


โครงการ นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 

ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 

ต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
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พล.ต.ต.วันไชย  เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

กองบรรณาธิการ  
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นายณัฐพล  สุชาติพงษ์   ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่
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 จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล

ร.ต.อ.หญิง กชวิภา  เสียงเพราะ   ต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ร.ต.ท.หญิง ธุสาวดี  ศรีมาบาล   ต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

พิมพ์ครั้งที่ 1  พฤศจิกายน 2559

ผู้จัดพิมพ ์  แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) 
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กิตติกรรมประกาศ

 โครงการนครปลอดภัย ทุกวนั ทุกวยั สวมหมวกนริภยั 100 เปอร์เซ็นต์    

ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  และหนังสือเล่มนี้

ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานกองทุน

สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) และแผนงานการสนบัสนนุการป้องกนั

อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ความทุ่มเท มุ่งมั่นของ พล.ต.ต.วันไชย  

เอกพรพิชญ์ ผู ้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช และต�ารวจ 

ทุกนายทั้ง 32 สภ. การสนับสนุนทางวิชาการจาก ดร.ปิติ จันทรุไทย  

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  ความช่วยเหลือในการ

แก้ไข ให้ความเห็น และสนับสนุนข้อมูล จาก คุณ ศิริกุล กุลเลียบ  เลขาสอจร.  

ในกระบวนการด�าเนินการได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสื่อมวลชนทุกแขนง 

โดยเฉพาะ โอดี้เอฟเอ็ม  และสื่อมวลชนในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  

คณะท�างานด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นภาคี

เครือข่ายระดับจังหวัด และภาคีเครือข่ายระดับอ�าเภอ องค์กรการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ชุมชนทุกท้องท่ี ท้ังก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�าศาสนา ผู้ศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ  ที่นี้

คณะท�างาน

พฤศจิกายน 2559

ก



IV โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์



ค�าน�า
    

 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีประชากร 1,542,530 คน   

เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ อัตราเสียชีวิตในรอบ 8 ปี ท่ีผ่านมาต้ังแต่ 

พ.ศ. 2550 – 2558  ในช่วง  4  ปีแรก พ.ศ. 2550 – 2553  อัตราการ

เสียชีวิตจากคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญสูงกว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

ถนน แต่ช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

สูงกว่าอัตราการเสียชีวิตจากคดีอุกฉกรรจ์ถึง 6 เท่า แต่ภาพลักษณ์ของการ 

เสียชีวิตจากอาชญากรรมดูน่าสะพรึงกลัวกว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

มากนัก ขณะที่กระแสทางสังคมก็ไม่ได้เกิดความสะพรึงกลัว จากการตาย 

จากอบุตัเิหตทุางถนน เพราะมองว่า เป็นเรือ่งของโชคชะตา ฟ้าลิขติ การบงัคบั

ใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต�ารวจถูกมองว่าเป็นการซ�้าเติม กลั่นแกล้ง แสวงหา

ผลประโยชน์ จากการเปรียบเทียบปรับ ขณะเดียวกันการบังคับใช้กฎหมาย 

ก็ถูกจ�ากัดด้วยวัฒนธรรม “การขอ” จากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพราะ 

ไม่ได้ให้ความส�าคัญ ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

 ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้ได้มีมาอย่างยาวนาน จากอดีตถึง 

ปัจจุบัน ต้องอาศัยกระบวนการสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ด้วยการ 

ใช้สื่อเป็นตัวกลางในการรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมด้วยการให้ผู้น�าองค์กรทั้ง ภาครัฐ เอกชน ท้องถ่ิน ชุมชน เป็น

แกนน�าหลักโดยการท�าบันทึกข้อตกลง (MOU : Memorandum of  

Understanding)  ร่วมกันเป็นภาคีด้วยการสร้างกระแสเป็นวาระของจังหวัด

ให้ผู้น�าองค์กรทั้ง  4  ภาคส่วนใช้มาตรการองค์กรดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่  

ในหน่วยงานของตน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนให้ผู้น�าองค์กรใช้

มาตรการทางการปกครองลงโทษ และภายในหน่วยงานให้สถานีต�ารวจบันทึก

ข้อมูลไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าครอบครัวต�ารวจ ภรรยา และบุตร ไม่สวมหมวก

นิรภัยขณะขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์ ผู้บังคับบัญชาจะไม่พิจารณา

ข



ความดีความชอบ หรือปรับย้าย เป็นต้น ซึ่งตามมาตรการดังกล่าว เป็นเครื่อง

มือที่สามารถน�ามาบังคับใช้ในการสร้างความตระหนัก เปล่ียนทัศนคติ ท�าให้

เกิดภาวะผู้น�าเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กร และมาตรการองค์กร ก็จะ

