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ก

กิตติกรรมประกำศ

	 หนังสือเล่มนี้มีความพยายามในการทบทวนความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับบทเรียนการด�าเนินงานส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องปราม

พฤติกรรมเสี่ยงหมวกนิรภัยในต�ารวจภูธรภาค	 8ซึ่งตอกย�้ากระบวนทัศน์เดิม 

ที่บ ่งชี้ว ่าการบังคับใช้กฎหมายต้องท�าควบคู ่กับการให้ความรู ้รณรงค์

ประชาสัมพันธ์น้ันเป็นวิถีปฏิบัติที่ได้ผลจริง	 และยังสะท้อนให้เห็นว่าการ

อาศัยความรู้ทางวิชาการที่เมื่อน�ามาผสมผสานกับวิชาชีพเฉพาะที่ไม่สามารถ 

แยกขาดออกเป็นส่วนๆ	 ได้ในแต่ละขณะของการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนั้น	 น�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เป็น 

รูปธรรมชัดเจน	 คือ	 จ�านวนการสวมหมวกนิรภัยที่ เพิ่มขึ้นของผู ้ ใช  ้

รถจักรยานยนต์ในกองบัญชาการต�ารวจภูธรภาค	8	

	 และเพื่อเป็นการสานต่อและเผยแพร่ความรู ้	 ความเข้าใจจาก 

บทเรียนการด�าเนินงานในเรื่องนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	 คณะท�างานป้องกัน

และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด	 (สอจร.)	 จึงได้จัดท�าหนังสือ 

เล่มนี้ขึ้นโดยสาระส�าคัญของหนังสือ	 แบ่งออกเป็นส่วนๆ	 ประกอบด้วย	 

บทที่	 1	 บทน�าและ	 บทที่	 2	 สรุปแนวทางการด�าเนินงานของกองบังคับการ

ต�ารวจภูธรภาค	8	และจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ

	 นับจากบรรทัดนี้เป็นต้นไป...คณะท�างาน	 สอจร.	 ใคร่ขอใช้พื้นที่

นี้ขอบพระคุณ	 พล.ต.ท.เทศา	 ศิริวาโท	 ผู ้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	 8	 

พล.ต.ต.วันไชย	 เอกพรพิชญ์	 ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช	

พล.ต.ต.ธีระพล	 ทิพย์เจริญ	 ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต	 ที่ให้ความ

อนเุคราะห์คณะท�างาน	สอจร.	เข้าสมัภาษณ์แนวคดิและรูปแบบการด�าเนนิงาน 

แบบ	 Exclusive	 ขอขอบคุณรองผู ้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดระนอง	 

จังหวัดพังงา	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 จังหวัดกระบี่	 จังหวัดชุมพร	 จังหวัด
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นครศรีธรรมราช	 และจังหวัดภูเก็ต	 	 และต�ารวจทุกท่านในกองบัญชาการ

ต�ารวจภูธรภาค	8	ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับทีม	สอจร.	และขอขอบคุณ	หัวหน้า 

และรองหัวหน้า	 สอจร.	 ภาคใต้	 คุณอรชร	 อัฐทวีลาภ	 และคุณวรรณี	 มีขวด	 

รวมถึงคณะท�างาน	 สอจร.ระดับจังหวัดภาคใต้	 (จังหวัดชุมพร	 สุราษฎร์ธานี	

ระนอง	 กระบี่	 พังงา	 ภูเก็ต	 และนครศรีธรรมราช)	 ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ 

ข ้อมูลและเอกสารที่ เกี่ยวข ้องกับการด�าเนินงาน	 ตลอดจนอ�านวย 

ความสะดวกในการประสานงาน	 รวมถึงการจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

ผลการด�าเนินงานภายใต้โครงการ	“ภาค 8 ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวก

นิรภัย 100%”	มา	ณ	ที่นี้

คณะท�ำงำน สอจร. 

ข



ค

ค�ำน�ำ
 

	 จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุฯ	 ของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจาก 

รถจักรยานยนต์	 ร้อยละ	 80	 และเสียชีวิตมากท่ีสุด	 จากอุบัติเหตุฯ	 จาก 

รถจักรยานยนต์เพราะการบาดเจ็บท่ีศรีษะ	 และสมอง	 ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่สวม 

หมวกนิรภัย

	 ประเทศไทยมกีฎหมายการบังคบัใช้หมวกนริภยั	ในผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์

มาตั้งแต่ปี	 2539	 จนถึงปัจจุบัน	 แต่มีจ�านวนผู ้สวมหมวกนิรภัยเพียง 

ร้อยละ	43	เท่านั้น	(ข้อมูลการส�ารวจของมูลนิธิไทยโรดส์	ปี	2558)	

	 หนังสือเล่มนี้	 ถอดบทเรียนการท�างานของต�ารวจในการบังคับใช้

กฎหมายร่วมกับการประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่	 โดยการส่งเสริมการสวม 

หมวกนิรภัยของ	 7	 จังหวัด	 ในกองบัญชาการต�ารวจภูธรภาค	 8	 ซึ่งเป็น 

บทเรียนดีมาก	สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของพื้นที่อื่นๆ	ได้

คณะท�ำงำน สอจร.



-ว่าง-



ง

บทคัดย่อ

	 องค์การสหประชาชาติได้ประกำศทศวรรษแห่งควำมปลอดภัย 

ทำงถนน	 พ.ศ.	 2554	 -	 2563	 (Decade	 of	 Action	 for	 Road	 Safety)	 

และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกได้ให้ความส�าคัญและผลักดันเรื่องความ

ปลอดภัยทางถนน	 โดยก�าหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

ทางถนนลงร้อยละ	50	ภายในปี	2563	ประเทศไทยเอง	จึงมีมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2553	 ก�าหนดให้ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2554-2563	 เป็น		

“ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน”	 (Decade	 of	 Action	 for	 Road	

Safety)	 ก�าหนดให้ปี	 พ.ศ.	 2554	 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวม 

หมวกนิรภัย	 100%	 มีการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ	 และรวมถึง

การจัดกิจกรรมรณรงค์	 เช่น	 การปล่อยขบวนรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย	 

100%	เพื่อรณรงค์ไปยังพื้นที่ต่างๆ	และสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดการรับรู้ 

ถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย	 รวมถึงกระตุ ้นเตือนให้ผู ้ขับขี่และ 

ผู ้ซ ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง	 ซึ่งจะช่วยลดความ 

สูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์	และเป็นการสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

	 ความตื่นตัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ... 

การรณรงค์เชิง	Event	กระตุ้นให้มีการสวมหมวกนิรภัยถูกแปลงเป็นกิจกรรม

และมาตรการบังคับใช้ทั้งทางกฎหมายและบังคับใช้ภายในองค์กร	 ถูกรับ

ลูกต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคสังคม	 รวมถึง	 ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ในฐานะองค์กรสร้างสุขภาวะ	

ได้สนับสนุนให้เกิดกลุ่มคนท�างานแนวราบเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ข้ึน	 ตามแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา	 โดยแบ่งเป็นคนท�างานด้านภาค 

ประชาสงัคม	ด้านนโยบาย	และด้านวชิาการความรู้	หนึง่ในกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง



จ

กับการผลักดันให้เกิดการสวมหมวกนิรภัยทั้งประเทศคือการสนับสนุน 

งบประมาณให้มูลนิธิไทยโรดส์	 ด�าเนินการส�ารวจจ�านวนผู้สวมหมวกนิรภัย

ในประเทศไทยอย่างเป็นระบบทั้งประเทศเพื่อให้ได้ข ้อมูลส�าหรับการ 

ติดตามสถานการณ์ฯ	 เพื่อน�ามาก�าหนดทิศทางของนโยบายและการออกแบบ

มาตรการต่างๆ	 ตามมาด้วย	 นโยบายนายกรัฐมนตรี	 (นางสาวยิ่งลักษณ	์ 

ชินวัตร)	 ให้ขยายผลโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย	 100%	 

ออกไปอีก	3	ปี	(พ.ศ.2555	-	พ.ศ.	2557)	หลังพบว่าอัตราผู้สวมหมวกนิรภัย 

ในภาพรวมประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ	 จากเดิมที่ก�าหนดให้ส�านักงาน 

ต�ารวจแห่งชาติก�าหนดนโยบาย	 มาตรการให้เจ ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร 

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	 บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด	 จริงจังและต่อเนื่อง	

ครอบคลุมทั่วพื้นท่ีทุกช่วงเวลา	 โดยเฉพาะผู้ใช้รถจักรยานยนต์	 ต้องสวม 

หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน	 ผู ้ใช้รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย	 งดการใช้ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะที่ขับขี่	เป็น	100%	ภายในปี	2554

ปัญหำอยู่ตรงไหน.....นโยบำยและมำตรกำรกฎหมำยใช่หรือไม่?
	 จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ต�ารวจผู ้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่	 พบว่า	 

ประชาชนขาดความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความรุนแรงจากปัญหาอุบัติเหตุทาง

ถนนและคิดว่าเป็นเรื่องของโชคชะตา	 ประกอบกับความไม่ไว้วางใจและ 

คิดว่าเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจจับเพื่อหวังเงินค่าปรับ	 เพราะประเด็นส�าคัญ 

อื่นๆ	 ที่มีอยู ่นั้นส�าคัญกว่าการไม่สวมหมวกนิรภัยของประชาชนมากกว่า	 

ท�าไมเจ้าหน้าที่ไม่ไปกวดขัน	 รวมถึงภาวะการณ์น�าของผู้น�าทุกระดับ	 ต้ังแต ่

ผู้ว่าราชการจังหวัด	ผู้บังคับการต�ารวจภูธร	นายอ�าเภอ	นายก	อปท.	ที่ไม่ต่อ

เนื่องเข้มแข็งและสอดประสานกันในทุกระดับ	 ก่อให้เกิด	 “ระบบอุปถัมภ์”  

ขึ้นในสังคม	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้ปฏิบัติงานจึงยากต่อการก้าวข้ามแรงเสียดทาน

ทั้งหลายโดยล�าพัง	สุดท้าย	อย่างที่ทราบกันดีว่า	หากต้องการจะเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมเสี่ยงของบุคคล	 จ�าเป็นต้องด�าเนินการควบคู ่กันไประหว่าง 
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มาตรการการให้ความรู ้	 ประชาสัมพันธ์กับการบังคับใช้กฎหมายอย่าง 

เข้มงวดจริงจัง	ดังเช่นบทเรียนจากต่างประเทศ	เช่น	ออสเตรเลีย	และบทเรียน 

ในประเทศไทยอย่างจังหวัดภูเก็ต	 และจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ซึ่งบทเรียน 

จากทั้งสองพื้นที่	 อยู ่ภายใต้ภาวะการณ์น�าที่เข้มแข็งต่อเน่ืองจริงจังของ	

พล.ต.ต.วันไชย	 เอกพรพิชญ์	 และคณะท�างานป้องกันและแก้ไขปัญหา 

อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด	 สอจร.	 ภาคใต้	 จนกระทั่ง	 พล.ต.ท.เทศา	 

ศิริวาโท	 ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	 8	 (ผบช.ภ.8)	 ได้เล็งเห็นความส�าคัญ

ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล	 โดยเฉพาะความสูญเสียที่เกิดขึ้น 

จากผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยซึ่งเป็นเหตุที่	 “ป้องกันได้”	 โดย

อาศัยความรู้ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย	 และเล็งเห็นว่าหากด�าเนินการ 

อย่างจริงจังต่อเนื่อง	 สามารถเห็นผลเชิงประจักษ์ต่อสังคมในภาพรวม	 

และตรงกับบทบาทหน้าที่ของเจ ้าหน ้าที่ต�ารวจเพราะโครงการฯ	 นี้	 

หากเจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่ด�าเนินการ	 หน่วยงานอื่นจะไม่สามารถด�าเนินการ 

ได้อย่างแน่นอน	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ตระหนักดีว่าการด�าเนินงานโครงการ 

ในลักษณะนี้จ�าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานอื่นด้วยเช่นกัน	 

เพื่อให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์	 จึงได้มีการบูรณาการหน่วยงานองค์กร 

ที่เกี่ยวข้อง	 4	 ส่วน	 จากภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ท้องถิ่น	 และชุมชน	 พร้อม 

ก�าหนดชื่อโครงการ	“ภาค 8 ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%” 

ภายใต้ยุทธศาสตร์	4+4+1	ขึ้น	



	 รายละเอียดการด�าเนินงานโครงการฯ	แบ่งเป็น	2	ขั้นตอนส�าคัญ	ดังนี้

ขั้นเตรียมกำร

1	-	30	เม.ย.	59

(1 เดือน) 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับภำค/จังหวัดเพื่อ

1)	ด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์	โดยเชญิผู้น�าในการเป็นต้น

แบบ	(Presenter)	ขับขี่รถจักรยานยนต์

2)	อบรมสัมมนาครูแม่ไก่	 117	สถานี	สถานีละ	5	คน	

รวม	585	คน

3)	ลงนาม	MOU	ความร่วมมอืระหว่างหวัหน้าหน่วยของ

ต�ารวจทั้งระดับจังหวัดและสถานีต�ารวจ

ขั้นด�ำเนินมำตรกำร

1	พ.ค.	–	31	ส.ค.	

59

(4	เดือน)	

ด�ำเนินมำตรกำรประชำสัมพันธ์

1)	 ลงนามข้อตกลงมาตรการองค์กร	MOU	 กับหน่วย

งานภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	

และชุมชน	 ซึ่งในการลงนามดังกล่าวให้มีกิจกรรม

การบรรยาย	สรุป	วีดีทัศน์	ภาพยนต์รณรงค์การสวม

หมวกนิรภัย

2)	ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

3)	ติดป้ายผู้น�าเป็นแบบอย่างในการใช้หมวกนิรภัย

1	 ก.ย.	 -	 31	 ธ.ค.	

59

(4	เดือน)	

ด�ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำย

1)	ร่วมกนัปล่อยขบวนรถจกัรยานยนต์ทีผู่ข้บัขีแ่ละซ้อน

ท้ายสวมหมวกนิรภัย	100%

2)	จับคนขีท่ีไ่ม่สวมหมวกนริภยั โดยเปรยีบเทยีบปรบั

สูงสุดตำมกฎหมำยก�ำหนด
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3)	 จับคนซ้อนท้ายท่ีไม่สวมหมวกนิรภัย	 โดยไม่เปรียบ

เทยีบปรบั	แต่ให้ไปชมภาพยนตร์ทีม่เีนือ้หาเกีย่วข้อง

กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

4)	กรณผีูก้ระท�าผดิไม่สวมหมวกทัง้ผู้ขบัขีแ่ละซ้อนท้าย	

เป็นบุคลากรในองค์กรที่ร่วมลงนามความร่วมมือ	

จะส่งรายงานไปยังองค์กรเพื่อใช้มาตรการทางการ

ปกครองและส่งผลกลับเพื่อบันทึกข้อมูล

5)	ใช้	CCTV	ควบคุมการกระท�าผิด

6)	 ตั้งกลุ่ม	 Line	 ทุกระดับเพื่อใช้เป็นกลไกส�าคัญใน

การด�าเนินงานโครงการ	ควบคุม	ก�ากับติดตามการ

ด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ

7)	 ประกาศบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในวันที	่ 

1	มกราคม	2560	ทั้งจับ/ปรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์	

(ขี่/ซ้อนท้าย)	ในอัตราสูงสุดตามกฎหมาย

 ผลกำรด�ำเนินงำน....จากการส�ารวจของหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อน

สถานการณ์ความปลอดภยัทางถนน	มลูนธิไิทยโรดส์	พบว่าจงัหวดัทีอ่ยูใ่นพืน้ที่

ของการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยของกองบังคับการต�ารวจภูธรภาค	 8	 

ทั้ง	7	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นครศรีธรรมราช	ชุมพร	พังงา	ภูเก็ต	

กระบี่	 และระนอง	 มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้สวมหมวกนิรภัยอย่างเห็น 

ได้ชัด	(รายละเอียดดังรูปที่	1	-	7	หน้า	11-13)
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บทเรียนและข้อเสนอแนะจำกกำรด�ำเนินงำนระดับภำค
	 จากข้อค ้นพบที่ได ้จากการด�าเนินงานของต�ารวจภูธรภาค	 8	 

พบประเด็นที่ต้องการเสนอแนะให้การบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยได้ผล 

และสามารถขยายผลไปปรับใช ้ในพื้นที่อื่น	 แบ่งออกเป็นสาระส�าคัญ 

ตามประเด็นดังนี้

 1) คณุสมบตัส่ิวนบคุลและกำรปรบัฐำนคดิของสงัคม	-	มปีระชาชน 

อีกจ�านวนไม่น้อยที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่	 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมี 

มาตรการประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ที่ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องและควรให ้

ความรู ้ความเข้าใจกับประชาชนให้ทั่วถึง	 เกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช  ้

หมวกนิรภัย	 การรับรู ้ประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยเพื่อปรับเปลี่ยน 

ทัศนคติต่อการใช้หมวกนิรภัย	 การปรับบรรทัดฐานและการยอมรับทางสังคม

เกี่ยวกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของคนสังคมให้เป็นเรื่องที่ยอมรับ 

ไม่ได้เลย	 หรือยอมรับได้น้อยถึงน้อยมากหากไม่สวมหมวกขณะขับขี่	 และ 

ไม่ใช่เรื่องสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่เป็นเรื่องของการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ

 2) กำรออกแบบและก�ำหนดขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน 

  2.1 ขั้นเตรียมกำร 

	 	 	 2.1.1	การรวบรวม	 วิเคราะห์	 และสังเคราะห์ข้อมูล	 น�า

เสนอผู้บริหาร/ผู้บัญชาการ	 หน่วยงานกลางหรือผู้น�าหลักของรัฐบาลให้เป็น 

ผู้ด�าเนินการ/สั่งการหน่วยงานภายใต้บังคับบัญชา	 และต้องมีแผนก�ากับ 

ติดตามผลการด�าเนินงานควบคุมอยู่สม�่าเสมอ	 พร้อมการให้คุณงามความดี	 

ให ้ก�าลังใจ	 การพิจารณาให้ ข้ันต�ารวจท่ีให ้ความร ่วมมือมารับรางวัล	 

รับประกาศ	เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ	

	 	 	 2.1.2	การท�า	 MOU	 ที่มีข ้อแตกต่างมาก	 คือ	 ท�าแล้ว 

ไม่เฉย	 จะมีการก�ากับติดตาม	 และด�าเนินการลงนาม	 MOU	 ใหม่ทุกครั้ง	 

หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของหน่วยงานที่ร่วมด�าเนินการขับเคลื่อน
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  2.2 ขั้นด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่ก�ำหนด

	 	 	 2.2.1	การประชาสัมพันธ์–	 ในประเด็นความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับหมวกนิรภัย	 การท�าใบอนุญาตขับขี่	 โดยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

ซึ่งมีความแตกต่างกันเพื่อเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม

	 	 	 2.2.2	มาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง	

	 	 	 	 •	 ไม่เน้นผลการจับกุม	 แต่เน้นว่าท�าอย่างไรให้เกิด 

ความรับผิดชอบ	 เช่น	 เริ่มต้นจากเจ้าพนักงานเอง 

ที่ต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลา	

	 	 	 	 •	 การให้ความรู ้ 	 และประโยชน์ของหมวกนิรภัย 

หลังการจับกุมมีความส�าคัญมาก

	 	 	 	 •	 การได้รับความร่วมมือ	 ลดแรงต้าน	 เกิดจากค�าพูด

ท่ีต้องสุภาพอ่อนน้อม	 ต�ารวจจะได้เปรียบ	 หาก

ใช้อารมณ์รุนแรง	 จะเสียเปรียบ	 ปัจจุบันมีคลิป	 

กล้องวีดีโอ	 ตรงนี้ส�าคัญมาก	 ทุกครั้งที่ไปตรวจ 

จะเน้นให้สุภาพเรียบร้อย	 อย่าเห็นประชาชน 

เป็นศัตรู	ประชาชนเป็นคนที่ต้องให้บริการ	แต่ก็ยังมี

บางส่วนต้องจ�้าจี้จ�้าไชหากพบเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม

ก้าวร้าว

	 	 	 	 •	 ปัญหาและอุปสรรค	 คือสารวัตรจราจรจะย้ายบ่อย	

แต่นายดาบจะไม่ย้ายและท�าอยู่ต่อจนเกษียณ

	 	 	 	 •	 งานจราจรเป็นงานไม่เด่น	 ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุจะ 

ไม่เมื่อเทียบกับงานอาชญากรรมที่เห็นรูปธรรม 

ท่ีชัดเจน	 ท�าแล้วเห็นผลงานจราจรถือเป็นงาน 

ปิดทองหลังพระ	
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1ถอดบทเรียนการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย ต�ารวจภูธร ภาค 8

บทที่ 1
บทน�ำ... ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

 

	 ไม่ปฎิเสธว่าประเทศไทยมีปัญหาและสถานการณ์ความรุนแรงที่ 

หลากหลายประเด็นและเร่งด่วนในทุกแง่มุม	 เช่น	 ปัญหาด้านเศรษฐกิจและ

การเมืองการปกครองที่มีการแบ่งกลุ ่มก้อน/ฝักฝ่าย	 แต่ในความวุ ่นวาย 

ระอุครุกรุ่นมาอย่างต่อเนื่องของสังคมไทยจากปัญหาข้างต้น	 ก็ปฏิเสธไม่ได ้

อีกว่า	 ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนก็ยังเป็นปัญหาส�าคัญที่ผู้บริหารประเทศไทย 

ให้ความส�าคัญและต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในการลดจ�านวนผู้เสียชีวิต

และจ�านวนผู้บาดเจ็บให้ลดลงอย่างต่อเน่ือง	 เพราะความสูญเสียที่ก่อให ้

เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยที่มาจากเหตุแห่ง

ปัญหาที่สามารถป้องกันได้นั้น	 ก่อให้เกิดการตื่นตัวทั้งในประเทศและระดับ

นานาชาติ	 องค์การอนามัยโลกจัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่	 3	 และ

อันดับ	 2	 ของโลกในปี	 พ.ศ.	 2559	 อนาคตอันใกล้อาจจะได้เป็นแชมป์โลก 

อย่างไม่ต้องสงสัย	 หากไม่มีการปรับเปลี่ยนมาตรการหรือจัดการปัญหา 

เชิงป้องกันแบบจริงจังซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในช่วงเวลาและ

สถานการณ์ที่เหมาะสมทันเวลา	 โดยเฉพาะจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

โดยตรง	 เช่น	 กระทรวงคมนาคม	และผู้บังคับใช้กฎหมาย	ที่มีบทบาทหลักใน

การท�างานเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องตลอดปีไม่เฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์	 

ปีใหม่

	 ..แต่ในความโชคร้ายมักจะมีมีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอ...จากข้อมูล

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน	 บ่งชี้ว่าเราสูญเสียเยาวชนและ 

คนในวยัท�างานจากอบุตัเิหตทุางถนนซึง่มาจากเหตขุองการใช้รถจักรยานยนต์	

(ขี่และซ้อน)	 โดยไม่ใช้หมวกนิรภัย!	 ก่อให้เกิดการบาดเจ็บท่ีศรีษะรุนแรง 

จนถึงขั้นเสียชีวิต	โดยเฉพาะในเพศชาย....
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	 ความโชคร้าย	 ..คือ	 เราสูญเสียก�าลังหลักของประเทศซึ่งเป็นเยาวชน

และคนในวัยท�างานไปแบบไม่ควรเกิด	 (ตายก่อนวัยอันควร)	 ส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศและสร้างความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน 

ต่อครอบครัวผู ้ เสียชีวิตที่ ได ้รับผลกระทบโดยตรงท้ังความมั่นคงทาง 

เศรษฐานะและความมั่นคงทางจิตใจ

	 แต่....ในความโชคร้าย	 เรายังมีความโชคดีเกิดข้ึนจากบทเรียนความ 

สูญเสียของผู้ประสบเหตุ(lesson	 learn)	 ก่อให้เกิดการเรียนรู้-ตั้งรับ-จัด

กระบวนทัพ-ปรับมาตรการ	 ที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าง 

ตรงจุดและตรงประเด็นถึงแม้จะเป็นการเรียนรู้ที่เป็นไปอย่างช้าๆ	 แต่ทว่า 

ก็ก ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรงอย่าง 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมาย 

การสวมหมวกนิรภัย	 หน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมก�าหนดมาตรการองค์กร 

ในหน่วยงานของตนเองเสริมการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 

เพื่อผลักดันให้มีการสวมหมวกนิรภัยให้เพิ่มสูงขึ้น	 และลดจ�านวนการบาดเจ็บ

และเสยีชวีติทีศ่รีษะให้ลงไปเรือ่ยๆ...เราลองมาตามดูพฒันาการการด�าเนนิงาน

ด้านการส่งเสริมหมวกนิรภัยในประเทศไทยกัน.......

	 พัฒนาการของการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 

ในประเทศไทย

	 บทเรียนจากระดับพื้นท่ี...เริ่มต้นด้วยกลุ่มคนกลุ่มเล็กแต่ก่อให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่	 ปี	 พ.ศ.2535	 คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขในสมัยนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานของโรงพยาบาล

ศูนย์ขอนแก่น	 ซึ่งมีศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบ�าบัด	 ภายใต้การน�าของ 

นายแพทย์วิทยา	 ชาติบัญชาชัย	 และคณะ	 ซึ่งได้ใช้โอกาสที่ผู้บริหารระดับ

กระทรวงลงมาตรวจเยี่ยมพื้นที่น�าเสนอข้อมูลความสูญเสียที่ เกิดจาก 

อุบัติเหตุทางถนนท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีข้อมูลการบาดเจ็บที่ศีรษะของผู้ใช้รถ

จักรยานยนต์	 (ขี่	 ซ้อนท้าย)	 ไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด	 เพื่อผลักดันให้เกิด 
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การรณรงค์และบังคับใช้หมวกนิรภัยท้ังผู ้ ข่ีและผู ้ซ ้อนท้ายขึ้น	 จากนั้น 

นายแพทย์วิทยา	 และคณะ	 ได้จัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอาทิตย์	 อุไรรัตน์	 เพ่ือผลักดันกฎหมาย 

หมวกนิรภัย	 จนมีการรับลูกและประกาศบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยทั้ง	 

คนขี่	 คนซ้อนในปี	 พ.ศ.	 2539	 เป็นต้นมาแต่ถึงแม้จะมีการเปล่ียนแปลง

ส�าคัญเกิดขึ้นในระดับนโยบายมาอย่างยาวนานจนถึงปี	 พ.ศ.2554	 จ�านวน 

การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยมีสาเหตุจากการไม่สวม

หมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ยังมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ	 และสูงขึ้น

สลับกันไปในแต่ละพื้นที่

	 ต่อมา	องค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย

ทางถนน	 พ.ศ.	 2554	 -	 2563	 (Decade	 of	 Action	 for	 Road	 Safety)	 

และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกได้ให้ความส�าคัญและผลักดันเรื่องความ

ปลอดภัยทางถนน	 โดยก�าหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

ทางถนนลงร้อยละ	50	ภายในปี	2563	ประเทศไทยเอง	จึงมีมติคณะรัฐมนตรี	

เมื่อวันที่	 29	 มิถุนายน	 2553	 ก�าหนดให้ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2554-2563	 เป็น		

“ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน”	 (Decade	 of	 Action	 for	 Road	

Safety)	 ก�าหนดให้ปี	 พ.ศ.	 2554	 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวม 

หมวกนิรภัย	 100%	 มีการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้าน 

ความปลอดภัยทางถนน	 การจัดนิทรรศการด้านการส่งเสริมการสวมหมวก

นิรภัยของหน่วยงานภาคีเครือข่าย	 และรวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค	์ 

เช่น	 การปล่อยขบวนรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย	 100	 เปอร์เซ็นต์	 เพื่อ 

รณรงค์ไปยังพื้นท่ีต่างๆ	 และสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดการรับรู ้ถึง 

ประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย	 รวมถึงกระตุ ้นเตือนให้ผู ้ขับขี่และ 

ผู ้ซ ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง	 ซึ่งจะช่วยลดความ 

สูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์	และเป็นการสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
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	 ความตื่นตัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ... 

การรณรงค์เชิง	 Event	 กระตุ ้นให้มีการสวมหมวกนิรภัยถูกแปลงเป็น 

กิจกรรมและมาตรการบังคับใช้ท้ังทางกฎหมายและบังคับใช้ภายในองค์กร	 

ถูกรับลูกต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคสังคม	 รวมถึง	 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ในฐานะองค์กร 

สร้างสุขภาวะ	 ได้สนับสนุนให้เกิดกลุ่มคนท�างานแนวราบเพื่อแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุทางถนนขึ้น	 ตามแนวคิดสามเหลี่ยมเขย้ือนภูเขา	 โดยแบ่งเป็น 

คนท�างานด้านภาคประชาสังคม	 ด้านนโยบาย	 และด้านวิชาการความรู	้ 

หนึ่งในกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการผลักดันให้เกิดการสวมหมวกนิรภัย 

ท้ังประเทศคือการสนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิไทยโรดส์	 ด�าเนินการส�ารวจ

จ�านวนผู ้สวมหมวกนิรภัยในประเทศไทยอย่างเป็นระบบท้ังประเทศเพ่ือ 

ให้ได้ข้อมูลส�าหรับการติดตามสถานการณ์ฯ	 เพื่อน�ามาก�าหนดทิศทาง 

ของนโยบายและการออกแบบมาตรการต่างๆ	

 ตำมด้วย นโยบำยนำยกรัฐมนตรี (นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ให้ 

ขยำยผลโครงกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรสวม หมวกนิรภัย 100% ออกไปอีก  

3 ปี (พ.ศ.2555 - พ.ศ. 2557)	 หลังพบว่าอัตราผู้สวมหมวกนิรภัยใน 

ภาพรวมประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ	จากเดิมที่ก�าหนดให้ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติก�าหนดนโยบาย	 มาตรการให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรและเจ้าหน้าท่ี 

ที่เก่ียวข้อง	 บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด	 จริงจังและต่อเนื่อง	 ครอบคลุม 

ทั่วพื้นที่ทุกช่วงเวลา	 โดยเฉพาะผู้ใช้รถจักรยานยนต์	 ต้องสวมหมวกนิรภัย 

ที่ได้มาตรฐาน	 ผู้ใช้รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย	 งดการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที ่

ขณะที่ขับขี่	เป็น	100%	ภายในปี	2554...	ตัวเลขปรากฎดังตำรำงที่ 1
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ตำรำงที่ 1	อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์	ปี	พ.ศ.	2553	

–	25591 

 

ปัญหำอยู่ตรงไหน.....นโยบำยและมำตรกำรกฎหมำยใช่หรือไม่?
	 ท�าไม	การออกนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่างๆ	 

ท่ีประกาศออกมาแล้วอย่างต่อเนื่องยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน	 ทั้งที่การ

ประกาศโดยทราบท่ัวกันนั้นถือเป็นการประกาศจากผู้บริหารระดับประเทศ...

ถ้างั้นแล้วปัญหาอุปสรรคอยู่ตรงไหน

	 จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีต�ารวจผู ้ซึ่งผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่	 พบ

ว่า	 ประชาชนขาดความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความรุนแรงจากปัญหาอุบัติเหตุ 

ทางถนนและคิดว่าเป็นเรื่องของโชคชะตา	 ประกอบกับความไม่ไว้วางใจ 

และคิดว่าเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจจับเพื่อหวังเงินค่าปรับ	 เพราะประเด็นส�าคัญ

อื่นๆ	 ที่มีอยู ่นั้นส�าคัญกว่าการไม่สวมหมวกนิรภัยของประชาชนมากกว่า	 

ท�าไมเจ้าหน้าที่ไม ่ไปกวดขัน	 รวมถึงภาวะการณ์น�าของผู ้น�าทุกระดับ	 

ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ผู้บังคับการต�ารวจภูธร	 นายอ�าเภอ	 นายก	 อปท.	 

ที่ไม่ต่อเน่ืองเข้มแข็งและสอดประสานกันในทุกระดับ	 ก่อให้เกิด	 “ระบบ

อุปถัมภ์”	 ขึ้นในสังคม	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้ปฏิบัติงานจึงยากต่อการก้าวข้าม

แรงเสียดทานทั้งหลายโดยล�าพัง	 สุดท้าย	 อย่างที่ทราบกันดีว่า	 หากต้องการ

จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคล	 จ�าเป็นต้องด�าเนินการควบคู ่ 

กันไประหว่างมาตรการการให้ความรู ้	 ประชาสัมพันธ์กับการบังคับใช  ้

3 

 

(สสส.) ในฐานะองค์กรสร้างสุขภาวะ ได้สนับสนุนให้เกิดกลุ่มคนท างานแนวราบเพ่ือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ขึ้น ตามแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา โดยแบ่งเป็นคนท างานด้านภาคประชาสังคม ด้านนโยบาย และด้าน
วิชาการความรู้ หน่ึงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันให้เกิดการสวมหมวกนิรภัยทั้งประเทศคือการสนับสนุน
งบประมาณให้มูลนิธิไทยโรดส์ ด าเนินการส ารวจจ านวนผู้สวมหมวกนิรภัยในประเทศไทยอย่างเป็นระบบทั้ง
ประเทศเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการติดตามสถานการณ์ฯ เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางของนโยบายและการออกแบบ
มาตรการต่างๆ  

ตำมด้วย นโยบำยนำยกรัฐมนตรี(นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ให้ขยำยผลโครงกำรรณรงค์ส่งเสริมกำร
สวม หมวกนิรภัย 100% ออกไปอีก 3 ปี (พ.ศ.2555 -พ.ศ. 2557) หลังพบว่าอัตราผู้สวมหมวกนิรภัยใน
ภาพรวมประเทศยังคงเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆ จากเดิมท่ีก าหนดให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนดนโยบาย มาตรการให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง ครอบคลุมทั่ว
พ้ืนที่ทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน ผู้ใช้รถยนต์ต้องคาดเข็มขัด
นิรภัย งดการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะที่ขับขี่ เป็น 100% ภายในปี 2554...ตัวเลขปรากฎดังตำรำงท่ี 1 

ตำรำงท่ี 1 อัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยำนยนต์ ปี พ.ศ. 2553 – 25591 

 
 
ปัญหำอยู่ตรงไหน.....นโยบำยและมำตรกำรกฎหมำยใช่หรือไม่? 
 
ท าไม การออกนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเพ่ือบังคับใช้ต่างๆ ที่ประกาศออกมาแล้วอย่างต่อเนื่อง

ยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน ทั้งท่ีการประกาศโดยทราบทั่วกันนั้นถือเป็นการประกาศจากผู้บริหารระดับประเทศ....
ถ้าง้ันแล้วปัญหาอุปสรรคอยู่ตรงไหน 

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ พบว่า ประชาชนขาดความเข้าใจที่ถูกต้องถึง
ความรุนแรงจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและคิดว่าเป็นเรื่องของโชคชะตา ประกอบกับความไม่ไว้วางใจและคิดว่า
เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจจับเพ่ือหวังเงินค่าปรับ เพราะประเด็นส าคัญอ่ืนๆ ที่มีอยู่นั้นส าคัญกว่าการไม่สวมหมวก

                                                           
1มูลนิธิไทยโรดส ์

1	มูลนิธิไทยโรดส์
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กฎหมายอย่างเข ้มงวดจริงจัง	 ดังเช ่นบทเรียนจากต่างประเทศ	 เช ่น	 

ออสเตรเลีย	 และบทเรียนในประเทศไทยอย่างจังหวัดภูเก็ต	 และจังหวัด

นครศรีธรรมราช	 ซึ่งบทเรียนจากทั้งสองพื้นที่	 อยู ่ภายใต้ภาวะการณ์น�า 

ที่เข้มแข็งต่อเนื่องจริงจังของคณะท�างานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหต ุ

ทางถนนระดับจังหวัด	 สอจร.	 ภาคใต้	 จนกระทั่ง	 พล.ต.ท.เทศา	 ศิริวาโท	 

ผู ้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	 8	 (ผบช.ภ.8)	 ได้พบกับ	 พล.ต.ต.วันไชย	 

เอกพรพิชญ์	 ผู ้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ซ่ึงเป็นแกน

หลักส�าคัญในการขับเคลื่อนโมเดลการบังคับใช้หมวกนิรภัยมาอย่างยาวนาน	 

จึงเป็นที่มาของการน�าโมเดลฯ	 ไปขยายผลสู่กองบังคับการต�ารวจภูธรภาค	 8	

ในที่สุด...

	 และจากการส�ารวจของหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ ์

ความปลอดภัยทางถนน	 มูลนิธิไทยโรดส์	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2553	 -	 2559	 

พบว่าจังหวัดที่อยู ่ ในพื้นที่ของการบังคับใช ้กฎหมายหมวกนิรภัยของ 

กองบังคับการต�ารวจภูธรภาค	 8	 มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้สวมหมวกนิรภัย

อย่างเห็นได้ชัดรายละเอียดดังรูปที่ 1 - 7

4 

 

นิรภัยของประชาชนมากกว่า ท าไมเจ้าหน้าที่ไม่ไปกวดขัน รวมถึงภาวะการณ์น าของผู้น าทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธร นายอ าเภอ นายก อปท. ที่ไม่ต่อเนื่องเข้มแข็งและสอดประสานกันในทุก
ระดับ ก่อให้เกิด “ระบบอุปถัมภ์” ขึ้นในสังคม เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติงานจึงยากต่อการก้าวข้ามแรงเสียดทาน
ทั้งหลายโดยล าพัง สุดท้าย อย่างท่ีทราบกันดีว่า หากต้องการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคล จ าเป็นต้อง
ด าเนินการควบคู่กันไประหว่างมาตรการการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง 
ดังเช่นบทเรียนจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย และบทเรียนในประเทศไทยอย่างจังหวัดภูเก็ต และจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งบทเรียนจากทั้งสองพ้ืนที่ อยู่ภายใต้ภาวะการณ์น าที่เข้มแข็งต่อเนื่องจริงจังของคณะท างาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติ เหตุทางถนนระดับจังหวัด สอจร. ภาคใต้  จนกระทั่ง พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท            
ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 8 (ผบช.ภ.8) ได้พบกับ พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแกนหลักส าคัญในการขับเคลื่อนโมเดลการบังคับใช้หมวกนิรภัยมาอย่างยาวนาน จึงเป็น
ที่มาของการน าโมเดลฯ ไปขยายผลสู่กองบังคับการต ารวจภูธรภาค 8 ในที่สุด... 

และจากการส ารวจของหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิไทยโรดส์ 
ระหว่างปีพ.ศ. 2553 – 2559 พบว่าจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ของการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยของกองบังคับการ
ต ารวจภูธรภาค 8 มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้สวมหมวกนิรภัยอย่างเห็นได้ชัดรายละเอียดดังรูปที่ 1 – 7 

 

 
 

 

ภูเก็ต 

นครศรีธรรมราช 
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5 

 

 
 

 
 

 

 

พังงา 

สุราษฎร์ธาน ี

ชุมพร 

กระบี ่
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หมำยเหตุ

	 1)	 สีส้ม	-	เฉพาะผู้ขับขี่,	สีเทา	-	เฉพาะผู้โดยสาร,	สีฟ้า	-	รวมผู้ขับขี่

และผู้โดยสาร

	 2)	 ชั้นภูมิท่ี	 1หมายถึง	 เขตเมืองขนาดใหญ่	 คือ	 เทศบาลนคร 

หรือเทศบาลเมืองท่ีเป ็นศูนย ์กลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ของจังหวัด

	 3)	 ชั้นภูมิท่ี	 2	 หมายถึง	 เขตเมืองขนาดกลาง	 คือ	 เทศบาลเมืองใน 

อ�าเภออื่นๆ	หรือเทศบาลต�าบลที่มีประชากรมากกว่า	20,000	คน

	 4)	 ชั้นภูมิที่ 	 3	 หมายถึง	 เขตเมืองขนาดเล็กหรือชุมชนชนบท	 

คือ	เทศบาลต�าบลที่มีประชากรน้อยกว่า	20,000	คน

	 คณะท�างานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ระดับจังหวัด	 (สอจร.)	 โดยการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 จึงเล็งเห็นประโยชน์ในการถอดบทเรียน 

กลไกการด�าเนินงานของต�ารวจภูธรภาค	 8	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 

ด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง	 “การสวมหมวกนิรภัย”	 

ให้กับกองบังคับการต�ารวจภูธรภาคอื่น	 รวมถึงหน่วยงานที่มีความสนใจขึ้น	

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อถอดบทเรียนสาระของการด�าเนินการ	 กระบวนการ

วางแผนฯ	การก�าหนดนโยบาย	และกระบวนการถ่ายทอดแผนฯ	สู่การปฏิบัติ

ของต�ารวจภูธรภาค	8	สู่การปฏิบัติ	ใน	7	จังหวัด	ได้แก่	ภูเก็ต	นครศรีธรรมราช	
6 

 

 
 
หมำยเหตุ 

1) สีส้ม - เฉพาะผู้ขับขี,่ สีเทา - เฉพาะผู้โดยสาร, สีฟ้า – รวมผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 
2) ชั้นภูมิที่ 1หมายถึง เขตเมืองขนาดใหญ่ คือ เทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองที่เป็นศูนย์กลางกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของจังหวัด 
3) ชั้นภูมิที่ 2 หมายถึง เขตเมืองขนาดกลาง คือ เทศบาลเมืองในอ าเภออ่ืนๆ หรือเทศบาลต าบลที่มีประชากร

มากกว่า 20,000 คน 
4) ชั้นภูมิที่ 3 หมายถึง เขตเมืองขนาดเล็กหรือชุมชนชนบท คือ เทศบาลต าบลที่มีประชากรน้อยกว่า 20,000 

คน 
 

คณะท างานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) โดยการ
สนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึง เล็งเห็นประโยชน์ในการถอดบทเรียน
กลไกการด าเนินงานของต ารวจภูธรภาค 8 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
เสี่ยง “การสวมหมวกนิรภัย” ให้กับกองบังคับการต ารวจภูธรภาคอ่ืน รวมถึงหน่วยงานที่มีความสนใจขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือถอดบทเรียนสาระของการด าเนินการ กระบวนการวางแผนฯ การก าหนดนโยบาย และ
กระบวนการถ่ายทอดแผนฯ สู่การปฏิบัติของต ารวจภูธรภาค 8 สู่การปฏิบัติ ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต 
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา และถอดบทเรียนการน าแผนสู่การปฏิบัติของ 7 จังหวัด
เทียบกับเป้าหมาย พร้อมทั้งค้นหาปรากฏการณ์ที่ค้นพบในการด าเนินงานของต ารวจภาค 8 และ 7 จังหวัด อันจะ
มีนัยส าคัญต่อการพัฒนาโครงการลักษณะนี้ต่อไป รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน 

ส าหรับวิธีการด าเนินงาน คณะท างานจะด าเนินการทบทวนเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงาน
ความก้าวหน้า จากนั้นจะลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการสนทนากลุ่มกับผู้รับผิดชอบ
โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดค าถามหลักในการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้ 

ระนอง 
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กระบี่	 พังงา	 สุราษฎร์ธานี	 ระนอง	พังงา	 และถอดบทเรียนการน�าแผนสู่การ

ปฏิบัติของ	7	จังหวัดเทียบกับเป้าหมาย	พร้อมทั้งค้นหาปรากฏการณ์ที่ค้นพบ

ในการด�าเนินงานของต�ารวจภาค	8	และ	7	จังหวัด	อันจะมีนัยส�าคัญต่อการ

พัฒนาโครงการลักษณะนี้ต่อไป	รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน

	 ส�าหรับวิ ธีการด�าเนินงาน	 คณะท�างานจะด�าเนินการทบทวน

เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 รายงานความก้าวหน้า	 จากนั้นจะลงพื้นที ่

เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยการสนทนากลุ่มกับผู้รับผิดชอบ

โครงการ	 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยก�าหนดค�าถามหลักในการสัมภาษณ ์

ผู้เกี่ยวข้อง	มีรายละเอียดดังนี้

 ค�ำถำมหลัก...“กลไกการด�าเนินงานของต�ารวจภูธรภาค	 8	 เพ่ือมุ่งสู่ 

การด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง	 “การสวมหมวกนิรภัย”	

สามารถด�าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวได  ้

เพราะอะไร?	 และหากกลไกนี้ท�างานได้ดีจะขยายไปยังพื้นที่อื่นอย่างไร?”	 

