวชนเร่ิมฝกหัดขับข่ีรถ
จักรยานยนต ในชวงอายุ 13 - 15 ป รอยละ 49 รองลงมาอายุ 10 - 12 ป รอยละ 48 
   การเรียนรูการฝกหัดขับรถจักรยานยนต พบวา สวนใหญเด็กและเยาวชนจะเรียนรู
การขับรถจากพอแม ญาติ พ่ีนอง และ เพ่ือน รอยละ 72 และฝกหัดขับเอง รอยละ 28  โดยไมผานการฝก
อบรมการขับข่ีปลอดภัยรอยละ 87 
   การมีใบอนุญาตขับข่ี พบวา เยาวชนท่ีมีใบอนุญาตขับข่ีอายุ 15 ข้ึนไป รอยละ 14 
และรอยละ 85 ไมมีใบอนุญาตขับข่ี โดยประเด็นท่ีไมไปทําใบอนุญาตขับข่ี ไดแก ไมสนใจไปทํารอยละ 59 
อายุยังไมถึงเกณฑไมมีเวลาไปทํา รอยละ 28 และ พบวา เด็กอายุไมถึงเกณฑทําใบอนุญาตขับข่ี รอยละ 22 

ช้ันแห่งการป้องกันท่ีล้มเหลวจากการวิเคราะห์ Swiss cheese Model
  Swiss Cheese Model หรือทฤษฎีเนยแข็ง โดย ศ.เจมส เรียสัน (James Reason) เปนการ
อธิบายปจจัยท่ีนําไปสูอุบัติเหตุ เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหนักสืบสวนสามารถเก็บรวบรวมขอมูล บันทึก สืบคน 
วิเคราะหรายละเอียดเก่ียวกับขอบกพรองหรือขอผิดพลาดท่ีเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนตาม
แนวทางมนุษยปจจัย ซ่ึงมีการดําเนินงานหรือปฏิบัติการท่ีซับซอน โดยไดอธิบายความผิดพลาดของ
ปญหาเชิงระบบไว 4 ระดับ ไดแก

   การกระทําท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Act) 
   สภาพ/เง่ือนไขท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Conditions)  
   การกํากับดูแลท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Supervision)
    อิทธิพลองคการ (Organization Influence) 

12

1

3

4

3

4

2

1

ระบบปอ้งกันล้มเหลว/
ไม่มีเคร่ืองปอ้งกัน

อิทธิพลองค์การ

การกํากับดูแลท่ีไม่ปลอดภัย

สภาพ/เง่ือนไขท่ีไม่ปลอดภัย

การกระทําท่ีไม่ปลอดภัย

การให้ความสําคัญกลไกและการบริหารจัดการในพ้ืนท่ี นโยบาย การลนับสนุน
การเช่ือมโยงกับเครือช่ายการทํางาน (45%) การขับเคล่ือนในระดับชุมชน (32%)
นโยบายการบังดับใช้กฎหมาย (30%) การสร้างวินัยของสถานศึกษา (22%)

ผู้กํากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง ของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 70% การบังคับไช้กฎหมาย 35%
ชุมชนและสถานประกอบการ 30% โรงเรียน สถานศึกษา และการอบรม 24%

สภาพแวดล้อม : แสงสว่างไม่เพียงพอช่วงกลางต่ืน 32%
อันตรายข้างทาง เช่น ต้นไม่ ส่ิงของ ร้านด้า 8.6%
สถาพถนน ถนนขรุขระ ไม่เรียบ 8.6%
ชนสัตว์ ภัยธรรมชาติ 5.7%
เง่ือนไงส่วนบุคคล : ฝึทหัตขับข่ีไม่ถูกวิธี 100% ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 86% ไม่ผ่าน
การอบรมขับข่ีปลอดภัย 87% ไม่สวมหมวกนิรภัย 91% ความรีบเร่ง ไม่ต้ังใจขับข่ี