ถูกผลักเข้าสู่ระบบงาน โครงสร้างของหน่วยงานและท�าให้ประชาชนได้รับรู้

สถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่

 โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% โดยใช้

มาตรการองค์กร ต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมาตรการลดการเสีย

ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน คืนชีวิตกลับบ้านได้เดือนละไม่น้อยกว่า 30 ราย  

เกิดผลผลิต (Output)  ได้แก่  ชุดความรู้ โดยเฉพาะสื่อที่สร้างความตระหนัก 

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ การสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ

ของสมองไม่ได้ป้องกันการถูกจับจากต�ารวจ เกิดผลลัพธ์ (Outcome) ได้แก่ 

เกิดการเปลี่ยนแปลง แม้จะเปลี่ยนผู้น�าองค์กรไป แต่ระบบไม่เปลี่ยนทุกคนใน

องค์กรยังสวมหมวกนิรภัยเหมือนเดิม เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบมาตรการ

องค์กร คือ ผลักระบบมาตรการองค์กรเข้าสู่ระบบงาน เป็นต้น

                                                                                 

 พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์

 ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ค



บทสรุปผู้บริหาร

 โครงการนครปลอดภัย ทุกวนั ทุกวยั สวมหมวกนริภยั 100 เปอร์เซ็นต์    

ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

และการสนับสนุนทางวิชาการและเสริมพลังการขับเคลื่อนจากแผนงาน 

การสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) โดย  

พล.ต.ต  วันไชย  เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นแกนหลักมีเป้าหมายจะลดจ�านวนบาดเจ็บรุนแรง และตายจากการ 

บาดเจ็บที่ศีรษะในกลุ ่มผู ้ใช้จักรยานยนต์โดยมีวัตถุประสงค์จะเพิ่มอัตรา 

การสวมหมวกนิรภัยในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งคนขับและคนซ้อน  

เป็น 50% กระบวนการด�าเนินงานมุ ่งหวังจะให้เกิดมาตรการองค์กร 

หมวกนิรภัยในพื้นที่ 4 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น 

หน่วยงาน 4  ภาคส่วน  ทั้งองค์กรราชการ  องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  เช่น อบจ., เทศบาล, อบต. องค์กรชุมชนทุกหน่วย คือ ก�านัน

ทุกต�าบล, ผู้ใหญ่บ้านทุกพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ 23  อ�าเภอ 165 ต�าบล 1,428 

หมู่บ้าน  32 สถานีต�ารวจ โดยเน้นการเพิ่มการรับรู้นโยบายโครงการของ

ประชาชน ผ่านเครื่องมือ คือ สื่อทุกประเภท และครูแม่ไก่ โดยแบ่ง การ

ท�างานเป็น 3 ระยะ ภายใต้รหัส 1+4+4 ดังนี้  มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิ.ย 58 ถึง  

1 ม.ค 59 ดังนี้ ระยะ 1เดือนแรก เสนอปัญหากับผู้บริหารระดับจังหวัด  

คือผู้ว่าราชการจังหวัด เตรียมแผนการด�าเนินงาน สร้างเคร่ืองมือ ระยะ  

4 เดือนต่อมา ท�าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัดและ

ระดับอ�าเภอ และระยะ 4 เดือนหลัง ด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะ 

คนขับ ปรับ 500 บาท  ปรับคนซ้อนดูภาพยนตร์ที่โรงพยาบาล หลัง มกราคม 

59 จับปรับตามกฎหมายทั้งคนขับและคนซ้อน โดยมีเครื่องมือในการท�างาน

คือ ครูแม่ไก่ซึ่งเป็นต�ารวจจาก 32 สภ.ได้รับการฝึกจากวิทยากรมหาวิทยาลัย

ง



ราชภัฎนครศรีธรรมราช และสื่อมวลชนหลักคือโอดี้เอฟเอ็ม และสื่อในพื้นที่ 

โดยมีระบบการประเมินผลทุกระยะท้ังการส�ารวจอัตราการสวมหมวกนิรภัย 

ในแต่ละพื้นที่และจ�านวนบาดเจ็บ/ตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะจากระบบ 

เฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัดจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ผลการด�าเนินการ
    ผลการด�าเนินการโครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 

100%  พบดงัน้ี 1.) ด้านการสือ่สารพบว่าสามารถสือ่สารโครงการให้ประชาชน

ทุกพื้นที่รับทราบผ่านป้ายไวนิลที่มีรูปผู้น�ากับสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย

และระยะเวลาการด�าเนินการชองต�ารวจ รวมทั้งสื่อวิทยุ สื่อท้องถิ่น เช่น 

หอกระจายข่าว 2.)จ�านวนองค์กรมาตรการหมวกนิรภัยครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