โดยมีชุดค�าถามประกอบด้วย

 1. บริบทของพื้นที่  

	 	 •	สภาพปัญหา/สภาพพื้นที่เป็นอย่างไร

	 	 •	จ�านวนผูส้วมหมวกนริภยัทัง้ผูข้บัขีแ่ละผูซ้้อนท้าย	ก่อนเริม่ด�าเนนิ

โครงการ

	 	 •	จุดเริ่มต้น	ฐานคิด	หลักการท�างาน	คืออะไร

 2. สถำนกำรณ์ กำรขับเคลื่อนงำนในพื้นที่เป้ำหมำย

	 	 •	แนวคิดและต้นทุนเดิมที่พื้นที่มีอยู่ก่อนเริ่มโครงการ	

	 	 •	จุดแข็ง	จุดอ่อนของพื้นที่

	 	 •	การมีส่วนร่วมจากทีม	/ภาคีเครือข่าย

	 	 •	คณะท�างานมีใครบ้าง/ภาคีเครือข่ายมีใครบ้าง	 และมีบทบาท

อย่างไร

	 	 •	งบประมาณหลัก	งบสมทบ	งบร่วม	จากที่ไหนบ้าง
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 3. ปัจจัยน�ำเข้ำ (บุคลำกร งบประมำณ นโยบำย เทคโนโลยี ฯลฯ)

 4. กิจกรรมที่ท�ำมีอะไรบ้ำง

	 	 •	กิจกรรมตามแผน	 /	 กิจกรรมที่ไม่ได้เป็นตามแผน	 (ปรับตาม

สถานการณ์/ฯลฯ)

	 	 •	ใช้หลักการท�างาน		5	ส	5	ช	ด้วยหรือไม่		อย่างไร

	 	 	 (5ส=	สารสนเทศ/ข้อมูล	สหสาขาวิชาชีพ		สุดเสี่ยง		สุดคุ้ม	

	 	 	 ส่วนร่วม)

	 	 	 (5ช=	ชง		เชื่อม	ช้อน	เช็ค	ชม)

 5. ผลผลิต/ผลลัพธ์กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

	 	 •	 เกิดผลผลิต	อะไร	อย่างไรบ้าง

	 	 •	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง	 สร้างการเปลี่ยนแปลง	 (ก่อนท�า

โครงการ)	อย่างไร

	 	 •	มีจุดเด่นที่เกิดขึ้น	คืออะไรบ้าง

	 	 •	 มีกระบวนการท�างานอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการท�างานใน

พื้นที่หรือไม่	อย่างไร

 6. ปัจจัยเงื่อนไขควำมส�ำเร็จ /ปัญหำอุปสรรค

	 	 •	บทเรียนความส�าเร็จ	คืออะไร	(How	to)

	 	 •	มีการติดตาม	ประเมินผลหรือไม่	อย่างไร

	 	 •	ปัญหาอุปสรรค	และการจัดการกับปัญหาท�าอย่างไร

	 	 •	แนวทางการขยายผล/ความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการในปี 

ต่อๆ	ไป

	 	 •	ข้อเสนอแนะ	/อื่นๆ
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บทที่ 2
สรุปแนวทำงกำรด�ำเนินงำน

ของกองบังคับกำรต�ำรวจภูธรภำค 8 

และจังหวัดที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ

นโยบำยและกำรด�ำเนินงำนของกองบังคับกำรต�ำรวจภูธรภำค 8
 

 จุดเริ่มต้น……กำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง  

“กำรสวมหมวกนิรภัย” ในผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์ ต�ำรวจ

ภูธรภำค 8

 ต�ำรวจภูธรภำค 8	 ซึ่งเป็นหน่วยงานของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 

มีพื้นที่รับผิดชอบ	 7	 จังหวัด	 ซึ่งสามารถจ�าแนกพื้นที่ออกเป็น	 2	 ฝั่งทะเล	

คือ	 ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย	 ได้แก่จังหวัดชุมพร,	 สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช	 

และฝั่งทะเลอันดามัน	 ได้แก่	 จังหวัดระนอง,	 พังงา,	 กระบี่,	 ภูเก็ต	 มีบทบาท

หน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนในพื้นที่	 รวมถึงการ

อ�านวยความสะดวก	 ดูแลความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในฐานะเจ้า

พนกังานจราจร	ซึง่เป็นทีพ่ึง่ส�าคญัของประชาชนในด้านอ�านวยความปลอดภยั	 

ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางถนน	 เช่น	 เมาขับ	 

ไม่สวมหมวกนิรภัย	 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	 ใช้ความเร็วเกินกฎหมายก�าหนด	

ฯลฯ	 ซึ่งที่ผ่านมาจะพบเห็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายและมีพฤติกรรมเส่ียงดังกล่าว

ข้างต้นอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ 

จากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย	 ท่ีบ่งชี้ว่าสถานการณ์ความรุนแรง 

ของการประสบเหตุจนก่อให้เกิดความสูญเสียมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรม

เสี่ยงโดยเฉพาะในผู้ใช้รถจักรยานยนต์	ทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้าย

	 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น	ต�ารวจภูธรภาค	8	ได้เล็งเห็นความส�าคัญ

ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
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ของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล	 โดยเฉพาะความสูญเสียที่เกิดขึ้น 

จากผู ้ใช้รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยซึ่งเป็นเหตุที่	 “ป้องกันได้”	 

โดยอาศัยความรู ้ ควบคู ่ กับการบั งคับใช ้กฎหมาย	 จุดประกายให 	้ 

พล.ต.ท.เทศำ ศิริวำโท ผู้บัญชำกำรต�ำรวจภูธรภำค 8 ซ่ึงเข้ารับต�าแหน่ง 

เมื่อปี	 พ.ศ.2558	 ณ	 ขณะนั้นเล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่หากด�าเนินการ

อย่างจริงจังต่อเน่ือง	 สามารถเห็นผลเชิงประจักษ์ต่อสังคมในภาพรวม	 และ 

ตรงกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจเพราะโครงการฯ	 นี้หากเจ้า

หน้าที่ต�ารวจไม่ด�าเนินการ	 หน่วยงานอื่นจะไม่สามารถด�าเนินการได้อย่าง

แน่นอน	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ตระหนักดีว่าการด�าเนินงานโครงการในลักษณะนี้ 

จ�าเป็นต้องอาศัยการมีส ่วนร่วมจากหน่วยงานอื่นด้วยเช่นกัน	 เพ่ือให้ 

โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์	 จึงได้มีการบูรณาการหน่วยงานองค์กรที ่

เกี่ยวข้อง	4	ส่วน	จากภาครัฐ	ภาคเอกชน	ท้องถิ่น	และชุมชน	พร้อมก�าหนด

ชื่อโครงกำร “ภำค 8 ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%”  

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 4+4+1 ขึ้น

	 รายละเอียดการด�าเนินงานโครงการฯ	แบ่งเป็น	2	ขั้นตอนส�าคัญ	ดังนี้

ขั้นเตรียมกำร

1	–	30	เมย.	59

(1	เดือน)

แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับภำค/จังหวัดเพื่อ

1)	ด�าเนินการประชาสัมพันธ์	โดยเชิญผู้น�าในการเป็นต้น

แบบ	(Presenter)	ขับขี่รถจักรยานยนต์

2)	 อบรมสัมมนาครูแม่ไก่	 117	 สถานี	 สถานีละ	 5	 คน	

รวม	585	คน

3)	ลงนาม	MOU	ความร่วมมือระหว่างหัวหน้าหน่วยของ

ต�ารวจทั้งระดับจังหวัดและสถานีต�ารวจ
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ขั้นด�ำเนินมำตรกำร

1	พค.	–	31	สค.	

59

(4	เดือน)

ด�ำเนินมำตรกำรประชำสัมพันธ์
1)	ลงนามข้อตกลงมาตรการองค์กร	MOU	กับหน่วยงาน 

ภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	และ
ชมุชน	ซ่ึงในการลงนามดังกล่าวให้มกีจิกรรมการบรรยาย 
สรุป	วีดีทัศน์	ภาพยนต์รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย

2)	ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
3)	ติดป้ายผู้น�าเป็นแบบอย่างในการใช้หมวกนิรภัย

1	กย.	–31	ธค.	59

(4	เดือน)

ด�ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำย
1)	ร่วมกันปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขับขี่และซ้อน

ท้ายสวมหมวกนิรภัย	100%
2)	จับคนขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยเปรียบเทียบปรับ

สูงสุดตำมกฎหมำยก�ำหนด
3)	 จับคนซ้อนท้ายท่ีไม่สวมหมวกนิรภัย	 โดยไม่เปรียบ

เทียบปรับ	แต่ให้ไปชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

4)	กรณผีูก้ระท�ำผดิไม่สวมหมวกทัง้ผูขั้บข่ีและซ้อนท้ำย 
เป็นบุลคลำกรในองค์กรที่ร่วมลงนำมควำมร่วมมือ 
จะส่งรำยงำนไปยังองค์กรเพื่อใช้มำตรกำรทำงกำร
ปกครองและส่งผลกลับเพื่อบันทึกข้อมูล

5)	ใช้	CCTV	ควบคุมการกระท�าผิด
6)	 ตั้งกลุ ่ม	 Line	 ทุกระดับเพื่อใช้เป็นกลไกส�าคัญ 

ในการด�าเนนิงานโครงการ	ควบคมุ	ก�ากบัติดตามการ
ด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ

7)	 ประกำศบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังในวันที่  
1 มกรำคม 2560 ทั้งจับ/ปรับผู้ใช้รถจักรยำนยนต์  
(ขี่/ซ้อนท้ำย) ในอัตรำสูงสุดตำมกฎหมำย
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	 จากนโยบายและข้อสัง่การ....ของ	พล.ต.ท.เทศา	ศริวิาโท	รำยละเอยีด

เพิ่มเติมภำยใต้ยุทธศำสตร์ 4+4+1	ระบุให้	

	 •	 ขั้นเตรียมการ	 1	 เดือน	 ท่ีก�าหนดช่วงวันที่	 1-30	 เมษายน	 พ.ศ.

2559	 มีการอบรมครูแม่ไก่ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสถานีต�ารวจภูธร	 

สถานีละ	 5	 คนนั้น	 ได้ก�าชับและมอบนโยบาย	 ระบุให้ภายใน	 30	

วันหลังอบรม	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจจะต้องกลับไปอบรมให้ความรู ้ 

แก่กลุ่มเป้าหมายเรื่องหมวกนิรภัย	 +	 เตรียมตัวตนเองที่จะเป็น 

ผู้สอน	

	 •	 ขั้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์	 4	 เดือนแรกรณรงค์ประชาสัมพันธ	์ 

ให้ประชาชนรับรู้	 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย	 1)	 ส่วนราชการ	 -	 

ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด	จัดท�า	MOU	กับผู้ว่าราชการจังหวัด	

นายอ�าเภอท�า	 MOU	 กับผู้ก�ากับสถานี	 2)	 ภาคเอกชนในพ้ืนที่	 

3)	ผูน้�าชมุชน	4)	ผูน้�าศาสนา+	ด�าเนนิการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

บริเวณจุดท่ีน่าสนใจ	 เช่น	 ท่ีโคออฟ	 เริ่มต้ังแต่จังหวัดชุมพร	

สุราษฎร์ธานี+	 สายตรวจท�าคัทเอาท์ติดท้ายรถ	 จะเป็นรูปของ

ท่านผู้ก�ากับหรือนายอ�าเภอในพื้นที่	 ท�าให้ได้รับความร่วมมือดี+	 

ใช้ส่ือวิทยุช่วยในการประชาสัมพันธ์	 และให้โรงพักท�าหนังสือ 

ถืงหน่วยงานเหล่านี้เพื่อขอความร่วมมือ

	 •	 4	 เดือนถัดมาด�าเนินการจับผู้กระท�าผิดมาอบรม	 ชมภาพยนตร	์ 

วีดีโอ	ซึ่งส่วนกลางได้มอบ	package	การอบรมให้ไปทุกสถานี	

	 •	 หลังจากนั้น	 ในวันท่ี	 1มกราคม	 พ.ศ.2560	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้

เริ่มบังคับใช้กฎหมายจับ/ปรับอย่างจริงจังต่อเนื่องส่งผลให้มีเสียง

สะท้อนในทางท่ีดีและไม่ดี	 แต่ส่วนใหญ่พบเสียงสะท้อนในแง่ดี

มากกว่า	 อย่างไรก็ตาม	 ยังพบปัญหาในกลุ่มเสี่ยง	 คือเด็กวัยรุ่น 

ในโรงเรียนไม่รู ้สึกดึงดูดหรือสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นได	้

เนื่องจากภาพลักษณ์ของ	 Presenter	 ที่ใช้	 คือภาพ	 ผู้อ�านวยการ
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โรงเรียนสวมหมวกนิรภัย	ภาค	8	จึงได้ปรับกลยุทธ์น�าภาพของผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงที่ตรงใจวัยรุ่น	 ที่เป็นผู้น�า	 มีชื่อเสียงในโรงเรียน 

มาสวมหมวกนิรภัยแทน

 

 ผลกำรด�ำเนินงำน....จากการส�ารวจของหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อน

สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน	 มูลนิธิไทยโรดส์	 พบว่าจังหวัดที่อยู่ใน

พื้นที่ของการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยของกองบังคับการต�ารวจภูธร 

ภาค	8	ทั้ง	7	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดสุราษฎ์ธานี	นครศรีธรรมราช	ชุมพร	พังงา	 

ภูเก็ต	 กระบี่	 และระนอง	 มีแนวโน้มการเพิ่มข้ึนของผู้สวมหมวกนิรภัยอย่าง

เห็นได้ชัด	 (รายละเอียดดังรูปที่	 1	 -	 7	 หน้า	 6-8)	 ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน 

การวิจัย	 “ควำมรู ้ควำมเข้ำใจกฎหมำย ปัจจัยอื่นๆ และพฤติกรรม 

กำรสวมหมวกกันน๊อค ตำมโครงกำร “ภำค 8 ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย  

สวมหมวกนิรภัย 100%” ที่จัดท�ำขึ้นโดย ต�ำรวจภูธร ภำค 8	ที่พบว่า
 

 1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยที่บังคับใช้หมวกนิรภัย

	 ประชาชนส่วนใหญ่มีใบอนุญาตขับขี่ร้อยละ	 64	 มีหมวกนิรภัยสูง

ถึงร้อยละ	 90	 มีประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับ 

หมวกนิรภัยร้อยละ	 98.8	 และทราบว่าต�ารวจสามารถเรียกเก็บใบอนุญาต

ขับขี่ส�าหรับผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยได้ร้อยละ	 81	…จากข้อมูลเชิงคุณภาพ 

พบว่าหลายคนมีทัศนคติตรงกันว่า	....

 ....“ทุกคนต้องรู ้อยู ่แล้วว่ำขับรถมอเตอร์ไซค์ เข้ำต้องให้ใส ่

หมวกกันน๊อค ถ้ำไม่ใส่ตอนนี้เข้ำปรับ 500 เลย ตอนนี้กฎหมำยเขำเข้มข้น... 

เขำเตือนมำก่อนแล้ว ครำวนี้ “ต�ำรวจเอำจริง จับจริง ปรับจริง” บำงคน 

ท�ำไมถึงไม่ใส่ จะยำกอะไร”...

	 ประเด็นที่มีการเข้าใจคลาดเคลื่อนเป็นส่วนใหญ่	 คือ	 เข้าใจว่า 

กฎหมายบังคับใช้ทั่วประเทศเพิ่งเริ่มบังคับเมื่อปี	 พ.ศ.2559	 (ร้อยละ	 80.3)	 
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ามีการรณรงค์เรื่องนี้อย่างชัดเจนในช่วงหลัง	นอกจากนี	้ 

ยังเข้าใจว่า	 การสวมหมวกนิรภัยเป็นสิทธิส่วนบุคคลจะสวมหรือไม่สวมก็ได	้ 

(ร้อยละ	 72.2)	 เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่สามารถจับหรือปรับคนขับขี่ได้	 

ถ้าหากนั่งซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัย	 (ร้อยละ	 68.7)	 และเข้าใจว่าการสวม

หมวกนริภัยไม่ถกูต้อง	เช่น	ไม่มสีายรดัคาง	มโีทษปรบั	500	บาท	(ร้อยละ	36.0)

อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายมาก

พอสมควร	 แต่ในประเด็นที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อน	 เจ้าหน้าที่ยังต้องท�าการ

ประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจอย่างถูกต้อง	 เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด	 ดังเช่น	 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ใช้รถจักรยานยนต์ว่า

 นักศึกษำหญิงอำยุ 23 ปี ....เขาเพิ่งบังคับหนักปีสองปีนี้เอง	แต่ว่าปี

นี้จับหนัก	คนขับไม่ใส่นี้ไม่ได้เลย	แต่คนซ้อนท้ายไม่ค่อยจับ....

 แม่ค้ำขำยส้มต�ำ รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้ำง...ที่จริงแล้วก็เป็นสิทธิ์ของ

เขานะ	 ที่เขาจะใส่หรือไม่ใส่	 ถ้าไม่กลัวก็แล้วแต่	 แต่ส�าหรับพี่มีอาชีพขายของ	

ต้องขับรถทุกวัน	ก็ใส่อยู่แล้ว.....

 เจ้ำหน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัในห้ำงแห่งหน่ึง....เขาเริม่จบัเมือ่ปีทีท่ี่

แล้ว	แต่ปีนี้จับจริง	ผมเห็นคนที่ไม่ใส่โดนตลอดเลย	บางคนเขาบอกว่าเป็นสิทธิ

ของเขาทีจ่ะไม่ใส่	แต่ผมว่าไม่ได้นะ	กฎหมายเขาบงัคบั	ผมมาท�างานใส่ทกุวนั....

 2. กำรรับรู้ต่อประโยชน์ที่เกิดขึ้น

	 พบว่า	 การรับรู้ประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยของประชาชน 

ในเขตภาคใต้ตอนบน	 (พื้นท่ีต�ารวจภูธรภาค	 8)ในภาพรวมอยู่ในระดับดี	 

ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการสวมหมวกขณะขับขี่ท�าให้รู ้สึกปลอดภัยมากขึ้น	 

(ค่าเฉลี่ย	 9.16)	 รองลงมาเห็นด้วยว่าขณะขับขี่ควรสวมหมวกทุกครั้ง	 

(ค่าเฉลี่ย	 9.09)	 เชื่อว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุผู ้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกจะมีโอกาส 

เสยีชวีติมากกว่าผูท่ี้สวม	(ร้อยละ	8.91)	รูว่้าหมวกเป็นอปุกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ

ในการลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	 (ค่าเฉลี่ย	 8.80)	 
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และถ้าไม่สวมหมวกแล้วเกิดอุบัติเหตุ	 อาจท�าให้พิการ	 ต้องรักษาระยะยาว	

(ค่าเฉลี่ย	 8.61)	 ซึ่งมีผู้ใช้ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ของหมวก

นิรภัย	ไว้ว่า	

 แม่ค้ำอำยุ 51 ปี ขำยน�้ำอยู่ชำยหำด	....พี่อยู่ที่นี่มา	30	ปี	ขายของ

ทุกวัน	 ใช้มอเตอร์ไซค์ทุกวัน	 สวมหมวกตลอดด้วยความเคยชิน	 จะไปใกล้ 

หรือไกลก็ใส่ตลอด	 เป็นอัตโนมัติ	 เพราะรู้ว่าหมวกมันมีประโยชน์	 สามารถ

ป้องกันความรุนแรงได้	ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุ....

 เด็กชำยอำยุ 16 ปี ....ทราบครับว่าหมวกมีประโยชน์	 เวลาท่ีรถล้ม	 

หัวจะไม่กระแทก	 แม่บอกให้ใส่ตลอด	 ท่ีโรงเรียนก็ให้ใส่	 และก็ต�ารวจรณรงค ์

ให้ใส่หมวกกันน๊อคด้วย....

	 ในขณะที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประชาชน	 ที่มีทัศนคติต่อการสวม 

หมวกนิรภัยว่า	 ผู ้ที่ไม่สวมหมวกมีโอกาสเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้เท่ากับ 

ผู ้ที่สวมหมวก	 (ร้อยละ	 5.81)	 นอกจากนั้น	 เห็นว่าหากขับขี่หรือซ้อน 

ท้ายรถจักรยานยนต์ในระยะใกล้ๆ	 ไม่ต้องสวมหมวกก็ได้	 (ร้อยละ	 5.03)	 

หากขบัขีห่รอืซ้อนท้ายด้วยความระมดัระวงัไม่จ�าเป็นต้องสวมหมวกกไ็ด้	(4.24)	

หากไม่ขี่ด้วยความเร็วสูงไม่จ�าเป็นต้องสวมหมวกก็ได้	 (3.92)	 และหากขับขี ่

มาหลายปี	 สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ก็ไม่จ�าเป็นต้องสวมหมวก	

(3.70)	ดังผู้มีความเห็นจากการสัมภาษณ์ได้ให้ทัศนคติไว้ว่า

 หญงิอำย ุ38 ปี ท�ำงำนในเมอืงท่องเทีย่ว	....พีเ่ป็นคนทีอ่ืน่	มาท�างาน

ที่นี่	พักอยู่ไม่ไกลจากที่ท�างาน	มีหมวกค่ะ	แต่บางครั้งก็ไม่ได้ใส่	บางทีไม่ถนัด	 

ถ้าไปไกลๆ	ก็ใส่นะ	แต่ใกล้ๆ	ส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่เพราะขับไม่เร็ว....

 นักศึกษำหญิง อำยุ 21 ปี ....หนูว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุ	 ถึงใส่หมวก	 

ก็เสียชีวิตเหมือนกัน	 อยากให ้ต�ารวจดูหรือกวดขันเรื่องการขับขี่ เร็ว	 

อายุไม่ถึงมากกว่า	 น่าจะป้องกันอุบัติเหตุได้มากกว่า	 แต่หมวกมันก็ม ี

ประโยชน์นั่นแหละ	ไม่ได้ว่าไม่มี....

 เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจที่ปฏิบัติงำนจรำจรมำ 9 ปี ....ตอนที่ไปบรรยาย	 
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เขาก็ให้ความร่วมมือดีนะ	 ส่วนใหญ่เขาก็ทราบว่าหมวกมีประโยชน์	 แต่เขา 

บอกว่ามันเป็นความเคยชินไม่ใส่มานานแล้ว	 จะให้ใส่ก็ไม่คุ้นเคย	 อีกอย่าง 

ไปใกล้ๆ	 แค่นี้	 แต่ผมว่าเรามีโครงการน้ีก็ดีข้ึนนะ	 แต่ต้องใช้เวลา	 ต้องท�า 

ตลอด	ท�าให้ต่อเนื่อง....

	 ดังนั้น	 หากมีการรณรงค์ต่อเนื่อง	 ชี้ให้ประชาชนเห็นประโยชน์	 และ

อนัตรายจากการไม่สวมหมวกนริภยั	จะปรบัทัศนคตจินเกดิความเคยชนิ	เหมอืน

มีบางความเห็นที่ว่า	การรณรงค์ดังกล่าวสามารถท�าได้หลายวิธีไปพร้อมๆ	กัน	

หรือเลือกวิธีให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นด้วย	 

ดังเช่นเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ปฏิบัติงานด้านนี้ได้ให้ความเห็นว่า	

 “เวลาที่เราไปบรรยายตามที่ต่างๆ	 เราก็จะน�าวีดีโอเกี่ยวกับอุบัติเหตุ

และความสูญเสียที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยไปเปิดให้ดู	 และบางครั้ง 

ก็เล่าเหตุการณ์จริงที่เราพบเจอในฐานะที่เราเป็นจราจรให้ฟัง	 ชี้ให้เห็นสถิต ิ

การตาย	การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าว	 เขาก็จะเกิดความกลัว	และค่อยๆ	

ปลุกจิตส�านึก	 แต่ต้องใช้เวลา	 ซึ่งพื้นท่ีรับผิดชอบเรามีมากด้วย	 ถ้าทุกส่วน 

ช่วยกันคงจะใช้เวลาเร็วขึ้น”	

	 ส่วนเจ้าหน้าที่ชั้นประทวนที่ปฏิบัติงานจราจร	 ได้กล่าวไว้ว่า	 “เวลาที่

ผมจับคนที่ไม่สวมหมวกผมก็พยายามอธิบายถึงประโยชน์	 และชี้ให้เห็นโทษ

ของการไม่สวมหมวก	 โดยผมจะถ่ายคลิปหรือภาพเวลาที่ผมปฏิบัติงานแล้ว 

เห็นประสบการณ์เกี่ยวกับการไม่ใส่หมวก	ผมก็เปิดให้เขาดู	 ก็ได้ผลนะ	แต่นั่น

แหละครับ	 เราจะท�าได้วันละกี่คน	คงต้องใช้เวลามาก	แต่ผมว่าเขาก็ตื่นตัวกัน

เยอะขึ้นนะ”

 3. ทัศนคติต่อกำรใช้หมวกนิรภัย

	 พบว่า	ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ต�ารวจภูธรภาค	8	สวมหมวกนิรภัย

ด้วยเหตุผลที่ว่ากลัวเกิดอุบัติเหตุแล้วได้รับความสูญเสียอยู่ในระดับสูงมาก	 

(ค่าเฉล่ีย	 9.22)	 รองลงมาคือกลัวถูกเจ้าหน้าท่ีต�ารวจจับ	 (ค่าเฉลี่ย	 7.42)	 
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กลัวเสียเงิน	 (ค่าเฉลี่ย	6.84)	กลัวเสียชื่อหน่วยงาน	 (ค่าเฉลี่ย	5.62)	และกลัว

โดนต�าหนิจากคนใกล้ชิดหรือคนอื่นที่พบเห็น	(ค่าเฉลี่ย	5.25)	กลัวโดนถ่ายรูป

ลงสื่อ	(ค่าเฉลี่ย	4.63)	และมีเพียงเล็กน้อยที่กลัวด้วยเหตุผลอื่นๆ

และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มวัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่	 พบว่า	 วัยรุ่นจะกลัวเจ้าหน้าที่

ต�ารวจจับมากกว่าผู้ใหญ่	และกลัวการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าผู้ใหญ่

 4. บรรทัดฐำนและกำรยอมรับทำงสังคม

	 พบว่า	 ประชาชนครึ่งหน่ึงท่ียอมรับได้น้อยถึงไม่ได้เลย	 หากมีการพก

หมวกนริภยัไปด้วยแต่ไม่สวม	เช่น	ไว้ทีต่ะกร้าหน้ารถ	รองมาคอืหากคนในคนใน

ครอบครวัขบัขีห่รอืซ้อนท้ายแล้วไม่สวมหมวก	และเมือ่พบเหน็เพือ่นหรอืคนรูจ้กั

ขับขี่หรือซ้อนท้ายแล้วไม่สวมหมวก	

 

 5. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำร ภำค 8 ปลอดภัยฯ

  5.1 มำตรกำรประชำสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ทราบว่าพ้ืนท่ีท่ีอาศัย 

อยู่มีโครงการฯ	 นี้	 ร้อยละ	 86.1	 และทราบว่าหน่วยงานตนเองร่วม	MOU	 

ร้อยละ	 67.3	 รับรู้เรื่องการรณรงค์ฯ	 ร้อยละ	 95.3	 โดยทราบจากโทรทัศน	์ 

ร้อยละ	59.7	รองลงมาทราบจากป้ายผู้น�าต้นแบบตามท้องถนนร้อยละ	58.0	

และหน่วยงาน/ชุมชนแจ้งให้ทราบร้อยละ	 48.4ซึ่งสอดคล้องกันกับภาพรวม

ของประชาชนในเขตพื้นที่ต�ารวจภูธรภาค	 8	 ที่มีความเห็นว่าการรณรงค ์

ทางสื่อที่พวกเขาอยากท�าตามมากที่สุด	 เรียงล�าดับคือ	 สื่อโทรทัศน์วิทย	ุ 

ผู ้น�าต้นแบบ	 สื่อออนไลน์	 และป้ายประชาสัมพันธ์เยาวชน/idol	 แจก 

สติ๊กเกอร์ติดรถจักรยานยนต์	และแจกแผ่นพับเป็นล�าดับสุดท้าย

  5.2 พฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัย พบว่ำ	 ประชาชนในเขต

พืน้ทีต่�ารวจภูธรภาค	8	มพีฤตกิรรมการสวมหมวกนริภยัเมือ่ใช้รถจกัรยานยนต์

มากกว่าครึ่งหนึ่ง	ที่มีการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง	และเมื่อเดินทางระยะไกลๆ	 

มีประชาชนประมาณ	 1	 ใน	 4	 ที่สวมหมวกนิรภัยน้อยครั้งถึงน้อยมาก 
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เมื่อเวลาเดินทางระยะใกล้ๆ	 หรือเป็นผู้โดยสารซ้อนท้าย	 และการเดินทางใน

เวลากลางคืน	 และจากการสุ่มเวลาระหว่าง	 8.00	 -	 18.00	 ของวันปกติใน 

ทุกพื้นที่	 บริเวณกลางสี่แยกที่พลุกพล่านของพื้นที่นั้นๆ	 พบว่า	 คนขับไม่สวม

หมวกนิรภัยประมาณ	1	 ใน	4	คนซ้อนไม่สวมหมวกมากกว่าคนขับ	และหาก

ประเมินในภาพรวมทั้งคนขี่และซ้อนท้าย	 พบว่าจังหวัดที่มีผู้ไม่สวมหมวก

นิรภัยเรียงจำกมำกไปน้อย	ดังนี้	จังหวัดกระบี่สูงที่สุด	(39.0)	รองลงมาได้แก ่

จังหวัดพังงา	 (34.75)	ชุมพร	 (31.15)	สุราษฎร์ธานี	 (28.2)	 	ระนอง	 (20.65)	

ภูเก็ต	 (18.90)	 และนครศรีธรรมราช	 (13.95)	 เมื่อสอบถามถึงสาเหตุที่ 

ไม่สวมหมวกนิรภัย	 พบว่า	 ประชาชนประมาณคร่ึงหนึ่งไม่สวมเพราะคิดว่า 

ไปใกล้ๆ	เส้นทางไม่ได้ออกถนนใหญ่	ไม่ได้ผ่านด่านตรวจและเร่งรีบ

  5.3 ควำมรู้สึกต่อเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจที่ปฏิบัติตำมกฎหมำย พบ

ว่ำ		ประมาณ	1	ใน	3	ไม่ค่อยโกรธถึงไม่โกรธเลย	เมื่อเห็นประชาชนทั่วไปถูก

ต�ารวจจับเพราะไม่สวมหมวกนิรภัย	 (ร้อยละ	35.9)	 เมื่อเห็น/รู้ว่าเพื่อนถูกจับ	 

(ร้อยละ	 34.7)	 รองลงมา	 มีความเห็นจากกลุ่มผู้ขับขี่วินรถจักรยานยนต์	 ได้

ให้ความเห็นไว้ว่า	 “พวกเรามีอาชีพและมีหน้าที่ต้องสวมอยู่แล้ว	 ไม่โกรธ

ต�ารวจหรอก	 รู้ว่าเขาปฏิบัติตามหน้าท่ี	 เห็นอยู่	 เข้าใจต�ารวจดีนะ	 ถ้าเป็นคน 

ในครอบครัวตัวเองจะโกรธคนที่บ้านมากกว่าต�ารวจนะ	 คือเราไม่ท�าอยู่แล้ว	

และเตือนคนที่บ้านตลอด	 ถ้ายังโดนอีกก็ไม่สมควรโกรธต�ารวจ”....หญิงสาว

อายุ	 38	 ปี	 “หนูไม่โกรธต�ารวจหรอก	 รู้ว่าตัวเองผิด	 เขาให้สวมแล้วไม่สวม	 

เจ้าหน้าที่ก็ท�าตามหน้าท่ี	 ต่อไปคงต้องสวมตลอดหล่ะ	 เจ้าหน้าที่เขาเอาจริง	

เวลาทีเ่พือ่นโดนจบักบ็อกเขาว่าต่อไปคงไม่ได้แล้วต้องสวมตลอดไม่ว่าใกล้หรือ

ไกล”...	เด็กชายอายุ	18	ปี	“ไม่เคยถูกจับ	ครั้งนี้ครั้งแรก	ปกติก็ไม่ใส่เพราะวิ่ง

สายนอก	ไม่มีต�ารวจก็ขับหลบต�ารวจได้ตลอด	วันนี้ถูกจับ	แต่ว่าไม่โกรธต�ารวจ

นะเรื่องธรรมดาเพราะว่าท�าผิด	แต่อาจจะนินทาตามหลัง	ที่นินทาไม่ใช่โกรธว่า

ถูกจับ	แต่ว่าต�ารวจบางคนพูดไม่ดี”	อย่างไรก็ตาม	พบว่ามีประชาชนบางส่วน

ที่รู้สึกโกรธ	 จากการสัมภาษณ์กลุ่มวัยรุ่นที่รู้สึกโกรธ	 เนื่องจาก	 “บางทีก็โกรธ
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เหมือนกัน	ก็รู้ว่าเป็นหน้าที่	แต่จับถี่มาก	อยากได้ค่าปรับหรือเปล่า	จับแค่แป๊บ

เดยีว	ไม่ตัง้ด่านกไ็ม่จบั	ถ้าหวงัดจีรงิ	กต้็องจบัให้จรงิจงั	จบัได้ทกุเวลา	ต้องท�าให้

ประชาชนติดเป็นนิสัย	 ไม่ใช่ว่าจับบางเวลา	 คนเขาก็รู้ว่าจับเวลาไหน	 ก็แสดง

ว่าใส่กันต�ารวจ	 ไม่ใช่กลัวอุบัติเหตุหรอก”....พนักงานชาวต่างชาติโรงแรมแห่ง

หนึ่ง...	“อยู่เมืองไทยมาสี่ปีแล้ว	ท�างานโรงแรม	พักอยู่ใกล้ๆ	ขับรถมอเตอร์ไซค์

มาท�างาน	ยงัไม่มีใบอนญุาตขบัขี	่ก�าลงัจะไปท�า	ไม่เคยโดนจบัแต่วนันีไ้ปเตมิน�า้

มันใกล้ๆ	โดยเลย	โกรธเหมือนกันนะ	ท�าให้เราไปท�างานไม่ทัน”

 6. ท�ำอย่ำงไรประชำชนจึงจะสวมหมวกนิรภัย	 โดยใช้ค�าถามปลาย

เปิด	 พบว่ามีผู้เสนอแนะวิธีการที่จะท�าให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยไว้หลาก

หลายประเด็น	สูงสุดได้แก่	

	 	 1)	 จับและปรับอย่างจริงจังต่อเนื่อง	

	 	 2)	 ให้ต�ารวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

	 	 3)	 ครอบครัวต�ารวจต้องเป็นตัวอย่างและต้องเป็นกลาง

	 	 4)	 ออกแบบหมวกให้น่าสวมใส่

	 	 5)	 ไม่ควรจับเฉพาะเวลาตั้งด่าน

	 	 6)	 เพิ่มบทลงโทษ

บทเรียนและข้อเสนอแนะจำกกำรด�ำเนินงำนระดับภำค
	 จากข้อค้นพบที่ได้จากการด�าเนินงานของต�ารวจภูธรภาค	 8	 พบ

ประเด็นที่ต้องการเสนอแนะให้การบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยได้ผลและ

สามารถขยายผลไปปรับใช้ในพื้นที่อื่น	 แบ่งออกเป็นสาระส�าคัญตามประเด็น

ดังนี้

 1) คุณสมบัติส่วนบุคลและกำรปรับฐำนคิดของสังคม-	มีประชาชน

อีกจ�านวนไม่น้อยทีไ่ม่มใีบอนญุาตขับข่ี	ซึง่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรมมีาตรการ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องและควรให้ความรู้ความ
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เข้าใจกับประชาชนให้ท่ัวถึง	 เกี่ยวกับกฎหมายท่ีบังคับใช้หมวกนิรภัย	 การรับ

รู้ประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการใช้หมวก

นิรภัย	 การปรับบรรทัดฐานและการยอมรับทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

สวมหมวกนิรภัยของคนสังคมให้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลย	 หรือยอมรับได้

น้อยถึงน้อยมากหากไม่สวมหมวกขณะขับข่ี	 และไม่ใช่เรื่องสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่

เป็นเรื่องของการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ

 2) กำรออกแบบและก�ำหนดขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน 

  2.1 ขั้นเตรียมกำร 

	 	 	 2.1.1	 การรวบรวม	วิเคราะห์	และสังเคราะห์ข้อมูล	น�าเสนอ

ผู้บริหาร/ผู้บัญชาการ	 หน่วยงานกลางหรือผู้น�าหลัก

ของรัฐบาลให้เป็นผู้ด�าเนินการ/สั่งการหน่วยงานภาย

ใต้บังคับบัญชา	 และต้องมีแผนก�ากับติดตามผลการ

ด�าเนินงานควบคุมอยู่สม�่าเสมอ	 พร้อมการให้คุณงาม

ความด	ีให้ก�าลงัใจ	การพจิารณาให้ขัน้ต�ารวจทีใ่ห้ความ

ร่วมมือมารับรางวัล	 รับประกาศ	 เพ่ือสร้างความภาค

ภูมิใจ	

	 	 	 2.1.2	 การท�า	MOU	ท่ีมข้ีอแตกต่างมาก	คอื	ท�าแล้วไม่เฉย	จะ

มีการก�ากับติดตาม	และด�าเนินการลงนาม	MOU	ใหม่

ทกุครัง้	หากมกีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารของหน่วยงาน

ที่ร่วมด�าเนินการขับเคลื่อน

  2.2 ขั้นด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่ก�ำหนด

	 	 	 2.2.1	 กำรประชำสัมพันธ์–	 ในประเด็นความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหมวกนิรภัย	 การท�าใบอนุญาตขับขี่	 โดย

วเิคราะห์กลุม่เป้าหมายซึง่มคีวามแตกต่างกนัเพือ่เลอืก

ใช้สื่อที่เหมาะสม
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	 	 	 2.2.2	มำตรกำรกำรบังคับใช้กฎหมำยที่จริงจัง 

	 	 	 	 •	ไม่เน้นผลการจบักมุ	แต่เน้นว่าท�าอย่างไรให้เกดิความ

รับผิดชอบ	 เช่น	 เริ่มต้นจากเจ้าพนักงานเองที่ต้อง 

สวมหมวกนิรภัยตลอดเวลา	

	 	 	 	 •	การให้ความรู้	 และประโยชน์ของหมวกนิรภัยหลัง 

การจับกุมมีความส�าคัญมาก

	 	 	 	 •	การได้รับความร่วมมือ	 ลดแรงต้าน	 เกิดจากค�าพูด

ท่ีต้องสุภาพอ่อนน้อม	 ต�ารวจจะได้เปรียบ	 หาก

ใช้อารมณ์รุนแรง	 จะเสียเปรียบ	 ปัจจุบันมีคลิป	 

กล้องวีดีโอ	 ตรงนี้ส�าคัญมาก	 ทุกครั้งที่ไปตรวจ 

จะเน้นให้สุภาพเรียบร้อย	 อย่าเห็นประชาชน 

เป็นศัตรู	ประชาชนเป็นคนที่ต้องให้บริการ	แต่ก็ยังมี

บางส่วนต้องจ�้าจี้จ�้าไชหากพบเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม

ก้าวร้าว

	 	 	 	 •	ปัญหาและอุปสรรค	 คือสารวัตรจราจรจะย้ายบ่อย	

แต่นายดาบจะไม่ย้ายและท�าอยู่ต่อจนเกษียณ

	 	 	 	 •	งานจราจรเป็นงานไม่เด่น	 ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุจะ 

ไม่เมื่อเทียบกับงานอาชญากรรมที่เห็นรูปธรรม 

ท่ีชัดเจน	 ท�าแล้วเห็นผลงานจราจรถือเป็นงาน 

ปิดทองหลังพระ	
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จังหวัดนครศรีธรรมรำช

 “เมืองประวัติศำสตร์พระธำตุทองค�ำ ชื่นฉ�่ำธรรมชำติ แร่ธำตุ

อุดม เครื่องถมสำมกษัตริย์มำกวัดมำกศิลป์ครบสิ้นกุ้งปู”	 ค�าขวัญประจ�า

จังหวัดนครศรีธรรมราช		ซึ่งนครศรีธรรมราช	 เป็นจังหวัดในประเทศไทย	ที่มี

ประชากรมากที่สุด	 ในภาคใต้และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ	 2	 ของภาคใต	้