การกระทําท่ีฝ้าฝืน: การขับรถเร็ว 73% ด่ืมแล้ว 27%
ย้อนศร 3.8% ใช้โทรศัพท์ 3.8%
การกระทําท่ีผิดพลาด : ความผิดพลาดเชิงทักษะควบคุมรถ 36%
การตัดสินใจผิดพลาด 29%
การรับรู้ดีความผิดพลาด 23%
ถูกคู่กรณีกระทํา 10%
หมายเหตุ : การฝ้าฝืนและการกระทําท่ีผิดพลาด
เป็นสาเหตุร่วมกัน 82%

การพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาการตายของเด็กและเยาวชน

  การวิเคราะหสภาพปญหา ตามแนวคิด Swiss Cheese Model เพ่ือคนหาช้ันแหงการปองกัน
ท่ีลมเหลว วิเคราะหรายละเอียดเก่ียวกับขอบกพรองหรือขอผิดพลาดท่ีเปนสาเหตุตามแนวทางมนุษยปจจัย 
ความผิดพลาดของปญหาเชิงระบบ ดังน้ันการพัฒนากลไกการแกไขปญหาการตายของเด็กและเยาวชน ใหครอบคลุม
ช้ันของปญหา Swiss Cheese Model และเช่ือมโยงกับ ศปถ.จังหวัด/อําเภอ/ทองถ่ิน เพ่ือขับเคล่ือนการทํางาน
อยางมีระบบ ควรจัดใหมีเจาภาพ (หนวยงานหรือคณะทํางาน) ในการขับเคล่ือน เพ่ือเปนศูนยประสานงาน
การขับเคล่ือนการแกไขปญหาการตายจากอุบัติเหตุทางถนนของเด็กและเยาวชนครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี โดยมี
พันธกิจสําคัญ 4 ขอ

   การจัดการขอมูลเพ่ือประเมินสถานการณ ช้ีเปา และการติดตามประเมินผล
   มีระบบการจัดการการสืบสวนสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุมเด็กและ
เยาวชนเพ่ือตอบสนองการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและตอเน่ือง
   ขับเคล่ือนนโยบายและกลไกการแกไขปญหาการตายของเด็กและเยาวชนอยางตอเน่ืองและ
สวนรวม มีแผนงาน มีการกําหนดเปาหมาย มีหนวยงานรับผิดชอบ มีสวนรวม การถายทอดนโยบายไปสูการขับเคล่ือน
ในระดับพ้ืนท่ี และมีการติดตามอยางตอเน่ือง 
   การฝกอบรมขับข่ีปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ “ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนทองถนน” 
เพ่ือสรางวัคซีนจราจรใหกับคนรุนใหม

ช้ันแหงการปองกันท่ีลมเหลว ? การวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุมเด็กและเยาวชน โดยใช
Swiss Cheese Model
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 เด็กขี ่จยย. เปน็ภาพชนิตา ไปโรงเรยีน ชว่ยงานพ่อแม่
 กลไก/องค์กรท่ีเก่ียวข้องในระดับพ้ืนท่ี ละเลยไม่เห็น
 ความสําคัญในประเด็นเด็ก 

 ขาดการวเิคราะหข้์อมูลเชงิลึก เพ่ือกําหนดปญัหาท่ีแม่นยาํ

 ขาด core team เกาะติดปัญหาของพ้ืนท่ีและพัฒนา
 ศักยภาพทีม 

 กลไกและระบบท่ีเก่ียวข้อง มีแผนงานจัดการปัญหา
 ไม่ต่อเน่ือง (พชอ./ศปถ.อาํเภอ/ศปถ.อปท.) 

  

TSY Manager Program: Thailand Safe Youth Managers Program

Thai Safe Youths
( TSY )

กิจกรรมท่ี 1 Data Analysis
วิเคราะหขอมูลสถานการณปญหาและ

สอบสวนสาเหตุเชิงลึกการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

กิจกรรมท่ี 2 Organization 
Influence

Swiss cheese ท่ี 1 พัฒนาองคการ โดยการ
ขับเคล่ือนกลไกการทํางาน ศปถ.อําเภอ/พชอ./

โรงเรียน นําเสนอสถานการณ

กิจกรรมท่ี 3 Unsafe Supervision
Swiss cheese ท่ี 2 การกํากับดูแลท่ีไมปลอดภัย

นําเสนอสถานการณ แนวคิดไดแก ผูบริหาร
โรงเรียน ครู ตํารวจ ผูปกครอง และอ่ืน ๆ  

กิจกรรมท่ี 6 Evaluation

สรุปผลและประเมินผล
การขับเคล่ือนโครงการ

กิจกรรมท่ี 5 Unsafe Act 
Swiss cheese ท่ี 4 การกระทําท่ีไมปลอดภัย 

โดยการฝกอบรมใหความรู พัฒนา“ทักษะคิด 
การเอาชีวิตรอดภัยบนทองถนน”