ในหน่ายงาน 4  ภาคส่วน  คือ องค์กรราชการทุกหน่วย  องค์กรเอกชน 

ทุกหน่วย องค์กรส่วนท้องถิ่น ทุกองค์กร เช่น อบจ., เทศบาล, อบต. องค์กร

ชุมชนทุกหน่วย คือ ก�านันทุกต�าบล , ผู้ใหญ่บ้าน ทุกพื้นที่ในพื้นที่ 23 อ�าเภอ 

165 ต�าบล 1,428 หมู่บ้าน  32 สถานีต�ารวจ จ�านวนหน่วยงานเข้าร่วม

โครงการจ�านวน  1,978 หน่วย (จากทั้งหมด 2,207 หน่วย) ผู้เข้าร่วมโครงการ  

311,226 คน 3.)อัตราการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งคนขับและคนซ้อนเป็น 66.08% 4.) จ�านวนผู้บาดเจ็บทีศีรษะลดลง  

(ปี 2557 บาดเจ็บ 1,337 คน ปี 2558 บาดเจ็บ 1,301 คน)

จ



สารบัญ
หน้า

กิตติกรรมประกาศ ก

ค�าน�า  ข

บทสรุปผู้บริหาร ง

สารบัญ  ฉ

บทที่ 1 โครงการ นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 

 100 เปอร์เซ็นต์                         1

บทที่ 2  การวางแผนประเมินและติดตามผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 19

บทที่ 3 เรื่องเล่าความส�าเร็จ 26

บทที่ 4 สรุปผลการด�าเนินโครงการ นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย 

 สวมหมวกนิรภัย 100%                      35

ฉ



X โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์



1โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

บทที่ 1
โครงการ นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 

ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 

ต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
  

 ในปี 2558 เมื่อ พ.ต.อ. วันไชย  เอกพรพิชญ์ (ยศ ขณะนั้น) เดิน

ทางมาด�ารงต�าแหน่งรองผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึง 

รับผิดชอบงานจราจร และได้มีนโยบายจะน�าโครงการ มาตรการองค์กร 

สวมหมวกนิรภัย ทั้งผู้ขับขี่ และผู้ซ้อนท้าย ที่มีบทเรียนความส�าเร็จมาแล้ว 

จากภูเก็ต ระนอง และพังงา มาสานต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น  

แม้ว ่าขณะนั้นจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีต้นทุนความส�าเร็จเรื่องการ

บังคับใช้กฎหมายสวมหมวกนิรภัยผ่านโครงการต่างๆ โดยความร่วมมือกัน 

ของสหสาขาอยู่  ตั้งแต่ ปี 2551 แต่โครงการดังกล่าวมีจุดอ่อนส�าคัญอยู่  

2 ประการ คือ การสวมหมวกนิรภัยของคนนครศรีฯ ยังอยู่ในมือของกฎหมาย  

ขึ้นกับการท�างานอย่างเข้มแข็งของต�ารวจ ซึ่งหมายความว่า การจะให้คน 

นครศรีฯ สวมหมวกนิรภัยยังต้องใช้ต�ารวจท�างาน ใช้กฎหมายบังคับ  

ยังผลให้เกิดความไม่พอใจและกระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนและ 

ผู้ใช้กฎหมายอยู่เสมอในพื้นท่ี แม้จะไม่รุนแรง และด้วยข้อจ�ากัดของอัตรา 

ก�าลังเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร ท�าให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ครอบคลุม 

ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระดับชุมชน จุดอ่อนประการต่อมา 

ก็คือ การที่ประชาชนสวมหมวกนิรภัยเฉพาะต่อหน้าต�ารวจแสดงถึงความ 

ไม่เข้าใจการขาดความรู้ และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตัวเองบนท้องถนน 

 “สร้างความตระหนักและสร้างความเสมอภาพในการบังคับใช้

กฎหมาย”  คอืประกายความคดิและกลายเป็นเป้าหมายหลักของโครงการ ซ่ึง

ผูบ้งัคับการต�ารวจภธูรจงัหวดันครศรธีรรมราช (พล.ต.ต.วนัไชย    เอกพรพชิญ์) 



2 โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งรองผู้บังคับการงานจราจร (2558) ตั้งใจจะท�าให้เกิดขึ้น

ที่นครศรีธรรมราชในช่วงที่ท่านด�ารงต�าแหน่ง

 การด�าเนินงานตามเจตนารมณ์ดังกล่าวมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 วางแผนและเตรียมทีมงาน ประกอบด้วย 

 1.1 ต้ังคณะท�างาน โดยใช้ต้นทนุเดมิคอื คณะท�างานสหสาขาด้านการ

ป้องกันอุบตัเิหตทุางถนนระดบัจงัหวดัเดมิ เสรมิด้วยทมีงานจากกองบงัคบัการ

ต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช อีก 1 ชุด เพื่อท�าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ

ให้การด�าเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความต่อเนื่อง รวมทั้งร่วมกัน

ก�าหนดกรอบและแนวทางการท�างาน ทั้งนี้ มีการแบ่งบทบาทและหน้าที่ของ

คณะท�างานแต่ละคนอย่างชดัเจน โดยก�าหนดจากคณุลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ

และลักษณะเด่นประจ�าตัว ประกอบไปด้วย ดังนี้

  - ผู ้ประสานงานของโครงการ ท�าหน้าท่ีในการประสาน 

ความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย 4 ภาคส่วน คือ ภาคราชการ ภาคเอกชน  

ภาคท้องถิ่น และภาคชุมชน ทั้งระดับอ�าเภอและระดับจังหวัด เพื่อเชิญชวน 

ท�าบันทึกข้อตกลงร่วม ( MOU) มาตรการองค์กร สวมหมวกนิรภัย 100% 

ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชน ความร่วมมือจากบริษัทห้างร ้าน  

ประสานวิทยากรโครงการครูแม่ไก่ ประสานการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 

ในพื้นที่ เตรียมสถานที่ส�าหรับดัดแปลงเป็นโรงภาพยนตร์ในแต่ละ สภ.

  - ฝ่ายเลขา ท�าหน้าที่เตรียมเอกสาร ร่างข้อตกลงร่วม (MOU) 

มาตรการองค์กรหมวกนริภยั เตรยีมข้อมลูเกีย่วกบัอบุตัเิหตทุางถนนจากแหล่ง

ข้อมูลในจังหวัด จัดตารางนัดเวทีการท�าข้อตกลงร่วมระดับจังหวัดและอ�าเภอ  

ควบคุมผังก�ากับงานให้ด�าเนินไปอย่างราบรื่น 

  - ฝ่ายพิธีการ ท�าหน้าท่ีด�าเนินการด้านพิธีการในพิธีลงนาม 

ความตกลง ควบคุมก�ากับเวที  พิธีกร  อ�านวยความสะดวกผู้บริหารถ่ายภาพ

เพื่อท�า Poster และ Presenter (หัวหน้าส่วนทั้ง  4  ภาคส่วน)

  - ฝ่ายประเมินผล  ท�าหน้าที่ติดตามประเมินผลของโครงการ



3โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยการส�ารวจหมวกนิรภัย การติดตามข้อมูล 

การบาดเจ็บ/ตาย ในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ การถอดบทเรียน
 

 ทั้งนี้มีการวางแผนการท�างานเป็นขั้นตอนดังนี้

 ระยะเตรียมการ : ประสานพื้นที่และร่วมวางแผนการท�างานระหว่าง

ทีมจังหวัดกับทีมอ�าเภอ  ให้มีความสอดคล้องและเดินไปในทิศทางเดียวกัน 

ดังการให้ข้อมูลจากทีมคณะท�างานระดับจังหวัดว่า “ทีมกลางจะประสาน 

การท�างานของพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด และอ�าเภอทุกอ�าเภอ เพ่ือเชิญชวน 

และจัดเวทีให้มีการท�าข้อตกลงร่วม (MOU) ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการ

จังหวัด ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด กับ ผู้น�า 4 ภาคส่วน ระดับอ�าเภอ  

นายอ�าเภอ ผู้ก�ากับฯ กับ 4 ภาคส่วน ในจังหวัด โดยมาก ผู้การวันไชย  

จะลงพื้นท่ีเอง ก็ต้องประสานเรื่องเวลาระหว่างทีม และช่วยอ�าเภอ

ประสานเครือข่าย เช่น รายชื่อหน่วยงานต่างๆในฐานะที่ทีมกลางมี

ประสบการณ์มากกว่า เรื่องการออกหนังสือเชิญ เรื่องเอกสารต่างๆ  

ประสานห้างหุ ้นส่วนที่ขายหมวกนิรภัยในกรณีทางพื้นที่ต้องการให้มี 

การออกบู ๊ทขายหมวกนิรภัย ประสานบริษัทขายรถจักรยานยนต์  

เรื่องการขอยืมรถมาใช้ในโครงการ ประสานเรื่องเวที  ออกแบบเวที  

ทั้งช่วงพิธีการ ช่วงท�าข้อตกลงร่วม (MOU)ประสานสื่อมวลชนทั้งใน 

พื้นที่และภายนอกคือ โอดี้ เอฟเอ็ม” การท�างานในระยะเตรียมการนี้ต้อง 

อาศัยการท�างานเป็นทีมท่ีเข็มแข็ง มีความพร้อมที่จะสละเวลาอย่างมาก  

“ต้องนัดพบกันบ่อยมาก ประเมินผลงานแต่ละครั้งว่า ไปอ�าเภอนี้ยังมี 

จุดอ่อนตรงไหน ที่ต้องปรับ จุดแข็งที่จะน�าไปใช้ที่อื่น”