(รองจากสุราษฎร์ธานี)	ห่างจากกรุงเทพมหานคร	ประมาณ	780	กิโลเมตร	มี

จังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่	สงขลา	พัทลุง	ตรัง	กระบี่		และสุราษฎร์ธานี		ซึ่งมีการ

ปกครองแบ่งออกเป็น	23	อ�าเภอ	165	ต�าบล	1,428	หมู่บ้านมีประชากรรวม	 

1,554,432	 คน	 (ปี	 2559)	 โดยรายได้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด

นครศรีธรรมราชขึ้นอยู่กับภาคเกษตร	 อาชีพหลัก	 คือ	 ท�าสวนยางพารา	 ท�า

สวนปาล์มน�้ามัน	 ท�านา	 ท�าไร่	 การปลูกผลไม้(สวนสมรม)	 ท�าสวนมะพร้าว	 

การประมง	การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง	และการเลี้ยงสัตว์	พบว่า	ประชาชนมี

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี	เท่ากับ	105,598	บาท	ซึ่งเป็นอันดับที่	10	ของภาคใต้	

และอันดับที่	34	ของประเทศ	(ข้อมูลจากวิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี)

	 จากบริบทของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ	่ 

และจากข้อมูลอัตราการเสียชีวิตในรอบ	8	ปี	ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี	2550	พบว่าใน

ช่วง	แรก	พ.ศ.	2550	-	2553	อัตราการเสียชีวิตจากคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ 

สูงกว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ	 แต่ช่วงปี	 พ.ศ.	 2554	 -	 2558	 พบว่ามีการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึงปีละ	 669	 ราย	 เฉลี่ยเดือนละ	 56	 ราย	 

สูงกว่าอัตราการเสียชีวิตจากคดีอุกฉกรรจ์ถึง	 6	 เท่าแต่กลับถูกสังคมให ้

ความส�าคัญน้อยกว่าการเสียชีวิตจากอาชญากรรม	 เพราะมองว่าอุบัติเหตุ 

เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้	 การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต�ารวจถูกมอง

ว่าเป็นเรื่องของการซ�้าเติม	 กลั่นแกล้ง	 แสวงหาผลประโยชน์จากการเปรียบ

เทียบค่าปรบัมากกว่าการตระหนกัว่าเป็นการกระท�าเพือ่ให้เกดิความปลอดภยั	 

ดังนั้น	 ประชาชนจึงมีทัศนะว่าการท�าตามกฎจราจรเป็นเพียงการท�าเพื่อ 
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ไม่ให้ถูกต�ารวจจับเท่านั้น

	 เมื่อพิจารณาจากอัตราการสวมหมวกนิรภัย		ของทั้ง	23	อ�าเภอของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช	พบว่า	มีเพียง	4	อ�าเภอ	ที่มีอัตราการสวมหมวกนิรภัย

มากกว่า	70%	ได้แก่	อ�าเภอเมือง	อ�าเภอพระพรหม	อ�าเภอฉวาง	และอ�าเภอ

ทุ่งสง	 ดังนั้นประเด็นการสวมหมวกนิรภัยยังเป็นประเด็นหลักท่ีควรจะได้รับ 

การแก้ไขในการสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น

จุดเริ่มกำรท�ำงำน
	 การด�าเนินงานเพื่อสร ้างความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด

นครศรีธรรมราช	 เริ่มต้นตั้งแต่	 ปี	 2551	 ในการบังคับใช้กฎหมายสวมหมวก

นิรภัยผ่านโครงการต่างๆ	 	แต่พบว่าการด�าเนินงานที่ผ่านมามีจุดอ่อนที่ส�าคัญ	

คือ	 ประชาชนทั่วไปไม่ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการสวมหมวกนิรภัย 

หรือกฎหมายจราจรว่าเป็นกฎแห่งความปลอดภัยเลย	 แต่เป็นการปฏิบัต ิ

เพื่อมิให้ถูกจับปรับจากเจ้าหน้าท่ีต�ารวจเท่าน้ัน	 เมื่อขาดการกวดขัน	 การ

ตรวจจับปรับจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจก็จะไม่ปฏิบัติตามซึ่งการสวมหมวกนิรภัย 

จึงไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควรจะเป็น

	 หากการท�างานที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดภาคีเครือข่ายที่มีประสบการณ	์ 

ในการประสานงานกับภาครัฐและเอกชน	 รวมถึงได้รับความร่วมมือเป็น 

อย่างดจีากทกุภาคส่วนของจงัหวดั	สิง่เหล่านีเ้ป็นต้นทุนท่ีดีส�าหรับการขยบังาน

สร้างความปลอดภัยให้ได้ประสิทธิผลโดยมีคุณวรรณี	 มีขวด	พยาบาลวิชาชีพ	

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชและเป็นพี่เลี้ยง	 สอจร.	 เป็นแกนน�าหลักในการ

ขับเคลื่อนงาน

	 ในปี	 2558	 เมื่อ	พ.ต.อ. วันไชย เอกพรพิชญ์ (ยศในขณะนั้น)	 มา

รับต�าแหน่งรองผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช	 รับผิดชอบ

งานจราจร	และได้มีนโยบายจะน�าโครงการ	มาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย	 

ทัง้ผู้ขบัขี	่และผูซ้้อนท้าย	ทีม่บีทเรยีนความส�าเรจ็มาแล้วจากภเูกต็	ระนอง	และ
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พงังา	มาสานต่อทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราชโดยมเีป้าหมายหลกัคอื	“สร้ำงควำม

ตระหนักและสร้ำงควำมเสมอภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย”   

	 จากนโยบายดังกล่าวท�าให้มีการผลักดันให้เกิดโครงการ	 “คนนคร

ศรีฯ ปลอดภัย  ทุกวัน  ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับและคนซ้อน

ท้ำย”	โดยใช้ต้นทุนเดิม	คือ	คณะท�างานสหสาขาด้านการป้องกันอุบัติเหตุทาง

ถนนระดับจังหวัดเดิม	 เสริมด้วยทีมงานจากกองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด

นครศรีธรรมราช	อกี	1	ชดุ		เพือ่ท�าหน้าทีด่แูลรบัผดิชอบให้การด�าเนนิโครงการ

เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความต่อเนื่อง	 พร้อมทั้งก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของ

แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน	ดังนี้

        
 

ปัจจัยน�ำเข้ำ
	 เครอืข่ายความปลอดภัยของโครงการ	เริม่ต้นด้วยกลุม่คนทีเ่คยท�างาน

ร่วมกันในฐานะคณะท�างานจากสหสาขาวิชาชีพด้านการป้องกันอุบัติเหต ุ

ทางถนนระดับจังหวัด		ผนวกก�าลังร่วมกับต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช		

ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มของคนท่ีมาจากหลากหลายอาชีพที่มีเป้าหมาย

เดียวกัน			

	 คณะท�างานของโครงการ	 ประกอบด้วย	 ต�ารวจภูธรจังหวัด

นครศรีธรรมราช	 เทศบาล	 อบต.	 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

20 

 

หากการท างานที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดภาคีเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ในการประสานงานกับภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนของจังหวัด สิ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนที่ดีส าหรับการขยับ
งานสร้างความปลอดภัยให้ได้ประสิทธิผลโดยมีคุณวรรณี มีขวด พยาบาลวิชาชีพ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
และเป็นพ่ีเลี้ยงสอจร. เป็นแกนน าหลักในการขับเคลื่อนงาน 

ในปี 2558 เมื่อ พ.ต.อ. วันไชย เอกพรพิชญ์ (ยศในขณะนั้น) มารับต าแหน่งรองผู้บังคับการต ารวจภูธร
จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบงานจราจร และได้มีนโยบายจะน าโครงการ มาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย 
ทั้งผู้ขับขี่ และผู้ซ้อนท้าย ที่มีบทเรียนความส าเร็จมาแล้วจากภูเก็ต ระนอง และพังงา มาสานต่ อที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชโดยมีเป้าหมายหลักคือ “สร้างความตระหนักและสร้างความเสมอภาพในการบังคับใช้กฎหมาย”    

จากนโยบายดังกล่าวท าให้มีการผลักดันให้เกิดโครงการ “คนนครศรีฯ ปลอดภัย  ทุกวัน  ทุกวัย สวม
หมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับและคนซ้อนท้ำย” โดยใช้ต้นทุนเดิม คือ คณะท างานสหสาขาด้านการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดเดิม เสริมด้วยทีมงานจากกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช อีก 1 
ชุด  เพ่ือท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความต่อเนื่อง พร้อมทั้งก าหนด
บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 

         
  
  
 
 
ปัจจัยน ำเข้ำ 
 เครือข่ายความปลอดภัยของโครงการ เริ่มต้นด้วยกลุ่มคนที่เคยท างานร่วมกันในฐานะคณะท างานจากสห
สาขาวิชาชีพด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด  ผนวกก าลังร่วมกับต ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มของคนท่ีมาจากหลากหลายอาชีพที่มีเป้าหมายเดียวกัน    

ผู้ประสำนงำนโครงกำร 

- ประสานทุกภาคส่วน
เพื่อท า MOU 

- ประสานกับสื่อมวลชน
และภาคเอกชน 

- ประสานวิทยากร 

- ประสานติดตั้งป้าย 

 

ฝ่ำยเลขำ 

- เตรียมเอกสาร ร่าง 
MOU 

- เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ
อุบัติเหต ุ

- จัดตารางนัดหมาย  
- ก ากับงานให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

ฝ่ำยพิธีกำร 

- ด าเนินการด้านพิธีการ
ในพิธีต่างๆ 

- ควบคุมก ากับเวที  
- อ านวยความสะดวก 

ประสานในการจัดท า 
Poster และ Presenter 

ฝ่ำยประเมินผล 

- ส ารวจการสวมหมวก
นิรภัย 

- ติดตามข้อมูลการ
บาดเจ็บ/ตาย 

- ถอดบทเรียน 



27ถอดบทเรียนการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย ต�ารวจภูธร ภาค 8

ในทุกระดับทั้งประถม	 มัธยม	 และระดับอาชีวะศึกษา	 ส�านักงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชสาธารณสุขจังหวัด

นครศรีธรรมราช	 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 	 ส�านักงานขนส่ง

จงัหวดันครศรธีรรมราช	และเอกชน	โดยได้รบังบประมาณสนบัสนนุการท�างาน

โครงการจากส�านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ผ่านแผนงาน

สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด	 (สอจร.)	 ในการด�าเนินงาน

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร	 ซึ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัย	การแก้ไขจุดเสี่ยงหรืออื่นๆ	โดยมีงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาลงทุนร่วม			

	 โครงการด�าเนินงานโดยใช้เป้าหมาย	“สร้ำงควำมตระหนักและสร้ำง

ควำมเสมอภำพในกำรบงัคบัใช้กฎหมำย”	ซึง่เป็นนโยบายของ	พ.ต.อ.	วนัไชย	

เอกพรพิชญ์	(ยศในขณะนั้น)	มารับต�าแหน่งรองผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด

นครศรธีรรมราช	รบัผดิชอบงานจราจร	ทัง้นีเ้ป็นการด�าเนนิงานโดยใช้บทเรียน

ความส�าเร็จมาแล้วจากภูเก็ต	ระนอง	และพังงา	มาเป็นแนวทางในการด�าเนิน

โครงการ

แผนกำรท�ำงำน
	 โครงการด�าเนินงานโดยใช้กลยุทธ์	 1+4+4	 ซึ่งหมายถึง	 1	 เดือนแรก

เป็นการเตรียมการ	 เตรียมความพร้อมทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	

+4	 หมายถึง	 4	 เดือนแรกเป็นขั้นตอนของการท�าข้อตกลง	 สร้างความเข้าใจ 

และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	 +4	 สุดท้าย	 หมายถึง	 4	 เดือนถัด

มาเป็นการใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามากระตุ้นการสวมหมวกนิรภัย	 

หลังจากด�าเนินการครบ	 9	 เดือน	 เป็นการบังคับใช้กฎหมายท้ังคนขับ 

และคนซ้อนอย่างเข้มงวด

	 ในแต่ละข้ันตอนมีการวางแผนการด�าเนินงานและมอบหมายหน้าที่

แต่ละส่วนงานอย่างละเอียด	 โดยใช้แนวทางที่ประสบความส�าเร็จมาแล้ว 
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จากจังหวัดอื่น	 พร ้อมๆ	 กับการปรับเปลี่ยนตามบริบทของจังหวัด

นครศรีธรรมราชคือ

 

นับ 1  เพื่อเตรียมตัว
	 เดือนที่	1	เป็นการเริ่มต้นการท�างานของโครงการ	โดยเริ่มต้นด้วยการ

หาแนวร่วม	 เปิดทาง	 สร้างความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูงสุดของจังหวัด		

ซึ่งคือ	ผู้ว่าราชการจังหวัด	คณะท�างาน	น�าโดย	พล.ต.ต.วันไชย		เอกพรพิชญ์	

ได้เข้าช้ีแจงท�าความเข้าใจ	 โดยใช้	 key	word	 “669	 และ	 1:6”	 อันมาจาก

ข้อมูลสถิติที่ผ่านมา	พบว่าคนนครศรีธรรมราชมีการตายจากอุบัติเหตุปีๆหนึ่ง	 

669	 คน	 มากกว่าอาชญากรรมถึง	 6	 เท่า	 จึงเป็นความจ�าเป็นที่จังหวัด 

ควรจะหันมาให้ความส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างจริงจังทั้ง 

การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	 พร้อมๆ	 กับการบรรเทาความรุนแรง

เม่ือเกิดอุบัติเหตุ	 ผ่านทางการรณรงค์หรือนโยบายให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 

สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง

	 การให้ข้อมูลดังกล่าว	 ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช	

สนับสนุนโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมท้ังประกาศเป็นวาระจังหวัด		 

นครศรีฯ ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับและ 

คนซ้อนท้ำย		พร้อมทั้งเป็นพรีเซนเตอร์ในป้ายประชาสัมพันธ์อีกด้วย

	 หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารแล้ว	 ส่ิงส�าคัญท่ีจะท�าให้

โครงการประสบความส�าเรจ็คอืการสือ่สารกบัประชาชนทัว่ไปเพ่ือให้เกดิความ

ตระหนักและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเอง	การสือ่สารทีท่างโครงการเลอืก

ใช้	แบ่งออกเป็น	2	รูปแบบได้แก่	การสื่อสารผ่านตัวบุคคลและการสื่อสารผ่าน

สื่อต่างๆ

	 การสื่อสารผ่านตัวบุคคล	 ทางโครงการได้เลือก	 “ต�ารวจ”	 ซึ่งเป็น

ผู้ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้มากลายเป็นตัวเชื่อมระหว่างการบังคับใช้

กฎหมายกับการสร้างความตระหนักให้กับชุมชน	 การด�าเนินงานเริ่มต้นด้วย
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การสร้าง	“ครูแม่ไก่”	จากสถานีต�ารวจ	32	สถานี		สถานีละ	5	คน	รวมทั้งสิ้น	

160	คน	ครูแม่ไก่เหล่านี้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์	มีความรู้เกี่ยวกับกฎ	ระเบียบ	 

ข้อบังคับการจราจรอยู่แล้ว	 	 เมื่อได้มาเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการ

สอน	การถ่ายทอด	การสร้างแรงจูงใจ	รวมถึงได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิต ิ

การบาดเจ็บทางถนนของจังหวัด	 	 ของประเทศ	 และของโลก	 เพื่อพร้อม 

ที่จะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ให้ขยายในวงกว้างต่อไป	

	 เมื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับครูแม่ไก่แล้ว	 ยังให้เคร่ืองมือที่จะไป

สื่อสารให้กับพื้นที่		คือ	CD	ข้อมูลการบาดเจ็บทางถนน	สถานการณ์อุบัติเหตุ	

ความรู ้เรื่องหมวกนิรภัย	 การบาดเจ็บที่ศีรษะ	 ฯลฯ	 เพ่ือใช้ส่ือสารต่อไป 

ในลงพื้นที่ที่ครูแม่ไก่ด�าเนินงาน

	 การสือ่สารผ่านสือ่	ด้วยเป้าหมายของโครงการทีจ่ะสร้างความตระหนกั	

ความเข้าใจให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ 

ตนเองในการขบัขีแ่ละโดยสารรถจกัรยานยนต์	“กำรสือ่สำร”	จงึเป็นเครือ่งมอื

ส�าคัญที่จะท�าให้โครงการประสบความส�าเร็จ			

	 พล.ต.ต.วันไชย	 เอกพรพิชญ์	 	 หัวหน้าโครงการ	 ซ่ึงมีประสบการณ์ 

ในการท�างาน	 ได้ร่วมกับโอดี้	 เอฟเอ็ม	 บริษัทผู ้ผลิตสื่อที่มีประสบการณ์

การท�างานรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน	 และมีความมุ ่งมั่นต้ังใจ 

ต้องการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการบาดเจ็บ	 เสียชีวิต	 

จึงได้ประสานและร่วมกันจัดท�าสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์		ประกอบด้วย

	 -	ท�าป้ายไวนิล		โปสเตอร์	รณรงค์บอกเล่าถึงโครงการ	โดยใช้ผู้บริหาร

ของจังหวดั	อาท	ิ	ผูว่้าราชการจงัหวดั			นายอ�าเภอ		ผูบ้ญัชาการภาค	

8		ผู้บังคับการจังหวัดนครนายก	มาเป็น	presenter		เพื่อเป็นการ

สร้างความน่าสนใจสร้างแรงกระตุน้ให้หน่วยงานมาให้ความร่วมมอื	

รวมถึงสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน

	 -	ป้ายไวนิล	 	 มีรายละเอียดของการท�างานโดยการเน้นให้ทราบถึง

ข้อมูล	 4	 +	 4	 โดยแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาที่จะจับ	 ไม่ปรับแต่ 
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ส่งไปอบรม	 และช่วงเวลาที่จะจับจริงปรับจริง	 เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับทราบและเข้าใจ

	 -	สกู๊ปข่าว/สปอร์ตส�าหรับรายการโทรทัศน์และวิทยุ

ระยะกำรบ่มเพำะเมล็ดพันธุ์แห่งควำมปลอดภัยทำงถนน
	 เม่ือได้มีการเตรียมความพร้อมในหนึ่งเดือนแรกแล้ว	 	 4	 เดือนต่อ

มาเป็นระยะแห่งการเพาะพันธุ์ความปลอดภัยทางถนนลงบนพื้นที่จังหวัด

นครศรีธรรมราชด้วยการท�าข้อตกลงร่วมกัน	 และเร่ิมต้นกระบวนการจับแต ่

ไม่ปรับ

	 เดอืนทีห่นึง่	ปพูรมท�าข้อตกลงกบัทกุภาคส่วน	ผ่านทางการท�ากจิกรรม

ที่หลากหลาย	ได้แก่

	 1.	ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการที่เตรียมไว้		เพื่อสร้างการรับรู้และ

ความตระหนักให้กับประชาชนเน้นให้เห็นว่าการสวมหมวกนิรภัยเป็น	 “การ

สร้างความปลอดภัย”	แก่ตนเอง	ไม่ใช่	“ป้องกันต�ารวจจับ”	ถึงแม้ว่าการสวม

หมวกนิรภัยไม่สามารถป้องกันการสูญเสียชีวิตได้		แต่ก็จะช่วยลดความรุนแรง	

ลดการบาดเจ็บจากศีรษะได้			

23 

 

 

 
 
ระยะกำรบ่มเพำะเมล็ดพันธุ์แห่งควำมปลอดภัยทำงถนน 
 เมื่อได้มีการเตรียมความพร้อมในหนึ่งเดือนแรกแล้ว  4 เดือนต่อมาเป็นระยะแห่งการเพาะพันธุ์ความ
ปลอดภัยทางถนนลงบนพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยการท าข้อตกลงร่วมกัน  และเริ่มต้นกระบวนการจับแต่ไม่
ปรับ 
 เดือนที่หนึ่ง ปูพรมท าข้อตกลงกับทุกภาคส่วน ผ่านทางการท ากิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ 

1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการที่เตรียมไว้  เพ่ือสร้างการรับรู้และความตระหนักให้กับประชาชนเน้นให้
เห็นว่าการสวมหมวกนิรภัยเป็น “การสร้างความปลอดภัย” แก่ตนเอง ไม่ใช่ “ป้องกันต ารวจจับ” ถึงแม้ว่า
การสวมหมวกนิรภัยไม่สามารถป้องกันการสูญเสียชีวิตได้  แต่ก็จะช่วยลดความรุนแรง ลดการบาดเจ็บจาก
ศีรษะได้    

2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด/ชุมชน อาทิ วิทยุ  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าว รถ
แห่  โดยใช้สื่อที่เตรียมไว้  เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ตรงกัน   

3. ท าข้อตกลง (MOU) ทั้ง 4 ภาคส่วนในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ    
- ระดับจังหวัด คณะท างานของโครงการฯ จัดเวทีประชุมผู้บริหาร 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ 

ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และชุมชน  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็นผู้ร่วมด าเนินการในฐานะเจ้าภาพ ชี้แจงโครงการ และนัดหมายการท า ข้อตกลง
(MOU) ให้หน่วยงานได้ประกาศให้บุคลากรในสังกัดสวมหมวกนิรภัย  

- ระดับอ าเภอ มีครูแม่ไก่เป็นแกนน าในการด าเนินการในพ้ืนที่ของตนเอง ใช้เทคนิคและข้อมูลที่ได้เรียนรู้
จากการอบรมไปชักชวนให้ชุมชนเกิดความเข้าใจและท าข้อตกลงร่วมกันและท าข้อตกลง(MOU)ในระดับ
อ าเภอ โดยมีหัวหน้าส่วน นายอ าเภอเป็นประธาน มีสถานีต ารวจภูธรเป็นทีมงานในการขับเคลื่อนงาน 
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	 2.	ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	 ท่ีมีอยู่ในจังหวัด/ชุมชน	 อาทิ	 วิทยุ		

โทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	หอกระจายข่าว	รถแห่	 	 โดยใช้สื่อที่เตรียมไว้	 	 เพื่อให้

เกิดการสื่อสารที่ตรงกัน		

	 3.	ท�าข้อตกลง	(MOU)	ทัง้	4	ภาคส่วนในระดบัจงัหวดัและระดบัอ�าเภอ			

	 	 -	ระดับจังหวัด	 คณะท�างานของโครงการฯ	 จัดเวทีประชุมผู ้

บริหาร	4	ภาคส่วน	ได้แก่	ภาคราชการ	ภาคเอกชน	ภาคท้องถิ่น	 

และชุมชน	 	 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	 ผู้บังคับการ

ต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ร่วมด�าเนินการใน 

ฐานะเจ้าภาพ	 ช้ีแจงโครงการ	 และนัดหมายการท�าข้อตกลง	

(MOU)	 ให้หน่วยงานได้ประกาศให้บุคลากรในสังกัดสวม 

หมวกนิรภัย	

	 	 -	ระดับอ�าเภอ	 มีครูแม่ไก่เป็นแกนน�าในการด�าเนินการในพื้นที่

ของตนเอง	 ใช้เทคนิคและข้อมูลท่ีได้เรียนรู้จากการอบรม

ไปชักชวนให้ชุมชนเกิดความเข้าใจและท�าข้อตกลงร่วมกัน 

และท�าข้อตกลง(MOU)ในระดับอ�าเภอ	 โดยมีหัวหน้าส่วน	 

นายอ�าเภอเป็นประธาน	 มีสถานีต�ารวจภูธรเป็นทีมงานในการ

ขับเคลื่อนงาน

	 เดือนที่สองถึงเดือนท่ีสี่	 หลังจากการท�า	MOU	 แล้ว	 เป็นการปูพรม

สร้างกระแส	สร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั่วไปผ่านทางกิจกรรมต่างๆ	

ดังนี้

	 1.	กิจกรรม	Kick	off	หมวกนิรภัย	พร้อมกันทั้งจังหวัด	ระดับจังหวัด

จัดที่สนามหน้าเมือง	ส�าหรับอ�าเภอจัดในสถานที่ของแต่ละอ�าเภอ

	 2.	สถานีต�ารวจภูธรแต่ละท้องที่	 	 ก�าหนดจุดท�ากิจกรรมตามบริบท

ของพื้นที่	มีการตั้งด่านจับ	ปรับ	คนขับและคนซ้อนที่ไม่สวมหมวกนิรภัย

	 	 -	 ด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายตามข้อตกลง	 คือปรับคนขับ	 500	

บาท	ส่วนคนซ้อนท้าย	จับ	 ไม่ปรับ	แต่เชิญตัวมาชมภาพยนตร์
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เกีย่วกบัการสญูเสยีจากอบัุตเิหตทุางถนนทีส่ถานตี�ารวจในพืน้ที่

ที่ถูกจับ

	 	 -	 ส่งรายชื่อผู้ถูกจับ/ปรับ	แจ้งไปยังหน่วยงานที่สังกัด	เพื่อด�าเนิน

การตาม	MOU	ที่ท�าไว้

	 	 -	 รายงานผลการปฏบิตังิาน	ให้ต�ารวจภธูรจังหวดันครศรีธรรมราช

ทราบ	ผ่านทางระบบไลน์	(Line)	ทุกวัน

	 3.	น�าเสนอผลการจับกุมในการประชุมประจ�าเดือนทั้งระดับจังหวัด	

(ประชุมความมั่นคง)	 ระดับอ�าเภอ	 (ประชุมอ�าเภอ)	 ให้หัวหน้าสถานีต�ารวจ	

น�าข้อมูลการจับกุมผู้ขับข่ี	 และผู้ซ้อนท้ายมาแจ้งที่ประชุมทราบ	 ให้เห็นถึง	 

ยอดจับกุมคนขับ	 และคนซ้อนท้าย	 เพื่อให้เห็นตัวเลขท่ีเป็นรูปธรรมว่า	 

หน่วยงานใด	 องค์กรใด	 ทั้ง	 4	 ภาคส่วน	 กระท�าการฝ่าฝืนกฎหมาย	 จ�านวน 

เท่าใด	เพื่อให้ผู้น�าองค์กรต่างๆ	ได้รับทราบข้อมูล

บังคับใช้กฎแห่งควำมปลอดภัย
	 4	 เดือนต่อมาเป็นช่วงเวลาแห่งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง		

เพราะกฎจราจรคือกฎแห่งความปลอดภัย	 การเน้นย�้า	 บังคับให้ประชาชนท�า

ตามกฎจราจรจะก่อให้เกิดความปลอดภัยเกิดขึ้นได้

	 ระยะนี้เป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด	 	 ผู้ที่กระท�าผิดทั้งผู้

ขับขี่และผู้โดยสารจะถูกปรับด้วยอัตราสูงสุด	 	 เพื่อให้เกิดกระแสและเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย

	 พร้อมกันนี้ได้มีการติดตามผลของการท�างานโดยการส�ารวจการสวม

หมวกนิรภัยของแต่ละอ�าเภอ	 ก่อนท�าโครงการ	 ระหว่างท�าโครงการ	 	 และ 

หลังโครงการ
  

หลักกำรท�ำงำน
	 แผนการท�างานที่ตั้งไว้	 เป็นการด�าเนินงานตามหลักการ	 5	 ส	 ต้ังแต่

การเริ่มโครงการโดยการใช้ข้อมูล	 (สารสนเทศ)	 เกี่ยวกับสถิติการตายของ
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คนในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพบว่ามีอัตราการตายจากอุบัติเหตุมากกว่า

อาชญากรรมถงึ	6	เท่า	มาเป็นข้อมลูน�าเสนอให้กบัผูบ้รหิารระดับสงูได้รบัทราบ

และสนับสนุนโครงการ		

	 การเลือกประเด็น	 “สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร”	 มาขับ

เคลื่อน	 	 แม้ว่าจะไม่ใช่สุดเสี่ยงและไม่สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้	 แต่

การสวมหมวกนิรภยัเมือ่เดนิทางด้วยรถจกัรยานยนต์กจ็ะช่วยให้ลดความรนุแรง

เมื่อเกิดอุบัติเหตุได้มาก	การเลือกน�าเอาประเด็นดังกล่าวมาใช้เป็นการเริ่มการ

สร้างวินัยจราจรให้เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าอีกด้วย

	 นอกจากน้ี	 กระบวนการท�างานยังเป็นการท�างานร่วมกันระหว่าง

ภาคีต่างๆ	ถึง	4	ภาคส่วน	ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ	ภาคเอกชน		ภาคท้องถิ่น 

และชุมชน	ที่แต่ละส่วนได้มามีส่วนร่วมกันท�างาน	 ก�าหนด	MOU	 มาตรการ

ร่วมกัน			
 

ผลลัพธ์กำรเปลี่ยนแปลง
	 ระหว่างท�าโครงการและหลงัท�าโครงการ	ส่งผลให้เกดิการเปล่ียนแปลง

เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านต่างๆ		

	 1.	 เกิดครูแม่ไก่ข้ึนจ�านวน	 160	 คน	 ครูแม่ไก่เหล่านี้เป็นต�ารวจที่มี 

ความรู ้	 มีประสบการณ์ท�างานเพิ่มข้ึนและมีเทคนิคในการถ่ายทอด	 การ

สร้างแรงจูงใจ	 	 ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างความเข้าใจในระดับอ�าเภอ 

ในการสร้างมาตรการร่วมกัน

	 2.	ครูแม่ไก่ลงพื้นที่ไปบอกเล่าถึงโครงการเล่าเร่ืองสถานการณ์การ 

บาดเจบ็ทางถนนระดบัโลก	ระดบัประเทศ	และในพืน้ที	่เล่าเร่ืองกฎหมายจราจร	

หมวกนริภยั	และท�าข้อตกลงร่วมกบัพืน้ที	่ไม่ว่าจะหมูบ้่าน	ต�าบล	อบต.	โรงเรยีน	

ภาคเอกชน	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุจราจร 

เพื่อการเดินทางที่ระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัย	
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	 3.	จาก	 23	 อ�าเภอ	 และ	 32	 สถานีต�ารวจภูธร	 ครูแม่ไก่และ 

โครงการสามารถท�าให้เกิดการอบรมและมีการท�า	MOU	 มาตรการองค์กร 

หมวกนิรภัยร่วมกับภาคส่วนต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราช	 1,978	 แห่ง 

โดยมีรายละเอียดคือ

หน่วย จ�ำนวนหน่วยงำน

ทั้งหมด (แห่ง)

จ�ำนวนหน่วยงำน

ที่ท�ำ MOU (แห่ง)

จ�ำนวนคนที่ผ่ำน

กำรอบรม (คน)

รัฐ 884 778 131,765
เอกชน 240 193 17,916

ท้องถิ่น 304 298 28,509

ชุมชน 779 709 133,036
รวม 2,207 1,978 311,226		

 4.	 มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีมีผู้น�าเป็น	 Presenter	 จ�านวน		

800	 ป้าย	 ในพื้นที่	 23	 อ�าเภอ	 นอกจากนี้ยังมีป้ายที่หน่วยงานที่ร่วมท�า 

ข้อตกลงสนับสนุนงบประมาณการผลิตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกด้วย

	 5.	ผลการจับกุมหมวกนิรภัยตามช่วงเวลาของโครงการและผล 

การส�ารวจหมวกนิรภัย	ก่อน	ระหว่าง	หลังโครงการ	

ประเภท 1 ก.ย. - 

31 ธ.ค. 58

1 ม.ค. - 

31 ธ.ค. 59

1 ม.ค. - 

30 มิ.ย. 60
จับคนขับ 4,544	คน 25,696	คน 20,106	คน
จับคนซ้อน 1,935	คน 14,810	คน 9,541	คน
เปรียบเทียบปรับ 2,043,144	บาท
มาอบรม 1,318	คน

ไม่มาอบรม 589	คน

ส่งชื่อกลับหน่วยงาน 1,224	คน
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	 6.	ภาพรวมอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น	 โดยพบว่าอ�าเภอที่

มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยสูงสุดคืออ�าเภอชะอวด	 มีผู้สวมหมวกนิรภัยถึง	

94.14%		ส่วนอ�าเภอทีม่ผีูส้วมหมวกนริภยัน้อยทีสุ่ดคอื	อ�าเภอบางขนั		มอีตัรา

การสวมหมวกนิรภัยเพียง	27.89%	

อ�ำเภอ

อัตรำกำรสวม

หมวกนิรภัย (%)

อัตรำกำรสวมหมวกนิรภัย

หลังด�ำเนินมำตรกำรช่วงที่ 1 (%)

ก่อนท�ำ

โครงกำร

หลังท�ำ

โครงกำร
ผู้ขับขี่เดี่ยว ผู้ขับขี่ ผู้โดยสำร

ชะอวด 61.03 94.14 94.60 93.00 74.90

เมือง 78.26 85.46 87.20 81.50 54.40

ทุ่งสง 70.13 79.74 83.90 70.00 28.20

พระพรหม 78.84 78.80 81.90 71.70 52.20

ถ�้าพรรณรา 62.12 80.49 81.90 71.70 36.40

ท่าศาลา 11.54 75.48 80.20 68.50 44.10

ฉวาง 72.73 74.47 74.90 73.20 40.20

สิชล 22.22 67.35 70.80 61.00 18.20

ปากพนัง NA 63.55 68.60 56.20 14.50

ร่อนพิบูลย์ 35.94 68.97 68.60 69.70 37.70

หัวไทร 65.21 65.36 67.80 61.10 20.30

พรหมคีรี 37.50 50.19 54.30 43.90 19.80

ช้างกลาง 68.00 49.57 54.30 40.40 26.70

ทุ่งใหญ่ 42.72 51.82 52.20 51.20 17.10

นาบอน 54.81 50.76 52.00 47.90 26.20

ลานสกา 58.82 44.43 51.80 33.40 19.40

ขนอม 60.75 47.65 51.60 38.50 13.20
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อ�ำเภอ

อัตรำกำรสวม

หมวกนิรภัย (%)

อัตรำกำรสวมหมวกนิรภัย

หลังด�ำเนินมำตรกำรช่วงที่ 1 (%)

ก่อนท�ำ

โครงกำร

หลังท�ำ

โครงกำร
ผู้ขับขี่เดี่ยว ผู้ขับขี่ ผู้โดยสำร

นบพิต�า NA 47.62 49.60 44.10 24.50

เชียรใหญ่ 39.13 46.04 46.80 44.40 22.90

พิปูน 6.67 42.36 42.90 41.30 26.40

เฉลิมพระเกียรติ 24.24 40.13 42.30 34.40 17.90

จุฬาภรณ์ 0 33.79 36.10 28.80 17.20

บางขัน NA 27.89 30.20 24.70 9.10

เฉลี่ย 59.39 66.50 57.20 30.20

หมายเหตุNA		ไม่มีข้อมูล
 

 7.	 จ�านวนผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตลุดลง		พบว่า	ผูป้ระสบอบุตัเิหตทุีม่า

โรงพยาบาลสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้จ�านวนผู้เสียชีวิตน้อยลง		

ปี
จ�ำนวนผู้บำดเจ็บ

ทั้งหมด (คน)

จ�ำนวนผู้ป่วยใน 

(คน)

จ�ำนวน

ผู้เสียชีวิต 

(คน)

อัตรำเสียชีวิต

ต่อแสน

ประชำกร

2557 6,432	(IS) 3,164	(IS) 209	(IS) -

2558 6,615	(IS) 3,200	(IS) 518	(3	ฐาน) 32.33	(3	ฐาน)

2559 6,951	(IS) 3,435	(IS) 443	(3	ฐาน) 27.59	(3	ฐาน)

จุดเด่นที่เกิดขึ้น
	 1.	จุดเด่นที่เห็นได้ชัดของโครงการคือ	 การท�างานร่วมกันระหว่างทีม

งานกลางของจังหวัดกับทีมท�างานของแต่ละอ�าเภอ	 โดยการใช้ประสบการณ์



37ถอดบทเรียนการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย ต�ารวจภูธร ภาค 8

การท�างานของทีมงานกลางเข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับทีมอ�าเภอ	 

เพื่อให้สามารถท�างานได้ง่ายยิ่งขึ้น	 อาทิ	 การเตรียมเอกสารร่าง	 MOU	 

การประสานกับสื่อมวลชนและภาคเอกชนด�าเนินการด้านพิธีการในพิธีต่างๆ

ส่งผลให้ทีมท�างานของอ�าเภอสามารถด�าเนินการตามเป้าหมายได้อย่าง 

ราบรื่นมากยิ่งขึ้น

	 2.	การใช้กลยุทธ์มาตรการทางสังคมในการสร้างกระแสการสวม 

หมวกนิรภัย	 ผ่านทางการท�า	 MOU	 กับหน่วยงานต่างๆ	 พร้อมทั้งมีการ

รายงานชื่อผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยไปยังต้นสังกัดให้รับทราบ	 เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ 

ผู้กระท�าผิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

	 3.	“ครูแม่ไก่”	 ถือเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญในการสื่อสารกับพื้นที่	 

การเพิ่มศักยภาพของต�ารวจที่มีความรู ้ในเรื่องอุบัติเหตุทางถนนอยู่แล้ว 

ให้มีทักษะการสื่อสาร	 การถ่ายทอดมากยิ่งขึ้นซึ่งเหล่านี้ส่งผลให้สามารถ 

สร้างความเข้าใจกับชุมชนได้ง่ายยิ่งขึ้น

	 4.	จัดหาหมวกนิรภัยราคาถูกแต่ได้มาตรฐานในทุกครั้งที่มีเวท ี

ข้อตกลงร่วมเพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชนในการหาซือ้หมวกนริภยั

	 5.	พระสงฆ์ในพื้นท่ีเห็นความส�าคัญของการสร้างความปลอดภัย 

ทางถนน	 โดยพระครูภัทรธรรมาภรณ์	 วัดเขาเหล็ก	 หมู ่	 2	 ต.นบพิต�า	 

อ.นบพิต�า	 จ.นครศรีธรรมราช	 เป็นผู ้เริ่มแนวคิดใช้สถาบันทางศาสนา 

มาเผยแพร่ข้อมูลปัญหาการสูญเสียชีวิตบนท้องถนนของคนนครศรีธรรมราช	

ผ่านการเทศนา	 หรือการพูดคุยประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่มาปฏิบัติธรรม

ในวัด	 ส่งผลให้ตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจ�านวน	 90	 รูป	 

ร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม	ว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์

สวมหมวกนริภยั	100%		ในวนัท่ี	27	ก.ค.58		ณ	โรงละคร	อบจ.นครศรธีรรมราช	

	 6.	มีสื่อ	 โอดี้	 บริษัทผลิตสื่อท่ีให้การสนับสนุนโครงการด้วยดีอย่าง 

ต่อเนื่อง

 



38 ถอดบทเรียนการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย ต�ารวจภูธร ภาค 8

ปัจจัยเงื่อนไขควำมส�ำเร็จ  
	 1.	การมีข้อมลูทีช่ดัเจนเพือ่น�ามาวเิคราะห์คดัเลอืกประเดน็ทีจ่ะท�างาน			

และน�าข้อมูลดังกล่าวมาสื่อสารให้กับสังคมได้รับทราบ

	 2.	การใช้ข้อมลูวเิคราะห์ความเสีย่งหลกัของพืน้ทีเ่พือ่ชีใ้ห้ผูบ้รหิารเหน็

ถึงปัญหา	ส่งผลให้ผู้บริหารที่มีอ�านาจตัดสินใจเห็นความส�าคัญ	และสนับสนุน

โครงการโดยการชีใ้ห้เหน็ความคุม้ทนุของการตดัสนิใจด�าเนนิโครงการอนัส่งผล

ถึงภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

	 3.	ทีมท�างานที่มีเป้าหมายตรงกัน	 	 มีความต้ังใจจริงในการท�างาน	 มี

การสื่อสารกันอย่างสม�่าเสมอเพื่อติดตามผลการท�างาน	 และประเมินผลการ

จัดกิจกรรมแต่ละครั้ง	 	น�าข้อดีไปใช้กับพื้นที่อ�าเภออื่น	พร้อมทั้งปรับปรุงการ

ท�างานอย่างสม�่าเสมอ

	 4.	การท�างานเป็นทีมที่ประกอบไปด้วยสหสาขา	 ทั้งทีมแนวดิ่งและ

ทีมแนวราบ	ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ�าเภอท�างานสอดประสานเป็นเนื้อ

เดียวกัน

	 5.	การดึงการมีส่วนร่วมจาก	4	ภาคส่วน	ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	ท้องถิ่น	

และชุมชน	ในรูปแบบการท�าข้อตกลงร่วม	ท�าให้เกดิการขบัเคลือ่นโดยพืน้ทีเ่อง

	 6.	การเข้ามามส่ีวนร่วมของสือ่อย่างต่อเนือ่ง	เกาะติด	รวมทัง้การใช้สือ่

ที่หลากหลายสามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม

	 7.	ความชัดเจนของโครงการ	และความง่ายในการน�าสู่การปฏิบัติของ

พื้นที่

	 8.	ครแูม่ไก่		ซึง่เป็นเครือ่งมอืส�าคญัอกีชิน้ทีผ่ลติขึน้	เพือ่เป็นแกนเชือ่ม

ระหว่าง		4		ภาคส่วน

	 ประชาชนกบัผูบั้งคบัใช้กฎหมาย	โดยเฉพาะรายละเอยีดของมาตรการ

ระยะต่างๆ
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เครื่องมือกำรท�ำงำนให้เกิดควำมส�ำเร็จ
	 1.	การมนีโยบายทีช่ดัเจน	จากส่วนกลางลงมาระดับจังหวดัและอ�าเภอ

	 2.	การใช้ข้อมูลมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร	 โดยการแปลงข้อมูล

ให้เป็น	key	word	เพื่อการสื่อสาร	โดยโครงการได้เลือกใช้	“669	และ	1:6”		

ที่มาจากจ�านวนผู้เสียชีวิตและการเปรียบเทียบการเสียชีวิตจากอาชญากรรม

เทียบกับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ	 ส่งผลให้เห็นถึงความส�าคัญของปัญหาจาก