กิจกรรมท่ี 4 Unsafe Conditions
Swiss cheese ท่ี 3 สภาพเง่ือนไงท่ีไมปลอดภัย 

โดยการรวมกันออกแบบมาตรการ
การแกไขปญหาในเด็กและเยาวชน

Thai Safe Youths Managers Program

1

2

34

5

6

TSY Manager Program (Thailand Safe Youth Manager Program)
ผูจัดเชิงระบบการแกปญหาการตายและการบาดเจ็บในกลุมเด็กและเยาวชน

  Thailand Safe Youths Manager Program: TSY Manager Program ผูจัดการเชิงระบบในการขับเคล่ือน
การแกปญหาการตายในกลุมเด็กและเยาวชนในระดับพ้ืนท่ีจังหวัด อําเภอ ตําบล อยางมีประสิทธิผล ตามแนวคิด Swiss Cheese 
Model และมนุษยปจจัย (Human factor) ท่ีครอบคลุมกิจกรรม 6 กิจกรรม ดังน้ี

  1. กิจกรรมท่ี 1 วิเคราะหขอมูลสถานการณปญหาการตายในกลุมเด็กและเยาวชนภาพรวมของอําเภอท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพจากการสอบสวนเชิงลึกการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุมเด็กและเยาวชน และจัดทําขอเสนอตอ ศปถ.อําเภอ/พชอ.
  2. กิจกรรมท่ี 2 Swiss cheese ท่ี 1 การพัฒนาองคการ โดยการขับเคล่ือนกลไกการทํางาน ศปถ.อําเภอ/พชอ./โรงเรียน 
โดยนําเสนอขอมูลสถานการณปญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตในกลุมเด็กและเยาวชน และขอมูลจากการสอบสวน เพ่ือใหเกิดนโยบายและ
การวางแผนงาน กิจกรรม เปาหมาย และติดตามประเมินผล 
  3. กิจกรรมท่ี 3 Swiss cheese ท่ี 2 การกํากับดูแลท่ีไมปลอดภัย โดยนําเสนอขอมูลสถานการณปญหาการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตในกลุมเด็กและเยาวชน และขอมูลจากการสอบสวน ในกลุมผูท่ีเก่ียวของในการกํากับดูแล ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครู ตํารวจ ผูปกครอง 
และอ่ืนๆ และรวมกันวิเคราะหปญหา และปรับทัศนคติโดยการใหความรู “ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยจากทองถนน” และออกแบบกิจกรรม
การแกไขปญหารวมกัน 
  4. กิจกรรมท่ี 4 Swiss cheese ท่ี 3 สภาพเง่ือนไงท่ีไมปลอดภัย  โดยการรวมกันออกแบบมาตรการการแกไขปญหาใน
เด็กและเยาวชน โดยการกําหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการใชรถในถนน ตัวอยางเชน การสวมหมวกนิรภัย การกําหนดบทลงโทษ
กรณีทําผิดกฎจราจรโดยรวมกันระหวางโรงเรียนกับเจาหนาท่ีตํารวจ การกําหนดใหผูมีใบอนุญาตขับข่ีเทาน้ันท่ีข่ีจักรยานยนตมาโรงเรียนได 
การกําหนดอายผูุขับข่ีจักรยานยนตมาโรงเรียน มาตรการอ่ืนๆ (ข้ึนอยูกับสภาพปญหาและความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี โดยใหมีแนวคิด
นวัตกรรมใหมๆ  ท่ีสามารถขยายผลในระดับประเทศได เนนใหเยาวชนเขาถึง จยย. ไดนอยลงหรือยดือายุการเขาถึง อยางนอย 1 กิจกรรม)
  5. กิจกรรมท่ี 5 Swiss cheese ท่ี 4 การกระทําท่ีไมปลอดภัย มีการฝกอบรมใหความรู ทักษะชีวิต ปรับทัศนคติ 
และการประเมินความเส่ียงในการใชรถใชถนน ตามแนวทางมนุษยปจจัย (Human factor) และใชเทคนิคการประเมินความเส่ียง (Situation 
Awareness & SHELL Model) ในกลุมเด็กและเยาวชนเปาหมายพรอมท้ังประเมินกอนและหลังการเรียนรู
  6. กิจกรรมท่ี 6 สรุปผลและประเมินผล การขับเคล่ือนโครงการการแกปญหาการตายในกลุมเด็กและเยาวชน
ท่ีใชรถจักรยานยนต การประเมินผลจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตในระดับอําเภอ และประเมินผลเชิงคุณภาพ