 ระยะด�าเนินการ หมายถึงระยะที่มีการท�าข้อตกลงร่วมในเวทีระดับ

จงัหวดั หรอืระดบัอ�าเภอ ทีมจงัหวดัจะท�าหน้าท่ีเป็นพีเ่ลีย้งอ�านวยความสะดวก

ให้กิจกรรมต่างๆ ด�าเนินไปได้ตามที่ได้ออกแบบไว้ “เป็นพิธีกร ช่วยดูแลเรื่อง

การจัดคนถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ ช่วยจนงานเลิก”
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 ระยะหลังกิจกรรม เน้นไปในด้านการประเมินผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามที่

ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่  เช่น การส�ารวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยรายอ�าเภอ 

เปรียบทีมก่อนหลัง การประสานข้อมูลการบาดเจ็บ/ตายจากสาธารณสุข 

 1.2 ก�าหนดวัตถุประสงค์ ในการด�าเนินโครงการ ดังนี้

  - เพิ่มการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับนโยบาย/มาตรการของโครงการ

  - เกิดมาตรการองค์กรหมวกนิรภัยในพื้นที่ 4 ภาคส่วน คือ ภาค

รัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และภาคชุมชน

  - เพิม่อตัราการสวมหมวกนริภยัในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 

ทั้งคนขับและคนซ้อน เป็น 50 %

 1.3 ก�าหนดเป้าหมาย

  - ลดจ�านวนบาดเจ็บรุนแรงและตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะใน

กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์

 1.4 ก�าหนดดัชนีผลปฏิบัติงาน ดังนี้

เป้าหมาย/

วัตถุประสงค์
ผลภาคปฏิบัติงาน เป้าหมาย

- เพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับ

นโยบาย/มาตรการ

ของโครงการฯ

- จ�านวนป้าย/สื่อ/

ความถี่

- จ�านวนคนเข้ารับ

การอบรม

- ทั่วทุกพื้นที่

- เกิดมาตรการองค์กร

หมวกนิรภัยในพื้นที่ 

4 ภาคส่วน คือ ภาค

รัฐ ภาคเอกชน ภาค

ท้องถิ่น และภาค

ชุมชน

- จ�านวนองค์กร

มาตรการสวมหมวก

นิรภัย

- หน่ายงาน 4  ภาคส่วน  

คือ องค์กรราชการทุก

หน่วย  องค์กรเอกชน

ทุกหน่วย องค์กรส่วน

ท้องถิ่น ทุกองค์กร เช่น 

อบจ., เทศบาล , อบต. 
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เป้าหมาย/

วัตถุประสงค์
ผลภาคปฏิบัติงาน เป้าหมาย

  องค์กรชุมชนทุกหน่วย 

คือ ก�านันทุกต�าบล , 

ผู้ใหญ่บ้านทุกพื้นที่ ใน

พื้นที่ 23  อ�าเภอ 165 

ต�าบล 1,428 หมู่บ้าน  

32 สถานีต�ารวจ

- เพิ่มอัตราการ

สวมหมวกนิรภัย

ในพื้นที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช

ทั้งคนขับและคน

ซ้อน เป็น 50 %

- อัตราการสวมหมวก

นิรภัย แยกราย

อ�าเภอ/ภาพรวม

  

- ผลการจับกุม/

  การเปรียบปรับ

- อัตราการสวมหมวก

นิรภัยในพื้นที่จังหวัด

นครศรีธรรมราชทั้งคน

ขับและคนซ้อน เป็น 

50 %

- จ�านวนจับกุมเพิ่มขึ้น

- ลดจ�านวนบาดเจ็บ

รุนแรง และตาย

จากการบาดเจ็บที่

ศีรษะในกลุ่มผู้ใช้

จักรยานยนต์

- จ�านวนบาดเจ็บ

รุนแรง/ตายจาก

การบาดเจ็บที่

ศีรษะในกลุ่มผู้ใช้รถ

จักรยานยนต์ที่เข้า

รับการรักษาใน

   โรงพยาบาล

- จ�านวนบาดเจ็บรุนแรง

และตายจากการบาด

เจ็บที่ศีรษะในกลุ่มผู้ใช้

รถจักรยานยนต์ลดลง

ขั้นที่ 2 ระดมสมอง/เตรียมงาน 

 1.1 ต้ังชื่อโครงการ ท่ีสื่อถึงความปลอดภัยและการร่วมมือร่วมใจ

ของชาวนครศรีธรรมราช ดังน้ี  “โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย  



6 โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้าย

รถจกัรยานยนต์ ต�ารวจภธูรจงัหวดันครศรธีรรมราช” รหสัเรียกขาน 1+4+4

 1.2 เตรียมข้อมูลการบาดเจ็บ/ตายจากอุบัติเหตุจราจร เปรียบ

เทียบระหว่างฐานต�ารวจ (อาชญากรรม) เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

แก่ผู ้ว ่าราชการจังหวัด เห็นถึงความเร่งด่วนท่ีต้องจัดการและประกาศ 

เป็นวาระของจังหวัด

 1.3 ผลิตเครื่องมือ/สื่อในการด�าเนินโครงการ ดังนี้ 

  - ผลิตครูแม่ไก่จ�านวน 160 คน จากต�ารวจจ�านวน 32 สภ.  