การเกิดอุบัติเหตุว่ามีมากกว่าการเกิดอาชญากรรม

	 3.	ใช้กลยุทธ์ผู้ใหญ่ท�า	 	 ผู้น้อยตาม	 โดยการเข้าหาผู้บริหาร	 หรือผู้มี

อ�านาจในพื้นที่	 ให้ข้อมูล	 สร้างความเข้าใจ	 ช้ีให้เห็นความส�าคัญ	 และชักชวน

ให้มาร่วมโครงการ	พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดเป็น	“มาตรการ”	ของหน่วยงาน/

ท้องที่/ชุมชน	เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติหรือข้อตกลงร่วมกัน

	 4.	การก�าหนดช่วงเวลาการท�างานอย่างชดัเจน	1+4+4	หนึง่เดอืนแรก

เป็นการเตรียมการท�างาน		ประชาสัมพันธ์	4	เดือน	บังคับใช้กฎหมาย	4	เดือน		

	 5.	ใช้สถาบันทางศาสนามาเป็นกลไกส�าคัญในการเผยแพร่ข้อมูล		

ผ่านทางพระสงฆ์โดยการให้ข้อมูลปัญหาการสูญเสียชีวิตทางถนนของคน

นครศรีธรรมราชกับพระสงฆ์	 และพระสงฆ์ได้ถ่ายทอดข้อมูลนี้ในการเทศนา	

หรือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มาท�าบุญ

	 6.	การสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทาง	 line	 ท�าให้เกิดการแลก

เปลี่ยนข้อมูล	ผลการด�าเนินโครงการกันอย่างสม�่าเสมอ

	 7.	“ครูแม่ไก่”	มีความรู้และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี	นอกจากนี้ยังมี

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ของตัวเอง	ทั้งรายชื่อหมู่บ้าน	ต�าบล	โรงงาน	โรงเรียนท�าให้

สามารถวางแผนการสื่อสารที่เข้าถึงชุมชนนั้นๆได้มากที่สุด	“	ต้องมีรถคันหนึ่ง	

ท�าเป็นลกัษณะรถแห่	มทีวีด้ีวย	ไปบางพืน้ที	่เขาอาจจะไม่มทีีว	ีเราเอาไปสะดวก	

เครื่องขยายเสียง	เตรียมไปพร้อม	ไปถึงพื้นที่ก็ท�างานได้เลย”	ครูแม่ไก่	อ�าเภอ

ขนอมเล่าถงึวธีิการท�างาน	ซึง่เป็นวธิเีดยีวกบัทีค่รแูม่ไก่ในหลายพืน้ทีใ่ช้	แต่บาง
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พืน้ทีค่รแูม่ไก่กป็รบัวธิกีารท�างานตามบรบิทของพืน้ท่ีและสถานะทางเศรษฐกจิ

ของสถานี

	 8.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ที่กระตุ้นความสนใจของคนด้วยภาพ

ของผูบ้รหิารจงัหวดั/อ�าเภอ		พร้อมท้ังให้รายละเอียดของโครงการ	ก�าหนดเวลา

อย่างชัดเจน

	 9.	จดัให้มกีารขายหมวกนริภยัราคาถกูทกุคร้ังท่ีมเีวทีข้อตกลงร่วมโดย

ประสานกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 และร้านค้าในพื้นที่	 ใน

การน�าหมวกนิรภัยมาจ�าหน่าย

	 10.	 การกระตุ้นให้มีการด�าเนินการตามมาตรการ	 ผ่านช่องทางการ

ประชุมประจ�าเดือนทั้งระดับจังหวัด	 (ประชุมความมั่นคง)	 ระดับอ�าเภอ	 

(ประชุมอ�าเภอ)	 โดยให้หัวหน้าสถานีต�ารวจ	 น�าข้อมูลการจับกุมผู้ขับขี่	 และ

ผู้ซ้อนท้ายมาแจ้งที่ประชุมทราบ	 ท�าให้ที่ประชุมเห็นตัวเลขที่เป็นรูปธรรม 

ว่า	 หน่วยงานใด	 องค์กรใด	 ทั้ง	 4	 ภาคส่วน	 กระท�าการฝ่าฝืนกฎหมาย	 

จ�านวนเท่าใด	

กำรติดตำมประเมินผล
	 การติดตามประเมินผลของโครงการ	ใช้หลากหลายวิธีการทั้งจากการ

เกบ็ข้อมูลของต�ารวจ	ภาคสาธารณสขุ	และการส�ารวจโดยมหาวทิยาลยัราชภฏั

นครศรีธรรมราช

	 ในส่วนของต�ารวจจะเป็นการเก็บข้อมูลผู้กระท�าความผิด		โดยจะเก็บ

ข้อมูลผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารทีไ่ม่สวมหมวกนริภยั	พร้อมทัง้รายงานผลการปฏบิตัิ

งาน	 ให้ต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ	ผ่านทางระบบไลน์	 (Line)	 

ทุกวัน

	 เมื่อจับแล้วมีการเปรียบเทียบปรับผู้ขับขี่และนัดหมายให้ผู้โดยสาร 

มาเข้ารับการอบรม	 (ในช่วง	 4	 เดือนแรก)	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการน�าเสนอ 

ในการประชุมประจ�าเดือนทั้งระดับจังหวัด	(ประชุมความมั่นคง)	ระดับอ�าเภอ	
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(ประชุมอ�าเภอ)	 เพื่อให้เห็นตัวเลขที่เป็นรูปธรรมว่า	 หน่วยงานใด	 องค์กรใด	 

ทั้ง	4	ภาคส่วน	มีการกระท�าฝ่าฝืนกฎหมาย	จ�านวนเท่าใด	เพื่อให้ผู้น�าองค์กร

ต่างๆ	ได้รับทราบข้อมูล		และกลับไปกระตุ้น/ผลักดันในหน่วยงานของตัวเอง

ต่อไป

	 ทีมจากสาธารณสุข	 คือโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	 รับผิด

ชอบประเมินผลการบาดเจ็บ/เสียชีวิตในกลุ่มผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่มารับการ

รักษาที่โรงพยาบาล	 โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับ

จังหวัด	(Injury	Surveillance	:IS)

	 การเก็บข้อมูลเป็นการประสานกับ	อบจ.	เทศบาล		โรงพยาบาล	และ

มลูนิธใินการเก็บข้อมลูในพืน้ที	่		ซึง่ข้อมลูดงักล่าวน�ามาใช้ประเมนิผลการด�าเนนิ

โครงการ		ปรับรูปแบบการท�างานเพื่อให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพ

	 มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรธีรรมราช	เข้ามามส่ีวนร่วมโดยรบัผดิชอบ

การส�ารวจอตัราการสวมหมวกนริภยัในช่วง	ก่อนด�าเนนิการ	ระหว่างด�าเนนิการ	

และหลังด�าเนินการ

ปัญหำอุปสรรค
	 1.	ขนาดของจงัหวดัทีเ่ป็นจงัหวดัทีม่ขีนาดใหญ่	มปีระชากรเป็นจ�านวน

มาก	การจะให้ทกุคนสวมหมวกนิรภัยเมือ่ใช้รถจกัรยานยนต์เป็นเรือ่งยาก	แม้ว่า

จะเป็นกฎหมาย	เพราะอาจจะเกิดการต่อต้านจากประชาชน

	 2.	ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในชนบทมีพฤติกรรมเคยชินกับการ

ไม่สวมหมวกนิรภัย		เนื่องจากไม่เห็นประโยชน์จากการสวมหมวกนิรภัย		การ

สวมหมวกนิรภัยมีประโยชน์เพียงการป้องกันมิให้ต�ารวจจับ

กำรแก้ปัญหำ
	 1.	สร้างความตระหนักโดยการให้ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของ

คนจังหวัดนครศรีธรรมราช	 เพื่อให้เห็นว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสามารถ

ป้องกันได้ด้วยการสวมหมวกนิรภัย
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	 2.	มีคณะท�างานในพื้นที่อ�าเภอ	ผ่านทางครูแม่ไก่ที่อบรมไว้		

	 3.	เน้นการประชาสัมพันธ์ในช่วง	 4	 เดือนแรกประชาสัมพันธ์ผ่านทุก

ช่องทางในจังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้ถึงโครงการ	 พร้อมทั้งสร้างความตระหนัก

ผ่านทางการเข้าไปให้ความรู้ของครูแม่ไก่และการท�ามาตรการชุมชน	(MOU)

แนวทำงกำรขยำยผล /ควำมต่อเน่ืองยัง่ยนืของโครงกำรในปีต่อๆไป
	 1.	เพิ่มมาตรการและกวดขันในกลุ่มที่ยังมีการสวมหมวกนิรภัยน้อย	

คือกลุ่มผู้ซ้อนท้าย	และในกลุ่มเด็ก

	 2.	ถอดบทเรียนพื้นที่ที่ประสบความส�าเร็จสูง	 เทียบกับพื้นที่ที่ยัง 

ไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามวตัถุประสงค์		พร้อมทัง้น�าบทเรยีนในพืน้ทีป่ระสบ

ความส�าเร็จไปถ่ายทอดให้กับพื้นที่ที่ยังท�าได้ไม่ดี		เพื่อให้เกิดแรงผลักดัน

	 3.	ควรขบัเคลือ่นโครงการ/กจิกรรมต่อเนือ่ง	โดยการท�าให้เป็นนโยบาย

ของต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
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จังหวัดภูเก็ต
 

 ในอดีตนับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2540	 จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ติดอันดับ 

แรกๆ	 ของประเทศไทยท่ีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุด	 โดยในปี	

พ.ศ.2540	มีผู้เสียชีวิตสูงถึง	238	ราย	จนกระทั่งปี	พ.ศ.	2549	–	2550	จังหวัด

ภูเก็ตได้เริ่มด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็น 

รูปธรรมโดยอาศัยกลยุทธ์	 5	 ส.5	 ช.	 ในการด�าเนินงาน	 และคัดเลือกวิธีการ 

แก้ไขจุดเสี่ยง	 (สุดคุ้ม)	 เป็นเครื่องมือแรกของการตั้งต้น	 ภายใต้การด�าเนิน

งานของคณะท�างานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด	 

(สอจร.)	 ส่งผลให้จ�านวนผู ้เสียชีวิตในจังหวัดภูเก็ตเร่ิมลดลงอย่างมีนัย

ส�าคัญ	 ต่อมาในปี	 พศ.	 2551-2553	 คณะท�างานป้องกันฯ	 จังหวัดภูเก็ตเริ่ม

บังคับใช้มาตรการสวมหมวกนิรภัย	 100%	 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ 

นโยบาย	“สงครามหมวกนิรภัย”	ส่งผลให้อัตราการสวมหมวกนริภยัของจงัหวดั 

ภูเก็ตติด	1	 ใน	5	ของประเทศ	และในปี	พ.ศ.2553	พบอัตราการสวมหมวก 

ของผู้ขับขี่สูงถึง	 60.17%	 ในปี	 พ.ศ.	 2556	 ขยับขึ้นมาเป็น	 68%	 ซึ่งครอง

แชมป์สูงที่สุดในประเทศและในปี	พ.ศ.2557	ตกลงมาเล็กน้อยอยู่ที่	66%	ส่ง

ผลให้จังหวัดภูเก็ตมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงมาเหลือ	 116	 รายในปี	 

พ.ศ.	2554	และมีแนวโน้มจ�านวนผู้เสียชีวิตลดลงเรื่อยๆ	ดังรูป
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จังหวัดภูเก็ต 

 ในอดีตนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2540 จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ติดอันดับแรกๆ ของประเทศไทยที่มีผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุด โดยในปี พ.ศ.2540 มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 238 ราย จนกระท่ังปี พ.ศ. 2549 – 2550 จังหวัด
ภูเก็ตได้เริ่มด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรมโดยอาศัยกลยุทธ์ 5 ส.5 ช. ใน
การด าเนินงาน และคัดเลือกวิธีการแก้ไขจุดเสี่ยง (สุดคุ้ม) เป็นเครื่องมือแรกของการตั้งต้น ภายใต้การด าเนินงาน
ของคณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ส่งผลให้จ านวนผู้เสียชีวิตใน
จังหวัดภูเก็ตเริ่มลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ต่อมาในปี พศ. 2551-2553 คณะท างานป้องกันฯ จังหวัดภูเก็ตเริ่มบังคับใช้
มาตรการสวมหมวกนิรภัย 100% โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศนโยบาย “สงครามหมวกนิรภัย” ส่งผลให้อัตรา
การสวมหมวกนิรภัยของจังหวัดภูเก็ตติด 1 ใน 5 ของประเทศ และในปี พ.ศ.2553 พบอัตราการสวมหมวกของผู้
ขับขี่สูงถึง 60.17% ในปี พ.ศ. 2556 ขยับขึ้นมาเป็น 68% ซึ่งครองแชมป์สูงที่สุดในประเทศและในปี พ.ศ. 2557 
ตกลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ 66% ส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงมาเหลือ 116 รายในปี พ.ศ. 
2554 และมีแนวโน้มจ านวนผู้เสียชีวิตลดลงเรื่อยๆ ดังรูป 

 
 

จากตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ลดลงเหลือ 116 รายในปี พ.ศ.2554 นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ได้กล่าวไว้ใน
หนังสือก้ำวช้ำๆ สู่ทศวรรษแห่งควำมปลอดภัยถอดบทเรียนกำรขับเคลื่อนงำนลดอุบัติเหตุจรำจรภูเก็ต…. ว่า
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	 จากตัวเลขผู ้ เสียชีวิตที่ลดลงเหลือ	 116	 รายในปี	 พ.ศ.2554	 

นายแพทย์วิวัฒน์	 ศีตมโนชญ์	 ได้กล่าวไว้ในหนังสือก้ำวช้ำๆ สู่ทศวรรษ 

แห่งควำมปลอดภัยถอดบทเรียนกำรขับเคลื่อนงำนลดอุบัติเหตุจรำจร

ภูเก็ต…. ว่า	 “ต้องยกความดีน้ีให้กับท่าน	พ.ต.อ.วันไชย	 เอกพรพิชญ์	 (ยศใน

ขณะนั้น)	 อดีตผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรเมืองจังหวัดภูเก็ต	 ที่สามารถพลิก

สถานการณ์อนัร้อนระอใุนอดตี	เมือ่ปี	พ.ศ.2530	ศาลากลางจงัหวดัภเูกต็เกอืบ

ถูกเผาเนื่องจากประชาชนไม่พอใจผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเข้มงวดและ

บังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยให้กลายมาเป็นจังหวัดที่มีผู้สวมหมวกนิรภัยสูง

ที่สุดในปี	 พ.ศ.2556	 เบ้ืองหลังวิธีการท�างานของต�ารวจซึ่งน่าชื่นชมมาก	 เกิด

ขึ้นจากการตั้งวงหารือกันอย่างสม�่าเสมอแบบไม่เป็นทางการของเครือข่ายคน

ท�างานจังหวัดภูเก็ต	 นายแพทย์วิวัฒน์ได้เสนอ	 “ข้อมูล”	 การเสียชีวิตของคน

ภเูกต็ว่ามคีวามรนุแรงสงู	สองร้อยคนต่อปี	แต่การสวมหมวกนริภยัของคนภเูกต็

ในปี	พ.ศ.2553	คนขี่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ	60	และคนซ้อนท้ายสวมหมวก

เพียงร้อยละ	 3.6	 ตัวเลขดังกล่าวจุดประกายให้ท่านวันไชยเกิดความรู้สึกว่า	

“ต้องท�าอะไรสักอย่าง”	ซึ่งท่านได้บอกกับผมว่า	คดีอาชญากรรมปีหนึ่งๆ	เกิด

ขึ้นไม่กี่ราย	ทั้งต�ารวจและประชาชนให้ความสนใจมาก	แต่คดีการเสียชีวิตจาก

ปัญหาอบุตัเิหตจุราจรจ�านวนมากขนาดนีก้ลบัไม่มคีนสนใจป้องกนั	เริม่ต้นด้วย

	 “รูเ้ขา	รูเ้รา	รบร้อยครัง้	ชนะร้อยครัง้”	ท่านวเิคราะห์ปัญหาและหาภาคี

ร่วมใครเป็นตวัหลกัส�าคญั	ซึง่ได้แก่	1)	ผูน้�าของจงัหวดั	ได้แก่	ผู้ว่าราชการจังหวดั	

หัวหน้าส่วนราชการ	นายกของท้องถ่ินต่างๆ	รวมท้ังผูน้�าศาสนา	2)	มอเตอร์ไซค์

รบัจ้าง	ซึง่มมีากกว่า	2,000	คนัทัง้จงัหวดั	หากเข้มงวดจับกมุและจับมอเตอร์ไซค์

รับจ้างด้วย	 น่าจะเกิดม๊อบอย่างแน่นอน	 และเห็นว่าเป็นกลุ่มหาเช้ากินค�่า	 

3)	สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ	4)	สถานศึกษา	และ	5)	สื่อมวลชน

	 เมื่อวิเคราะห์เช่นนั้น	 “ก็ลงมือท�า”	 โดยการก�าหนดพื้นที่เป็นเพียง

เขตเทศบาลเมืองก่อน	 เพราะทราบว่าหากท�าท้ังจังหวัดโอกาสไม่ส�าเร็จจะ

มีมาก	 อีกอย่างหนึ่งคือการใช้รถมอเตอร์ไซค์ในเขตเทศบาลเพื่อการสัญจร 
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นอกเมืองมาในเมืองหรือเดินทางภายในตัวเมือง	แต่นอกเขตเทศบาล	ชาวบ้าน	 

เกษตรกรเดินทางเข้าสวนหรือเดินทางในหมู่บ้านความเสี่ยงไม่มากจึงจ�ากัด

เฉพาะเขตที่ท�าได้ก่อน	 จากน้ัน	 จึงก�าหนดระยะเวลาโดย	 3	 เดือนแรก 

คือการเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เต็มที่	 ก�าหนด	 D-Day	 หลังจากรณรงค	์ 

3	 เดือน	 คือ	 1	 กรกฎาคม	 2553	 จะบังคับใช้กฎหมายเต็มรูปแบบทั้งผู้ขับขี ่

และผู ้ซ้อนท้าย	 การรณรงค์เริ่มด้วยเดินหน้าหากลุ ่มเป้าหมายหลัก	 ซ่ึง 

ก�าหนดวิธีการเข้าหาแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน	..เริ่มต้นจาก

	 การประชมุกบักลุม่มอเตอร์ไซค์รบัจ้าง	หารือ	อบรมแลกเปล่ียนข้อมลู	

ขณะเดียวกันนอกจากอบรมแล้วยังพยายามจัดหาหมวกนิรภัยให้มอเตอร์ไซค์

รับจ้างคันละ	 2	 ใบ	 ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร	 การพยายามหาหมวกจาก 

แหล่งต่างๆ	 ช่วงแรกติดขัดเพราะคนยังไม่เข้าใจ	 แต่พอท�าไประยะหนึ่ง	 

การสนับสนุนหมวกมีมาจากหลายหน่วยงานจนได้จ�านวนหมวกตามต้องการ

	 ในส่วนของผู้น�าจังหวัด	 ท่านใช้วิธีเชิญมาถ่ายรูปร่วมขี่รถมอเตอร์ไซค์

สวมหมวกนิรภัยและท�าป ้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ ์	 ท ่านรองวันไชย 

บอกว่า	 ถึงแม้ชาวบ้านจะรู้ว่าผู้น�าฯ	 ไม่ได้ใช้รถมอเตอร์ไซค์	 แต่การมีภาพ

ของผู้ใหญ่ในจังหวัดร่วมขับเคลื่อนท�าให้ทิศทางของจังหวัด	 “เป็นไปในแนว

เดียวกัน”	 ที่น่าสนใจมากต้องเขียนเป็นพิเศษคือ	 ท่านน�าประธานกรรมการ

อิสลามประจ�าจังหวัดมาสวมหมวกนิรภัยขี่รถถ่ายภาพท�าโปสเตอร์ติดทั่ว

เมือง	 ท�าให้ชาวมุสลิมโดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งสวมผ้าคลุมศีรษะตามหลักศาสนา 

ก็สวมหมวกนิรภัยทับเป็นที่น่าชื่นชม

	 หลังจากได้กลุ่มส�าคัญสองกลุ่ม	 ท่านวันไชยเดินสายท�า	 “MOU”	 

กับหน่วยงานต่างๆ	 ท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 โรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ	 

จนถึงระดับมหาวิทยาลัย	 น�าผู ้จัดการห้างร้าน	 ผู ้น�าองค์กรเหล่านั้นมา 

ถ่ายภาพ	 เซ็น	 MOU	 สวมหมวกนิรภัยติดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยงาน	 

โดยการเซ็น	MOU	 จะมีการอบรมให้ความรู้แก่คนในองค์กรเพ่ือเห็นอันตราย

ของการไม่สวมหมวกนิรภัย	 สภาพศพเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	 ท�าให้การเคลื่อน
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งานน้ีเกิด	 “กระแสกว้างขวาง”	 บางแห่งเกิดมาตรการองค์กรคือหากฝ่าฝืน 

ไม่สวมหมวกนิรภัยจะโดนตัดคะแนน	 และเมื่อต�ารวจส่งข้อมูลมาให้	 องค์กร 

จะด�าเนินการต่อ

	 ส�าหรับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นั้น	 ได้คุณสมบัติ	 แซ่เล้า	 หรือ 

โอดี้	 FM	 ติดโปสเตอร์	 ออกรายการวิทยุอย่างหนักโดยไม่คิดเร่ืองค่าใช้จ่าย	 

ท่านบอกผมว ่า	 เกิดมาชาติหนึ่ ง เงินทองไม ่สามารถเอาติดตัวไปได ้	 

สิ่งที่ติดตัวไปได้คือความดี	 ซึ่งท่านได้ใช้งบส่วนตัวไปหลายแสนบาทในการ

ด�าเนินงานเรื่องนี้	 การประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น	 ทุกสื่อ	 ทุกเวที	 ตลอดจน 

การที่ต�ารวจออกไปให้ความรู ้ในท่ีต่างๆ	 จนเมื่อถึงจุด	 “ที่ทุกคนพร้อม”		

โครงการบังคับใช้กฎหมายจึงเริ่มขึ้น……..

	 คืนวันที่	 31	 กรกฎาคม	 2553	 หัวค�่า	 ท่านวันไชยโทรศัพท์มาหาผม 

ด้วยน�้าเสียงตื่นเต้นว่ามีเรื่องไม่น่าเช่ือเกิดข้ึนคือ	 ชาวภูเก็ตพากันรุมซ้ือ 

หมวกนิรภัยจนขาดตลาดเหมือนแจกฟรี	ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วย

	 มาตรการคนข่ีถูกจับปรับทุกราย	 แต่คนซ้อนท้ายถูกปรับเป็นเวลา

โดยการต้องไปฟังต�ารวจอบรมและชมภาพยนตร์สยองขวัญที่เกิดจากการ 

ไม่สวมหมวกนิรภัย	ใช้ระยะเวลา	2-4	ชั่วโมง	นอกจากเสียเวลาแล้ว	ยังส�าคัญ

เรื่อง	 “ความเชื่อ”	 ให้เห็นภาพจริงๆ	 ของการไม่สวมหมวกนิรภัย	 และความ

เชื่อเรื่องการท�างานจริงจังและความปรารถนาดีของต�ารวจภูเก็ต	เปลี่ยนความ

เชื่อที่ว่าต�ารวจจับเพราะหวังค่าปรับ	เรื่องนี้ส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ค่อนข้างถาวร	 จึงไม่น่าแปลกใจเมื่อเราติดตามข้อมูลการสวมหมวกนิรภัย 

ของจังหวัดเป็นระยะจึงพบว่าอัตราการสวมหมวกเพ่ิมขึ้นแบบยั่งยืนยาวนาน	 

แม้ท่านวันไชยจะย้ายไปรับราชการท่ีอ่ืนแล้ว	 เรื่องนี้ยังยืนยันได้จากการที่	

ผศ.ดร.ปนัดดา	 ช�านาญสุข	 ได้ลงมาเก็บข้อมูลวิจัยในพื้นที่	 ปรากฎว่ากลุ่ม

ตัวอย่างในพื้นที่เช่นประชาชน	 มอเตอร์ไซค์รับจ้างออกมาสนับสนุนต�ารวจ	 

ให้ข้อมูลตรงกันว่า	 ปัญหาอุบัติเหตุภูเก็ตร้ายแรงเพียงใด	 ตายปีละนับร้อย

คนเป็นอันดับต้นๆ	 ของประเทศ	 ซึ่งข้อมูลที่ประชาชนพูดถึงคือข้อมูลท่ีภาคี 
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ใช้ร่วมกันในจังหวัด	 นอกจากนั้น	 เมื่ออาจารย์ปนัดดาแกล้งแหย่ว่าต�ารวจจับ 

เพื่อเอาค่าปรับ	 ชาวบ้านเถียงแทนว่าต�ารวจไม่ได้จับเพราะต้องการค่าปรับ	

เพราะการจับแล้วปรับด้วยเวลาต้องมาฟังบรรยายและชมภาพยนตร์เป็น 

เพราะต�ารวจต้องการป้องกันชีวิตของประชาชน	 และเมื่อเราติดตามประเมิน

อัตราการสวมหมวกนิรภัยพบว่าอัตรายังสูงต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืน	 

มีหรือไม่มีต�ารวจอยู ่อัตราก็ยังคงสูงอยู ่เป็นท่ีน่าพอใจ	 แสดงถึงว่า	 เมื่อ 

ประชาชนเห็นด้วยและระดับการปรับพฤติกรรมอยู่ตัวแล้ว	 และเมื่อสังคม 

ส่วนใหญ่สวมหมวกนิรภัยจะก่อให้เกิดกระแสสังคม	 ส่วนท่ีเหลือจะท�าตาม 

ไม่ยาก	 อย่างไรก็ตาม	 การบังคับใช้กฎหมายคงต้องด�าเนินการควบคู่กันไป 

เพื่อให้คงพฤติกรรมด้านดีนี้ไว้เรื่อยๆ”

	 และจากการได้นัง่พดูคยุแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัเจ้าหน้าทีผู่ป้ฎบิตัิ

งานในระดับสภ.	 ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนงานมาตั้งแต่ระยะที่	 1	 สมัยท่านวันไชย	 

และระยะที่สองตามนโยบายของ	 พล.ต.ท.เทศา	 ศิริวาโท	 ภายใต้โครงการ	 

ภาค	 8	 ปลอดภัย	 ทุกวัน	 ทุกวัย	 สวมหมวกนิรภัย	 100%	 ซึ่งเน้นกระจาย 

ทั้งจังหวัด	 ไม่ได้ด�าเนินการเฉพาะในสภ.เมือง	 จึงพบบทเรียนที่มีรายละเอียด

ตามบริบทของพื้นที่ที่มีความแตกต่างและคล้ายคลึงกัน	ดังนี้	

 สภ.ฉลอง	 –	 ตนเองได้ด�าเนินการตามนโยบายนี้มาตั้งแต่รับราชการ

ที่จังหวัดชุมพร	 ซึ่งเป็นโมเดลของท่านวันไชย	 และปัจจุบัน	 ได้มีการด�าเนิน

การตาม	Road	Map	ที่ภาค	8	ก�าหนด	เริ่มต้นจากประชาสัมพันธ์	ท�า	MOU	 

บังคับใช้กฎหมาย	 ตามด้วยว่ากล่าวตักเตือน	 ต่อด้วยบังคับใช้กฎหมาย 

อย่างเดียวไม่มีการว่ากล่าว	 ปัจจุบันอยู ่ในช่วงบังคับใช้กฎหมายตาม

โครงการส�าหรับ	 สภ.ฉลอง	 จะเริ่มต้นกำรด�ำเนินงำนกลับกลุ่มเป้ำหมำยคือ 

สถำนศึกษำ	 เน้นโรงเรียน	 เพราะมีโครงการครูห้านาทีอยู่เดิม	 แล้วเสริม 

เรื่องหมวกนิรภัยเข้าไป	 โดยมีภาคเอกชน	 เช่น	 บริษัทรถ	 ฮอนด้า	 สนับสนุน

หมวกนิรภัย	 รวมถึงความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าโรงแรมใหญ่ๆ	 ในพื้นที	่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ฯลฯ	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้เข้าไปให้ความรู้ใน 
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เรื่องการขับเคลื่อนโครงการ

 สภ.กระทู้ -	 มีประสบการณ์การท�างานส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 

ร่วมกับ	 นพ.วิวัฒน์	 ตั้งแต่สิบปีก่อน	 โดยด�าเนินการอบรมครูแม่ไก่	 ท�าสื่อ 

เน้นเรื่องการเสียชีวิตจากการไม่สวมหมวกนิรภัย	 เมื่อเวลาโรงเรียนประชุม 

ผู้ปกครอง	 จะประสานกับ	 ผอ.	 ขอเข้าให้ความรู้กับผู ้ปกครอง	 และด้วย	 

สภ.กระทู ้	 เป็นโรงพักบ้ำนนอกเมื่อก่อนเริ่มด�าเนินงานโครงการมีผู ้สวม

หมวกนิรภัยไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซนต์พอนโยบายมา	 ท�าให้การสวมหมวกนิรภัย 

เพิ่มสูงขี้น	 ประกอบกับมีเทคโนโลยี	 Red	 light	 camera	 ท�าให้คนสวม

หมวกนิรภัยเพิ่มสูงข้ึนถึง	 85-90%	แต่จากข้อสังเกต	พบว่าใช้งบประมาณสูง 

ท้ังค่าหมึกปรินท์	 ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่เรื่องงบประมาณการปรินท์และ 

การส่งใบสั่ง

 สภ.เชิงทะเล	 –	 ได้ด�าเนินการตามนโยบายภาค	 ฯ	 โดยในช่วงเช้า 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจจะชี้เตือนผู้ปกครองหน้าโรงเรียน	 ส�าหรับโรงเรียนที่อนุญาต 

ให้เด็กนักเรียนขี่รถจักรยานยนต์ได้	 จะด�าเนินการจัดท�าMOU	 เมื่อพบ 

ผู้ไม่ปฏิบัติตาม	 จะไม่อนุญาตให้น�ารถเข้าโรงเรียนมีการตั้งจุดตรวจ	 เมื่อได้รับ

ข้ออ้างว่าไปใกล้ๆ	 จึงไม่สวม	 เจ้าหน้าที่จะจะอธิบายให้เห็นความดีมีการใช้ 

ไลน์กลุ่ม	 ในการรายงานผลการด�าเนินงาน	 มีภาพถ่ายประกอบการรายงาน 

ไปยังภาค	 8	 สถิติการจับกลุ ่ม	 ผู ้บัญชาการได้เรียกเน้นย�้าให้ด�าเนินการ 

ต่อเนื่อง	 ถึงปลดเกษียณก็ต้องเป็นแม่แบบต้นแบบ	 แต่ไม่เน้นสถิติการจับกุม	

เน้นความต่อเนื่องกับความจริงจังโดยปกติ	 ใช้โมเดลเมืองไปปฏิบัติ	 จะมี 

พื้นที่ชายหาดที่มีนักท่องเท่ียว	 ซึ่งจะท�าให้มีจุดเน้นต่างกัน	 ในพื้นที่ที่ม ี

มุสลิม	 อย่างของกมลา	 ก็จะไปพบผู้น�ามุสลิมมากขึ้น	 และเชิญชวนให้ผู้น�า 

มาอยู ่ข ้างเจ้าหน้าที่	 เพราะไทยมุสลิมจะเหนียวแน่นมากกว่าไทยพุทธ	 

ถ้าผู้น�าเห็นด้วยจะได้เปรียบ	 โดยเฉพาะพื้นที่กมลา	 มีโรงเรียนเพียงแห่งเดียว

คือราชประชานุเคราะห์สามสิบหก	 เป็นโรงเรียนที่ค่าเล่าเรียนไม่มีทุกอย่าง

ฟรีหมด	 สภ.ต้องประสานโรตารี่เพื่อแจกหมวกนิรภัยให้กับเด็ก	 ในเรื่องการ 
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แจกหมวกนิรภัย	 พยายามจะร่วมกับสื่อมวลชน	 เสริมกับ	 ผู้อ�านวยการ 

โรงเรียน	 ครูอาจารย์	 จะท�าให้เรื่องนี้ง่ายข้ึนทันที	 อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์

สภาพปัญหาลึกๆ	 จะท�าให้เข้าใจกลุ ่มเป้าหมายท่ีไม่สวมหมวกนิรภัยได ้

อย่างแท้จริง	 ก่อนขอความร่วมมือไปยังเครือข่าย	 เพ่ือขอรับการสนับสนุน	 

เช่น	โรตารี่	

 สภ.สำคู	 -	 เป็น	 สภ.ที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ได้ราว	 1	 ปี	 2	 เดือน	 ซึ่งได ้

ด�าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการในระยะที่	 2	 นี้	 ตามนโยบายภาค

ประชาสัมพันธ์ว่ากล่าว	 หกเดือนหลังหกเดือนเริ่มปรับแต่ไม่สูงสุด	 ปรับแค่ 

สามร้อยบาทมีผ่อนปรนส�าหรับรายที่มีเงินค่าปรับไม่เพียงพอ	 พิจารณา 

เป็นรายๆ	 ไปการยึดรถ	 ยังไม่ยึด	 จะกักไว้จนกว่าจะมีการเลิกด่าน	 ออกใบสั่ง

และให้มาช�าระค่าปรับภายหลังสถานีต�ารวจเองก็ต้องหามวลชนในการปฏิบัติ

งานด้านอื่น	 การเข้าไปท�างานในท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต	 ถึงปัจจุบัน 

ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการ	 ผู้ที่ไม่สวมเริ่มมีการยอมรับมากขึ้นเมื่อโดนจับกุม 

มีบางส่วนที่คลุมผ้าฮิญาบ	 แต่ก็จับกุมเพิ่มมากขึ้น	 และคาดหวังว่าหลังจากนี้ 

หกเดือนผู้ขับขี่จะสวมมากข้ึน	 และเจ้าหน้าท่ีต�ารวจเห็นด้วยที่จะบังคับใช ้

ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์	 เท่าที่เห็น	 ภูเก็ตจะสวมเยอะ	 มีไม่สวมบ้าง	 

ส่วนใหญ่เป็นคนซ้อนและเป็นเด็กการสร้างแนวคิดให้เด็ก	 เพราะการบังคับใช้

กฎหมาย	 ส่วนใหญ่สวมเพราะกลัว	 อาจมีบางส่วนท่ีมาจากจิตส�านึก	 หากเรา 

เน้นไปที่เด็ก	 น�ามาตรการไปใส่ให้ผู ้ปกครองช่วยดูแล	 ก็จะสร้างจิตส�านึก 

ให้ตั้งแต่เด็ก	 เห็นได้จากลูกตัวเอง	 เจ็ดขวบ	 ขึ้นรถลอคทุกคร้ัง	 วันไหน 

ตัวลืมลอค	ลูกจะบอก	

ควำมภำคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงำน
 “ภาคภูมิใจเพราะภูเก็ตเหมือนบ้านเกิด เริ่มตั้งแต่ป่าตอง สมัยนั้น 

ยังสวมหมวกนิรภัยน้อย พอเป็นเจ้าหน้าที่จราจรจึงเริ่มแก้ไขปัญหาจริงจัง  

ได้ทีมคุณหมอวิวัฒน์และคุณอรชรหรือพี่นกเป็นตัวหลักในการประชุม 
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ท�าให้ทีมงานเข้มแข็ง พอเราท�างานสนุก ตัวผู้ปฏิบัติเองก็ไม่รู ้สึกเดียวดาย 

เพราะผู้การให้ความส�าคัญ และภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ ก็สนุกไปด้วย  

และโครงการนี้ลดการบาดเจ็บได้มาก พอเห็นท่ีอ่ืนรู้สึกแย่ ไม่อยากให้เกิดขึ้น  

แต่ในเด็กยังสวมน้อย เลยเกิดความคิดจะท�าตรงนี้ให้ได้ ในฐานะผู้ปฏิบัติ 

โดยตรงจะจับเฉพาะผู้ที่ละเลย”

 “ภูมิใจเพราะท�างานจราจรมาตั้งแต่สิบเอก รู ้สึกดีที่มีผู ้เสียชีวิต

น้อยลงจากการไม่สวมหมวก และรู้สึกดีที่มีการส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

กับนพ.วิวัฒน์ และคณะท�างานฯ มายาวนาน”

 “ดีใจกับภาค 8 เพราะได้อะไรจากภาค 8 โมเดลมาก ผมมั่นใจ  

ได้ร่วมกับต�ารวจ ต�ารวจได้ร่วมกับภาคีซึ่งส�าคัญมาก บางคร้ังต�ารวจท�างาน 

จะโดดเดี่ยวไป กรณีไลน์กลุ่มท่ีสร้างข้ึนมา 7 จังหวัดและภาค 8 เพราะ 

ต้องการให้สื่อเข้ามาเกี่ยว เพื่อละลายพฤติกรรมสื่อด้วย และเพื่อให้ทราบว่า

ต�ารวจท�าอะไร และสื่อจะช่วยต�ารวจได้อย่างไร ถือเป็นภาพบวกของต�ารวจ 

ที่เราควรน�าเสนอ”

	 สรุปส่งท้ายกับเคล็ดลับการด�าเนินงานของคณะท�างานป้องกันฯ	

จังหวัดภูเก็ต	 น�าโดย	 นายแพทย์วิวัฒน์	 ศีตมโนชญ์	 เราพบว่า	 บทเรียนความ

ส�าเร็จในการด�าเนินงานป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงการสวมหมวกนิรภัย	 อาจสรุป

ได้ว่ำจังหวัดอำศัยกลยุทธ์ 5 ส.5 ช. ในกำรแก้ไขปัญหำและมากไปกว่านั้น	 

เราพบว ่าทุกป ัญหาของจังหวัดภูเก็ตนอกเหนือจากสวมหมวกนิรภัย	 

จะถูกคลี่คลาย	โดยเริ่มต้นจาก	

 “เชื่อมข้อมูล เชื่อมเครือข่ำย สู่กำรจัดกำรที่เข้มแข็ง” 

 ส่วนร่วม/สหสำขำ	 -	 การท�างานของภาคีเครือข่ายในระยะเร่ิมต้น	 

ตัง้ต้นจากชวนภาคผีูเ้กีย่วข้องกบังานป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบุติัเหตุทางถนน

ในจังหวัดมาประชุม	และอาศัยกลยุทธ์	5	ช.	ในการเชื่อมเครือข่ายสู่การจัดการ

ที่เข้มแข็ง	มีการประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม�่าเสมอ

 สำรสนเทศ/สุดเสี่ยง	-	ให้ต�ารวจในพื้นที่น�าเสนอจุดเสี่ยง	โดยเฉพาะ
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จุดที่มีผู้เสียชีวิต	 รวมถึงการใช้ข้อมูล	 primary	 and	 secondary	 data	 จาก

แหล่งต่างๆ	 ในจังหวัดมาประกอบการหารือ	 วางแผน	 และก�าหนดมาตรการ

ในประเด็นความเสี่ยงหลักอื่นๆ	 นอกเหนือจากจุดเสี่ยง	 เช่น	 การรณรงค์การ

สวมหมวกนิรภัย	 เมาไม่ขับ	และการจัดการความเร็ว	 เพื่อน�าไปสู่การบังคับใช้

กฎหมายอย่างจริงจัง

 สดุคุม้	–	ภาคเีลอืกวธิแีก้ไขปัญหาโดยท�าได้ทันทีไม่ต้องพ่ึงงบประมาณ

ส่วนกลาง

 กำรลงมือท�ำและป้อนข้อมูลกลับให้แก่คณะท�างาน	 ท�าให้เครือข่าย

เห็นผลลัพธ์และเกิดเป้าหมายร่วมตลอดเวลา	 ไม่เฉพาะแต่เมื่อสิ้นสุดโครงการ

เป็นหัวใจส�าคัญที่นายแพทย์วิวัฒน์กล่าวว่าเป็น	ช.	ที่	6	คือ	“เชื่อ”	ซึ่งส�าคัญ

ที่สุด
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จังหวัดระนอง

 จังหวัดระนอง	 เป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบน	 มีลักษณะรูปร่างเรียวยาว

และแคบ	 จากทิศเหนือจรดใต้สุดยาว	 169	 กม.	 ส่วนที่กว้างที่สุดเป็นพื้นดิน	

ประมาณ	25	กม.	และมส่ีวนทีแ่คบทีส่ดุ	9	กโิลเมตร	มพ้ืีนทีป่ระมาณ	3,298.045	

ตร.กม.	หรือ	2,061,278	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	0.63	ของเนื้อที่ทั้งประเทศ	เป็น

ล�าดับที่	 60	 ของประเทศ	 ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับ

ซ้อน	คิดเป็นร้อยละ	86	ของพื้นที่จังหวัด	และมีพื้นที่ราบ	ลาดเอียงลงสู่ทะเล

อันดามันทางทิศตะวันตก	คิดเป็นร้อยละ	14	ของพื้นที่จังหวัด	มีเกาะใหญ่น้อย 

ในทะเลอันดามัน	จ�านวน	62	 เกาะ	ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	อ.ท่าแซะ	จว.ชุมพร

ทิศตะวันออกติดต่อ	 อ.พะโต๊ะ	 จว.ชุมพรทิศใต้ติดกับ	 อ.คุระบุรี	 จว.พังงา 

ทศิตะวนัตกตดิกบัประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	และทะเลอนัดามนั	

ประชากรและอาชีพ	 มีประมาณ	 148,145	 คน	 แยกเป็นชาย	 78,125	 คน	 

หญิง	 70,020	 คน	 ประชากรส ่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

และการประมง

สภำพปัญหำ
	 จังหวัดระนองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในประเทศไทยท่ีประสบปัญหา

อุบัติเหตุทางถนนโดยมีผู้เสียชีวิต	 บาดเจ็บและพิการอันเนื่องมาจากการใช้รถ

จักรยานยนต์ซึ่งเป็นยานพาหนะที่นิยมใช้กันมากด้วยราคาและความรวดเร็ว

เพือ่ตอบสนองต่อการจราจรทีแ่ออดัและความต้องการไปถงึจดุหมายทีเ่ร่งด่วน	

แต่ด้วยความมุ่งมั่นของ	 พล.ต.ต.วันไชย	 เอกพรพิชญ์(ผู้บังคับการต�ารวจภูธร

จังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน	 ซึ่งอดีตเคยด�ารงต�าแหน่งรองผู้บังคับการ

ต�ารวจภูธรจังหวัดระนองในปี	 พ.ศ.2554-2555	 และผู้ก�ากับสภ.เมืองภูเก็ต 

ในช่วงปี	 2553-2554)	 ผลงานชิ้นโบว์แดงที่ได้สร้างไว้สมัยอยู่ในต�าแหน่งที่

จังหวัดระนอง	 ที่เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่	 2553-2554	 ท่ีเทศบาลเมืองภูเก็ต	
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และน�ามาต่อยอดที่ระนองคือรณรงค์+บังคับใช้กฎหมายการสวมหมวกนิรภัย

ในผู้ใช้รถจักรยานยนต์	 (ท้ังคนข่ีและคนซ้อน)	 ซึ่งเป็นโมเดลเดียวกันกับที ่

ภูเก็ต	 แต่มีการพัฒนาตัวแบบให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่คือการกระตุ ้น

จติส�านกึของผูใ้ช้รถใช้ถนน	โดยสร้างสิง่เร้าเพือ่ให้มกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

ที่แตกต่างกันไปของกลุ่มเป้าหมาย	 โดยอาศัยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู	้ 

ใช้บุคคลต้นแบบ	คนที่ได้รับการยอมรับจากวัยรุ่น	ซึ่งถือว่าประสบความส�าเร็จ	

เพราะ	 ณ	 วันนั้น	 จังหวัดระนองทั้งจังหวัดได้มีการรณรงค์การสวมหมวก

นิรภัย	 น�าโดย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดระนอง	 

มีการประกาศและกระตุ ้นมาตรการเพื่อท่ีขับเคลื่อนลงไปถึงระดับพื้นที	่ 

แกนน�าชุมชน	 ท้องถ่ิน	 มีการรับรู้	 และปฏิบัติตามก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ด้านพฤติกรรม	 “สวมใส่ด้วยตนเอง”	 เกือบ	 100%	 แต่ก็ยังคงมีผู ้ไม่สวม 

อยู่บ้างประมาณ	 10%	 แต่คณะท�างานในสมัยนั้นจะมีการเก็บตกกลุ่มเส่ียง 

กลุ ่มนี้ เป ็นการเฉพาะกิจต่อไป	 ท�าให้สถิติการเสียชีวิตในช่วงเทศกาล 

สงกรานต์	 ในปีพ.ศ.2555และสถิติการเสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่	 และ

สงกรานต์ปี	พ.ศ.2556	จังหวัดระนองไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเลย	 

จนได้รับรางวัลระดับประเทศถึงสามเทศกาลส�าคัญ

	 และเมื่อต�ารวจภูธรภาค	 8	 มีนโยบายให้ด�าเนินงานภายใต้โครงการ 

ภาค	 8	 ปลอดภัยฯ	 ในปี	 พ.ศ.	 2559	 จังหวัดระนองจึงอาศัยต้นทุนเดิม	 

(ผู้ปฎิบัติงานในพื้นท่ีจากหน่วยงานอื่นและ	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจระดับปฏิบัติการ

ของสภ.)	ทีเ่คยด�าเนนิงานเรือ่งนีม้าก่อนเป็นผูขั้บเคลือ่นโครงการ	โดยเริม่จาก...
 