เอกสารอ้างอิง 
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 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข.

 ปญณ  จันทรพาณิชย และคณะ (2563). โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการแกไขปญหาการตายและบาดเจ็บ 
 สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีใชรถจักรยานยนตท่ีมีประสิทธิผล. กองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค รวมกับ 
 ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.). มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
 การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2562). ระบบรายงานแฟมสุขภาพ (43 แฟม). กระทรวงสาธารณสุข.

 สุวรรณ ภูเต็ง และคณะ. ทักษะคิด ฝาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนน. (2561). บริษัทเซฟต้ี อินฟนิต้ี จํากัด. โรงพิมพ 
 มติชนปากเกร็ด นนทบุรี

 สุวรรณ ภูเต็ง. คูมือสืบคนและวิเคราะหสาเหตุอุบัติเหตุทางถนนตามแนวทางมนุษยปจจัย (SAFETY INVESTIGATION).  
 (2563). กรุงเทพมหานคร: ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน ศวปถ.). มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย  
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

 

 ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย. (2562). "โครงการวิจัยเพ่ือเมืองไทยไรอุบัติเหตุ” (In-depth Accident  

 Investiation in Thailand). Thailand Accident Research Center (TARC).

1

2

3

4

5

6

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก

47 48



      การศึกษา:

พ.ศ.2549  ปริญญาโทการบริหารจัดการความปลอดภัยในการบิน มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลมิซซูรีสหรัฐอเมริกา (GPA 4.0)

พ.ศ.2535  ปริญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ

พ.ศ.2531  โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

พ.ศ.2530  โรงเรียนพรหมานุสรณ จังหวัดเพชรบุรี

    การฝกอบรม: 

พ.ศ.2535 หลักสูตรศิษยการบินกองทัพอากาศ ใบอนุญาตนักบินพาณิชยตรี หมายเลข 1296

พ.ศ.2539 การฝกนักบินเฮลิคอปเตอรพระราชพาหนะ บริษัทยูโรคอปเตอร ประเทศฝร่ังเศส

พ.ศ.2553 ระบบการจัดการความปลอดภัยการบินสากล (Safety Management System: SMS) บริษัทไอทีเอสโซลูช่ัน ประเทศอังกฤษ

พ.ศ.2554 หลักสูตรครูบริหารจัดการทรัพยากรลูกเรือ (Crew Resource Management Instructor: CRMI ) บริษัทโกลบอลแอร   

  ประเทศอังกฤษ

พ.ศ.2555 หลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน สํานักงานนิรภัย กองทัพอากาศออสเตรเลีย

พ.ศ.2557 หลักสูตรเจาหนาท่ีความปลอดภัยการบิน บริษัทแคนาเดียนเฮลิคอปเตอร ประเทศแคนาดา 

พ.ศ.2557 หลักสูตรหัวหนาผูตรวจสอบ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 บริษัทเอสจีเอสประเทศไทย 

พ.ศ.2558 หลักสูตรเจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับผูบริหาร กรมแรงงานและสวัสดิการสังคม

พ.ศ.2558 หลักสูตรการวิเคราะหสาเหตุตนตอ (Root Cause Analysis: RCA) บริษัทแคนาเดียนเฮลิคอปเตอร ประเทศแคนาดา 