สภ.ละ 5 คน โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  

สอนวิธีการสื่อสารกับมวลชน /การเป็นวิทยากร และเสริมความรู ้เรื่อง 

การบาดเจ็บทางถนนทั้งระดับโลก/ระดับประเทศ/ระดับพ้ืนท่ี ความรู้เร่ือง

หมวกนิรภัย

  - ออกแบบ ป้ายประชาสัมพันธ์ Presenter ผู้น�าร่วมกับสื่อ  

โอดี้ เอฟเอ็ม

 1.4 เขียนร่างผังก�ากับงานโครงการฯตามรหัส 1+4+4 เพ่ือเป็น

แนวทางในการท�างานของทีม
ระยะเวลา กิจกรรม

1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 58 1. น�าเสนอข้อมูลความรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจรแก่

ผู้ว่าราชการจังหวัด

2. ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายท�าข้อตกลงร่วม 4 ภาคส่วน 

คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และภาค

ชุมชน ครอบคลุม 23 อ�าเภอ 32 สภ.

3. แต่งตั้งคณะท�างานจากสหสาขา ระดมสมอง

วางแผนด�าเนินงาน

4. ประสานสื่อมวลชนร่วมด�าเนินการ ประกอบด้วย

สื่อหลักคือ โอดี้ เอฟเอ็ม และสื่อทุกสาขาในพื้นที่   



7โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ระยะเวลา กิจกรรม

5. ผลิตเครื่องมือในการสื่อสารที่มีความเป็นเอกภาพ 
ทุกพื้นที่เข้าใจตรงกัน เช่น ป้ายไวนิลภาพผู้น�า
เป็น Presenter พร้อมข้อความระบุมาตรการ
ทั้ง 3 ระยะ 

6. อบรมครูแม่ไก่ เพื่อเตรียมลงพื้นที่ท�าข้อตกลง 
ร่วมกบักลุม่เป้าหมาย และให้ความรูแ้ก่ประชาชน

7. ผลิตชุดความรู้ โครงการ นครปลอดภัย ทุกวัน        
     ทกุวยั สวมหมวกนริภยั 100 % ประกอบด้วยความ

รูเ้รือ่ง สถานการณ์การบาดเจ็บทางถนน ระดับโลก 
ประเทศ และจังหวัดนครศรีธรรมราช กฎหมาย
จราจร ความรู้เรื่องหมวกนิรภัย ภาพยนตร์

    เรื่องหมวก
8. เตรียมสถานที่ส�าหรับพื้นที่เป็นห้องชมภาพยนตร์ 

ส�าหรับผู้ซ้อนท้ายที่ถูกจับแล้วปรับเป็นการเตือน
โดยการดูหนังตามบริบทของแต่ละ สภ.

9. วางแผนและจัดกิจกรรม Kick off หมวกนิรภัย 
    ทั้งจังหวัด  โดยก�าหนดในแต่ละอ�าเภอก�าหนด
    พื้นที่การ kick off ตามบริบท ขณะที่ส่วนกลาง
    จัดที่สนามหน้าเมือง

1 ก.ย 58-31 ธ.ค.58 

(4 เดือนหลัง)

ด�าเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 

- ระยะ 4 เดือนแรก ปรับคนขับ  500 บาท สูงสุด

สถานเดยีว ส่วนคนซ้อนท้าย จบั ไม่ปรบั แต่เชญิ

ตัว ไปอบรม ชมภาพยนตร์ พื้นที่ถูกจับอบรม

เสร็จแล้ว ต�ารวจส่งชื่อไปยังหน่วยงานที่สังกัด

เพื่อด�าเนินการตาม MOU ที่ท�าไว้



8 โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ระยะเวลา กิจกรรม

1 ม.ค. 59 

(เป็นต้นไป)