 วิเครำะห์บริบทชุมชน/พื้นที่....

	 ด้วยพื้นท่ีจังหวัดระนอง	 เป็นจังหวัดขนาดเล็ก	 มีจ�านวนประชากร

ประกอบด้วยประชากรไทย	 และประชากรแฝงหรือบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาอยู่

อาศัยและท�างานค่อนข้างมากลักษณะการอยู่อาศัยแบ่งออกเป็น	 2	 รูปแบบ	

คือ	 ชุมชนเมืองขนาดเล็ก	 และชุมชนชนบท	 (ต่างอ�าเภอ)	 การประชาสัมพันธ์
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และผลักดันมาตรการองค์กร	 ด�าเนินการง่ายกว่าชุมชนเมืองใหญ่	 สามารถ 

เข ้าถึงตัวผู ้ใช ้รถจักรยานยนต์ได้ง ่าย	 จึงเป็นจุดแข็งของผลส�าเร็จของ 

โครงการ	 แต่ขณะเดียวกันในพื้นท่ีรับผิดชอบก็มีจ�านวนประชากรแฝง	 

คือบุคคลต่างด้าว	 จ�านวนมาก	 ซึ่งกรณีนี้จึงเป็นจุดอ่อนของผลส�าเร็จของ

โครงการ	 เพราะการประชาสัมพันธ์และการผลักดันให้มีมาตรการองค์กร 

กับบุคคลเหล่าน้ี	 แทบท�าไม่ได้เลย	 กรณีนี้จึงเป็นตัวฉุดดึงให้ผลส�าเร็จ 

ของโครงการลดลง

 กำรมีส่วนร่วมจำกทีม /ภำคีเครือข่ำย	 พบว่า	 ภาคีภาครัฐ	 ในเขต

อ�าเภอเมืองยังไม่มีส่วนร่วมเท่าท่ีควร	 เนื่องจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่ให้

ความส�าคัญไม่เคร่งครัดในการบังคับบัญชาเหมือนแต่ก่อน	 เว้นแต่บุคลากร 

ของหน่วยงาน	 (เจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรของทุกสถานีต�ารวจภูธรในสังกัด 

ต�ารวจภูธรจังหวัดระนอง)	 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติที่ให้ความร่วมมือดีมาก	 โดย

ด�าเนินการตามนโยบายของผู ้บังคับบัญชาทั้งในระดับ	 สถานีต�ารวจภูธร	

ต�ารวจภูธรจังหวัดระนอง	 และ	 ต�ารวจภูธรภาค	 8	 รวมถึงหน่วยงานเอกชน	

ภาคประชาชน	 และท้องถิ่นซึ่งจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ที่เจาะลึกมา	 

มีรายละเอียดดังนี้

	 บรษัิทกลาง	คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ	จ�ากดั	สาขาระนอง	ทีไ่ด้แสดง

ทศันคตต่ิอทมีถอดบทเรยีนว่า.....	“รูส้กึดท่ีีต�ารวจลกุขึน้มาท�าเพราะเมือ่ต�ารวจ

ท�าจะเกิดผลเห็นเป็นรูปธรรมบริษัทกลางฯ	ยินดีให้การสนับสนุนในฐานะภาคี

เครือข่ายและอยากให้ทุกคนให้ความร่วมมือกับต�ารวจ	 อย่างไรก็ตาม	 ตนเอง

ในฐานะที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและคลุกคลีกับกลุ่มเสี่ยง	 คือผู้ใช้รถจักรยานยนต์

อยู่แล้ว	เมื่อมีผู้ขี่เข้ามาซื้อ	พรบ.	จะเตือนผู้ขี่ให้สวมหมวกนิรภัย	และให้ความรู้

กบัเคสทีป่ระสบเหตอุย่างไรกต็าม	จงัหวดัระนองมสีถติกิารสวมหมวกนริภยัลด

ลงตัง้แต่โครงการปีพ.ศ.2554	หยดุชะงกั	แต่เริม่สงูขึน้เมือ่โครงการนีก้ลับมาใน

ปีพ.ศ.	2559	จึงอยากให้ต�ารวจกวดขันจราจร	เพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรมให้มี

การสวมหมวกนิรภัยต่อเนื่อง	และบริษัทฯ	ยินดีเป็นวิทยากรอบรมครูแม่ไก่กับ
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สภ.ต่างๆ	ทีผ่่านมา	ได้ร่วมสนบัสนนุความรูใ้ห้กบัสภ.เมอืง	กะเปอร์	และกระบรุี

แล้ว”

 ภำคประชำชน - คุณวัชระ ประธำน กค.ตร. (คณะกรรมกำรตรวจ

สอบและบริหำรงำน) ภำค 8 “ตนเองเป็นคหบดีของจ.ระนอง	...มีความเข้าใจ

เจ้าหน้าทีต่�ารวจทกุท่านทีป่ฏบัิตงิานเพราะเป็นงานทีห่นกัและไม่ได้ค่าตอบแทน

เพิ่ม	 ในฐานะประชาชนก็ต้องขอบคุณผู้ปฏิบัติงานจราจร	ส�าหรับตัวเองก็ช่วย

สนับสนุนด้านงบประมาณการจัดซื้อหมวก	และระดมทุนช่วยกันทุกหน่วย”

 ก�ำนัน ต�ำบลน�้ำจืดน้อย สภ.กระบุรี “ผมได้เข้าร่วมประชุมกับ	 

เจ้าหน้าทีต่�ารวจ	สภ.กระบรุ	ีในการประชมุก�านนัผูใ้หญ่บ้าน	เมือ่เกดิความเข้าใจ	

จึงได้ลงนามMOU	ร่วมกนัและได้แนะน�าก�านนัผูใ้หญ่บ้านเรือ่งสวมหมวกนริภยั	

และทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมทุกบ้าน	ก่อนน�าไปถ่ายทอดต่อกับลูกบ้าน	

ถึงแม้จะยังไม่มีกฎหมู่บ้านขึ้นมาบังคับใช้ร่วมกับต�ารวจ	 จากการส�ารวจด้วย

ตา	 เห็นว่ามีจ�านวนการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มสูงขึ้นส่วนการเก็บสถิติในระดับ

หมู่บ้านปัจจุบันก็ยังไม่มีการรวบรวม	ยังคงเป็นหน้าที่ของ	ปภ.	ต�ารวจ	บริษัท

กลางฯ	จากส่วนกลาง	ทีเ่ป็นผูร้วบรวมก่อนสรปุข้อมลูส่งกลับไปยงัหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมต่อไป”

	 ส�าหรบัรายละเอยีดการด�าเนนิงานโครงการฯ	แบ่งเป็น	2	ขัน้ตอนส�าคญั

ตามนโยบายของต�ารวจภูธรภาค	8	สรุปได้ดังนี้

ขั้นเตรียมกำร

1	เดือน แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อ

1)	 ด�าเนินการประชาสัมพันธ์	 โดยเชิญผู้น�าในการ

เป็นต้นแบบ	(Presenter)	ขับขี่รถจักรยานยนต์

2)	อบรมสัมมนาครูแม่ไก่	

3)	ลงนาม	MOU	ความร่วมมอืระหว่างหวัหน้าหน่วย

ของต�ารวจทั้งระดับจังหวัดและสถานีต�ารวจ
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	 	 	 ภายใต้ฐานคิด	 “ขอความร่วมมือจากทุกคนใน

หน่วยงานราชการให้ปฏบิติัตนเป็นตัวอย่าง	และ

ช่วยกันตักเตือนบุตรหลานในครอบครัว	 โดย 

ไม่ต้องเน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมาย” รวม  

269 หน่วยงำน

ขั้นด�ำเนินมำตรกำร

1	พค.	–	31	สค.	59

(	4	เดือน)

ด�ำเนินมำตรกำรประชำสัมพันธ์

1)	ลงนามข้อตกลงมาตรการองค์กร	MOU	กบัหน่วย

งานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 องค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่น	และชุมชน	ซึ่งในการลงนามดังกล่าวให้

มีกิจกรรมการบรรยาย	สรุป	 วีดีทัศน์	ภาพยนต์

รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย

2)	ประชาสัมพันธ์โดยใช้ใบปลิว

3)	ติดป้ายผู้น�าเป็นแบบอย่างในการใช้หมวกนิรภัย

1	กย.	–31	ธค.	59

(	4	เดือน)

ด�ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำย

1)	จับคนขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยเปรียบเทียบ

ปรับสูงสุดตำมกฎหมำยก�ำหนด

2)	 จับคนซ้อนท้ายที่ไม่สวมหมวกนิรภัย	 โดยไม่

เปรียบเทียบปรับ	 แต่ให้ไปชมภาพยนตร์ที่มี

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุทางถนน

3)	 กรณีผู้กระท�ำผิดไม่สวมหมวกทั้งผู้ขับขี่และ

ซ้อนท้ำย เป็นบลุคลำกรในองค์กรทีร่่วมลงนำม

ควำมร่วมมอื จะส่งรำยงำนไปยงัองค์กรเพือ่ใช้
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  มำตรกำรทำงกำรปกครองและส่งผลกลับเพื่อ

บันทึกข้อมูล

4)	ตั้งกลุ่ม	Line	ทุกระดับเพื่อใช้เป็นกลไกส�าคัญใน

การด�าเนินงานโครงการ	 ควบคุม	 ก�ากับติดตาม

การด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ

5)	ประกำศบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังในวันที่  

1 มกรำคม 2560 ทั้ งจับ/ปรับผู ้ ใช ้รถ

จักรยำนยนต์ (ขี่/ซ้อนท้ำย) ในอัตรำสูงสุด

ตำมกฎหมำย เน้นตั้งจุดตรวจ	 ไม่ให้จับซ่ึงหน้า	

เกิดปัญหาการจับกุมไม่ได้ผลตามเป้า

 สรุปบทเรียนกำรด�ำเนินงำนที่ได้จำกกำรด�ำเนินกำร 2 ขั้นตอนของ

จังหวัดระนอง

	 จังหวัดระนองแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น	2	รูปแบบแยกตามบริบท

พืน้ที	่(เขตเมอืง	และเขตชนบท)	อย่างไรกต็าม	พบว่าบทเรียนทีไ่ด้จากการด�าเนนิ

งานทั้งสองพื้นที่มีความเหมือนกันเกือบทั้งหมด	 แตกต่างกันในรายละเอียด

เพียงเล็กน้อย	 คือ	 ความผูกพันธ์ใกล้ชิดกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้ปฏิบัติ

งานกับชาวบ้านในเขตเมืองและเขตชนบทส่งผลให้การจับกุมไม่สามารถท�าได้

ทุกพื้นที่ในเขตชนบท	(เครือญาติ	พื้นที่เล็ก)	ดังจะเห็นได้จากเสียงสะท้อนจาก 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจสภ.ในเขตพื้นที่ชนบทท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า....

 “.....ยากมากกับโครงการน้ี	 หากอยากให้เป็นไปตามเป้าหมาย....ช่วง

แรก	 สมัยท่านผู้การวันไชย	 เครียดลงกระเพาะ	 ภรรยาบอกประเทศไทยไม่ใช่

ของผมคนเดียว	 อีกอย่างในชนบท	 พื้นที่ไม่เหมือนเมืองภูเก็ต	 ท่ีจับได้ทุกท่ีได้

หมด	ส่วนของที่นี่	ถือว่าผมพอใจระดับหนึ่ง	 เพราะที่ผ่านมาเจอแรงเสียดทาน	

กลวัชาวบ้านเกลยีด	แต่กทุ่็มเทมากกบัการประชาสมัพนัธ์พร้อมจบักมุ	ไม่อยาก

ท�างานแบบเช้าชามเย็นชาม	เลยถูกกระแสชาวบ้าน	เมื่อมีการจับกุมปรับหนึ่ง
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ร้อยบาท	ผู้บังคับบัญชาบอกว่าชาวบ้านจะไม่เกรงกลัว	ให้เพิ่มค่าปรับเป็นสาม

ร้อย	รวมถึงการจับกุมลูกเมีย	คนในครอบครัว	อย่างจริงจัง	 เพื่อให้ประชาชน

เห็นว่าต�ารวจเอาจริง	แต่พอไม่มีต�ารวจเข้มข้น	คนก็ไม่ใส่เหมือนเดิม	จึงอยาก

เห็นว่า	 คนไทยควรมีวินัยด้วยตนเอง	 	 โดยเราเน้นปลูกฝังไม่เน้นการจับกุม	 

แต่อย่างไรก็ตาม..ผมเต็มที่แล้วแต่จะให้ร้อยเปอร์เซนต์คงยาก.....”
 

 1. ขั้นตอนเตรียมกำร

  1.1 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงหน่วยงำน	 ซึ่งถือเป็นขั้น

ตอนที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการขับเคลื่อนงานโครงการที่ต้องอาศัย

โครงสร้างแนวดิ่ง	 เพื่อความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล	 องค์ความรู้	 แรง

เสริม	 และงบประมาณจากหลากหลายองค์กร	 ตลอดจนการสนับสนุนจาก

หน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องโดยตรง	 ยกตัวอย่างเช่น	 ขนส่งจังหวัด	 ซึ่งจะมี

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท�าผิดฝ่าฝืนกฎจราจร	 มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะต้องเช่ือมโยงสร้างการมีส่วนร่วมไว้หลังจากมีการด�าเนินมาตรการบังคับใช้

กฎหมายจับปรับจริงจัง	

  1.2 ก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย	 โดยแบ่งออกเป็น	2	ระดับ	 ได้แก่	1)	

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง	 ได้แก่สถานประกอบการภาคเอกชน	 เน้นท่ีมีผู้

ใช้รถจักรยานยนต์มาก	 เช่น	 โลตัส	 โรงงาน	หน่วยงานท้องถิ่น	 ถึงแม้จะมีการ

ใช้รถยนต์เป็นส่วนใหญ่	 แต่คณะท�างานมุ่งเป้าไปที่บุตรหลานของพนักงานใน

องค์กรท้องถิ่น	สถานศึกษา	เน้นวิทยาลัย	เทคนิค	ที่ใช้รถจักรยานยนต์รวมถึง

เด็กเล็กชั้นอนุบาล+ผู้ปกครอง	สุดท้าย	คือการเชื่อมลงในพื้นที่ชุมชน	ถึงแม้จะ

ยงัไม่ค่อยตอบรบัมากเนือ่งด้วยคนในชมุชนต้องประกอบอาชพีจงึไม่มเีวลาร่วม

กิจกรรมได้มากนัก	เบื้องต้นยังเชื่อมโยงได้แค่บางชุมชนโดยอาศัยเวทีที่ประชุม

กองทุน	และแทรกเรื่องนี้เข้าไป	ก่อนด�าเนินการ	MOU

  1.3 กำรลงนำมควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำน (MOU)	ของทีน่ี่

จะแตกต่างจากจงัหวดัอืน่เพราะเราเคยท�ามาแล้ว	รอบนีเ้น้นให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี	
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เจาะทุกหน่วยงาน	 ผู้บังคับบัญชาจะสั่งเป็นระยะให้เข้าเชื่อมองค์กรขั้นตอน 

ก็ไม ่แตกต่างจากเดิม	 เราจะเริ่มจากเป็นครูแม่ไก ่	 ให ้ความรู ้กันก่อน	 

โดยหาจังหวะที่หน่วยงานมีการรวมตัวกัน	 และให้ความรู้เพิ่มเติม	 ก่อนท�า	 

MOU	 ตัวอย่างการท�า	 MOU	 ของอ�าเภอปากน�้า	 เนื่องด้วยพื้นที่คร่ึงหนึ่ง 

เป็นเกาะ	 ประกอบด้วยสองต�าบล	 แปดหมู่บ้าน	 ปัจจุบันเราเจาะเข้าไปถึง

เกาะพยาม	 เน้นรัฐ	 เอกชน	ท้องถิ่น	ชุมชน	และที่ผ่านมามีการท�า	MOU	กับ 

รถจกัรยานยนต์รบัจ้าง	(ครัง้แรกสมยัท่านผูก้ารวนัไชย	เน้นองค์การสะพานปลา

และสถานศึกษา)	ส่วนหน่วยงานองค์กรไหนที่เคยท�า	MOU	แล้ว	เราจะเข้าไป 

ย�้าและท�าใหม่	 หากมีการวัดผล	 ถือว่าการตอบรับดี	 แต่ก็ยังไม่ทั้งหมด	 

มีบ้างที่บางที่	MOU	ไม่ได้ผล	เช่น	จะให้หัวหน้าหน่วยงานท�ามาตรการองค์กร	 

แต่ผู ้บริหารยังไม่สวม	 หรือต�ารวจท�ารายชื่อส่งไปแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับ 

จากชุมชนกลับมา	 แต่โดยรวมการตอบรับก็ยังมีมากกว่า	 โดย	 สภ.ปากน�้า	 

ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริม	 คือ	 การแจกหมวกนิรภัย	 200	 กว่าใบ	 ซึ่งได้รับ 

การสนับสนุนจากภาคีในพื้นที่

 2. ขั้นด�ำเนินกำรตำมมำตรกำร

  2.1 กำรประชำสัมพันธ์ 

	 	 	 คณะท�างานใช้รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย	 โดย

มีบทเรียนที่น่าสนใจจาก สภ.รำชกรูด	ที่ใช้กระบวนการปากต่อปาก	(ผ่านเวท ี

การประชุมก�านันผู้ใหญ่บ้าน	 เหมือนการอบรมประชามติ	 เป็นการถ่ายทอด 

ความรู้สู่ระดับหมู่บ้าน)	 เคาะประตูรายปัจเจก	 key	word	 คือ	 ให้ท�าให้ติด 

เป็นนิสัย	 สวมหมวกเหมือนกับสวมรองเท้า	 ตอนนี้มีโครงการที่ท�าร่วมกับ	 

สสส.	 มีการใช้สมมุติฐานเรื่องเด็กกลัวครูท�าให้มีการด�าเนินการร่วมนี้กับ

หลายเครือข่าย	 ผลตอบรับได้	 มองว่าเรื่องนี้เป็นความปลอดภัยของตัวเราเอง 

โดยไม่ต้องมีต�ารวจมาบังคับ	 เรียกว่าเป็นการปลูกฝังให้ทุกคนติด	 โดยคลิป 

จะใช้กับนักเรียน	 และได้รับความร่วมมือจากหลายๆ	 ทีม	 ซ่ึงแต่เดิมยังไม่มี 

การท�างานเป็นเรื่องเป็นราว	 พอมีโครงการเข้ามาก็มีการท�างานที่จริงจัง 
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มากขึ้น	โดยน�าผลการปฏิบัติงานมาประชุมร่วมกัน

 กำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรก�ำหนดบทลงโทษ	 การด�าเนินการใน

ขั้นตอนบังคับใช้กฎหมายนั้น	 	 ผู้บังคับบัญชาได้มีนโยบาย	 ให้ด�าเนินการในรู้

แบบการตั้งจุดตรวจ	โดยแสดงเครื่องหมาย	แสดงตัวอย่างชัดเจน	ตามค�าเรียก

ร้องของประชาชนกลุ่มหนึ่ง	 โดยไม่เน้นให้จับกุมเมื่อพบเห็นความผิดซึ่งหน้า	

คือการไม่สวมหมวกนิรภัย	 ในขณะขับขี่และ	 โดยสารรถจักรยานยนต์	 	 ท�าให้

ไม่สามารถจับกุมผูก้ระท�าผดิได้เลย	เพราะเมือ่ผูก้ระท�าผดิเหน็จดุตรวจของเจ้า

หน้าที่	ก็ขับรถหลบหลีกไปทางอื่น	โดยไม่เข็ดหลาบในการกระท�าผิดกฎหมาย	

ที่ผ่านมา	แก้ปัญหาโดยการจัดเจ้าหน้าที่ต�ารวจไปประจ�าจุดที่ใกล้เคียง	จุดที่มี

การหลกีหน	ีแต่เป็นการแก้ปัญหาได้ในระดบัหนึง่	ยงัไม่เกดิผลเท่าทีค่วร	จงึเหน็

ความแตกต่างจากการด�าเนนิงานในระยะแรกและระยะทีส่องค่อนข้างมากเมือ่

มีนโยบายในการบังคับใช้แตกต่างกัน	ส�าหรับบทลงโทษตามกฎหมาย	จับปรับ	

500	บาท	ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยด�าเนินการปรับผู้ขับขี่สองเท่า	ส�าหรับ

หน่วยงานทีร่่วมลงนามความร่วมมอืMOU	จะต้องลงโทษตามมาตรการองค์กร

ที่ก�าหนดไว้ด้วยอีกทางโดยขั้นตอนบทลงโทษตามมาตรการองค์กรนี้เจ้าหน้าที่

ต�ารวจจะส่งรายชื่อผู้กระท�าผิดไปยังหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะจำกคณะท�ำงำนจังหวัดระนอง
	 1)	เน่ืองจากจังหวัดระนองมีการด�าเนินงานโครงการนี้แบ่งเป็น

สองระยะ	 ตามที่ได้กล่าวไว้ในช่วงต้น	 ซึ่งเป็นที่มาของความแตกต่างระหว่าง	 

(ระยะแรก	 ปีพ.ศ.2554	 ระยะสอง	 ปี	 พ.ศ.	 2559)เพราะระยะแรกจังหวัด 

ได้ด�าเนินการครบวงจรแล้ว	 (4+4+1)	 และมีการหยุดชะงักไปก่อนมาเริ่ม 

ด�าเนินการในระยะที่	 2	 เสนอให้ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง 

เพราะชาวบ้านจะรู้สึกถึงความไม่จริงจังต่อเนื่อง

	 2)	การวัดสถิติช่วงรอยต่อระหว่างระยะหนึ่งกับสอง	อาจจะไม่ชัดเจน	

เนื่องจากจังหวัดระนองมีปัจจัยเรื่องฝน	ท�าให้การตั้งจุดตรวจตั้งได้ลดลง
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	 3)	โครงการนีท้�าให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจได้	“พดู”	นอกเหนอืจากการจบักมุ

อย่างเดยีว	มาตรการประชาสมัพนัธ์มส่ีวนส�าคญัอย่างมากต่อโครงการนี	้ส่งผล

ให้การจับกุมลดแรงเสียดทาน	เห็นผลว่าคนน�าไปปฏิบัติตาม

	 4)	การให้ค�านิยาม	 “ครูแม ่ไก ่”	 ในทัศนคติ	 คือผู ้ที่ท�าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์	 ซึ่งทุกคนสามารถท�าได้หมด	 ครูแม่ไก่เป็นเพียงนามของการ

ประชาสัมพันธ์	 ไม่ใช่ในบทบาท	 “ผู้ให้ความรู้”	 เพราะหมวกนิรภัยเป็นเรื่องที่

พ่อแม่ก็สามารถแนะน�าได้

	 5)	คลิปวีดีโอหรือสื่อการสอนท่ีใช้ในการอบรม	 ควรมีการปรับปรุงไม่

ควรฉายคลิปซ�้ากับผู้ที่มีการกระท�าผิดซ�้า	 เพราะไม่สามารถสร้างจิตส�านึกกับ

ผู้กระท�าผิดเกินสองครั้งได้

	 6)	ในภาพรวมต้องท�าตามขั้นตอนที่วางไว้อยู ่แล้ว	 ไม่สามารถลัด 

ขั้นตอนได้	 (ประชาสัมพันธ์	 บังคับใช้	 (ตักเตือน)	 ก่อนบังคับใช้เข้มข้น)	 

และมองว่าทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานโครงการนี้อย่างมาก	 

เพราะจะมีช่องว่างหากต�ารวจคุยกับชุมชนโดยตรง	 ไม่เหมือนกับผู้น�าชุมชน 

ที่พูดกับลูกบ้านเอง	

	 7)	กิจกรรมน้ี	 หากต้องด�าเนินงานต่อ	 ควรเพิ่มระยะเวลาในการ

ประชาสัมพันธ์	และเพิ่มสื่อที่ใช้ในการอบรมให้มากขึ้น	

	 สรุปส่งท้ายกับการถอดบทเรียนการด�าเนินงานในจังหวัดระนอง	 

กับความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้ปฏิบัติงาน	 ที่บ่งชี้ว่างานนี้มีมูลค่า 

ที่จับต้องและวัดไม่ได้แต่มีค่ามากมายเหลือคณานับท่ีเกิดข้ึนกับภาวะจิตใจ 

คนท�างาน	 ที่เห็นควรที่ผู้ถอดบทเรียนไม่อาจจะละเลยในการน�ามาเผยแพร ่

ลงในหนังสือเล่มนี้....	

 “ท�ามาแต่ลูกแถวรับหน้าที่จราจร	จนสอบสัญญาบัตรได้	ก็จับมาไม่รู้

เท่าไหร่	 จะออกใบสั่งแต่ละครั้งจะต้องเตือนทุกคร้ังว่าสวมหมวกนะจะได้ไม่

ถูกจับและปลอดภัย	ซึ่งจะไม่ค่อยมีปัญหา	แต่อย่าพูดมากไปสอนจะมีฟีดแบค 

กลับมาทันที	 จะสะท้อนว่ากฎหมายมี	 และท�าตามหน้าที่	 ก็ภูมิใจและรัก 
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ในงานนี้	 ท�าทุกอย่างทั้งครูห้านาทีให้ความรู้เด็กลูกเสือ	 จราจร	 เชื่อว่าคลิป 

เป็นสื่ออย่างดี	 ดูแล้วหวือหวา	 เด็กสนใจว่าชนแล้วจะเกิดอะไรขึ้น	 อย่างน้อย

ก็เพิ่มความตระหนักในการขับขี่แต่ละครั้ง	 อีกอย่างคือ	 ในครอบครัวต้อง 

สวมหมวกทุกคน	 ลูกๆ	 ที่ซ้อนท้ายก็ต้องสวมหมวก	 ลูกมีการเตือนว่าอย่าลืม 

สวม	เชื่อว่าพ่อแม่เป็นแบบอย่างลูกจะท�าตาม”
 

 “ผมประจ�าอยู ่ ท่ี 	 สภ.ราชกรูด	 ซึ่งเป ็นพื้นที่ที่ติดกับเขตเมือง 

และกะเปอร์	พอสองพื้นที่ท�าเข้มงวด	เราก็สบาย	ในความรู้สึกคิดว่ามาถูกทาง	

มีการวางคอนเซปต์ดีมาก	ภาคส่วนต่างๆ	 เห็นด้วยว่าต้องท�า	ท�าให้มีการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม	 จากการสังเกตคน400	 คนไม่เคยสวมหมวก	 เมื่อบรรยาย 

และเปิดดูคลิป	 พบว่า	 60%	 มีการสวมหมวก	 ส�าหรับความรู้สึก	 เหนื่อย

มาก	 เพราะมีจนท.จราจรสองคน	พื้นท่ีใหญ่พอสมควร	 ส�าหรับถนนใหญ่	 จะ

มีการสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น	 เห็นได้ชัดเจน	 เพราะภาพรวมท�าทั้งจังหวัด	 

แต่จะพบปัญหาในถนนสายรองยังไม่ใส่เพราะไปใกล้ๆ	 และยังไม่ได้เข้มงวด 

มากนัก	 จนท.มีไม่เพียงพอ	ท�างานหนัก	 แต่ไม่เป็นไร	 ต้องอดทน	 มีความสุข 

เมื่อเห็นเค้าใส่หมวกผ่านไป	 การจับกุมไม่เน้นเท่าไหร่	 แต่จะเน้นการ

ประชาสัมพันธ์พูดคุยให้เข้าใจและรู้สึกว่าอันตราย	 หากคร้ังแรกใส่	 คร้ังท่ีสอง 

ก็จะใส่	 ก็ยังมีบ้างที่ยังหลบด่านก็จะจับกุม	 แต่นิสัยคนไทยมีความอาย	 

เตือนทุกวันก็ต้องใส่เป็นปกติวิสัยใส่ตลอด”



63ถอดบทเรียนการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย ต�ารวจภูธร ภาค 8

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
 

 “มุง่สูก่ำรเป็นศนูย์กลำงขนส่งสนิค้ำ ศนูย์กลำงกำรเกษตรครบวงจร

และผู้น�ำกำรท่องเที่ยวเชิงกำรท่องเที่ยวคุณภำพที่ยั่งยืนในภูมิภำค”	 เป็น 

วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 จังหวัดที่มีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่มากท่ีสุด 

ในภาคใต้และมากเป็นอันดับ	 6	 ของประเทศไทย	 และมีประชากรหนาแน่น

อันดับ	59	ของประเทศ

 จงัหวดัสรุำษฎร์ธำน ีตัง้อยูภ่าคใต้ตอนบนฝ่ังตะวนัออก	อยูใ่นบริเวณ

รอบอ่าวบ้านดอนทางฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย	 มีพื้นที่รวมประมาณ	

12,891.4	 ตารางกิโลเมตร	 หรือ	 8,057,125	 ไร่	 ลักษณะภูมิประเทศเป็น 

ภูเขาประมาณ	 49%	 ของพื้นที่ทั้งหมด	 มีเทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือ

ใต้ของพื้นที่จังหวัด	 ลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดลุ่มน�้าท่ีไหลลงสู่อ่าวไทย	 

14	 ลุ ่มน�้า	 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะภูมิประเทศ	 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ได้ดังนี้

	 1.	ภูมิประเทศเป็นที่สูงกระทั่งภูเขาสลับซับซ้อน	 ได้แก่	 พื้นที่ในเขต

อ�าเภอคีรรีฐันิคม		พระแสง	ท่าฉาง	ไชยา	ท่าชนะ	เวยีงสระ	ชยับรุ	ีและกิง่อ�าเภอ

วิภาวดี

	 2.	ภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล	 	 ได้แก่	 พ้ืนที่อ�าเภอเมืองและ

พุนพิน

	 3.	ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงด้านตะวันออก	ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอดอนสัก		

กาญจนดิษฐ์		เวียงสระ	และบ้านนาสาร

	 4.	ภูมิประเทศเป็นเกาะในอ่าวไทย	 ได้แก่	 พื้นที่อ�าเภอเกาะสมุย		

เกาะพะงัน		หมู่เกาะอ่างทองและเกาะบริวาร	รวม	42	เกาะ

	 อาณาเขตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ด ้านเหนือ	 ติดกับจังหวัด

ระนอง	 จังหวัดชุมพร	 และอ่าวไทยด้านใต้	 ติดกับจังหวัดกระบี่และจังหวัด

นครศรีธรรมราชด้านตะวันออก	 ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและอ่าวไทย
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ด้านตะวนัตก	ตดิกบัจงัหวดัพงังาโดยทะเลฝ่ังอ่าวไทยนัน้มชีายฝ่ังยาวประมาณ	

156	กิโลเมตร	มีเกาะที่อยู่ภายใต้เขตการปกครองของจังหวัด	ได้แก่	เกาะสมุย	

เกาะพะงัน	 และหมู่เกาะอ่างทอง	 ซึ่งมีเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย	 จึงได้ชื่อว่า

เมืองร้อยเกาะ	เช่น	เกาะนางยวน	เกาะวัวตาหลับ	เกาะแม่เกาะ

	 จังหวัดสุราษฎร์ธานีแบ่งการปกครองออกเป็น	18	อ�าเภอ	1	กิ่งอ�าเภอ	

131	ต�าบล	1,061	หมู่บ้าน		มีการปกครองท้องถิ่น	3	รูปแบบ	ได้แก่		เทศบาล	

24	 แห่ง	 (เทศบาลเมือง	 3	 แห่ง	 เทศบาลต�าบล	 21	 แห่ง)	 องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด	1	แห่ง	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	113	แห่ง		จ�านวนประชากร	

พ.ศ.2559	จาก	Wikipedia	พบว่ามี	1,050,913	คน	 	 เป็นอันดับที่	 20	ของ

ประเทศ		มีความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่	81.20	คน/ตร.กม.	เป็นอันดับ

ที่	59	ของประเทศ

	 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครทางรถยนต์

ประมาณ	 645	 กิโลเมตรใช้เส้นทางสายพุทธมณฑล-นครปฐม-เพชรบุร	ี 

หรือเส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ	 (หมายเลข	 35)	 และแยกที่	 อ.ปากท่อเข้า

ทางหลวงหมายเลข	 4	 จนถึงจังหวัดชุมพร	 (สี่แยกปฐมพร)	 เข้าทางหลวง

หมายเลข	41	จนถึงหมายเลข	401	(สามแยกหนองขรี)	เข้าสู่ตัวเมือง	และยัง

เป็นศูนย์กลางในการเดินทางระหว่างจังหวัดในภาคใต้	 อาทิ	 นครศรีธรรมราช		

สงขลา	(อ.หาดใหญ่)	ชุมพร	ระนอง	กระบี่	พังงา	และภูเก็ต		นอกจากนี้ยังมีการ

เดินทางโดยรถไฟ			ทางเรือ		และยังมีสนามบินถึง	2	แห่ง	ได้แก่	ท่าอากาศยาน

นานาชาตสิรุาษฎร์ธาน	ี		และท่าอากาศยานนานาชาตสิมยุ			เหล่านีค้อืศกัยภาพ

ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้า

	 เหล่านี้คือข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีเป็นความเส่ียง 

ในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 	 ซ่ึงส่งผลให้ในปี	 2558	

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ติดอันดับจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 

แสนคนสูงสุดจากการบาดเจ็บ	เป็นอันดับที่	8	ของประเทศและอันดับที่	1	ของ

ภาคใต้		(ข้อมูลจากส�านักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข)
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ข้อมูลอุบัติเหตุกำรจรำจรทำงบกและควำมเสียหำย พ.ศ.2554-2558
  

อุบัติเหตุจรำจรทำงบก 2554 2555 2556 2557 2558

จ�ำนวนอุบัติเหตุ (แห่ง) 1,298 869 767 674 546

จ�ำนวนคนตำยและบำดเจ็บ (รำย)

		-	ตาย

		-	บาดเจ็บ

826

243

583

621

166

455

435

137

298

435

143

292

351

129

222

สำเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ

ขบัรถเรว็เกนิอตัราทีก่ฎหมายก�าหนด

ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด

ฝ่าฝืนป้ายหยุด

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

บรรทุกเกินพิกัด

ขับรถไม่ช�านาญ

อุปกรณ์ช�ารุด

เมาสุรา

หลับใน

อื่นๆ	

292

157

6

28

-

21

212

50

10

342

232

143

1

9

-

81

330

8

11

410

157

87

2

7

1

95

260

8

13

303

106

50

1

7

-

22

134

6

9

196

75

60

3

4

-

21

137

5

5

202

ทีม่ำ :	ต�ารวจภธูรจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีเผยแพร่ในรายงานสถติจิงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีปี	2559

	 นอกจากนี้	 หากพิจารณาถึงอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี ่

รถจักรยานยนต์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 พบว่ามีอัตราการสวมหมวกนิรภัย 

อยู่ในระดับต�่า	 (ไม่ถึง	 40%)	 	 ท้ังผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร	 โดยพบว่าจากข้อมูล 

ต้ังแต่ปี	 2555	 ถึง	 2557	 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอัตราการสวมหมวกนิรภัย 

น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศและของภาคใต้	 ที่ส�าคัญจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยังไม่เคยมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยมากเกินกว่าร้อยละ	40
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ข้อมูลกำรสวมหมวกนิรภัย พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ผู้ขับขี่และ

ผู้โดยสำร

สุรำษฎร์ธำนี 31 29 30

ภำคใต้ 39 37 38

ทั้งประเทศ 43 43 42

ผู้ขับขี่ สุรำษฎร์ธำนี 39 37 39

ภำคใต้ 49 47 44

ทั้งประเทศ 52 51 51

ผู้โดยสำร สุรำษฎร์ธำนี 11 9 10

ภำคใต้ 20 13 9

ประเทศ 14 19 19
 

 จากข้อมูลนี้เอง	 	 ท�าให้เห็นว่าการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการ 

สวมหมวกนิรภัยเป็นประเด็นที่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีควรจะให้ความส�าคัญ

และคุ้มค่าที่จะลงมือท�า

จุดเริ่มต้น ฐำนคิด หลักกำรท�ำงำน
	 จากการท่ีประเทศไทยประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็น	 

“วาระแห่งชาติ”	 ตั้งเป้าหมายที่จะลดการเสียชีวิตลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อถึง 

ปี	 2563	 มาตรการส�าคัญที่ต้องเร่งผลักดันเป็นอันดับแรกคือการใช้มาตรการ

องค์กรในการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์	 “สวมหมวก

นิรภัย	100	เปอร์เซ็นต์”	และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล		ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติได้จัดท�าโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย	

100	 เปอร์เซ็นต์	 	 ในปี2554-2557	 เป็นระยะเวลา	 4	ปี	 และต่อมารัฐบาลได ้

ขยายเวลาการรณรงค์ออกไปอีก	 4	 ปี	 คือปี	 2557-2560	 ซึ่งขณะนี้อยู ่ 

ระหว่างการด�าเนินการ

อัต
รำ

กำ
รส

วม
หม

วก
นิร

ภัย
 (ร

้อย
ละ

)
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	 ส�าหรับในภาคใต้ต�ารวจภูธรภาค	 8	 	 ได้มีนโยบายให้ท�าโครงการ  

“ภาค 8 ปลอดภัย ทุกวัน  ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้

ซ้อนท้าย”	โดยถอืแนวทางตามโครงการของต�ารวจภธูรจงัหวดันครศรธีรรมราช

เป็นรูปแบบ	(ภาค	8		โมเดล)			เมื่อได้รับนโยบายมาแล้ว			จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย	พล.พล.ต.ต.อภิชาต ิ บญุศรโีรจน์  ผบก.ภ.จว.สรุาษฎร์ธาน ี	ได้ขบัเคลือ่น

ต่อโดยการจัดท�าโครงการ	“สุรำษฎร์ธำนีขับขี่ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวม

หมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสำรหรือซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์” 

มีหลักการท�างานใช้การขับเคลื่อนโดยการใช้มาตรการองค์กรเช่นเดียว 

กับที่ประสบความส�าเร็จในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้ว	 มีครูแม่ไก่	 

(ต�ารวจที่ผ่านการอบรม)		เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน

ต้นทุนเดิมก่อนเริ่มโครงกำร
	 จากนโยบายของประเทศที่ให้ด�าเนินการทศวรรษแห่งความปลอดภัย

ทางถนน	ระหว่างปี	พ.ศ.	2554	-	2563			โดยมีเป้าหมายตามมาตรฐานสากล

คือ	อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยลดลงครึ่งหนึ่ง	หรือใน

อตัราทีต่�่ากวา่	10	คนต่อประชากรหนึง่แสนคน		ส่งผลให้เกดิการเคลื่อนไหวใน

ภาคส่วนต่างๆทีเ่กีย่วข้อง		โดยจงัหวดัสรุาษฎร์ธานทีีพ่บว่าสถานการณ์อบุตัเิหตุ

ของจังหวดัสรุาษฎร์ธานตีดิอนัดบัอตัราการเสยีชวีติต่อประชากรแสนคนสงูสดุ

จากการบาดเจ็บ		เป็นอันดับที่	8		ของประเทศและอันดับที่	1	ของภาคใต้	ใน

ปี	2558			

	 นอกจากจะมีการด�าเนินการในการเฝ้าระวังช่วงเทศกาลปีใหม่และ

สงกรานต์ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากภาครัฐที่มีศูนย์อ�านวยการความ