พ.ศ.2558 หลักสูตรภาวะผูนํา บริษัทไมเนอรวา ประเทศไทย

พ.ศ.2559 หลักสูตรการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 ฉบับ พ.ศ.2558 บริษัทเอสจีเอสประเทศไทย

พ.ศ.2561 หลักสูตรครู “TRAIN THE TRAINER” สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ 

นาวาอากาศเอก สุวรรณ ภู่เต็ง

พ.ศ.2550-8 วิทยากรหลักสูตรการบริหารทรัพยากรลูกเรือ (CREW RESOURCE MANAGMENT) หลักสูตรมนุษยปจจัย (HUMAN FACTORS)  

  ใหแกหนวยบินกองทัพอากาศ สายการบิน แอรเอเชีย สายการบินกานตแอร บริษัทเฮลิลัคเฮลิคอปเตอร ศูนยฝกบินพลเรือน  

  บอฝายหนวยบินกองทัพบก หนวยบินกระทรวงทรัพยากร กองบินตํารวจ กองบินทหารเรือ ฯลฯ

พ.ศ.2550-8 วิทยากรการจัดการความเส่ียงในการปฏิบัติการณ (Operational Risk Management: ORM) 

พ.ศ.2550-8 วิทยากรระบบวิเคราะหมนุษยปจจัยในการสอบสวนอุบัติเหตุ (Human Factors Analysis and Classification Systems: HFACS)

พ.ศ.2550-8 ผูตรวจสอบประเมินการจัดการความปลอดภัยสนามบินในการดูแลของกองทัพ อากาศ และสนามบินรวมทหาร-พลเรือน

พ.ศ.2551-6 วิทยากรรายวิชาระบบการจัดการความปลอดภัยการบินสากล (Safety Management System: SMS) หลักสูตรปริญญาโท  

  สาขาการจัดการการบิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ.2551-6 เลขาโครงการความรวมมือทางวิชาการ ระหวางกองทัพอากาศกับจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการการบิน

พ.ศ.2556-7 โครงการความรวมมือระหวางกองทัพอากาศไทย-สวีเดน เลขาดานระบบจัดการ คุณภาพและความสมควรเดินอากาศในการ 

  ปฏิบัติการณบินและการซอมบํารุงของเคร่ืองบินขับไลแบบ กริพเพน เคร่ืองบินตรวจการณแจงเตือนลวงหนาซารบ 340  

  (JAS 39, Saab 340 Quality and Airworthiness Management System)

พ.ศ.2560-ปจจุบัน   วางระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management System) ใหแกผูใหบริการการบิน สถาบันการฝกบิน และสายการบิน

   - วิทยากรดานการจัดการความปลอดภัย และการสอบสวนดานความปลอดภัย (Safety Investigation)

   - วิทยากรดานมนุษยปจจัยเพ่ือความปลอดภัย (Human Factors for Safety) และการวิเคราะหมนุษยปจจัย 

   เพ่ือการปองกันอุบัติเหตุท้ังภาคการบินและทางถนน

             - อาจารยพิเศษดานระบบการจัดการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

   - การฝกอบรม เสริมทักษะมนุษยปจจัย เพ่ือความปลอดภัยในการขับข่ี ศูนยกระจาย สินคาบริษัทเนสเลย ประจํา 

   ประเทศไทย จํากัด

   - การฝกอบรม มนุษยปจจัยเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน บริษัท อะตอม

   - การฝออบรม มนุษยปจจัยเพ่ือความปลอดภัยยั่งยืน นักศึกษาช้ันปท่ีส่ี สาขาการจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัย 

   ธุรกิจบัณฑิต

   ประสบการณ: 
พ.ศ.2537-8 นักบินเฮลิคอปเตอร ประจําฝูงบินลําเลียงทางอากาศ คนหาและชวยชีวิต กองทัพอากาศ