-  ในการประชุมประจ�าเดือนทั้งระดับจังหวัด 

(ประชุมความมั่นคง) ระดับอ�าเภอ (ประชุม

อ�าเภอ) ให้หัวหน้าสถานีต�ารวจ น�าข้อมูลการ

จับกุมผู้ขับขี่ และผู้ซ้อนท้ายมาแจ้งที่ประชุม

ทราบ ให้เห็นถึง ยอดจับกุมคนขับ และคน

ซ้อนท้าย เพื่อให้เห็นตัวเลขที่เป็นรูปธรรม

ว่า หน่วยงานใด องค์กรใด ทั้ง 4 ภาคส่วน 

กระท�าการฝ่าฝืนกฎหมาย จ�านวนเท่าใด เพื่อ

ให้ผู้น�าองค์กรต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลต่อไป

-  หน่วยงานสังกัดเมื่อได้รับรายชื่อแล้ว               

ให้รายงานผลการด�าเนินการตามมาตรการ

องค์กร ส่งกลับยัง สภ. เพื่อบันทึกข้อมูล

-  บังคับใช้กฎหมายทั้งคนขับและคนซ้อน        

อย่างเข้มงวด พร้อมด�าเนินการตามข้อตกลง

ของหน่วยงานอย่างเสมอภาพ

-  เปรียบเทียบปรับสถานเดียว ทั้งคนขับ         

และคนซ้อน โดยไม่มีการว่ากล่าวตักเตือน

-  ทุกคนได้รับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอ

ภาคเท่าเทียมกัน



9โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

 1.5 ร่างล�าดบักจิกรรมการด�าเนนิโครงการ นครปลอดภยั ทกุวนัทกุ

วัย สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อความเข้าใจขั้นตอนร่วมกันของคณะท�างาน

ขั้นเตรียมการ ขั้นก�าหนดมาตรการ ขั้นติดตามประเมินผล

1. รวบรวม /วิเคราะห์

ข้อมูลการบาดเจ็บทาง

ถนนจากพื้นที่ โดย

บูรณาการข้อมูลจาก

หลายภาคส่วน ทั้ง 

ต�ารวจ สาธารณสุข 

บริษัทกลาง

2. จัดเวทีประชุมผู้

บริหารระดับจังหวัด/

อ�าเภอ 4 ภาคส่วน

ประกอบด้วย ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคท้อง

ถิ่น ภาคชุมชน

1. ด�าเนินการประชา 

สัมพันธ์โดยการติดตั้ง

ป้าย หัวหน้าส่วน รถแห่

วิทยุ โทรทัศน์ 

หนังสือพิมพ์ หอกระจาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิธีอื่น

ตามบริบทของพื้นที่

2. แต่ละอ�าเภอประชุม

ท�าข้อตกลงร่วม ระหว่าง

ส่วนราชการ 4 ภาคส่วน 

(MOU) โดยมีขั้นตอน

ดังนี้

  - ให้ความรู้เรื่อง

สถานการณ์การบาดเจ็บ

ทางถนนระดับโลก ไทย 

นครศรีธรรมราช ผ่าน 

Ppt , VDO, ภาพยนตร์

   - ท�าข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่างพื้นที่

1. ส�ารวจการสวม

หมวกนิรภัย ก่อน-

ระหว่าง - หลัง

โครงการ โดยทีมจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครศรีธรรมราช

2. ข้อมูลการบาดเจ็บ 

ตาย จากสาธารณสุข

3. ถอดบทเรียนความ

ส�าเร็จโครงการ



10 โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ขั้นเตรียมการ ขั้นก�าหนดมาตรการ ขั้นติดตามประเมินผล

3. ท�าแผ่นป้าย

ประชาสัมพันธ์ 

ภาพหัวหน้าส่วน

ราชการ ขับ/ซ้อนรถ

มอเตอร์ไซค์สวมหมวก

นิรภัย เช่น ผวจ.+หน. 

ส่วน 4 ภาคส่วน ผวจ.

+ผบก. , ผบช.+ผวจ.

ผกก.+นอภ.         

ผอ. รร.+นร.        

อธิการบดี+นักศึกษา                     

นายก อบจ.+ จนท

4. ประชุมผู้ประกอบ

การ รถมอเตอร์ไซค์

รับจ้างสวมหมวก

นิรภัย

5. ฝึกอบรมครูแม่ไก่ 

โดยต�ารวจและภาค

เครือข่ายระดับอ�าเภอ 

ทุกสถานีต�ารวจ 32 

สถานีต�ารวจ สถานี

ต�ารวจ ละ 5 คน

3. ครูแม่ไก่/ภาคีลงพื้น

ที่ระดับท้องถิ่น/ชุมชน/

หน่วยงานท�าข้อตกลง

ร่วม

4. kick off สวมหมวก

นิรภัยพร้อมกันทั้งจังหวัด 

ณ ศาลาที่ว่าการอ�าเภอ

แต่ละอ�าเภอ

5. ทุกอ�าเภอด�าเนิน

กิจกรรมตามแผนงาน 

(หมายเหตุ ทุกพื้นที่มีการ

ขายหมวกราคาถูกจาก

บริษัทกลาง และร้านค้า

ในพื้นที่)