ปลอดภัยทางถนน	 (ศปถ.)	 ซึ่งมีส�านักงานป้องกันและบรรเทา	 สาธารณภัย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 (ปภ.)	 เป็นผู้รับผิดชอบหลัก	 ยังมีการด�าเนินกิจกรรม

สนับสนุนการสวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง		อาทิ		



68 ถอดบทเรียนการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย ต�ารวจภูธร ภาค 8

	 -	สิงหาคม	 2557	 มีกิจกรรมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์กว่า	 

1,000	 คัน	 เพื่อเป็นการรณรงค์การสร้างเครือข่ายความปลอดภัย

ทางถนนระดับชุมชน	 และปลุกจิตส�านึกในการสวมหมวกนิรภัย	 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนการด�าเนินงานจากแผนงานป้องกันอุบัติเหตุ

จราจรระดับจังหวัด	 (สอจร.)	 ภาคใต้	 ภายใต้การสนับสนุนจาก

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 มีสถานี

ต�ารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีและคณะท�างานความปลอดภัยทาง

ถนนระดับจังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อน	 หลังจากรณรงค์แล้วมีการตั้ง

ด่านเพ่ือจบักมุผูฝ่้าฝืน	และให้บ�าเพญ็ประโยชน์แทนการเสยีค่าปรบั

	 -	โครงการความปลอดภัยทางถนนชุมชนน�าร่องหมวกนิรภัยร้อย

เปอร์เซ็นต์	 น�าร่องพื้นท่ีเขตเทศบาลนครเกาะสมุย	 ในปี	 2559		 

มีการเผยแพร่	 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ	 พร้อมทั้งบังคับ

ใช้กฎหมายส�าหรับผู ้ฝ ่าฝืน	 มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนและ 

นักท่องเท่ียวสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ 

เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต	 จากการเกิดอุบัติเหตุโครงการฯ 

ได้รับการสนับสนุนการด�าเนินงานจากแผนงานป้องกันอุบัติเหตุ

จราจรระดับจังหวัด	 (สอจร.)	 ภาคใต้	 ภายใต้การสนับสนุนจาก

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)		

	 -	ปีใหม่	 2560	 ต�ารวจจราจรเมืองสุราษฎร์ธานีได้ต้ังจุดตรวจการ

สวมหมวกนิรภัยภายใต้โครงการพี่ห่วงน้อง	ครั้งที่	1	โดยไม่ปรับแต่ 

แจกหมวกนิรภัยให้ผู้กระท�าผิดเป็นของขวัญปีใหม่			

 

	 เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างโครงการท่ีสนับสนุนสร้างเสริมการสวม 

หมวกนิรภัยให้กับคนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 แต่ยังไม่สามารถกระตุ้น

ให้เกิดการสสวมหมวกนิรภัยอย่างสม�่าเสมอ	 หรือเพิ่มอัตราการสวมหมวก

นิรภัยให้กับประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้	 แต่ก็เป็นการสร้างรากฐาน
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การท�างานร่วมกันของภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่	 รวมถึง

สร้างประสบการณ์การท�างานรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยให้กับต�ารวจ	 และ 

ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วย

สุรำษฎร์ธำนีปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%
	 โครงการสรุาษฎร์ธานปีลอดภัย		ทุกวนั	ทุกวยั	สวมหมวกนริภยั	100%	

ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์	 	 เป็นโครงการท่ีทาง

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดท�าขึ้นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายภาค	8	ปลอดภัย	ทุก

วัน		ทุกวัย	สวมหมวกนิรภัย	100%	ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายโดยมีวัตถุประสงค์

	 1.	เพ่ือลดจ�านวนจากการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตของผู้ขับขี่ 

และผู้โดยสาร	(ซ้อนท้าย)	จากการใช้รถจักรยานยนต์

	 2.	มุ ่งเน้นด�าเนินการยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญและกระท�าไปพร้อมกัน	 

คือ	 การประชาสัมพันธ์	 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ	 มาตรการทางสังคม	 

มาตรการทางการปกครอง	การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

	 3.	เพื่อผลักดันมาตรการองค์กรเข้าสู่โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ	

เอกชน	ท้องถิ่น	ชุมชน

	 4.	เพื่อสนับสนุนตามโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย	 100		

เปอร์เซ็นต์ให้ต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล

	 5.	เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย 

ในผู้ขับขี่		และผู้โดยสาร	อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 6.	เพื่อสร ้างความตระหนักและเห็นความส�าคัญของการใช ้ 

หมวกนิรภัยและเกิดพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในประชาชน

	 การด�าเนินงานมีต�ารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแกนน�าหลัก 

ในการด�าเนินโครงการ	 ใช้รูปแบบการด�าเนินงานเช่นเดียวกับจังหวัด

นครศรีธรรมราชท่ีประสบความส�าเร็จมาแล้ว	 	 โดยการใช้เครื่องมือ	 MOU		 

เข้ามามีส่วนในการผลักดันสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในชุมชน	 พร้อมๆกับ
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การกวดขัน	บังคับใช้กฎหมาย		มีกระบวนการและกิจกรรมด�าเนินการ	ดังนี้

	 ขั้นที่	1		การเตรียมการ		ใช้เวลา	1	เดือน	ตั้งแต่วันที่	1	-	30	เมษายน	

2559		

	 ขั้นที	่2	 การด�าเนินมาตรการ	 แบ่งออกเป็น	 2	 ช่วง	 ได้แก่	 การ

ประชาสัมพันธ์	และการบังคับใช้กฎหมาย		โดยมีระยะเวลาด�าเนินการ	8	เดือน		

ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2559	ถึง	31	ธันวาคม	2559	

	 ขั้นที่	3	 การประเมินผล		ระยะเวลา	8	เดือน	ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	

2559	ถึง	31	ธันวาคม	2559

	 เครื่องมือท่ีส�าคัญในการด�าเนินงาน	 คือ	 การประชาสัมพันธ์และ 

การท�าบันทึกข้อตกลง	(Memorandum	of	Understanding	:	MOU)			

เป้ำหมำยของโครงกำร
	 โครงการสุราษฎร์ธานีปลอดภัย	 	 ทุกวัน	 ทุกวัย	 สวมหมวกนิรภัย	

100%	ทัง้ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารหรอืผูซ้้อนท้ายรถจกัรยานยนต์ด�าเนนิการในทกุ

พื้นที่ทุกอ�าเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี			โดยมีผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด

สุราษฎร์ธานี	 	 และรองผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ท่ีควบคุม

งานจราจร	พร้อมเจ้าหน้าทีต่�ารวจเป็นแกนน�าหลกัในการขบัเคล่ือนโครงการฯ	

ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทั้ง	4	ภาคส่วน	ประกอบด้วย	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	 

ภาคท้องถิ่น	 และชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ	 เป็นภาคีเครือข่ายร่วมกัน 

ซึ่งมเีป้าหมายในการด�าเนินการ	ดังนี้

	 1.	ผู ้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย	 เพิ่มขึ้น 

อย่างน้อย	40	เปอร์เซ็นต์ในแต่ละปี

	 2.	จ�านวนผู้บาดเจ็บ	 เสียชีวิตของผู้ขับขี่และผู้โดยสารจากการใช ้

รถจักรยานยนต์ลดลง

	 3.	เพิม่ประสทิธภิาพและสร้างความเสมอภาคในการบงัคบัใช้กฎหมาย

	 4.	ปลูกฝังจิตส�านึกเพื่อสร้างพฤติกรรมการขับขี่และซ้อนท้ายรถ

จักรยานยนต์
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กิจกรรมของโครงกำร
	 การด�าเนินงานของโครงการเป็นการเดินตามรอยความส�าเร็จของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช		โดยการใช้เครื่องมือ	MOU		เข้ามามีส่วนในการผลัก

ดันสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในชุมชน	พร้อมๆกับการกวดขัน	 บังคับใช้

กฎหมาย			มีกระบวนการและกิจกรรมด�าเนินการ	ดังนี้

 1. ขั้นเตรียมกำร	 1	 เดือน	 	 ระหว่างวันที่	 1-30	 เมษายน	 2559	 

เป็นการเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วนตั้งแต่การแต่งตั้งคณะท�างานใน

ระดับต�ารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 	 และมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

ให้ชัดเจน

	 เตรียมความพร้อมให้กับต�ารวจในท้องท่ี	 ผู้ท่ีต้องท�าหน้าท่ีเชื่อม

ประสานกับ	 4	 ภาคส่วนของสังคม	 	 โดยคัดเลือกเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่มีหน้าที ่

รับผิดชอบด้านการจราจรของแต่ละสถานีหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจราจร

แห่งละ	 5	 ท่าน	 	 เข้าร่วมอบรมเพื่อให้กลายเป็น	 “ครูแม่ไก่”	 ที่จะเป็นกลไก 

ขับเคลื่อนในพื้นที่อ�าเภอ		ต�าบล		

	 ครูแม่ไก่เหล่านี้จะได้รับการอบรมเพิ่มศักยภาพตามแบบอย่างที่

ประสบความส�าเรจ็มาแล้วของนครศรธีรรมราช	โดยกองบญัชาการต�ารวจภธูร

ภาค	8	เป็นผู้รับผิดชอบในการอบรม	ครูแม่ไก่เหล่านี้เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ 

กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับการจราจรอยู่แล้ว	 การอบรมเป็นการเพิ่มเติมข้อมูล 

เกี่ยวกับสถิติการบาดเจ็บทางถนนของจังหวัด	 ของประเทศ	 และของโลก	 

พร้อมทั้งให้เทคนิคการสอน	 การถ่ายทอด	 การสร้างแรงจูงใจ	 โดยมีเป้าหมาย 

ให้ครูแม่ไก ่เหล่านี้ไปท�าหน้าที่ เป ็นวิทยากร	 สื่อสารให้ความรู ้ 	 สร ้าง 

ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ผู ้ขับขี่และผู ้ซ ้อนท้าย 

สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง	 เกิดเป็นมาตรการของชุมชนหรือองค์กร	 พร้อมทั้ง 

จัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางการท�าบันทึกข้อตกลง	 (Memorandum	

of	Understanding	:	MOU	)	กับหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	

ภาคท้องถิ่น	และภาคชุมชน
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	 เมื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับครูแม่ไก่แล้ว	 ยังให้เครื่องมือที่จะน�า

ไปสื่อสารในพื้นที่	 	 ได้แก่	 CD	หนังสั้นเกี่ยวกับสถานการณ์	 ความรุนแรงผลก

ระทบจากอุบัติเหตุ	และคู่มือการอบรมให้ความรู้ซึ่งแต่ละพื้นที่	(สภ.)	สามารถ 

น�าไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของตัวเองได้

	 พร้อมทั้งเตรียมการประชาสัมพันธ์โดยเชิญผู ้ว ่าราชการจังหวัด 

และหัวหน้าส่วนราชการทั้ง	4	ภาคส่วนร่วมถ่ายโปสเตอร์เพื่อเป็นพรีเซ็นเตอร์

ให้กับโครงการ

 2. ขั้นกำรด�ำเนินมำตรกำร	 แบ่งออกเป็น	 2	 ช่วง	 ช่วงแรกเป็นการ

ประชาสัมพันธ์และช่วงที่สองเป็นช่วงการบังคับใช้กฎหมาย

	 	 2.1	กำรประชำสัมพันธ์ ใช้เวลา	4	เดือน	ตั้งแต่	1	พ.ค.	–	31	ส.ค.	

59	ในระยะน้ีเป็นการเริม่ต้นด�าเนนิงานโดยเน้นหนกัไปทีก่ารประชาสมัพนัธ์ผ่าน

ทางช่องทางต่างๆ	เพือ่ให้เหน็ถงึความส�าคญัของการสวมหมวกนริภยั	พร้อมทัง้

ท�า	MOU		ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	

	 	 การประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆในจังหวัด	 อาทิ	 การ

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในจุดต่างๆ	 	 การออกสื่อวิทยุ	 การท�ารถแห่ติดป้าย

ประชาสมัพนัธ์ไปตามชมุชน	การจดักจิกรรมรณรงค์ตามแหล่งชมุชน	ห้างสรรพ

สินค้า	โรงภาพยนตร์	 	 	การเข้าไปให้ความรู้ในสถานศึกษา	(โรงเรียน	อาชีวะ)	

และยังได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง	social	network	ช่องทางต่างๆ	ไม่ว่า

จะเป็น	Line		Face	book		และ	YouTube

	 	 ป้ายประชาสัมพันธ์นอกจากจะมีป้ายท่ีมีผู ้ว ่าราชการจังหวัด 

และผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพรีเซ็นเตอร์แล้ว	 ยังให้

หัวหน้าหน่วยงานหรือชุมชนมาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์อีกด้วย

	 	 การลงนามท�าข้อตกลงมาตรการองค์กรในระดับจังหวัดและ 

ระดับอ�าเภอ	 ในระดับจังหวัดได้ท�าความเข้าใจกับผู ้บริหารระดับสูงของ 

จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ศาล	 อัยการ	 สาธารณสุขจังหวัด	
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มหาวิทยาลัย	 ทหาร	 ผู ้น�าทางศาสนา	 ถึงรายละเอียดและเป้าหมายของ 

โครงการ	 พร้อมทั้งร่วมกันด�าเนินงานขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว	 และ 

ได้มีการลงนาม	MOU	 เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างต�ารวจภูธรจังหวัด

สุราษฎร์ธานีกับหน่วยงานต่างๆในวันท่ี	 23	 เมษายน	 2559	 โดยได้รับเกียรติ

จากผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธาน

	 ส�าหรับในแต่ละอ�าเภอ	 สถานีต�ารวจภูธรแต่ละแห่งด�าเนินการ 

จัดท�า	 MOU	 กับนายอ�าเภอ	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 

องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน	 (อบต.	 เทศบาล)และผู้น�าชุมชนพร้อมทั้งอบรม 

และประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ		

  2.2 กำรบังคับใช้กฎหมำยใช้เวลำ	4	เดือน	(	1	ก.ย.	59	–	31	ธ.ค.

59)	ตามข้อตกลงใน	MOU	ก�าหนดให้ในช่วงดังกล่าว	เน้นหนักไปที่การบังคับ

ใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่		ส�าหรับผู้โดยสารระยะนี้จะเป็นการจับและให้เข้าอบรม		

โดยมีรายละเอียดคือ	

	 	 	 •	 กรณีผู ้ขับขี่คนเดียวจะถูกลงโทษปรับตามอัตราโทษที่

กฎหมายก�าหนดขั้นสูงสุดสถานเดียว	คือ	500	บาท

	 	 	 •	 ส่วนผูโ้ดยสารหรอืผูซ้้อนท้ายทีไ่ม่ได้สวมหมวกนริภยัจะต้อง

ถูกจับ		ให้ใบนัดอบรมวินัยจราจรเพื่อไปเข้าอบรมโดยการ

ชมภาพยนตร์เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	 ที่สถานี

ต�ารวจ

	 	 	 •	 กรณีผู้กระท�าความผิดไม่สวมหมวกนิรภัย	 ทั้งคนขับคน

ซ้อน	เป็นบุคคลในองค์กรที่ลงนามใน	MOU		ให้ด�าเนินการ

ส่งรายชื่อบุคคลดังกล่าวไปยังองค์กรต้นสังกัด	 เพ่ือด�าเนิน

การมาตรการทางการปกครองของแต่ละหน่วยงาน	 และ

ให้หัวหน้าองค์กรนั้นส่งผลการด�าเนินการต่อผู้กระท�าผิด 

ดังกล่าวมายังสถานีต�ารวจอีกครั้งเพื่อบันทึกเป็นข้อมูล

	 	 	 •	 ใช้ระบบ	CCTV	ควบคมุการกระท�าผดิ	ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร
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	 	 	 •	 ตั้งกลุ่ม	 Line	 ของโครงการฯ	 ระดับภูธรจังหวัด	 จังหวัด	

สถานีต�ารวจภูธร	เพื่อการขับเคลื่อนโครงการฯ
 

 หลังจากครบ	 4	 เดือน	 ก�าหนดตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2560	 

เป็นต้นไป	 	 หากมีผู ้กระท�าผิด	 ไม่สวมหมวกนิรภัยจะจับ/ปรับ	 ท้ังผู้ขับข่ี 

และผู ้โดยสารหรือผู ้ซ้อนท้ายท่ีกระท�าผิดจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย 

ในอัตราสูงสุด

 3. กำรประเมินผล	 ด�าเนินการประเมินผลโดยการท�าการส�ารวจ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�าเนินโครงการ	 โดยมีส�านักงานส่งเสริม 

และสนับสนุนวิชาการ	 11	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์เป็นผู้ด�าเนินการ

	 การส�ารวจความคิดเห็นด�าเนินการทั้ง	 19	 อ�าเภอของจังหวัด

สุราษฎร์ธานี	 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม	 (Cluster	 Sampling)	

และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 เก็บรวบรวมข้อมูล 

ด้วยวิธีลงพื้นที่ภาคสนาม

ผลลัพธ์กำรเปลี่ยนแปลง
	 ผลจากการด�าเนินโครงการ	 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด

สุราษฎร์ธานี		ดังนี้

	 1.	มกีารท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื(MOU)	กบัหน่วยงาน/องค์กร	

ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคท้องถิ่น	และภาคชุมชน	รวมจ�านวน	1,635	แห่ง

แบ่งออกเป็นหน่วยงานราชการ	620	แห่ง	เอกชน	130	แห่ง	หน่วยงานท้องถิ่น	 

235	แห่ง		และชุมชน	650	แห่ง	

	 2.	 มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ	 เอกชน	 ท้องถิ่นและชุมชน

เข้าร่วมอบรมเรียนรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน	 และเป้าหมายของ 

โครงการจ�านวน	 254,300	 คน	 แบ่งเป็น	 หน่วยงานราชการ	 139,850	 คน	 

เอกชน	27,514	คน	หน่วยงานท้องถิ่น	47,300	คน	และชุมชน	39,636	คน
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	 3.	การด�าเนินการบังคับใช้กฎหมาย	 ระหว่างวันที่	 1	 กันยายน	 -	 

31	ธันวาคม	2559	พบว่ามีการจับกุมผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย	18,579	คน	 

จับผู ้ซ ้อนท้ายที่ไม่สวมหมวกนิรภัยและน�ามาเข้าอบรมปรับพฤติกรรม	 

2,291	คน

	 4.	ผลการส�ารวจพบว่า	 จาก	 1,900	 ตัวอย่าง	 มีถึง	 95.11%	 ที่

รับทราบว่ามีโครงการรณรงค์สุราษฎร์ธานีปลอดภัย	 ทุกวัน	 ทุกวัย	 สวม

หมวกนิรภัย	 100%	 ท่ีส�าคัญมีถึง	 64.89%	 ท่ีตอบว่าสวมหมวกนิรภัยเนื่อง 

มาจากสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้

	 5.	ผลจากการส�ารวจระบุว่า	 แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เป็นช่องทาง 

ที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด	 นอกจากนี้การรณรงค์โดยให้ผู้น�าในชุมชนหรือองค์กร 

ท�าเป็นแบบอย่างให้คนปฏิบัติตามก็เป็นแรงจูงใจในการสวมหมวกนิรภัย

จุดเด่นที่เกิดขึ้น
	 1.	มีการท�า	MOU	ในแต่ละระดับ	ได้แก่

	 	 -	 ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด	(ในนาม	สภ.ทุกอ�าเภอ)	ท�ากับ	ผู้

ว่าราชการจงัหวดั	(ในนามหน่วยงานรฐัของจงัหวดั)	หวัหน้าส่วน

ราชการระดบัจงัหวดั		องค์การบรหิารส่วนจังหวดั	และผู้น�าระดับ

จังหวัด

	 	 -	 ผู้ก�ากับของแต่ละสถานีต�ารวจ	ท�ากับหน่วยงานทั้ง	4	ภาคส่วน

ในอ�าเภอ	 ได้แก่	 ส่วนราชาการ	 ภาคเอกชน	ภาคท้องถิ่น	 และ

ชุมชน	ส่งผลให้เกิดการรับรู้ถึงการมีโครงการและเป้าหมายของ

โครงการในทุกระดับ

	 2.	การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโดยใช้พรีเซ็นเตอร์เป็นผู้น�าในองค์กร

หรือชุมชน	 ไม่ว่าจะเป็น	 ผู้บังคับการต�ารวจกับผู้ว่าราชการจังหวัด	 ผู้อ�านวย

การโรงพยาบาลกบัเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาล	อธกิารบดีกบันกัศกึษา	ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนกับนักเรียน		ท�าให้เกิดความสนใจและกระตุ้นในการปฏิบัติตาม
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	 3.	 เมื่อมีการเปลี่ยนผู ้บริหารก็มีการเชิญผู้บริหารคนใหม่มาเป็น

พรีเซ็นเตอร์และเปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์

ปัจจัยเงื่อนไขควำมส�ำเร็จ  

	 1.	การมีนโยบายที่ชัดเจนของต�ารวจภูธรภาค	8		ท�าให้เกิดความง่าย

ในการน�าสู่การปฏิบัติของพื้นที่

	 2.	ผูบ้งัคบับัญชา	สัง่การ	เน้นย�า้ก�าชับการปฏบิตักิารด�าเนนิโครงการฯ	

อย่างต่อเน่ือง	 โดยการก�าหนด	 KPI	 และให้มีการรายงานรายงานประจ�าวัน 

อย่างต่อเนื่องในไลน์กลุ่ม	เช่น	การจับ	ปรับ	ว่ากล่าวตักเตือน	ซึ่งมีไม่น้อยกว่า

วันละ	20	ราย

ปัญหำอุปสรรค
	 1.	นโยบายรัฐบาล	 ยังไม่จริงจัง	 นอกจากนั้นผู้บริหารบางหน่วยงาน 

ยังไม่ให้ความส�าคัญ		มีการเปลี่ยนผู้บริหาร	ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่อง	

	 2.	กฎหมาย	 พรบ.จราจรยังไม่เข้มงวด	 บทลงโทษยังไม่ตรงกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน
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จังหวัดชุมพร

 จังหวัดชุมพรตั้งอยู่ตอนบนสุดของภาคใต้ระหว่างเส้นละติจูดที่	 10	

องศา	29	ลิปดาเหนือ	และเส้นลองติจูดที่	99	องศา	11	ลิปดาตะวันออก	จัด

ว่าเป็นประตสูู่ภาคใต้	(เมือ่ลงจากภาคกลาง)	มรีปูพืน้ทีเ่รยีวยาวตามแนวเหนอื-

ใต้	มีความยาวประมาณ	222	กิโลเมตรทิศเหนือเขตอ�าเภอท่าแซะและอ�าเภอ

ปะทวิตดิต่อกบัอ�าเภอบางสะพานน้อย	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ทศิใต้เขตอ�าเภอ

ละแม	และอ�าเภอพะโต๊ะ	ตดิต่อกบัอ�าเภอท่าชนะ	จังหวดัสุราษฎร์ธาน	ีทศิตะวนั

ออกเขตอ�าเภอปะทิว	อ�าเภอเมือง	อ�าเภอสวี	อ�าเภอทุ่งตะโก	อ�าเภอหลังสวน	 

และอ�าเภอละแม	ติดต่อกับอ่าวไทย	และทิศตะวันตกเขตอ�าเภอท่าแซะติดต่อ 

กับอ�าเภอกระบุรี	 จังหวัดระนอง	 และประเทศเมียนมาร์	 	 เขตอ�าเภอเมือง	 

อ�าเภอสวี	 อ�าเภอหลังสวน	 และอ�าเภอพะโต๊ะ	 ติดต่อกับอ�าเภอกระบุรี	 

อ�าเภอละอุ่น	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระนอง

	 สภาพพื้นท่ีท่ัวไปไม่มีภูเขาสูง	 เป็นท่ีราบลุ่ม	 มีแม่น�้าส�าคัญหลายสาย	

เช่น	แม่น�้าท่าตะเภา	ในอ�าเภอเมืองชุมพร	มีความยาว	33	กิโลเมตร	แม่น�้าสวี	

ในอ�าเภอสวี	มีความยาว	50	กิโลเมตร	และแม่น�้าหลังสวน	ในอ�าเภอหลังสวน	

มีความยาว	 100	 กิโลเมตร	 แม่น�้าทุกสายไหลลงสู่อ่าวไทย	 ในทะเลนอกฝั่ง 

ของจังหวัดชุมพร	 มีเกาะน้อยใหญ่เกือบ	 50	 เกาะรวมมีพ้ืนที่ทั้งหมด	 

3.75	ล้านไร่	หรือ		6,010.849	ตารางกิโลเมตร	มีพื้นที่มากเป็นอันดับ	4	ของ

ภาคใต้			

	 เน่ืองจากเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้	 ส่งผลให้จังหวัดชุมพรเป็น

ศูนย์กลางในการเดินทางไปสู่ภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย	 เส้นทาง

หลักของจังหวัดชุมพรเมื่อเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร	 คือทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข	 4	 (เพชรเกษม)	 เมื่อถึงชุมพรจะมีทางหลวงหมายเลข	 4	 

ผ่านแยกปฐมพรไปทางตะวันตกสู่จังหวัดระนอง	 พังงา	 ภูเก็ตและทางหลวง

หมายเลข	 41	 ผ่านชุมพรเลียบชายฝั่งตะวันออก	 ไปยังจังหวัด	 สุราษฎร์ธานี 
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และจังหวดัภาคใต้		ส�าหรับในตัวจังหวัดมถีนนเชือ่มโยงระหวา่งหมู่บ้าน-ต�าบล	

ในเขตอ�าเภอต่าง	 ๆ	 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส�านักงานทางหลวงชนบท

ชุมพร	จ�านวน	25	สายทาง	ระยะทางรวม		375.151	กม.	 เป็นถนนลาดยาง 

ตลอดสาย	 23	 สายทาง	 อีก	 2	 สายทาง	 จะเป็นถนนลาดยางและลูกรัง 

บางตอน	 	 คือ	 กม.71+100-บ้านพูนสุข	 อ.หลังสวน	 และสาย	 กม.494+960	

–	 บ้านเขาตาสุก	 อ.เมืองชุมพร	 ท้ังนี้เส้นทางทุกสายสามารถใช้ได้โดยสะดวก 

ทุกฤดูกาล	 	 ส่วนถนนท่ีตั้งอยู ่ในเขตปฏิรูปท่ีดินจะเป็นถนนลูกรังทั้งหมด 

กระจายอยู่ในอ�าเภอต่างๆ	อีกจ�านวน	127	สาย	รวมระยะทาง		540.824	กม. 

ส�าหรับสายทางที่ เหลือจะอยู ่ ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	และแขวงการทางชุมพร								

	 จังหวัดชุมพร	 แบ่งเขตการปกครอง	 เป็น	 8	 อ�าเภอ	 70	 ต�าบล	 

736	หมู่บ้าน	25	เทศบาล	(2	เทศบาลเมือง	13	เทศบาลต�าบล)	53	อบต.

	 ประชากรจังหวัดชุมพร	 มีอาชีพหลักคือ	 เกษตรกรรม	 จากรายงาน

ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งว่า	 

ในปี	พ.ศ.	 2552	จังหวัดชุมพรมีมูลค่า	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด	 (GPP)	 

ตามราคาประจ�าปีประมาณ	52,957	ล้านบาท	เป็นล�าดับที่	6	ของผลิตภัณฑ์ 

มวลรมภาคใต้มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน	 (Per	 capita	 GPP)	 ประมาณ	

104,809	บาทอาชีพที่ท�ารายได้ให้แก่จังหวัดชุมพรมากที่สุดคือเกษตรกรรม

	 จากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยปี	 2556	 พบว่า	 จังหวัดชุมพร 

มีจ�านวนรถจักรยานยนต์	 183,124	 คัน	 รถยนต์	 102,464	 คัน	 จากจ�านวน

ประชากร	498,294	คน		

	 เม่ือพิจารณาถึงข้อมูลอุบัติเหตุของจังหวัดชุมพร	 จากข้อมูลจ�านวน 

คดีอุบัติเหตุจราจรของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ตั้งแต่ปี	 2554-2558		 

จังหวัดชุมพรมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย	301.6	ครั้ง		
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คดีอุบัติเหตุ

จรำจร

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

จังหวัดชุมพร 320 270 314 290 314

ภาคใต้ 68,269 61,197 61,246 66,182 71,054
 

 เม่ือพิจารณาจากข้อมูลการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ของมูลนิธิไทยโรดส์	 และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัย 

ทางถนน	 ตั้งแต่ปี	 2556-2559	 พบว่ามีจ�านวนผู้เสียชีวิตลดลง	 แต่จ�านวน 

การเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ลดลง			

ประเภท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ทุพพลภาพ 2 4 6 9

บาดเจ็บ 1,789 1,582 1,699 1,828

เสียชีวิต 94 85 71 67

รวม 1,885 1,671 1,776 1,904
 

 เมือ่พจิารณาจากข้อมลูของส�านักงานสถิตแิห่งชาตทิีร่ายงานอตัราการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากร	100,000	คน		พบว่าจังหวัดชุมพร	

มีสถติกิารเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนสงูกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ	อตัราการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากร	100,000	คน

หน่วย พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

จังหวัดชุมพร	 29.114 30.002 27.429 21.199 19.065

ประเทศ	 16.87 16.82 15.47 13.57 11.30
 

 จากข้อมูลท�าให้เห็นแนวโน้มของจังหวัดชุมพร	 	 ที่พบว่าแม้จ�านวน 

การเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรอาจจะ 
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รุนแรงขึ้นส่งผลให้มีจ�านวนผู้เสียชีวิตมากขึ้น

	 ข้อมูลจากมูลนิธิไทยโรดส์	 และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ 

ความปลอดภัยทางถนน	ปี	 2556	 อัตราการสวมหมวกนิรภัยในจังหวัดชุมพร	

พบว่าในชุมชนเมืองมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู ้ขับขี่และผู ้โดยสาร 

มากกว่าชุมชนชนบท

ประเภทชุมชน
อัตรำกำรสวมหมวกนิรภัย (%)

ผู้ขับขี่ ผู้โดยสำร

ชุมชนเมือง 87 48

ชุมชนชนบท 20 5

จุดเริ่มต้น ฐำนคิด หลักกำรท�ำงำน
	 จากการท่ีประเทศไทยประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็น	 

“วาระแห่งชาติ”	 ตั้งเป้าหมายที่จะลดการเสียชีวิตลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อถึง 

ปี	2563	มาตรการส�าคัญที่ต้องเร่งผลักดันเป็นอันดับแรก	คือ	การใช้มาตรการ

องค์กรในการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์	 “สวมหมวก

นิรภัย	100	เปอร์เซ็นต์”	และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล	ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ	 ซึ่งได้จัดท�าโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย	

100	 เปอร์เซ็นต์	 	 ในปี	 2554-2557	 เป็นระยะเวลา	 4	 ปี	 และต่อมารัฐบาล 

ได้ขยายเวลาการรณรงค์ออกไปอีก	 4	 ปี	 คือปี	 2557-2560	 	 ซึ่งขณะนี้อยู่ 

ระหว่างการด�าเนินการ

	 ส�าหรบัในภาคใต้ต�ารวจภูธรภาค	8	ได้มนีโยบายให้ท�าโครงการ	“ภาค 8 

ปลอดภัย ทุกวัน  ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับข่ีและผู้ซ้อน

ท้าย”	 โดยถือแนวทางตามโครงการของต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นรูปแบบ	 (ภาค	 8	 	 โมเดล)	 เมื่อได้รับนโยบายมาแล้ว	 จังหวัดชุมพร

โดย	 พล.พล.ต.ต.สนธิชัย	 อาวัฒนกุลเทพ	 	 ผบก.ภ.จว.ชุมพร	 มอบหมายให	้	 
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พ.ต.อ.วิมล	 พิทักษ์บูรพา	 รอง	 ผบก.ภ.จว.ชุมพร	 จัดท�าโครงการ	 “ชุมพร

ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และ

ผู้โดยสำรหรือผู้ซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์”	ทั้ง	 8	อ�าเภอ	 	16	สถานีต�ารวจ

ภูธรด�าเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว	 	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชน 

ในพื้นที่สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น	50%		ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย

	 หลักการท�างานใช ้การขับเคลื่อนโดยการใช ้มาตรการองค์กร 

เช่นเดียวกับที่ประสบความส�าเร็จในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้ว	มีครูแม่ไก่	

(ต�ารวจที่ผ่านการอบรม)	เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน

ต้นทุนเดิมก่อนเริ่มโครงกำร
	 การด�าเนินงานสร้างความปลอดภัยทางถนนที่ผ่านมาของจังหวัด 

ชุมพร	 ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินงานภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก 

ภาครัฐ	 ไม่ว่าจะเป็นการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

ผ่านทางการด�าเนินงานของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	 (ศปถ.)	 

ท่ีมีส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 (ปภ.)	 เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก	 

เน้นการท�างานในช่วงเทศกาลมีเป้าหมายในการสร้างความปลอดภัย 

และอ�านวยความสะดวกในการเดนิทางแก่ประชาชน	การด�าเนนิการของจังหวดั

ชุมพร	 แบ่งออกเป็น	 2	 ช่วง	 ได้แก่	 ช่วงที่	 1	 การรณรงค์และเสริมสร้างวินัย		 

ช่วงที่	 2	 เป็นช่วงควบคุมเข้ม	 ที่มีทั้งมาตรการบังคับใช้กฎหมายและการ 

อ�านวยความสะดวกจราจร	 	 ซึ่งนอกจากจะท�าให้เกิดประสบการณ์การ

ท�างานแล้ว	 	 ยังได้สร้างเครือข่ายการท�างานด้านความปลอดภัยทางถนนขึ้น	 

ประกอบด้วย	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 แขวงการทางจังหวัดชุมพร	 

สถานีต�ารวจภูธรจังหวัดชุมพร	 พี่เลี้ยงแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ

จราจรทางถนนระดับจังหวัด	 (สอจร.)	 ชุมพร	 สาธารณสุขจังหวัดชุมพร	 

ขนส่งจังหวัดชุมพร	 ส�านักงานทางหลวงและส�านักงานทางหลวงชนบท	

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร		
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	 นอกจากนี้ยังมีการด�าเนินโครงการถนนแห่งรอยยิ้มแห่งที่ 	 3	 

ในภาคใต้	 โดยการสนับสนุนของบริษัทโตโยต้า	 ประเทศไทย	 ปรับปรุงถนน 

และเส้นทางจราจรบริเวณแยกปฐมพร	 ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมจราจร	

การจัดงานวันโลกร�าลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน	World	 Day	 of	

Remembrance	for	Road	Traffic	Victims	ประจ�าปี	2558	เพื่อรณรงค์ให้

ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	

และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยั	ตลอดจนร่วมกนัร�าลกึถงึผูป้ระสบอบุติัเหตุ	

และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบการลงนามบันทึกข้อตกลง	 มาตรการองค์กร	

ด้านการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	 100%	 โดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบ

ภัยจากรถ	 จ�ากัด	 ร่วมกับสถานศึกษา	 และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดชุมพร 

เหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนเดิมของการขับเคลื่อนการท�างานสร้างความปลอดภัย

ทางถนนในจังหวัดชุมพร

	 หากแต่จะเห็นได้ว่า	 ส่วนใหญ่งานดังกล่าวโดยเฉพาะการรณรงค์

สวมหมวกนิรภัยยังไม่ได้เข้าไปถึงหน่วยงานหรือประชาชนในพื้นที่ชนบท

อย่างชัดเจน	 ยังเน้นหนักเป็นเพียงการรณรงค์ไม่ได้มีมาตรการในการบังคับใช้

กฎหมายหรือใช้เจ้าหน้าที่ต�ารวจเป็นผู้ขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

ชุมพรปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%
	 โครงการชุมพรปลอดภัย	 ทุกวัน	 ทุกวัย	 สวมหมวกนิรภัย	 100%	 

ท้ังผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์	 เป็นโครงการที่ทาง

จังหวัดชุมพรจัดท�าขึ้นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายภาค	 8	 ปลอดภัย	 ทุกวัน		 

ทุกวัย	 สวมหมวกนิรภัย	 100%	 ท้ังผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนท้ายโดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตให้สูงข้ึนและลดระดับความสูญเสีย 

จากอุบัติเหตุจราจรให้ต�่าลง

	 การด�าเนินงานมีต�ารวจภูธรจังหวัดชุมพรเป็นแกนน�าหลักในการ

ด�าเนินโครงการ	ใช้รูปแบบการด�าเนินงานเช่นเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
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ที่ประสบความส�าเร็จมาแล้ว	 โดยการใช้เครื่องมือ	 MOU	 เข้ามามีส่วน 

ในการผลักดันสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในชุมชนพร้อมๆ	 กับการกวดขัน	

บังคับใช้กฎหมาย	มีกระบวนการและกิจกรรมด�าเนินการ	ดังนี้

 ระยะแรกเป็นมาตรการประชาสัมพันธ์	 ใช้เวลาเวลา	 4	 เดือน	 ต้ังแต่ 

วันที่	1	พฤษภาคม	2559	ถึง	31	สิงหาคม	2559

 ระยะที่สองมาตรการบังคับใช้กฎหมายใช้เวลา	 4	 เดือน	 ตั้งแต่วันที	่ 

1	 กันยายน	 2559	 ถึง	 31	 ธันวาคม	 2559	 และในวันที่	 1	 มกราคม	 2560	 

เป็นต้นไปจะเป็นมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	

	 เครื่องมือที่ส�าคัญในการด�าเนินงาน	 คือครูแม่ไก่และบันทึกข้อตกลง	

(Memorandum	of	Understanding	:	MOU)			

	 โครงการชุมพรปลอดภัย	 	 ทุกวัน	 ทุกวัย	 สวมหมวกนิรภัย	 100%	 

ท้ังผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารหรอืผูซ้้อนท้ายรถจกัรยานยนต์		นอกจากจะมตี�ารวจภธูร

เป็นแกนน�าหลักแล้ว	ยังมีเครือข่ายในจังหวัดชุมพรที่เข้ามามีส่วนร่วม		ได้แก่

	 •	ภาครัฐ		:	จังหวัดชุมพร		องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร	(อบต.	และเทศบาล)			

	 •	ภาคการศกึษา	:	เขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัชมุพร	ท้ังในระดับประถม

ศึกษา	มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

	 •	ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร	 เป็นหลัก 

ในการประสานความร่วมมือจากภาคีแต่ละหน่วยงาน	

	 •	โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

	 •	บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 สาขาชุมพรเป็นผู้ร่วม

ประชาสัมพันธ์สร้างกระแส	 และสนับสนุนหมวกในราคาต้นทุน	 

199	บาท

	 •	ส�านักงานขนส่งจังหวัดชุมพร

	 •	เอกชน	เช่น	มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์	หน่วยกู้ชีพกู้ภัยสายชล
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	 อย่างไรก็ตาม	 การด�าเนินงานโครงการดังกล่าวยังเป็นการด�าเนินงาน

โดยต�ารวจภูธรเป็นหลัก	และใช้งบประมาณการด�าเนินงานจากงบของต�ารวจ

เป้ำหมำยของโครงกำร
	 โครงการชุมพรปลอดภัย	 ทุกวัน	 ทุกวัย	 สวมหมวกนิรภัย	 100%	 

ท้ังผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์	 ด�าเนินการในทุกพ้ืนท่ี	

(ทุกสถานีต�ารวจ)	 ของต�ารวจภูธรจังหวัดชุมพร	 โดยมีผู ้บังคับการต�ารวจ

ภูธรจังหวัดชุมพร	 และรองผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดชุมพร	 ที่ควบคุม 

งานจราจร	 พร้อมเจ้าหน้าท่ีต�ารวจเป็นแกนน�าหลักในการขับเคลื่อนโครง

การฯ	 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการท้ัง	 4	 ภาคส่วน	 ประกอบด้วย	 ภาครัฐ	 

ภาคเอกชน	ภาคท้องถิน่	และชมุชนในพืน้ท่ีรบัผดิชอบ	เป็นภาคเีครอืข่ายร่วมกนั 

ซึ่งมีเป้าหมายในการด�าเนินการ	ดังนี้

	 5.	ผู ้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย	 เพิ่มขึ้น 

อย่างน้อย	40	เปอร์เซ็นต์

	 6.	จ�านวนผู้บาดเจ็บ	 เสียชีวิตของผู้ขับข่ีและผู้โดยสารจากการใช้รถ

จักรยานยนต์ลดลง

	 พร้อมทั้งก�าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน		ดังนี้	

	 1.	 เพื่อลดจ�านวนการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตของผู ้ขับขี่และ 

ผู้โดยสารจากการใช้รถจักรยานยนต์

	 2.	 เพื่อเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัย	 ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถ

จักรยานยนต์

	 3.	 เพื่อสนับสนุนตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย	 

100	เปอร์เซ็นต์ให้ต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล

	 4.	 เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยใน 

ผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 5.	 เพือ่สร้างความตระหนกัและเหน็ความส�าคญัของการใช้หมวกนริภยั
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กิจกรรมของโครงกำร
	 การด�าเนินงานของโครงการเป็นการเดินตามรอยความส�าเร็จของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 โดยการใช้เครื่องมือ	MOU	 เข้ามามีส่วนในการผลัก

ดันสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในชุมชน	พร้อมๆกับการกวดขัน	 บังคับใช ้

กฎหมาย		มีกระบวนการและกิจกรรมด�าเนินการ	ดังนี้

 1. ขั้นเตรียมกำร เป็นการเตรียมความพร้อมของต�ารวจในท้องท่ี	 

ที่ต้องท�าหน้าที่เช่ือมประสานกับ	 4	 ภาคส่วนของสังคม	 	 	 โดยให้เจ้าหน้าที่

ต�ารวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจราจรของแต่ละสถานีจ�านวน	5	คน	จาก	 

16	สถานี	 รวม	80	คน	 เข้าร่วมอบรมเพื่อให้กลายเป็น	“ครูแม่ไก่”	ที่จะเป็น

กลไกขับเคลื่อนในพื้นที่อ�าเภอ	ต�าบล		

	 ครูแม่ไก่เหล่านี้จะได้รับการอบรมเพิ่มศักยภาพตามแบบอย่างที่ 

ประสบความส�าเร็จมาแล้ว	 โดยกองบัญชาการต�ารวจภูธรภาค	 8	 เป็น 

ผู ้รับผิดชอบในการอบรม	 ครูแม่ไก่เหล่านี้เป็นผู ้ที่มีความรู ้เกี่ยวกับกฎ	 

ระเบียบ	 ข้อบังคับการจราจรอยู ่แล้ว	 การอบรมเป็นการเพิ่มเติมข้อมูล 

เกี่ยวกับสถิติการบาดเจ็บทางถนนของจังหวัด	 ของประเทศและของโลก	 

พร้อมทั้งให้เทคนิคการสอน	 การถ่ายทอด	 การสร้างแรงจูงใจ	 โดยมีเป้าหมาย

ให้ครูแม่ไก่เหล่านี้ไปท�าหน้าท่ีเป็นวิทยากร	 สื่อสารให้ความรู้	 สร้างความ

ตระหนกัในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมให้ผูข้บัขีแ่ละผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกนริภยั 

ทุกครั้ง	 	 เกิดเป็นมาตรการของชุมชนหรือองค์กร	 พร้อมทั้งจัดท�าเป็น 

ลายลักษณ์อักษรผ่านทางการท�าบันทึกข้อตกลง	 (Memorandum	 of	 

Understanding	 :	 MOU	 )	 กับหัวหน้าส่วนราชการท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 

ภาคท้องถิ่น	และภาคชุมชน

	 นอกจากการอบรมที่จัดโดยกองบัญชาการต�ารวจภูธรภาค	 8	 แล้ว	

ต�ารวจภูธรจังหวัดชุมพรยังได้จัดอบรมเพิ่มเติมโดยการเชิญผู ้เชี่ยวชาญ	 

ทีมวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ขนส่งจังหวัด	มาให้ความรู้เพิ่มเติม
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เพื่อให้ข้อมูลเฉพาะของจังหวัดชุมพร		

	 เมื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับครูแม่ไก่แล้ว	 ยังให้เครื่องมือที่จะ 

น�าไปสื่อสารในพื้นที่	 	 ได้แก่	 CD	 หนังสั้นเกี่ยวกับสถานการณ์	 ความรุนแรง 

ผลกระทบจากอุบัติเหตุ	 และคู่มือการอบรมให้ความรู้ซ่ึงแต่ละพื้นที่	 (สภ.)	