พ.ศ.2539-41 นักบินเฮลิคอปเตอร ประจําฝูงบินเฮลิคอปเตอรพระราชพาหนะ กองทัพอากาศ

พ.ศ.2542-7 ครูการบินเฮลิคอปเตอร ประจําฝูงบินเฮลิคอปเตอรพระราชพาหนะ กองทัพอากาศ  

พ.ศ.2550-6 หัวหนาแผนกวิทยาการและเทคนิค สํานักงานนริภัย กองทัพอากาศ

พ.ศ.2557 หัวหนากองปองกันอุบัติเหตุ สํานักงานนริภัย กองทัพอากาศ

พ.ศ.2550-8 วิทยากรหลักสูตรนิรภัยการบิน สํานักงานนิรภัย กองทัพอากาศ

พ.ศ.2550-8 วิทยากรการจัดการความปลอดภัยสนามบินทหารและสนามบินรวม (ทหาร-พลเรือน)

พ.ศ.2550-8 วิทยากรหลักสูตรการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ สํานักงานนิรภัย กองทัพอากาศ

       ผลงานดานวิชาการ
พ.ศ. 2562 ผูแตง คูมือสืบคนและวิเคราะหสาเหตุอุบัติเหตุทางถนนตามแนวทางมนุษยปจจัย ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  

  มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย

พ.ศ.2560  ผูแตงรวมหนังสือ “ทักษะคิดฝาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนน” สํานักพิมพมติชน

พ.ศ.2555  แปลและเรียบเรียง หนังสือการจัดการความเส่ียงในการปฏิบัติการณ (Operational Risk Management: ORM) ของกองทัพอากาศ  

  ไดรับรางวัลท่ี 1 การประกวดผลงาน ทางวิชาการ กองทัพอากาศประจําป 2555

พ.ศ.2551  ผูแปลรวม หนังสือสุดยอดนักบิน “Redefining Airmanship” โครงการสรางองคความรูดานการบินเพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะนักบิน   

  ไดรับรางวัลท่ี 1 การประกวดผลงานทางวิชาการ กองทัพอากาศประจําป 2551

    ราชการพิเศษ 
พ.ศ.2546  ผูสังเกตการณทางทหาร องคการสหประชาชาติ ภารกิจสันติภาพเพ่ือประเทศเซียราลีโอน
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  แกปญหาการตายและการบาดเจ็บในกลุมเด็กและเยาวชนจากการใชรถจักรยานยนต 
การขับเคล่ือนในระดับชาติยังเนนการแกปญหาปลายเหตุ เชน การแกปญหาพฤติกรรมการขับขี
การสวมหมวกนิรภัย การด่ืมแลวขับ เปนตน จากการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการแกไขปญหา
การตายและบาดเจ็บสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีใชจักรยานยนตท่ีมีประสิทธิผล โดยการสอบสวนสาเหตุ
การบาดเจ็บและตายจากการใชรถจักรยานยนต ในกลุมเด็กและเยาวชนอายุนอยกวา 20 ป โดยความรวมมือ
กรมควบคุมโรคและศูนยวิชาการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และวิเคราะหปจจัยสาเหตุเชิงลึก
ของการตายในกลุมเด็กและเยาวชนเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะ เชิงนโยบายในระดับประเทศและในระดับพ้ืนท่ี 
มีประเด็นขอคนพบท่ีควรนํามาพิจารณาหารือและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย พบวา
   กลุมอายุท่ีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนตมากท่ีสุด พบวา กลุมอายุ 15 - 19 ป 
รอยละ 68 รองลงมาเปนกลุมอายุ 10 - 14 ป รอยละ 28
   อายุท่ีเร่ิมฝกหัดขับรถจักรยานยนต พบวา เด็กและเยาวชนเร่ิมฝกหัดขับข่ีรถ
จักรยานยนต ในชวงอายุ 13 - 15 ป รอยละ 49 รองลงมาอายุ 10 - 12 ป รอยละ 48 
   การเรียนรูการฝกหัดขับรถจักรยานยนต พบวา สวนใหญเด็กและเยาวชนจะเรียนรู
การขับรถจากพอแม ญาติ พ่ีนอง และ เพ่ือน รอยละ 72 และฝกหัดขับเอง รอยละ 28  โดยไมผานการฝก
อบรมการขับข่ีปลอดภัยรอยละ 87 
   การมีใบอนุญาตขับข่ี พบวา เยาวชนท่ีมีใบอนุญาตขับข่ีอายุ 15 ข้ึนไป รอยละ 14 
และรอยละ 85 ไมมีใบอนุญาตขับข่ี โดยประเด็นท่ีไมไปทําใบอนุญาตขับข่ี ไดแก ไมสนใจไปทํารอยละ 59 
อายุยังไมถึงเกณฑไมมีเวลาไปทํา รอยละ 28 และ พบวา เด็กอายุไมถึงเกณฑทําใบอนุญาตขับข่ี รอยละ 22 