สามารถน�าไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของตัวเองได้

 2. กำรประชำสัมพันธ์และกำรจัดท�ำ MOU	ใช้เวลา	4	เดือน	ตั้งแต่	

1	 พ.ค.	 -	 31	 ส.ค.	 59	 ในระยะน้ีเป็นการเริ่มต้นด�าเนินงานโดยเน้นหนัก 

ไปที่การท�าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เห็นถึงความส�าคัญของการ 

สวมหมวกนิรภัย	พร้อมทั้งท�า	MOU	ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ		

	 ในระดับจังหวัดได้ท�าความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร	 (อบต.และเทศบาล)	 เขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดชุมพร	 ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร	 

โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์	 บริษัทกลางคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ	 

สาขาชุมพร	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดชุมพร	 มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์	 

หน่วยกู้ชีพกู้ภัยสายชล	 ถึงรายละเอียดและเป้าหมายของโครงการ	 พร้อมทั้ง 

ร่วมกันด�าเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว	 และได้มีการลงนาม	MOU	 

เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างต�ารวจภูธรจังหวัดชุมพรกับหน่วยงาน 

ต่างๆ	ในจังหวัด

	 ส�าหรับในแต่ละอ�าเภอ	 สถานีต�ารวจภูธรแต่ละแห่งจ�านวน	 16	 แห่ง 

ด�าเนินการจัดท�า	 MOU	 กับหัวหน้าส่วนราชการ	 ภาครัฐ	 เอกชน	 ผู้น�า

องค์กร	 และผู้น�าชุมชนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ	 บรรยาย

ให้ความรู ้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย	 โทษและผลของการไม่สวมหมวกนิรภัย 

โดยมีครูแม่ไก่เป็นผู้ด�าเนินการ
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	 นอกจากการท�า	 MOU	 การอบรมให้ความรู้แล้ว	 ยังมีการท�าป้าย

ประชาสัมพันธ์ติดตั้งทุกจุดทางแยก	 หรือทางเข้าออกบนเส้นทางหลัก	 และ 

ติดตั้งบนรถขับขี่ไปยังชุมชนต่างๆ	 เพื่อให้เห็นและเกิดการรับรู ้	 พร้อมทั้ง 

ใช้สื่อวิทยุทั้งวิทยุชุมชนและสถานีวิทยุประชาสัมพันธ์	 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

การสร้างความปลอดภัยทางถนน

 7. กำรบังคับใช้กฎหมำย	 ใช้เวลา	 4	 เดือน	 (1	 ก.ย.	 59	 –	 31	 ธ.ค.

59)ตามข้อตกลงใน	MOU	 ก�าหนดให้ในช่วงดังกล่าวเน้นหนักไปที่การบังคับ

ใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่		ส�าหรับผู้โดยสารระยะนี้จะเป็นการจับและให้เข้าอบรม		

โดยมีรายละเอียดคือ	

	 	 •	 กรณีผู้ขับขี่คนเดียว	จะถูกลงโทษปรับตามอัตราโทษที่กฎหมาย

ก�าหนดขั้นสูงสุดสถานเดียว	คือ	500	บาท

	 	 •	 กรณีผู ้ขับขี่ที่ยินยอมให้ผู ้โดยสารหรือผู ้ซ้อนท้ายโดยไม่สวม

หมวกนิรภัยโดยสารมาด้วย	 ผู ้ขับขี่จะถูกปรับสองเท่าสูงสุด 

ตามกฎหมาย	500	บาท	

	 	 •	 ส่วนผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยจะต้อง 

ถูกจับและปรับเวลาโดยเข ้ารับฟ ังการบรรยายเกี่ยวกับ 

การขับข่ีปลอดภัยและชมภาพยนตร์อุบัติเหตุอีก	 1	 ชั่วโมง	 

20	 นาที	 แล้วสถานีต�ารวจจะส่งรายชื่อบุคคลดังกล่าวไปยัง 

หน่วยงานที่สังกัด

	 	 •	 หากมีการกระท�าผิดซ�้าอีกก็จะถูกเพิ่มโทษสูงขึ้นตามล�าดับ						

	 	 •	 ส�าหรับผู้ที่ผิดนัดไม่ไปเข้ารับฟังค�าบรรยายและชมภาพยนตร์

ตามก�าหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรภายใน	7	วัน	จะถูกอายัด

ทะเบียนรถไปยังส�านักงานขนส่งจังหวัดชุมพร	 และจะถูกปรับ 

ในอัตราโทษสูงสุดตามที่กฎหมายก�าหนด

	 	 •	 อนึ่ง	 ผู ้กระท�าผิดที่ยินดีช�าระค่าปรับตามกฎหมายขั้นสูงสุด 
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ไม่ต้องเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยและชม

ภาพยนตร์อุบัติเหตุ

	 	 •	 หากเจ้าหน้าท่ีหรือข้าราชการในสังกัดถูกจับ	 หัวหน้าหน่วย 

ต้องก�าหนดโทษหรือมาตรการในทางปกครอง	 อาทิ	 ครั้งที่	 1	 

ลงบันทึกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร	 ครั้งที่	 2	 ไม่พิจารณา

ความดีความชอบประจ�าปี
 

 หลังจากครบ	4	เดือน	ก�าหนดตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2560	เป็นต้นไป 

หากมีผู้กระท�าผิด	 ไม่สวมหมวกนิรภัยจะจับ/ปรับ	 ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 

หรือผู้ซ้อนท้ายที่กระท�าผิดจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายในอัตราสูงสุด

ผลลัพธ์กำรเปลี่ยนแปลง
	 การด�าเนินโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับจังหวัดชุมพร 

ในด้านต่างๆ		อาทิ

	 1.	 เกิด	 “ครูแม่ไก่”	 จ�านวน	 80	 นายท่ีเป็นต�ารวจที่มีความรู้และมี

เทคนิคในการถ่ายทอด	 	 การสร้างแรงจูงใจ	 	 ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการสร้าง

ความเข้าใจในระดับอ�าเภอในการสร้างมาตรการร่วมกัน

	 2.	มกีารท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื(MOU)	กบัหน่วยงาน/องค์กร	

ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคท้องถิ่น	และภาคชุมชน	รวมจ�านวน	735	แหง่		แบ่ง

ออกเป็นหน่วยงานราชการ		395	แห่ง	เอกชน	98	แห่ง	หน่วยงานท้องถิ่น	60	

แห่ง		และชุมชน	182	แห่ง	

	 3.	มตีวัแทนจากหน่วยงานราชการ	เอกชน		ท้องถิน่และชมุชนเข้าร่วม

อบรมเรยีนรูเ้ก่ียวกบัความปลอดภยัทางถนน		กฎหมายเกีย่วกบัจราจร		รวมถงึ

เป้าหมายของโครงการจ�านวน	19,007	คนแบ่งเป็น	หน่วยงานราชการ		11,169	

คน	เอกชน	1,335	คน	หน่วยงานท้องถิ่น	2,059	คน		และชุมชน	4,404	คน

	 4.	การด�าเนินการบังคับใช้กฎหมาย	ระหว่างวันที่	 1	กันยายน	 -	 31	
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ธันวาคม	2559	พบว่ามีการจับกุมผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย	8,136	คน		จับ

ผู้ซ้อนท้ายที่ไม่สวมหมวกนิรภัยและน�ามาเข้าอบรมปรับพฤติกรรม	5,614		คน	

	 5.	การด�าเนินการบังคับใช้กฎหมาย	 ระหว่างวันที่	 1	 มกราคม	 -	 30	

เมษายน	2560	พบว่ามีการจับกุมผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย	5,079	คน		จับผู้

ซ้อนท้ายที่ไม่สวมหมวกนิรภัย	1,761		คน	

	 6.	มีจ�านวนผู้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น	 	 โดยดูจากสถิติการจับกุมที่มี

จ�านวนลดน้อยลงทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

จุดเด่นที่เกิดขึ้น
	 1.	มีการท�า	MOU		ในแต่ละระดับ		ได้แก่

	 	 -	 ผู้บังคับการจังหวัด	(ในนาม	สภ.ทุกอ�าเภอ)	ท�ากับ	ผู้ว่าราชการ 

	 	 	 จังหวัด	(ในนามหน่วยงานรัฐของจังหวัด)

	 	 -	 ผู้ว่าฯ	ท�ากับทุกหน่วยงาน	(หัวหน้าส่วนราชการ)

	 	 -	 ผู้ก�ากับ	ท�ากับนายอ�าเภอ	และนายกเทศมนตรี

	 	 ส่งผลให้เกิดการรับรู้ถึงการมีโครงการและเป้าหมายของโครงการ

ในทุกระดับ

	 2.	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร	หัวหน้าหน่วยงานที่เคยท�า	MOU	

แล้ว	 จะมีการเข้าไปท�าความเข้าใจใหม่กับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน 

คนใหม่	และท�า	MOU	ใหม่อีกครั้ง

	 3.	กลไกท่ีส�าคัญในการท�างานในพื้นท่ีคือ	 “ครูแม่ไก่”	 แต่ละสถานี

ต�ารวจภูธรมีวธิกีารท�างานทีป่รบัเปลีย่นตามบรบิทของพืน้ที่		พบเทคนคิวธิกีาร

ที่แตกต่างกันไป	ดังนี้
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สถำนีต�ำรวจ วิธีกำร/เทคนิค

สภ.หลังสวน		 -	เข้าพืน้ทีท่กุหมูบ้่าน	จดัอบรมให้ความรู	้ตัง้ด่านและจบัปรบั

คนกระท�าผดิไม่สวมหมวกให้มาเข้าอบรมรบัความรู	้ชดุละ	

100	คน	มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทุกวัน	

-	 ตั้งชุดเฉพาะกิจในชั่วโมงเร่งด่วน	 และใช้วิธีการเรียก 

ผู ้ไม่สวม	 มารวมตัวกัน	 ว่ากล่าวตักเตือน	 ให้ความรู้	 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่สวมหมวกนิรภัย	

-	สร้างสัญญาใจโดยการพูดคุยรายบุคคล

-	 หลัง	 4	 เดือน	 พบว่ามีผู ้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น		 

มีผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัย	80%		และผู้โดยสาร	60%

-	ผลพลอยได้จากการตั้งด่าน		ได้ตรวจค้นยาเสพติด	อาวุธ

ปืน	ได้ผู้ต้องหาไม่ต�่ากว่า	45	ราย

สภ.	ละแม -	 มีความหลากหลายของประชากร	 (มีชาวต่างด้าว)	 จึง 

เลอืกเน้นเข้าโรงเรยีนเป็นหลกัเพ่ือขอความร่วมมอืในการ

จัดท�า	MOU

-	การสวมหมวกนิรภัยเกิดขึ้นจากการเกรงกลัวต�ารวจจับ

สภ.	ท่าแซะ -	 เน้นการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง	 อาทิ	 โทรโข่ง	 รถเร	่ 

ไฟวับวาบ	ป้ายติดข้างรถ	และใช้เทคนิค	Mascot	ต�ารวจ

ชาย-หญิง	เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหา

-	 เน้นการเข้าไปประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน	 ตลาด	 ชุมชน	 

โดยใช้	Mascot	ต�ารวจชายหญิง

-	 ปรับเนื้อหาและสื่อจาก	 package	 ที่ได้รับจากการอบรม

ของภาค	8	ให้เข้ากับบริบทพื้นที่

-	 ก�าเนิดโครงการเคาะสนิม	 ชะโลมน�้ามันให้กับครูแม่ไก่		 

โดยครูแม่ไก่ได้น�าความรู้ไปถ่ายทอดและอบรม	ให้กับ
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สถำนีต�ำรวจ วิธีกำร/เทคนิค

	 นักเรียนแกนน�าในโรงเรียนให้เป็นครูแม่ไก่รุ่นเยาว์	 เพื่อ 

ให้สือ่สารเรือ่งเกีย่วกบัความปลอดภยัทางถนนกบันกัเรยีน

คนอื่นๆ

-	ท�าบัตรหนัง	“ท่าแซะ	ซินีมา	ซิตี้”	แจกให้ผู้กระท�าผิดเข้า 

มาชมฟรี	 ซึ่งกิจกรรมให้ดูหนังฟรี	 ท�าให้ต�ารวจไม่ต้อง

พูดทุกอย่างแต่ให้ภาพ	 VTR	 และสื่อต่างๆ	 เพื่อกระตุ้น

จิตส�านึก

-	 เข้าไปเป็นครู	 5	 นาที	 บรรยายให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร

หน้าเสาธงให้กับนักเรียนในโรงเรียน

สภ.	ปากน�้า -	 มีประชากรหลากหลายกลุ่ม	 รวมถึงนักท่องเที่ยว	 จึงมี

การใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายประเภทหลายช่อง

ทาง	 ท้ังใช้รถ(ต�ารวจ)โมบายวิ่ง	 ประชาสัมพันธ์	 และใช้

ศูนย์กระจายเสียงของเทศบาลปากน�้า	 เพื่อเปิดช่วงเช้า	

กลางวัน	เย็น	มีการเดินเท้าเพื่อประชาสัมพันธ์	โดยยืมตัว	

Mascot	ของ	สภ.ท่าแซะเพือ่เป็นการเรยีกร้องความสนใจ

-	 ปลูกฝังเข้าไปยังกลุ่มเด็กเล็กและผู้ปกครองผ่านสถาน

ศึกษา

-	 มีการกวดขันบ้างเป็นบางวัน	 เน้นไม่รบกวนการใช้ชีวิต 

ของคนในชุมชน	

-	 หลังการด�าเนินโครงการ	 (ธันวาคม	 2559)	 พบว่าผู้ขับขี ่

สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น	เกินร้อยละ	50
 

 4.	การท�า	 MOU	 และการใช้ผู ้น�าองค์กร/ชุมชนเป็น	 presenter	 

ท�าให้ผู ้น�าเหล่านี้ต้องสวมหมวกนิรภัยเป็นตัวอย่าง	 เมื่อผู ้ใหญ่ท�าผู ้น้อย 

ก็มักจะท�าตาม
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ปัจจัยเงื่อนไขควำมส�ำเร็จ  
	 1.	การมีนโยบายที่ชัดเจนของต�ารวจภูธรภาค	8			ท�าให้เกิดความง่าย

ในการน�าสู่การปฏิบัติของพื้นที่

	 2.	ผูบ้งัคบับญัชา	สัง่การ	เน้นย�า้ก�าชบัการปฏบิติัการด�าเนนิโครงการฯ	

อย่างต่อเนื่อง	

	 3.	ความเข้าใจและความเข้มแขง็ของแกนหลักในระดับพ้ืนท่ี	(ครูแม่ไก่)	

ในการด�าเนินงานตามแนวทางโครงการฯ	

	 4.	กระบวนการลงไปท�าความเข้าใจกับผู้บริหารทุกระดับ	 เพื่อให้เห็น

ความส�าคัญ	 โดยมีครูแม่ไก่ท่ีผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว	 เป็นผู้เข้าไปประสาน 

เชื่อมกับหน่วยงาน	และชุมชนในพื้นที่

	 5.	การออกเป็นนโยบายภาพจงัหวดั	(MOU	ทัง้จังหวดั)	ท�าให้ผู้ปฏบิติั

ได้ท�าตามหน้าที่อย่างเต็มที่	 และผู้กระท�าผิดไม่	 “หนี”	 และไม่ขอ	 “ไม่เสียค่า

ปรับ”	เหมือนที่เคย

	 6.	การรายงานผลการปฏิบัติงาน	 ผ่านทางระบบไลน์กลุ่ม	 เป็นกลไก

การเสริมพลังและติดตามงานได้อย่างรวดเร็ว

	 7.	ความร่วมมือจากผู้น�าองค์กร		ผู้น�าท้องถิ่น	เป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้

โครงการประสบความส�าเร็จ	 	 เนื่องจากผู้น�าเหล่านี้เป็นคนในพ้ืนที่/องค์กร		

สามารถตดิตามคนในองคก์ร/ชมุชนได้อย่างใกลช้ดิ		เปน็ผู้น�าในการสวมหมวก

นิรภัย

กำรติดตำม
	 โครงการมีการติดตามในทุกระดับ		โดย

	 1.	ติดตามผลการท�างานผ่านการรายงานเป็นขั้นตอนทางสายการ

บังคับบัญชา		ในระดับผู้บัญชาการภาค	(4	เดือน/ครั้ง)		และการประชุมประจ�า

เดือนเดือนละ	1	ครั้ง

	 2.	ติดตามผลแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทาง	 social	 network	 โดยใช้	 
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application	Line	สร้างกรุ๊ปไลน์	“ชุมพร	หมวก	100%”	มีการสื่อสารข้อมูล

กันทุกวัน	ส่งข้อมูลการจับกุม	ผลสถิติการสวมหมวก	ภาพพื้นที่สวมหมวก	การ

เกิดอุบัติเหตุเข้ามาให้ทราบข้อมูลกันในไลน์กลุ่ม

	 3.	ครูแม่ไก่หรือทีมต�ารวจแต่ละ	 สภ.	 มีการคืนข้อมูลอย่างไม่เป็น

ทางการให้กับชาวบ้านถึงผลที่เข้าไปประชาสัมพันธ์

ปัญหำอุปสรรค
	 1.	งบประมาณในการด�าเนนิงานทีใ่ช้งบปกตขิองหน่วยงาน		บางหน่วย

ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการหรือต่อยอดให้ประสบผลส�าเร็จ

มากยิ่งขึ้น

	 2.	มีประชากรแฝงอยูเ่ป็นจ�านวนมาก(ราว	1	แสนคน)และประชาชนยงั

มีความคุ้นชินแบบเดิมๆ	ขาดวินัยไม่สวมหมวกเนื่องจากยังไม่เห็นความส�าคัญ

	 3.	ระยะเวลาในการด�าเนนิการเพือ่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมยงัน้อย

เกินไป	 โดยเฉพาะในพื้นที่เขตชนบทต้องท�าให้เกิดความตระหนักว่าการสวม

หมวกนริภัยสามารถลดความรนุแรงจากการเกดิอบุตัเิหตไุด้			มากกว่าการสวม

เพื่อไม่ให้โดนต�ารวจจับ

	 4.	ต�ารวจที่เป็นครูแม่ไก่	 	 (ที่ผ่านการอบรม)	 ไม่ได้ด�าเนินโครงการ	 

(อาจเกิดการโยกย้าย)	 	 ต�ารวจหลายท่านที่เป็นผู้รับผิดชอบของแต่ละ	 สภ.	 

ไม่ได้ผ่านการอบรม		

แนวทำงกำรขยำยผล /ควำมต่อเน่ืองยัง่ยนืของโครงกำรในปีต่อๆไป
	 1.	ด�าเนินงาน	ตามแนวทาง	โครงการ	ภาค	8	ปลอดภัย	ทุกวัน	ทุกวัย	

สวมหมวกนิรภัย	 100%	 ต่อเนื่องต่อไป	 	 โดยสรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	

ถอดบทเรียน	ค้นหาความส�าเร็จ	ปัญหาอุปสรรค

	 2.	ผลักดันให้เป็นนโยบายของภูธรจังหวัดชุมพร

	 3.	ภาคีเครือข่ายเสริมพลัง	 และขยายผลเพื่อเสริมสร้างมาตรการ

องค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน	 ถึงองค์กร/หน่วยงานต่างๆในจังหวัด	 
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ทั้งโดยใช้งบประมาณปกติหน่วยงาน	และการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วย

งานภายนอก	อาทิเช่น	 โครงการสานพลังมาตรการองค์กรความปลอดภัยทาง

ถนน	(สอจร.)	เป็นต้น	

	 4.	เพิ่มมาตรการและกวดขันในกลุ่มที่ยังมีการสวมหมวกนิรภัยน้อย	

คือกลุ่มผู้ซ้อนท้าย	และในกลุ่มเด็ก

	 5.	ด�าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสร้างความตระหนัก

เรื่องการสวมหมวกนิรภัยในทุกเพศ	ทุกวัย

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม
	 1.	กระบวนการท�า	MOU	ควรเน้นให้เป็นการท�าข้อตกลงองค์กรจาก

หน่วยงานที่แท้จริง	 ไม่ใช่เป็นเพียงมาตรการจากส่วนกลางไปให้พ้ืนท่ี	 เพ่ือ

ให้	 MOU	 นี้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงมากกว่าเป็นเพียงการลงนามเนื้อหา	 

ข้อตกลงใน	MOU	ควรจะปรับเปลี่ยนตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน

	 2.	การติดตามประเมินผล	 	 ควรมีการท�าอย่างเป็นระบบ	 โดยเน้น

การเก็บข้อมูลเชิงสถิติท้ังจ�านวนผู้สวมหมวกนิรภัย	 จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ	 

เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการประเมินผลการท�างาน

	 3.	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่	 	 (ระหว่างแต่ละสถานีต�ารวจ)		 

เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการเข้าไปสื่อสารท�าความเข้าใจในพื้นที่

	 4.	จดัประกวด		หรอืเชดิช	ู	พืน้ท่ี/ชมุชน	ท่ีมกีารสวมหมวกนริภยั	100%		

เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
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จังหวัดกระบี่

 จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดขนาดเล็กที่อยู่ทางฝั่งทะเลอันดามัน	 โดยได้

รับการก่อตั้งเป็นจังหวัดตั้งแต่ปี	2418		(สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู ่หัว)	 โดยให้แยกจากเมืองนครศรีธรรมราช	 ปัจจุบันจังหวัดกระบี่	 

มีขนาด	4,708.512		ตารางกิโลเมตร	หรือประมาณ	2,942,820	ไร่		ด้วยสภาพ

ภูมิประเทศที่อยู่ติดทะเลอันดามันยาวประมาณ	160	กิโลเมตร	ประกอบด้วย

หมู่เกาะน้อยใหญ่	จ�านวน	154	เกาะ	เกาะที่ส�าคัญ	ได้แก่	เกาะลันตา	เป็นที่ตั้ง 

ของอ�าเภอเกาะลันตา	 และเกาะพีพี	 ซึ่งอยู่ในเขตอ�าเภอเมือง	 เป็นสถานท่ี 

ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของโลก	 ส่งผลให้ในแต่ละปีมีผู ้เข้ามาอาศัย 

และท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่อย่างมากมาย

	 จังหวัดกระบี่ประกอบด้วย	 8	 อ�าเภอ	 53	 ต�าบล	 389	 หมู ่บ้าน	 

1	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 1	 เทศบาลเมือง	 12	 เทศบาลต�าบล	 และ		 

48	อบต.	มีจ�านวนประชากรทั้งสิ้น	463,539	คน		

68 

 

จังหวัดกระบ่ี 

จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดขนาดเล็กที่อยู่ทางฝั่งทะเลอันดามัน  โดยได้รับการก่อตั้งเป็นจังหวัดตั้งแต่ปี 2418  
(สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)  โดยให้แยกจากเมืองนครศรีธรรมราช  ปัจจุบันจังหวัดกระบี่ มี
ขนาด 4,708.512  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,942,820 ไร่   ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ติดทะเลอันดามัน
ยาวประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ จ านวน 154 เกาะ เกาะที่ส าคัญ ได้แก่ เกาะลันตา 
เป็นที่ตั้งของอ าเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของ
โลก ส่งผลให้ในแต่ละปีมีผู้เข้ามาอาศัยและท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่อย่างมากมาย 
 จังหวัดกระบี่ประกอบด้วย  8  อ าเภอ  53  ต าบล 389 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1  
เทศบาลเมือง  12  เทศบาลต าบล  และ  48  อบต. มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 463,539 คน   
 

 
 
 เมื่อประกอบกับสภาพภูมิประเทศของจังหวัดกระบี่ที่ทางตอนเหนือเป็นเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนว
เหนือใต้ สลับกับสภาพพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาด ละลอนชัน มีที่ราบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตก บริเวณทาง
ตอนใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขากระจัดกระจายสลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่น ส่วนบริเวณทางตอนใต้สุดและ
ตะวันตกเฉียงใต้ มีสภาพพ้ืนที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้างราบเรียบ และมีภูเขาสูง ๆ ต่ า ๆ สลับกันไป  



96 ถอดบทเรียนการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย ต�ารวจภูธร ภาค 8

	 เมื่อประกอบกับสภาพภูมิประเทศของจังหวัดกระบี่ที่ทางตอนเหนือ

เป็นเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้	 สลับกับสภาพพ้ืนท่ีแบบลูกคล่ืน

ลอนลาด	 ละลอนชัน	 มีที่ราบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตก	บริเวณทางตอน

ใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขากระจัดกระจายสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น	 

ส่วนบริเวณทางตอนใต้สุดและตะวันตกเฉียงใต้	 มีสภาพพื้นที่เป็นแบบลูกคลื่น

ลอนลาดจนถึงค่อนข้างราบเรียบ	 และมีภูเขาสูง	 ๆ	 ต�่า	 ๆ	 สลับกันไป	บริเวณ 

ด้านตะวนัตกมีลักษณะเป็นชายฝ่ังตดิกบัทะเลอนัดามนั			ส่งผลให้จงัหวดักระบี่

มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	3	ปี	(ย้อนหลัง)	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557-

2559	เฉลี่ยปีละ	149	คน		เดือนละประมาณ		13	คน	และในรอบปีงบประมาณ	

2559	 จังหวัดกระบี่มีผู ้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	 จ�านวน	 189	 คน	 

หรือ	 40	 คนต่อแสนประชากร	 ในขณะที่แผนทศวรรษความปลอดภัย 

ทางถนน	 พ.ศ.2554-2563	 	 ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานเพื่อลดอัตรา

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต�่ากว่า	 10	 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน 

ในปี	2563		

ปีงบประมำณ จ�ำนวน

ผู้บำดเจ็บ 

ทั้งหมด

จ�ำนวน

ผู้ป่วยใน

จ�ำนวน

ผู้เสียชีวิต

อัตรำเสีย

ชีวิตต่อแสน

ประชำกร

2557 11,144 2,148 120 26

2558 10,454 2,033 137 30

2559 10,090 2,088 189 40
 

 นอกจากนี	้	เมือ่ดจูากสถิตกิารเกดิอบัุตเิหตุแล้ว		พบว่าพฤติกรรมเสีย่ง

ส�าคัญ	คือ	การขับรถเร็ว	และ	ไม่สวมหมวกนิรภัย			โดยข้อมูลอัตราการสวม

หมวกนิรภัยของมูลนิธิไทยโรดส์	ส�ารวจในพื้นที่จังหวัดกระบี่	ดังนี้
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ปี พ.ศ. ผู้ขับขี่รถ 

จยย.

ผู้ซ้อนท้ำย

รถ จยย.

รวมผู้ขับขี่+

ผู้ซ้อนท้ำย

เฉลี่ย

ทั่วประเทศ

2558 40% 11% 32% 43%

2557 39% 9% 30% 42%

2556 39% 9% 30% 43%

2555 46% 15% 36% 43%

 จากข้อมูลจะเห็นได้ว ่าอยู ่ในเกณฑ์ต�่ากว ่าเกณฑ์เฉลี่ยของทั้ง

ประเทศ	 อีกทั้งยังมีข้อมูลว่า	 ยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุสูงสุดเป็นรถ

จกัรยำนยนต์ 92%	อนัเนือ่งมาจากยานพาหนะทีม่กีารใช้มากทีส่ดุ		โดยพบว่า 

มีรถจักรยานยนต์จดทะเบียน	ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2555	 -2559	 	 จ�านวน	 499,247	

คัน	และรถจักรยานยนต์สาธารณะ	1,955	คัน	รวมทั้งสิ้น	501,202	คัน	จะเห็น

ได้ว่ารถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียน	 มีจ�านวนมากกว่าประชากรจังหวัดกระบี ่

ที่มี	 463,539	 คน	 (ข้อมูลจากส�านักงานขนส่งจังหวัดกระบี่)	 นอกจากนี้ 

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการสวมหมวกนิรภัยเป็นรายอ�าเภอก่อนท�าโครงการ	

พบข้อมูลดังนี้

อ�ำเภอ

ผู้ขับขี่ (ร้อยละ) ผู้ซ้อนท้ำย (ร้อยละ)

สวมหมวก

นิรภัยแบบ

รัดคำง

สวมหมวก

นิรภัยแต่

ไม่รัดคำง

ไม่

สวม

สวมหมวก

นิรภัยแบบ

รัดคำง

สวมหมวก

นิรภัยแต่

ไม่รัดคำง

ไม่

สวม

เหนือคลอง 70.57 11.53 17.90 17.70 3.85 78.45

เขาพนม 53.55 7.83 38.62 13.51 10.66 75.83

อ่าวลึก 52.25 12.64 38.62 5.92 2.86 91.22

เมืองกระบี่ 49.28 0.80 49.92 34.69 0.74 64.57

ล�าทับ 33.29 0.36 66.35 12.9 0 87.10
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อ�ำเภอ

ผู้ขับขี่ (ร้อยละ) ผู้ซ้อนท้ำย (ร้อยละ)

สวมหมวก

นิรภัยแบบ

รัดคำง

สวมหมวก

นิรภัยแต่

ไม่รัดคำง

ไม่

สวม

สวมหมวก

นิรภัยแบบ

รัดคำง

สวมหมวก

นิรภัยแต่

ไม่รัดคำง

ไม่

สวม

คลองท่อม 30.92 1.00 68.08 2.83 0 97.17

ปลายพระยา 24.03 0 75.97 2.65 0 97.35

เกาะลันตา 21.34 2.10 76.56 6.83 0.43 92.74

รวม 41.9 4.53 53.56 12.13 2.32 85.55

 สิ่งเหล่านี้เองเป็นข้อบ่งชี้ว่า	 ความเสี่ยงที่มากท่ีสุดของจังหวัดกระบี่	 

คือ	 ผู ้ขับขี่ จักรยานยนต์ดังนั้นการสร้างความปลอดภัยให้กับผู ้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์เป็นความคุ้มค่าที่ควรจะต้องลงมือปฏิบัติ

จุดเริ่มต้น ฐำนคิด หลักกำรท�ำงำน
	 โครงการ	 ภาค	 8	 ปลอดภัย	 ทุกวัน	 ทุกวัย	 สวมหมวกนิรภัย	 100%	 

ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย	 เป็นโครงการต่อยอดมาจากการด�าเนินโครงการ

ของต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ที่ผู ้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	 8	

(พล.ต.ท.เทศา		ศริวิาโท)	ให้ความส�าคญัและเหน็ชอบ		จงึมกีารสัง่การให้ต�ารวจ

ภูธรจังหวัดในสังกัดด�าเนินโครงการภายใต้ชื่อโครงการว่า	“โครงกำร ภำค 8 

ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ำย” 

โดยถือแนวทางตามโครงการของต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น 

รูปแบบ	(ภาค	8		โมเดล)	

	 โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจะลดจ�านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุ	 ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย	 และ

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่	 โดยมี

กระบวนการให้เกดิมาตรการองค์กรในพืน้ที	่4	ภาคส่วน	คอื	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	
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ภาคท้องถิ่น	 และชุมชน	 	 โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกสถานีต�ารวจในสังกัด	

จ�านวน	12	สถานี	(ยกเว้นสถานีต�ารวจภูธรเกาะพีพี)	เป็นหน่วยขับเคลื่อนการ

ด�าเนินโครงการ	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

สวมหมวกนิรภัย	100%	 	

	 หลักการท�างานใช้การขับเคลื่อนโดยการใช้มาตรการองค์กรเช่น

เดียวกับที่ประสบความส�าเร็จในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้ว	 มีครูแม่ไก่	 

(ต�ารวจที่ผ่านการอบรม)		เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน

ต้นทุนเดิมก่อนเริ่มโครงกำร
	 จากนโยบายของประเทศที่ให้ด�าเนินการทศวรรษแห่งความปลอดภัย

ทางถนน	ระหว่างปี	พ.ศ.	2554	-	2563	โดยมีเป้าหมายตามมาตรฐานสากล 

คือ	 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยลดลงครึ่งหนึ่ง	 

หรือในอัตราที่ต�่ากว่า	 10	 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน	 ส่งผลให้เกิดการ

เคลื่อนไหวในภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง	 ต�ารวจภูธรจังหวัดกระบี่ก็เช่นกัน		 

มีการด�าเนินการโครงการกวดขันวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุ	 (365	 วัน 

อันตราย	 หยุดความตาย	 ด้วยวินัยจราจร)	 ปี	 พ.ศ.2554-2555	 แผนงาน 

ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน		โครงการแก้ไขและป้องกนัอบุติัเหตุทางถนน

อย่างบูรณาการบนฐานข้อมูลสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน	

	 ในปีงบประมาณ	 2559	 	 ต�ารวจภูธรจังหวัดกระบี่	 ได้รับมอบหมาย 

จากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่	 ให้ขับเคลื่อนวาระกระบี่ปลอดภัย	 ซึ่งเป็น	 

1	ใน	12	วาระส�าคัญของจังหวัดกระบี่	มุ่งเน้นการด�าเนินงาน	3	ประเด็นหลัก	

คอื	1.	ความเรว็	2.	จดุเสีย่ง		3.	สวมหมวกนริภยั	100	%		โดยต�ารวจภธูรจงัหวดั

กระบี่	 ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนวาระกระบี่ปลอดภัย	 แบบบูรณาการ 

ความร่วมมือแผนงาน/โครงการต่างๆ	 เน้นการท�างานร่วมกับภาคีและการ

ท�างานในระดับอ�าเภอและท้องถ่ิน	 โดยใช้งบประมาณปกติของส่วนราชการ		

และการสนับสนุนจากภาคีภายนอก	 ได้แก่	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
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การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหต ุ

จราจรระดับจังหวัด(สอจร.)	 และบริษัทโอดี้เอฟเอ็ม	 บริษัทกลางคุ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจากรถ	จ�ากัด

จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของพื้นที่
	 เมือ่พจิารณาจุดแขง็ของจงัหวดักระบ่ี		จะเหน็ได้ว่ามจีดุแขง็หลายภาค

ส่วนที่จะสนับสนุนการท�างานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน		ดังนี้

	 นโยบาย	 :	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้มีนโยบาย	 แผนงาน	

โครงการ	และสัง่การงานป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุาง

ถนนให้หน่วยงานในสังกัดด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	

ส่งผลให้หน่วยงานในสังกัดด�าเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนอย่างต่อเนื่อง

	 บุคลากร	 :	มีความรู้ความสามารถ	 และบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครัด

	 	 :	มีศักยภาพด้านก�าลังพล	 และมีสถานีต�ารวจเป็น 

หน่วยปฏิบัติครอบคลุม		ทุกพื้นที่ในจังหวัดกระบี่

	 สารสนเทศ	 :	จดัเกบ็สถิตอิบัุตเิหตเุป็นฐานข้อมลู	(Database)	ระดับ

หน่วย	 และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศกับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	

ส�านักงานป้องกันและบรรเทา	 สาธารณภัยจังหวัด

กระบี่

	 ภาคีเครือข่าย	 :	มีคณะท�างาน(ชุดเล็ก)	 ซ่ึงเป็นภาคีเครือข่ายลด

อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด	 ที่มีการประสานงาน

และท�างานกันเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง

	 	 :	มีภาคี เครือข ่ายสหสาขาในระดับพ้ืนท่ี	 ได ้แก	่ 
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ต�ารวจ	พยาบาล	กู้ภัย	สื่อมวลชน	

	 สื่อสาร	 :	สื่อวิทยุชุมชนมีการรวมตัวเฉพาะกิจเพื่อสร ้าง 

การมีส่วนร่วมและรณรงค์ในทุกช่วงเทศกาล

 หากเมื่อพิจารณาถึงจุดอ่อนที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการสร้างความ

ปลอดภัยทางถนน	ได้แก่	

	 กายภาพ	 :	ภูมิประเทศเป็นภูเขา	 มีเนินสูงต�่า	 พื้นที่มีความ 

ต่างระดับ	ส่งผลให้ถนนมีความเสี่ยงมาก

	 	 :	ฝนตกชุกตลอดทั้งปี	ส่งผลต่อทัศนวิสัยในการขับขี่

	 ประชาชน	 :	ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับข่ีและซ้อนท้าย

รถจักรยานยนต์ยังไม่ตระหนักและมีจิตส�านึกในการ

สวมหมวกนิรภัย	

	 	 :	ประชากรแฝงในพืน้ท่ีท่ีมปีรมิาณมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง	

(นักท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าว)

	 	 :	ผู ้ขับขี่ไม่มีความช�านาญเส้นทาง	 หรือไม่มีทักษะ 

ในการขับขี่ที่ปลอดภัย

	 การขับเคลื่อน	:	ขาดความต่อเนือ่งของแผนงาน	โครงการ	หรอืกจิกรรม

เมื่อมีการแต่งตั้งโยกย้าย	สับเปลี่ยนก�าลังพล

	 	 :	จ�านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจรไม่เพียง

พอต่อภารกิจ		
 

 จากข้อมูลจุดแข็งและจุดอ่อนในพื้นที่ท�าให้เห็นว่า	 จังหวัดกระบี่มี 

จุดแข็งที่มีการท�างานร่วมกันจากหลายภาคส่วน	 เกิดเป็นการท�างานแบบ 

สหสาขา	 เกิดเป็นคณะท�างานชุดเล็กท่ีเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน

โครงการภาค	 8	 ปลอดภัย	 ทุกวัน	 ทุกวัย	 สวมหมวกนิรภัย	 100%	ทั้งผู้ขับขี่

และผู้ซ้อนท้าย
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เครือข่ำยภำค 8 ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย
	 โครงการภาค	8	ปลอดภัย	ทุกวัน	ทุกวัย	สวมหมวกนิรภัย	100%	ทั้ง

ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายขับเคลื่อน	 โดยต�ารวจภูธรจังหวัดกระบี่	 เป็นหลักพร้อม

ด้วยภาคีเครือข่ายในจังหวัด		ประกอบด้วย

	 •	 ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่	 มีบทบาท

หน้าที่ประสานงานและบูรณาการโครงการเข้ากับแผนงาน/

กจิกรรม/โครงการอืน่ๆ	ท่ีมเีป้าหมายในการป้องกนัและลดอบุติัเหตุ

ทางถนนของจังหวัดกระบี่เช่นเดียวกัน

	 •	 พี่เลี้ยง	 สอจร.	 ท�าหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการเพื่อการติดตาม

ประเมินผลโครงการฯ

	 •	 ส� านั กงานสาธารณสุขจั งหวั ด

กระบี่	 มีหน้าท่ีสนับสนุนข้อมูลการ 

บาด เจ็ บ 	 ก าร เสี ยชี วิ ต 	 จ าก

อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด	 และ 

งานวิชาการเพื่อการติดตามและ

ประเมินผลโครงการฯ

	 •	 ส� านักงานขนส ่ งจั งหวัดกระบี	่

สนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านยาน

พาหนะ		วิชาการสร้างความรู้/วินัย

จราจรและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย	100%	

	 •	 บริษัทกลางคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ	 จ�ากัด	 สาขากระบี	่ 

สนับสนุนแผนงาน/โครงการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวม

หมวกนิรภัย	 100%การเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา	 

(RSC)	และเสริมสร้างมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน

	 •	 ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่สนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

การสวมหมวกนิรภัย	100%	

73 

 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลการ
บาดเจ็บ การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด  และงาน
วิชาการเพ่ือการติดตามและประเมินผลโครงการฯ 

 ส านักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ สนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้าน
ยานพาหนะ  วิชาการสร้างความรู้/วินัยจราจรและการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย 100%  

 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขากระบี่ สนับสนุน
แผนงาน/โครงการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย 100%การเสริมสร้างวินัยจราจรใน
สถานศึกษา (RSC) และเสริมสร้างมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน 

 ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่สนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย 100%  
ทั้งนี้  ภาคีดังกล่าวยังใช้การสื่อสาร online  โดยใช้ application Line  มาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับใน

ชื่อกลุ่ม “กระบี่หมวก 100%” เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ติดตามการด าเนินการซึ่งกันและกัน 
 

กิจกรรมสร้ำงเสริมควำมปลอดภัย 
 การด าเนินงานของโครงการเป็นการเดินตามรอยความส าเร็จของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการใช้
เครื่องมือ MOU  เข้ามามีส่วนในการผลักดันสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในชุมชน พร้อมๆกับการกวดขัน บังคับ
ใช้กฎหมาย  มีกระบวนการและกิจกรรมด าเนินการ ดังนี้ 
 
 1. ขั้นเตรียมกำร ใช้ช่วงเวลาการด าเนินการ 1 เดือน เริ่มต้นด้วยการแต่งตั้งคณะท างาน  เพ่ือให้เป็นแกน
หลักในการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายคนท างานโดยการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มี
หน้าที่รับผิดชอบด้านการจราจรของแต่ละสถานี สถานีละ 5  คน รวม 55 คน เข้าร่วมอบรมเพ่ือให้กลายเป็น “ครู
แม่ไก”่ ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนในพ้ืนที่อ าเภอ  ต าบล   
 ครูแม่ไก่เหล่านี้จะได้รับการอบรมเพ่ิมศักยภาพตามแบบอย่างที่ประสบความส าเร็จมาแล้วของ
นครศรีธรรมราช โดยกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 8 เป็นผู้รับผิดชอบในการอบรม ครูแม่ไก่เหล่านี้เป็นผู้ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการจราจรอยู่แล้ว การอบรมเป็นการเพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการบาดเจ็บ
ทางถนนของจังหวัดของประเทศ และของโลก พร้อมทั้งให้เทคนิคการสอน การถ่ายทอด การสร้างแรงจูงใจ โดยมี
เป้าหมายให้ครูแม่ไก่เหล่านี้ไปท าหน้าที่เป็นวิทยากร สื่อสารให้ความรู้  สร้างความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมให้ผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เกิดเป็นมาตรการของชุมชนหรือองค์กร  พร้อมทั้งจัดท า
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 ทั้งน้ี	 	 ภาคีดังกล่าวยังใช้การสื่อสาร	 online	 	 โดยใช้	 application	 

Line	 มาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับในชื่อกลุ่ม	 “กระบี่หมวก	 100%”	 เพื่อ 

แลกเปลี่ยนข้อมูล	ติดตามการด�าเนินการซึ่งกันและกัน

กิจกรรมสร้ำงเสริมควำมปลอดภัย
	 การด�าเนินงานของโครงการเป็นการเดินตามรอยความส�าเร็จของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช	โดยการใช้เครื่องมือ	MOU		 เข้ามามีส่วนในการผลัก

ดันสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในชุมชน	พร้อมๆกับการกวดขัน	 บังคับใช้

กฎหมาย		มีกระบวนการและกิจกรรมด�าเนินการ	ดังนี้

 1.	ขั้นเตรียมกำร	ใช้ช่วงเวลาการด�าเนินการ	1	เดือน	เริ่มต้นด้วยการ

แต่งตั้งคณะท�างาน		เพื่อให้เป็นแกนหลักในการด�าเนินโครงการ	พร้อมทั้งสร้าง

เครือข่ายคนท�างานโดยการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่มีหน้า

ที่รับผิดชอบด้านการจราจรของแต่ละสถานี	 สถานีละ	 5	 	 คน	 รวม	 55	 คน	 

เข้าร่วมอบรมเพื่อให้กลายเป็น	 “ครูแม่ไก่”	 ที่จะเป็นกลไกขับเคล่ือนในพ้ืนที่

อ�าเภอ		ต�าบล		

	 ครแูม่ไก่เหล่านีจ้ะได้รบัการอบรมเพิม่ศกัยภาพตามแบบอย่างทีป่ระสบ

ความส�าเร็จมาแล้วของนครศรีธรรมราช	 โดยกองบัญชาการต�ารวจภูธรภาค	

8	 เป็นผู้รับผิดชอบในการอบรม	 ครูแม่ไก่เหล่านี้เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎ	

ระเบียบ	 ข้อบังคับการจราจรอยู่แล้ว	 การอบรมเป็นการเพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยว

กับสถิติการบาดเจ็บทางถนนของจังหวัดของประเทศ	 และของโลก	พร้อมทั้ง

ให้เทคนิคการสอน	 การถ่ายทอด	 การสร้างแรงจูงใจ	 โดยมีเป้าหมายให้ครูแม่

ไก่เหล่านี้ไปท�าหน้าท่ีเป็นวิทยากร	 สื่อสารให้ความรู้	 	 สร้างความตระหนักใน

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง	

เกิดเป็นมาตรการของชุมชนหรือองค์กร		พร้อมทั้งจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร 

ผ่านทางการท�าบนัทกึข้อตกลง	(Memorandum	of	Understanding	:	MOU)	

กับหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคท้องถิ่น	และภาคชุมชน	
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	 เมื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับครูแม่ไก่แล้ว	 ยังให้เครื่องมือที่จะน�า

ไปสื่อสารในพื้นที่	 ได้แก่	คู่มือ	แผ่นพับ	และแผ่นซีดีเพื่อน�าไปอบรมให้ความรู้ 

กับประชาชนในพื้นที่	

 2.	ขัน้ด�ำเนนิกำรใช้เวลำด�ำเนนิกำร 1	เดอืน	ขัน้ตอนดงักล่าวเน้นการ

ขับเคลื่อนผ่านการประชาสัมพันธ์และการลงนามบันทึกข้อตกลง

	 การจดัท�าบนัทกึข้อตกลง	(MOU)	ถอืเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะให้ผูเ้กีย่วข้องได้

ท�าความเข้าใจหรอืท�าข้อตกลงร่วมกนัในการขับเคลือ่นให้ผูข้บัขีแ่ละผูซ้้อนท้าย

จักรยายยนต์ในจงัหวดักระบ่ีสวมหมวกนริภัยทุกครัง้	โดยในวนัที	่30	พ.ค.59		มี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมาตรการองค์กร	(MOU)	โครงการ	กระบี่	ปลอดภัย	

ทุกวัน	ทุกวัยสวมหมวกนิรภัย	100%	ระหว่าง	ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่	กับ	

ผบก.ภ.จว.กระบี	่หวัหน้าส่วนราชการ	ภาคเอกชน	ท้องถิน่	ผู้น�าศาสนา	ณ	ห้อง

ประชุมพนมเบญจา	ศาลากลางจังหวัดกระบี่			

	 นอกจากนี้ยังมีการท�า	MOU	 ระหว่างผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด

กระบี่	 กับหัวหน้าสถานีต�ารวจภูธรในสังกัด	 ในการร่วมกันด�าเนินโครงการ	

“กระบี่”	 ปลอดภัย	 ทุกวัน	 ทุกวัย	 สวมหมวกนิรภัย	 100%	ทั้งผู้ขับขี่และผู้

โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

	 สร้างความตระหนกั	การรบัรู	้ผ่านสือ่ป้ายประชาสัมพันธ์	โดยใช้หวัหน้า

หน่วยงานต่างๆ	ในพืน้ท่ีจงัหวัดกระบ่ีเป็นพรเีซน็เตอร์	นอกจากนี	้สภ.แต่ละแห่ง

ยังท�าป้ายเคลื่อนที่	ติดตั้งบนรถขับขี่ไปยังชุมชนต่างๆ		เพื่อให้เห็นและเกิดการ

รับรู้	พร้อมทั้งใช้สื่อวิทยุ	ทั้งวิทยุชุมชนและสถานีวิทยุประชาสัมพันธ์		ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยทางถนน		โดยจัดท�าเป็นข้อมูล	สปอต์	ให้ไป

เผยแพร่	รวมถงึการไปนัง่จดัรายการให้ความรูด้้วยตวัเองของครแูม่ไก่	และนาย

ต�ารวจอีกหลายนาย

 3.	มำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย	 ระยะเวลาด�าเนินการ	4	 เดือน	 โดย

ด�าเนินการหลังจากท่ีได้มีการประชาสัมพันธ์	 รณรงค์ให้ผู้ขับขี่	 และผู้โดยสาร 
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รถจักรยานยนต์	 สวมหมวกนิรภัย	 100%	 โดยก�าหนดมาตรการหากพบ 

ผู้กระท�าผิด	ดังนี้

	 1)	 กรณีจับคนขับขี่ที่ ไม ่สวมหมวกนิรภัย	 ให้เปรียบเทียบปรับ	 

500	บาท	ซึ่งเป็นโทษสูงสุดสถานเดียว

	 2)	 กรณีจับคนโดยสารที่ไม่สวมหมวกนิรภัย	 จับแต่ไม่ปรับ	 แต่จัดให ้

รับชมภาพยนตร์	ณ	สถานีต�ารวจท้องที่นั้นๆ

	 3)	 กรณีคนขับขี่ยินยอมให้คนนั่งซ้อนท้ายไม่สวมหมวก	 คนขับ 

โดนปรับ	2	เท่า	ตาม	พ.ร.บ.จราจร	พ.ศ.2522	มาตรา	122	วรรค	สอง

	 4)	 เมื่ออบรมเสร็จแล้ว	 ต�ารวจส่งรายชื่อไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 

เพื่อด�าเนินการตาม	MOU	ว่าด้วยมาตรการองค์กรที่ท�าไว้

	 หลังจากครบ	 4	 เดือนจะมีมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มข้น

ก�าหนดตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2560	 เป็นต้นไป	 หากมีผู้กระท�าผิด	 ไม่สวม 

หมวกนิรภัยจะจับ/ปรับ	 ท้ังคนขับและคนซ้อน	 ในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมาย

ก�าหนด

ผลลัพธ์กำรเปลี่ยนแปลง
	 การด�าเนนิโครงการก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงกบัจังหวดักระบี	่ในด้าน

ต่างๆ		อาทิ

	 1.	เกิด	 “ครูแม่ไก่”	 จ�านวน	 55	 นาย	 ที่เป็นต�ารวจที่มีความรู้และมี

เทคนคิในการถ่ายทอด	การสร้างแรงจงูใจ		ซึง่เป็นกลไกส�าคญัในการสร้างความ

เข้าใจในระดับอ�าเภอในการสร้างมาตรการร่วมกัน

	 2.	มีสถานีวิทยุในพื้นที่ 	 19	 สถานี	 ท่ีเข ้ามามีส ่วนร ่วมในการ

ประชาสัมพันธ์		สร้างความตระหนักในการสวมหมวกนิรภัย

	 3.	มกีารท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื(MOU)	กบัหน่วยงาน/องค์กร	

ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคท้องถิ่น	และภาคชุมชน	รวมจ�านวน	381	แห่ง	แบ่ง

เป็นหน่วยงานราชการ	200	แห่ง	เอกชน	62	แห่ง	หน่วยงานท้องถิ่น	63	แห่ง		
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และชุมชน	56	แห่ง

	 4.	มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ	 เอกชน	 ท้องถิ่นและชุมชนเข้า 

ร่วมอบรมเรยีนรูเ้กีย่วกบัความปลอดภัยทางถนน	กฎหมายเกีย่วกบัจราจร		รวม

ถึงเป้าหมายของโครงการจ�านวน	13,800	คน

	 5.	การด�าเนินการบังคับใช้กฎหมาย	 ระหว่างวันที่	 1	 กันยายน	 -	 

31	ธันวาคม	2559	พบว่า	มีการจับกุมผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย	4,124	คน

จบัผูซ้้อนท้ายทีไ่ม่สวมหมวกนริภยั	565		คนเปรยีบเทยีบปรบั	1,863,100	บาท		

ผู้ซ้อนท้ายที่ถูกจับมาเข้าอบรม		516	คน

	 6.	อัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากข้ึน	 	 โดยเฉพาะหากพิจารณา 

ทัง้ผู้ขบัขีแ่ละผู้ซ้อน	พบมกีารสวมหมวกนริภยัถงึ	98.44%	ข้อมลูดงักล่าวแสดง

ถึงแนวโน้มที่ดีที่จะเกิดวัฒนธรรมการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน 

อย่างต่อเนื่อง

อัตรำกำรสวมหมวกนิรภัย ช่วงก่อน

ด�ำเนินกำร 

(เม.ย. 59)

ช่วงระหว่ำง

ด�ำเนินกำร 

(มี.ค.60)

เปรียบเทียบ 

(ก่อน-หลัง)

ผู้ขับขี่รถ	จยย. ร้อยละ	46.43 ร้อยละ	52 +5.57

ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจยย. ร้อย	60.88 ร้อย	98.44 +37.56
 

 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว ่าจะมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยที่เพิ่มขึ้น		 

แต่จากข้อมูลสถิติการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	 

ในปีงบประมาณ	 2560	 (1	 มกราคม	 -	 31	 พฤษภาคม	 2560)	 กลับพบว่ามี

จ�านวนมากขึ้น	 	 โดยเฉพาะการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการขับขี่หรือซ้อน 

รถจักรยานยนต์เฉลี่ยเดือนละ	 803	 คน	 จากเดิม	 718	 คนในปี	 2559	 

ประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นปัญหาที่คณะท�างานต้องมาพิจารณาหาทาง

ด�าเนินการต่อไป
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จุดเด่นที่เกิดขึ้น
	 1.	มีกระบวนการท่ีแน่นอนชัดเจน	 	 ท�าให้คนท�างานเกิดความชัดเจน

ในการท�างาน		สามารถขับเคลื่อนงานของตนเองอย่างมีเป้าหมาย

	 2.	ขบัเคลือ่นงานในระดบัพืน้ท่ี	(ทุกสถานตี�ารวจภธูร)อย่างต่อเนือ่ง	โดย

วิทยากรครูแม่ไก่	และเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้บูรณาการกับภาคี	4	ภาคส่วน	ท�าให้

เกิดพลังความร่วมมือ

	 3.	การประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่	Social	ต่างๆ	ส่งเสริมให้เกดิแรงขบัจาก

ภาคส่วนต่างๆ		และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	และหน่วยงาน/

องค์กรต่างๆ	ทีใ่ห้ความร่วมมอืและร่วมเสรมิสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัทาง

ถนน

	 4.	การท�าป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่	 โดยเอาป้ายติดตั้งที่รถแล้วแห่

ไปยังชุมชน		หมู่บ้าน		เป็นการสร้างความรับรู้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

	 5.	เปิดโอกาสให้แต่ละพืน้ท่ีได้หากระบวนการขบัเคลือ่นตามบรบิทของ

ตนเอง		อาทิ		สภ.เกาะกลาง	เป็นพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ถึง	98%		จึงได้

มีข้อยกเว้นการไม่สวมหมวกนิรภัยในวันศุกร์ท่ีเดินทางไปสุเหร่าเนื่องจากต้อง

ใส่หมวกมุสลิม		แต่ในวันอื่นๆ	ก็จะปฏิบัติตามกฎหมาย		พร้อมทั้งให้ครูแม่ไก่

เข้าไปให้ความรู้		ข้อมูลหลังการท�าพิธีกรรมทางศาสนา

	 6.	หลายพื้นที่ใช้การขับเคลื่อนงานผ่านทางโรงเรียนหรือเยาวชนใน

โรงเรียน	 	 โดยดึงโรงเรียนมาท�า	MOU	 และจุดประกาย	 ขอไปให้ความรู้หน้า

เสาธง	สร้างความตระหนกัให้กบัเดก็นกัเรยีนและส่งผลสะท้อนไปยงัผู้ปกครอง		

เมื่อผู้ปกครองมาส่งเด็กที่โรงเรียนก็ต้องสวมหมวกนิรภัยมาทุกครั้ง

ปัจจัยเงื่อนไขควำมส�ำเร็จ  
	 1.	การมีนโยบายท่ีชัดเจนของต�ารวจภูธรภาค	 8	 ท�าให้เกิดความง่าย	

คล่องตัวในการน�าสู่การปฏิบัติของพื้นที่ได้จริง	 เนื่องจากมีการสร้างการรับรู้

ร่วมกันก่อนด�าเนินงาน
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	 2.	ผูบ้งัคบับัญชา	สัง่การ	เน้นย�า้ก�าชบัการปฏบิติัการด�าเนนิโครงการฯ	

อย่างต่อเนื่อง	

	 3.	การประสานงานสร้างการรับรู้เข้าใจกับผู้บริหาร	 ผู้น�าองค์กรใน	 

4	ภาคส่วน	ก่อนจัดท�า	MOU	ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือที่ดี

	 4.	ครูแม่ไก่	แกนน�าหลักมีความเข้าใจและความเข้มแข็งในการท�างาน

ระดับพื้นที่	ในการด�าเนินงานตามแนวทางโครงการฯ	

	 5.	การรายงานผลการปฏิบัติงาน	 ผ่านทางระบบไลน์กลุ่ม	 เป็นกลไก

การเสริมพลังและติดตามงานได้อย่างรวดเร็ว

	 6.	ต้นทุนเดิมและพลังเสริมจากภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง

ภายใน	และภายนอกจังหวัด

	 7.	ครูแม่ไก่	ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญอีกชิ้นที่ผลิตขึ้น	เพื่อเป็นแกนเชื่อม

ระหว่าง	4	ภาคส่วน

	 8.	การสือ่สารประชาสมัพนัธ์	สร้างการรบัรูใ้ห้กบัประชาชนได้ทราบถงึ

นโยบาย	และดึงการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานโครงการ	โดยเฉพาะบุคลากร

ในองค์กร	

เครื่องมือกำรท�ำงำนให้เกิดควำมส�ำเร็จ
	 1.	การสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องของคณะท�างานผ่านช่องทาง	 line		

ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล	ผลการด�าเนินโครงการกันอย่างสม�่าเสมอ

	 2.	“ครูแม่ไก่”	 มีความรู้และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี	 นอกจากนี้

ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ของตัวเอง	 ท�าให้สามารถเข้าถึงชุมชน	 เกิดการปรับ

กระบวนการตามบริบทของชุมชนตัวเอง	เช่น	สภ.เกาะกลางมีการท�าข้อตกลง

กับชุมชนยกเว้นในวันศุกร์ที่จะไปสุเหร่า	เป็นต้น

	 3.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ที่กระตุ้นความสนใจของคนด้วยภาพ

ของผู้บริหารจังหวัด/อ�าเภอ		

	 4.	การท�า	MOU	ท�าให้มกีารรบัรูร่้วมกนั	เกดิเป็นมาตรการขององค์กร
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เพื่อบังคับใช้

	 5.	ผู้น�ามีมาตรการที่ชัดเจน	

	 6.	ติดตามผลการด�าเนินงานผ่านทางการประชุมความมั่นคงทุกเดือน

กำรติดตำมประเมินผล
	 การประเมินผลของโครงการ	 ใช้สถิติมาเป็นตัววัดผลการด�าเนิน

การ	 โดยมีการส�ารวจและจัดเก็บข้อมูล	 พร้อมทั้งมีกระบวนการติดตามผล 

การท�างาน

	 1.	ติดตามผลการท�างานผ่านทางการประชุมความมั่นคงซึ่งจัดขึ้น 

เป็นประจ�าทุกเดือน	 โดยจะติดตามผลการด�าเนินงาน	 สอบถามข้อคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะจากครูแม่ไก่และผู้น�าหน่วย

	 2.	ติดตามผลแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทาง	 social	 network	 โดยใช้	 

application	Line

	 3.	ส�ารวจและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนการด�าเนินโครงการ		

ระหว่างการด�าเนินโครงการ	และหลังการด�าเนินโครงการ	ได้แก่

	 	 -	 สถิติอุบัติเหตุ	 การบาดเจ็บการเสียชีวิต	 โดยเก็บเพิ่มเติมว่า 

	 	 	 ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุสวมหมวกนิรภัยหรือไม่

	 	 -	 ข้อมูลการตรวจจับ	จ�านวนผู้ขับขี่ที่ถูกจับ	จ�านวนผู้ซ้อนที่ถูกจับ	 

	 	 	 เงินค่าปรับจ�านวนผู้ซ้อนที่มาเข้าอบรม

	 	 -	 ข้อมูลอัตราการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน
 

ปัญหำอุปสรรค
	 1.	งบประมาณในการด�าเนินงานท่ีใช้งบปกตขิองหน่วยงาน		บางหน่วย

ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการหรือต่อยอดให้ประสบผลส�าเร็จ

มากยิ่งขึ้นส่งผลให้บางสถานีหรือครูแม่ไก่ต้องใช้งบประมาณส่วนตัว

	 2.	ความหลากหลายของประชาชนในแต่ละอ�าเภอ	 บางอ�าเภอ 
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มีประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม	 	 บางอ�าเภอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่เยอะ	 

บางอ�าเภอมีประชากรแฝงมาก	ส่งผลให้ต้องมีการจัดการที่แตกต่างกัน

	 3.	กระบวนการทีเ่น้นการท�า	MOU	กบัหน่วยงานต่างๆ	บางหน่วยงาน

มีผู้น�าที่ไม่เห็นความส�าคัญท�าให้เกิดอุปสรรคในการท�างาน

	 4.	การท�างานยังเน้นไปที่ครูแม่ไก่	 ให้ด�าเนินการผลักดันทั้งการให ้

ความรู้และการจับกุม		บางครั้งสร้างความสับสนให้กับประชาชนในบางพื้นที่

แนวทำงกำรขยำยผล /ควำมต่อเน่ืองยัง่ยนืของโครงกำรในปีต่อๆไป
	 1.	ด�าเนินงาน	ตามแนวทาง	โครงการ	ภาค	8	ปลอดภัย	ทุกวัน	ทุกวัย	

สวมหมวกนิรภัย	 100%	 ต่อเนื่องต่อไป	 	 โดยสรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	

ถอดบทเรียน	ค้นหาความส�าเร็จ	ปัญหาอุปสรรค

	 2.	ให้หัวหน้าสถานีต�ารวจภูธรในสังกัด	 ก�าหนดแผนงาน	 กิจกรรม	 

ตลอดจนกุศโลบายเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและมีจิตส�านึกในการ 

สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่และซ้อนท้าย

	 3.	ให้	หน.สภ.ในสังกัด	(ด้วยตนเอง)	แสวงหาความร่วมมือจาก	4	ภาค

ส่วน	ในการรณรงค์	ประชาสัมพันธ์โครงการฯ	อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

	 4.	ภาคเีครอืข่ายเสรมิพลงั	และขยายผลเพือ่เสรมิสร้างมาตรการองค์กร

เพื่อความปลอดภัยทางถนน	ถึงองค์กร/หน่วยงานต่างๆในจังหวัด	ทั้งโดยใช้งบ

ประมาณปกตหิน่วยงาน	และการสนบัสนนุงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก	

เช่น	โครงการสานพลงัมาตรการองค์กรความปลอดภยัทางถนน	(สอจร.)	เป็นต้น	

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม
	 1.	กระบวนการท�า	MOU		ควรเน้นให้เป็นการท�าข้อตกลงองค์กรจาก

หน่วยงานที่แท้จริง	 ไม่ใช่เป็นเพียงมาตรการจากส่วนกลางไปให้พื้นที่	 เพื่อให	้

MOU	นี้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงมากกว่าเป็นเพียงการลงนาม

	 2.	แม้ว่าจะมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นแต่การเกิดอุบัติเหตุ 
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กเ็พิม่ขึน้ด้วยเช่นเดยีวกนั		ซึง่การสวมหมวกนริภัยเป็นเพยีงการลดความรนุแรง

เม่ือเกิดอุบัติเหตุ	 	 ไม่ได้เป็นการป้องกันอุบัติเหตุ	 	 จึงควรจะหาวิธีการในการ 

ลดอุบัติเหตุควบคู่ไปกับการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

	 3.	การด�าเนินงานในพื้นที่ควรสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	 โดย

สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย	 ซ่ึงควรท�า

อย่างต่อเนื่องจนประชาชนปฏิบัติจนกลายเป็นความคุ้นชิน
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จังหวัดพังงำ

 จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพังงา	 ในช่วงระหว่าง 

ปี	 พ.ศ.	 2558–พ.ศ.	 2559	 ที่ผ่านมา	 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจ�านวน	 1,518	 ครั้ง	 

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง	 156	 ราย	 เฉลี่ยเดือนละ	 6.5	 ราย	 บาดเจ็บสาหัส	

จ�านวน	 236	 ราย	 และบาดเจ็บเล็กน้อย	 จ�านวน	 1,556	 รายถึงแม้จังหวัด

พังงาจะมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะ

การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์และไม่สวมหมวก

นิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2557	 ในช่วงที่	 พ.ต.อ.วันไชย	 

เอกพรพิชญ์	 เข้ารับต�าแหน่งรองผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดพังงา	 (ยศใน 

ขณะนั้น)	 ซึ่งท่านได้น�าโมเดลการรณรงค์และบังคับใช้หมวกนิรภัยซึ่งได้เริ่ม

ด�าเนินการมาตั้งแต่ท่านด�ารงต�าแหน่งผู ้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรเมือง 

จังหวัดภูเก็ต	 ตามด้วยต�าแหน่งรองผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดระนอง	 

มาด�าเนินการต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพังงาแต่การจ�านวนอุบัติเหตุทางถนน 

ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	 อัตราการสวมหมวก

นิรภัยของผู ้ใช้รถจักรยานยนต์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในภาพรวมของพื้นที่ 

จังหวัดพังงา	

80 

 

จังหวัดพังงำ 
 

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพังงา ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558–พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นจ านวน 1,518 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 156 ราย เฉลี่ยเดือนละ 6.5 ราย บาดเจ็บสาหัส 
จ านวน 236 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย จ านวน 1,556 รายถึงแม้จังหวัดพังงาจะมีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์และไม่สวม
หมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ในช่วงที่ พ.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ์ เข้ารับต าแหน่งรอง
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดพังงา (ยศในขณะนั้น) ซึ่งท่านได้น าโมเดลการรณรงค์และบังคับใช้หมวกนิรภัยซึ่งได้
เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ท่านด ารงต าแหน่งผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองจังหวัดภูเก็ต ตามด้วยต าแหน่งรองผู้
บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระนอง มาด าเนินการต่อเนื่องในพ้ืนที่จังหวัดพังงาแต่การจ านวนอุบัติเหตุทางถนน
ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในภาพรวมของพ้ืนที่จังหวัดพังงา  

 
 
ต่อมา ในปีพ.ศ.2559 ด้วยนโยบายของพล.ต.ท.เทศำ ศิริวำโท ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค8 (ผบช.ภ.

8) วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย พลต ารวจตรี วรวิทย์ปาน
ปรุง ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดพังงา ร่วมท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 
ตามโครงการ "ภาค 8 ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” เพ่ือรณรงค์ให้ข้าราชการ 
บุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ให้สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบต ารวจภูธรภาค 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับความปลอดภัยในชีวิตให้สูงขึ้น ลดระดับ
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้ต่ าลง มีเป้าหมายด าเนินการรณรงค์และกวดขันต่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกคน 
ซึ่งหากมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนจะใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการทางการปกครองอย่างจริงจัง 
โดยผู้ขับขี่จะถูกลงโทษปรับตามอัตราโทษที่กฎหมายก าหนดขั้นสูงสุดคือปรับ 500 บาท กรณีผู้ที่ยินยอมใช้
ผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยโดยสารมาด้วย ผู้ขับขี่จะถูกปรับเป็น 2 เท่า 

พังงา 

	 ต่อมา	 ในปีพ.ศ.2559	 ด้วยนโยบายของพล.ต.ท.เทศำ ศิริวำโท  

ผู้บัญชำกำรต�ำรวจภูธรภำค 8 (ผบช.ภ.8) วันที่	 27	 กรกฎาคม	 2559	 
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นายภัคพงศ์	 ทวิพัฒน์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา	 พร้อมด้วย	 พลต�ารวจตร	ี 

วรวิทย์ปานปรุง	 ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดพังงา	 ร่วมท�าบันทึกข้อตกลง

ว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	 ตามโครงการ	 “ภำค 8 

ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”	 เพ่ือรณรงค์ 

ให้ข้าราชการ	 บุคลากร	 พนักงาน	 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 และประชาชน	 ให้สวม

หมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์	 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ต�ารวจภูธรภาค	 8	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิต

ให้สูงขึ้น	 ลดระดับความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้ต�่าลง	 มีเป้าหมาย

ด�าเนินการรณรงค์และกวดขันต่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกคน	 ซึ่งหากมีผู้ขับขี่ 

รถจักรยานยนต์ฝ ่าฝืนจะใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการ 

ทางการปกครองอย่างจริงจัง	 โดยผู้ขับขี่จะถูกลงโทษปรับตามอัตราโทษที่

กฎหมายก�าหนดขั้นสูงสุดคือปรับ	 500	 บาท	 กรณีผู้ที่ยินยอมใช้ผู้โดยสาร 

หรือผู ้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยโดยสารมาด้วย	 ผู ้ขับขี่จะถูกปรับเป็น	 

2	เท่า

	 ทั้งนี้จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก	 พ.ศ.	 2558	 ท่ีระบุว ่า	

ประเทศไทยมีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นอันดับที่	 2	 ของโลกรองจาก

ประเทศนามิเบีย	 เนื่องจากเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่จริงจังและต่อ

เนื่อง	 ประกอบกับองค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดให้ปี	 ค.ศ.	 2011-2014	

เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ที่ก�าหนดให้ประเทศไทยด�าเนินยุทธศาสตร์เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัย

ทางถนนเช่นกนัดงันัน้	เพือ่เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรี	

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 และต�ารวจภูธรภาค	 8	 ต�ารวจภูธรจังหวัดพังงา	 

โดย	 พล.ต.ต.บุญทวี	 	 โตรักษา	 ผบก.ภ.จว.พังงา	 จึงได้มอบหมายให้	 

พ.ต.อ.โชติ	 ชิดไชย	 รอง	 ผบก.ภ.จว.พังงา	 จัดท�าโครงการ	 “พังงำปลอดภัย  

ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนท้ำย” 

ข้ึนโดยมีรายละเอียดวัตุประสงค์	 และเป้าหมาย	 1)	 เพื่อลดจ�านวนผู้เสียชีวิต
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และบาดเจ็บรุนแรงของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์	 2)	 เพ่ือเพ่ิม

อัตราการสวมหมวกนิรภัย	 ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์	 3)	 เพ่ือ

สนับสนุนตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย	100	เปอร์เซ็นต์ให้

ต่อเนือ่งตามนโยบายรฐับาล	4)	เพือ่ให้มกีารบงัคบัใช้กฎหมาย	เกีย่วกบัการสวม 

หมวกนิรภัยในผู ้ขับขี่และผู ้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 

5)	 เพื่อสร้างจิตส�านึกให้ประชาชนตระหนักและเห็นความส�าคัญของการใช้

หมวกนิรภัย

	 โดยมี	 เป้ำหมำยคือ	 ผู ้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดพังงา	 รอง 

ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดพังงา	 ที่ควบคุม	 ก�ากับ	 ดูแลงานจราจร	 และ

เจ้าหน้าที่ต�ารวจทุกนาย	 เป็นแกนน�าหลักในการขับเคลื่อนโครงการฯ	 ร่วม

กับหัวหน้าส่วนราชการทั้ง	 4	 ภาคส่วน	 ประกอบด้วย	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 

ภาคท้องถิ่น	 และชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ	 เป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันซึ่งมี 

เป้าหมายในการด�าเนินการ	 ให้ผู ้ขับข่ีและผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวม 

หมวกนิรภัย	 เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ และลดจ�านวนผู้เสียชีวิต 

และบาดเจ็บ	จากการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

 รายละเอียดการด�าเนินงานโครงการฯ	แบ่งเป็น	2	ขั้นตอนส�าคัญ	ดังนี้

ขั้นเตรียมกำร

1	-	30	เมย.	59

(1	เดือน)

แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับภำค/จังหวัด เพื่อ

1)	 ด�าเนินการประชาสัมพันธ์	 โดยเชิญผู้น�าในการ

เป็นต้นแบบ	(Presenter)	ขับขี่รถจักรยานยนต์

2)	อบรมสัมมนาครูแม่ไก่	

3)	ลงนาม	MOU	ความร่วมมือระหว่างหัวหน้าหน่วย

ของต�ารวจทั้งระดับจังหวัดและสถานีต�ารวจ
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ขั้นด�ำเนินมำตรกำร

1	พค.	-	31	สค.	59
(4	เดือน)

ด�ำเนินมำตรกำรประชำสัมพันธ์
1)	 ทุก	 สภ.ในสังกัด	 ภ.จว.พังงา	 ด�าเนินการจัด

ท�า	 MOU	 กับหัวหน้าส่วนราชการ	 ภาครัฐ	
เอกชน	 ผู้น�าองค์กร	 และผู้น�าชุมชนพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ในพื้นท่ี	 บรรยายให้ความรู้เกี่ยว
กบัข้อกฎหมาย	โทษและผลของการไม่สวมหมวก
นิรภัย	สรุปจ�านวนหน่วยงานที่ร่วมลงนาม	MOU	
311	หน่วยงาน	แบ่งเป็น	ภาครัฐ	148หน่วยงาน	
ภาคเอกชน	66	หน่วยงาน	ท้องถิ่น	43	หน่วยงาน	
ชุมชน	54	หน่วยงาน	จ�านวนคนที่ผ่านการอบรม	
15,562	คน

2)	 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆจัดท�าป้ายโฆษณา
ติดรถยนต์สายตรวจ,	 ป้ายโฆษณา	 และสื่อสาร
มวลชน

3)	ติดป้ายผู้น�าเป็นแบบอย่างในการใช้หมวกนิรภัย

1	กย.	-	31	ธค.	59
(4	เดือน)

ด�าเนินการบังคับใช้กฎหมาย
1)	จบัคนขีท่ีไ่ม่สวมหมวกนริภยั	โดยเปรียบเทยีบปรับ

สูงสุดตามกฎหมายก�าหนด
2)	จบัคนซ้อนท้ายทีไ่ม่สวมหมวกนริภยั	โดยไม่เปรยีบ

เทียบปรับ	 แต่ออกใบนัดให้ไปชมภาพยนตร์ที่มี
เนื้อหาในการรณรงค์สร้างจิตส�านึก

3)	 กรณีผู้กระท�าผิดไม่สวมหมวกทั้งผู้ขับขี่และซ้อน
ท้าย	 เป็นบุลคลากรในองค์กรท่ีร่วมลงนามความ
ร่วมมอื	จะส่งรายงานไปยงัองค์กรเพือ่ใช้มาตรการ
ทางการปกครองและส่งผลกลับเพื่อบันทึกข้อมูล
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4)	 ประกาศบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในวันที่	 1	

มกราคม	 2560	 ท้ังจับ/ปรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์	

(ขี่/ซ้อนท้าย)	ในอัตราสูงสุดตามกฎหมาย

 ประเมินผลกำรด�ำเนินงำน (เปรียบเทียบก่อน-หลังด�ำเนินกำร

มำตรกำรเข้มข้น)	รายละเอียดดังนี้

ล�ำดับ สภ.

คนขับ/คน เปรียบเทียบปรับ
คนซ้อนท้ำย/คน 

(ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)

1 กย. –

31 ธค. 59

1 มค. – 

30 มิย. 60

1 กย. –

31 ธค. 59

1 มค. – 

30 มิย. 60

1 เมืองพังงา 690 245 83 1

2 ตะกั่วป่า 306 332 37 0

3 ตะกั่วทุ่ง 260 152 39 0

4 ทับปุด 160 109 83 0

5 ท้ายเหมือง 286 302 5 0

6 คุระบุรี 212 148 27 1

7 กะปง 34 20 24 0

8 เกาะยาว 215 127 49 8

9 เขาหลัก 211 253 13 0

10 โคกกลอย 388 336 9 2

11 ทุ่งคาโงก 112 119 23 0

12 ตลาดใหญ่ 234 290 0 3

รวม 3,148 2,433 382 15

 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำรดังกล่าว	 ประชาชนผู้ขับขี่และผู้

ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมใส่หมวกนิรภัยมีจ�านวนเพ่ิมข้ึนซ่ึงเกิดจากปัจจัย 

ความส�าเร็จ	 คือ	 การได้รับความร่วมมือจาก	 4	 ภาคส่วน	 ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 
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ท้องถิ่น	 และชุมชน	 ในรูปแบบการท�าข้อตกลงร่วม	 ท�าให้เกิดการขับเคลื่อน

โครงการไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ	 การเข้ามามีส ่วนร่วมของสื่อ 

อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งการใช้สื่อที่หลากหลายสามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มและ 

ทุกเวลา	 ความชัดเจนของโครงการ	 และความง่ายในการน�าสู่การปฏิบัติของ 

พื้นที่ครูแม่ไก่	 และเจ้าหน้าที่จราจรทุกนาย	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง	 

รวมถึงประชาชนในพื้นที่	ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 จุดแข็งของพื้นที่ เพราะทุกภาคส่วนในจังหวัดพังงา	 ท้ังภาครัฐ	

ภาคเอกชน	 ภาคท้องถ่ิน	 และภาคชุมชน	 	 ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 ความ

เข้มแข็งของวิทยากรครูแม่ไก่	 ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่างๆ	 สุดท้าย	 

เพราะจังหวัดพังงา	 เป็นจังหวัดเล็กๆ	 ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนจิตใจดี	 

พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมาย	 อย่างไรก็ตาม	 จังหวัด

พังงายังมีจุดอ่อนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี	 พื้นที่เป็น 

โค้งลาดชัน	ผวิทางช�ารดุเสยีหายเนือ่งจากน�า้กดัเซาะ	ส่งผลให้การเกดิอบุตัเิหตุ

ยังคงมีสูงขึ้น	 รวมถึงการตั้งด่านเป็นไปอย่างไม่สม�่าเสมอและประชาชน 

มองว่าการตั้งด่านหรือการจับกุมท�าโดยไม่ชอบ	 จึงเป็นที่มาของการนโยบาย 

การตั้งด่านแบบเป็นทางการ	 ส่งผลให้การจับกุมมีสถิติลดลง	 เพราะเมื่อ

ประชาชนทราบว ่าจะมีการตั้งด ่านแบบเป็นทางการจึงมักหลบเลี่ยง	 

ประกอบกับจ�านวนพนักงานจราจรน้อย

 แนวทำงในกำรขยำยผล	 คือเพิ่มมาตรการและกวดขันในกลุ ่ม 

ท่ียังมีการสวมหมวกนิรภัยน้อย	 คือกลุ ่มผู ้ซ้อนท้าย	 และในกลุ่มเด็กควร 

มีการถอดบทเรียนพื้นที่ที่ประสบความส�าเร็จสูง	เทียบกับพื้นที่ที่ยังไม่สามารถ

ด�าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์	 และจ�าเป็นต้องขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม

ต่อเนื่องและยั่งยืน	

 ข้อเสนอแนะจำกพื้นที่ 

	 1)	 เสนอให้ขยายช่วงประชาสัมพันธ์จากสี่เดือนเป็นหกเดือน	ในกรณี

พังงา	 สี่เดือนคงพอเพราะจังหวัดพังงามีทุนเดิม	 แต่ส�าหรับจังหวัดอื่นอาจ 
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จะล�าบาก

	 2)	 จังหวัดอื่นสามารถน�าโมเดลพังงาไปขยายผลและน�าไปปรับเป็น 

บทเรียนเฉพาะของจังหวัดตนเอง

	 3)	 มีการโน้ตท้าย	MOU	 ว่าผู้ที่กระท�าผิดเซ็นยินยอมให้น�าบทเรียน 

ที่เกิดกับตนเองไปเป็นโมเดล	 ป้องกันปัญหาต�ารวจถูกถ่ายคลิป	 เพราะ 

ปัจจุบันเด็กวัยรุ่นมีความก้าวร้าวเพิ่มมากขึ้น

	 4)	 ตัวอย่างการด�าเนินงานของ	 สภ.เขาหลัก	 น่าสนใจตรงบริบท 

ท่ีจะแตกต่างจากโรงพักอื่น	 คือเข้าไปหาผู้ประกอบการรถเช่า	 และโรงแรม	 

ท�าใบขอความร่วมมือสี่ภาษามีการท�า	MOU	 ครอบคลุมทั้งพื้นที่	 โดยทยอย

ท�า	 ซึ่งจะวางแผนจัดกลุ่มผู้ประกอบการ	 โดยเข้าไปคุยก่อนให้ตระหนักถึง 

ความส�าคัญ	 พอทุกภาคส่วนเห็นด้วยกับโครงการนี้	 ก็จะขับเคลื่อนต่อ	 

ก่อนจัดอบรมและประชุม+MOU	 ในวันเดียวกัน	บทเรียนการด�าเนินงานก่อน

หน้า	 ช่วงแรก	 เป็นการท�างานแบบ	 one	way	 แต่ไม่ได้ท�าแบบ	 two	way	 

เมื่อต�ารวจภูธรภาค8	 มีการขับเคลื่อนโครงการ	 พร้อมแนวทางขั้นตอน 

การด�าเนินงาน	(เตรียมพร้อม	ตักเตือน	บังคับใช้กฎหมาย	100%)	ประกอบกับ

มีจุดเชื่อมหรือข้อต่อคือหัวหน้าหน่วยงานในการท�าหน้าที่ครูแม่ไก่เพิ่ม	ท�าให ้

การด�าเนินงานของ	สภ.เขาหลักประสบความส�าเร็จ

	 5)	 ตัวอย่างการด�าเนินงานของ	 สภ.เมือง	 เน้นเสริมเรื่องการท�าให้

หัวหน้าให้ความส�าคัญ	 ด้านฝ่ายปกครอง	 คือนายอ�าเภอ	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

จะท�าเรื่องแจ้งให้ทราบเข้าไปก่อน	 (คุยนอกรอบกับนายอ�าเภอ)	 ก่อนเข้า 

ประชุมกับนายอ�าเภออย่างเป็นทางการ

	 6)	 ที่ผ่านมา	 ด�าเนินงานตามค�าสั่งของผู้บังคับบัญชา	 โดยความเป็น

จริงไม่มีงบประมาณ	 แต่อาศัยใจของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจและภาคีเครือข่ายต่างๆ	 

ท่ีช่วยกัน	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ชุมชน	 ท้องถิ่น	 ที่ให้ 

ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 จนสามารถด�าเนินงานโครงการนี้ได้ส�าเร็จไประดับ

หนึ่ง	 ส่วนผลการด�าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการคงต้องรอประเมินในช่วงท้าย	
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เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนบังคับใช้กฎหมาย

	 7)	 การด�าเนนิงานให้ประสบความส�าเรจ็	100%	ต้องท�าควบคูร่ะหว่าง

ประชาสัมพันธ์	 (จับและน�ามาอบรมเพื่อสื่อให้เห็นความส�าคัญ	 ผลได้ผลเสีย 

เป็นอย่างไร	 สูญเสียมากเท่าไหร่ในแต่ละปี)	 และขอความร่วมมือจาก 

ทุกภาคี	 และต้องท�าต่อเนื่อง	 ผนวกด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	

แต่ก็ต้องยอมรับว่าคงไม่ได้	100%
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