ช้ันแห่งการป้องกันท่ีล้มเหลวจากการวิเคราะห์ Swiss cheese Model
  Swiss Cheese Model หรือทฤษฎีเนยแข็ง โดย ศ.เจมส เรียสัน (James Reason) เปนการ
อธิบายปจจัยท่ีนําไปสูอุบัติเหตุ เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหนักสืบสวนสามารถเก็บรวบรวมขอมูล บันทึก สืบคน 
วิเคราะหรายละเอียดเก่ียวกับขอบกพรองหรือขอผิดพลาดท่ีเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนตาม
แนวทางมนุษยปจจัย ซ่ึงมีการดําเนินงานหรือปฏิบัติการท่ีซับซอน โดยไดอธิบายความผิดพลาดของ
ปญหาเชิงระบบไว 4 ระดับ ไดแก

   การกระทําท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Act) 
   สภาพ/เง่ือนไขท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Conditions)  
   การกํากับดูแลท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Supervision)
    อิทธิพลองคการ (Organization Influence) 

  การวิเคราะหสภาพปญหา ตามแนวคิด Swiss Cheese Model เพ่ือคนหาช้ันแหงการปองกัน
ท่ีลมเหลว วิเคราะหรายละเอียดเก่ียวกับขอบกพรองหรือขอผิดพลาดท่ีเปนสาเหตุตามแนวทางมนุษยปจจัย 
ความผิดพลาดของปญหาเชิงระบบ ดังน้ันการพัฒนากลไกการแกไขปญหาการตายของเด็กและเยาวชน ใหครอบคลุม
ช้ันของปญหา Swiss Cheese Model และเช่ือมโยงกับ ศปถ.จังหวัด/อําเภอ/ทองถ่ิน เพ่ือขับเคล่ือนการทํางาน
อยางมีระบบ ควรจัดใหมีเจาภาพ (หนวยงานหรือคณะทํางาน) ในการขับเคล่ือน เพ่ือเปนศูนยประสานงาน
การขับเคล่ือนการแกไขปญหาการตายจากอุบัติเหตุทางถนนของเด็กและเยาวชนครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี โดยมี
พันธกิจสําคัญ 4 ขอ

   การจัดการขอมูลเพ่ือประเมินสถานการณ ช้ีเปา และการติดตามประเมินผล
   มีระบบการจัดการการสืบสวนสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุมเด็กและ
เยาวชนเพ่ือตอบสนองการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและตอเน่ือง
   ขับเคล่ือนนโยบายและกลไกการแกไขปญหาการตายของเด็กและเยาวชนอยางตอเน่ืองและ
สวนรวม มีแผนงาน มีการกําหนดเปาหมาย มีหนวยงานรับผิดชอบ มีสวนรวม การถายทอดนโยบายไปสูการขับเคล่ือน
ในระดับพ้ืนท่ี และมีการติดตามอยางตอเน่ือง 
   การฝกอบรมขับข่ีปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ “ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนทองถนน” 
เพ่ือสรางวัคซีนจราจรใหกับคนรุนใหม

พ.ศ.2560-2563       เปนเลขาคณะกรรมการขับเคล่ือนการดําเนินงานและติดตามประเมินผลการงานรับรองคุณภาพการดําเนินงาน 

   ความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอ

พ.ศ. 2557-2563      เปนอาจารยพิเศษสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

   พระนคร ในวิชา การตลาดเชิงสังคมและการส่ือสารทางดานสุขภาพ หลักระบาดวิทยา การควบคุมปองกันโรค และ 

   การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป, การวิจัยดานสาธารณสุขและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผลงานวิชาการ

พ.ศ. 2558   โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก โดยประยุกตใชแนวคิด การตลาดเชิงสังคม  

   (Social Marketing). กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2559    โครงการวิจัย การเฝาระวังและพัฒนาระบบขอมูลอุบัติเหตุทางถนนระดับ จังหวัด (Surveillance and Information  

   System Improvement for  Road Traffic Injuries) ภายใตความรวมมือกระทรวงสาธารณสุขกับศูนยความควบคุมโรค 

   แหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (USCDC)

พ.ศ.2560   พัฒนาคูมือแนวทาง “การดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนท่ี” กรมควบคุมโรค

พ.ศ.2561   พัฒนาคูมือแนว“ทางการดําเนินงานและประเมินการปองกันการบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุทางถนน ระดับอําเภอ (D-RTI)  

   กรมควบคุมโรค

พ.ศ.2562    พัฒนาคูมือ/แนวทาง “เคร่ืองมือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานปองกัน การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

   ระดับพ้ืนท่ี” กรมควบคุมโรค

พ.ศ.2563   โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการแกไขปญหาการตายและบาดเจ็บสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีใชจักรยานยนตท่ีมี 

   ประสิทธิผล ไดรับทุนจากศูนยวิชาการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) พ.ศ.2563 พัฒนานโยบายสาธารณะ (Public Policy)  

   “หยดุเด็กและเยาวชนไทยตาย...จากอุบัติเหตุทางถนน.  โดยกองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค รวมกับศูนยวิชาการ 

   ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์

   ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2547    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

พ.ศ.2558     ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion Management) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     การฝกอบรม

พ.ศ.2553    หลักสูตรอบรมโครงการสรางวิจัย “ตนกลาวิจัย” สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

พ.ศ.2554   การใชโปรแกรม LISREL สําหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

พ.ศ.2554    หลักสูตรการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ (R &D), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.2554    TEACH-VIP training violence and injury prevention and control curriculum. WHO Collaborating Centre for Injury  

   Prevention and Safety Promotion,Thailand,  Khon Kaen Regional Hospital

พ.ศ.2557        ASEAN Training TOT Program for road safety in ASEAN Development Bank Head Quarters, Manila, Philippine

พ.ศ. 2560       หลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับตน (ผบต.) รุนท่ี 27, กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2561        หลักสูตร Policy Brief workshop (การเขียนบทสรุปผูบริหาร), มหาวิทยาลัยมหิดล iHPP 

พ.ศ.2562        หลักสูตรเวชศาสตรการจราจรระยะส้ัน (Short Course in Traffic Medicine), มูลนิธิเวชศาสตรปองกันศึกษา

หนวยงาน กองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
ตําแหนงปจจุบัน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงานพัฒนามาตรการปองกันการบาดเจ็บจากการจราจร)

    ประสบการณทํางาน

พ.ศ. 2552-2557  กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฝายประเมินผล และเปนผูจัดการโครงการประเมินผลการจัดสัมมนา 

   ระดับชาติ เร่ือง การปองกันอุบัติเหตุทางถนน คร้ังท่ี 9-11 โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน 

   การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

พ.ศ. 2554-2559      เปนผูจัดการโครงการภายใตความรวมมือกระทรวงสาธารณสุขกับศูนยความควบคุมโรคแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

   (US CDC) โครงการเฝาระวังและพัฒนาระบบขอมูลอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (Surveilance and Information  

   System Improvement for Road Traffic Injuries)

พ.ศ. 2561-2562      เปนผูแทนประสานความรวมมือกับประชาคมอาเซียน ดานการปองกันการบาดเจ็บ (Cluster Health 1)

พ.ศ.2562-2563       เปนวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญดานการปองกันการบาดเจ็บในระดับ พ้ืนท่ีอําเภอ ตําบล ชุมชนและทองถ่ิน โดยใช 

   เคร่ืองมือ 5 ช้ิน 

พ.ศ.2562-2563       เปนหัวหนาโครงการขับเคล่ือนการปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ (District Road Traffic  

   Injury: D-RTI) ผานกลไกการทํางานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) และ ศูนยปฏิบัติการ 

   ความปลอดภัยทางถนนอําเภอ (ศปถ.อําเภอ) และทองถ่ิน(ศปถ.อปท.)
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