 

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะท�างาน /ทีมงานสหสาขา และผู้ปฏิบัติงานใน

พื้นที่(ต�ารวจ) ชี้แจงท�าความเข้าใจโครงการโดย พล.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ์  



11โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ข้อคิดเห็นจากพื้นที่ สอบถามเพื่อความกระจ่างใน

โครงการ มีผังก�ากับการประชุมต่อเนื่องตลอดท้ังโครงการเพื่อปรับแก้แผนใน

กรณีที่มีปัจจัยที่ไม่ได้ก�าหนดไว้เกิดขึ้น

 

ขั้นตอนที่ 4 ลงมือปฏิบัติการจริง  ตามผังกับก�างาน และแผนที่วางไว้ แบ่ง

ตามช่วงเวลาของโครงการตามรหัส 1+4+4 ดังนี้

 ระยะ 1 เดือนแรก : เตรียมพร้อม   มีแนวทางการท�างานดังนี้

 1. ความร่วมมอืจากผูบ้รหิาร : แนวคดิของ พล.ต.ต.วนัไชย เอกพรพิชญ์  

ในการด�าเนินโครงการ นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%  

เน้นมาตรการองค์ใน 4 ภาคส่วน นั้น มองว่าความส�าเร็จต้องเกิดจากผู้บริหาร

มองเห็นปัญหาและเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนั้นจุดเน้นในการขอความร่วมมือ 

เพื่อให้โครงการสามารถด�าเนินไปได้ คือความร่วมมือของผู้บริหาร “ผู้บริหาร 

ต้องเล่นด้วยเท่านั้น ลูกน้อง ประชาชนถึงจะเห็นด้วยตาม ถ้าผู้ว่าฯ ขับ

มอเตอร์ไซค์ยังใส่หมวก ผู้อ�านวยการโรงเรียนขับมอเตอร์ไซค์ยังใส่หมวก 

แล้วเราเป็นลูกน้องจะไม่ท�าตามหรือ ต้องให้ผู้บริหารส่ัง นโยบายต้องมา

จากผู้บริหาร และต้องบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน และต้องออกมาในแนว

มาตรการ ไม่ไช่ให้ต�ารวจจับอยู่คนเดียว” 

 “เริ่มที่ผู้บริหาร” จึงเป็น Key word หลักในการจัดท�าข้อเสนอทาง

นโยบาย โจทย์คอื ท�าอย่างไรให้ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุของจงัหวดัคอื ผูว่้าราชการ

จงัหวดัเหน็ความส�าคญั และความคุม้ค่าของการท�าโครงการ  “ตวัเลข 669 และ 

1:6” ถูกน�ามาใช้เป็นคีย์วอร์ด ( Key word) ในการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด 

ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการของ พล.ต.ต. วันไชย เอกพรพิชญ์  

เพื่อเสนอ ข้อเสนอแนะทางนโยบายขอด�าเนินโครงการ นครปลอดภัยฯ ใน

อ�าเภอน�าร่อง 12 อ�าเภอ ความหมายของตัวเลขดังกล่าวคือ ปีหนึ่งคนนครฯ   

ตาย 669 คน มากกว่าอาชญากรรม 6 เท่า ตัวเลขความสูญเสียดังกล่าว 

ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบาย ด�าเนินการโครงการครอบคลุมพ้ืนที่ 



12 โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ทุกอ�าเภอ และประกาศเป็นวาระของจังหวัด 

 2. สร้างเครื่องมือสื่อสารนโยบายถึงประชาชน 

  2.1  ผลิตครูแม่ไก่จ�านวน 160 คน ซึ่งเป็นต�ารวจจาก สถานีต�ารวจ 

32 สถานี สถานีละ 5 คน ถูกส่งมาเรียนหลักสูตรการเป็นวิทยากร การสื่อสาร

กบัชมุชน กับอาจารย์จากมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช องค์ความรู้เร่ือง

สถานการณ์การบาดเจ็บ ระดับโลก ประเทศ และพื้นที่ กฎหมายจราจร หมวก

นิรภัย และรับนโยบาย โครงการนครปลอดภัยไปปฏิบัติ

ครูแม่ไก่ : สมองของโครงการฯ

 “ต้องมีคนสักชุดหนึ่งที่จะต้องลงไปให้ความรู้กับชาวบ้าน สร้างความ

ตระหนัก และเป็นคนชักชวนท�าข้อตกลง  อยากได้ทั้งต�ารวจและเครือข่าย”   

คือที่มาของครูแม่ไก่ ซึ่งแม้ว่า รองผู้การวันไชย (ยศในขณะนั้น) จะก�าหนดกลุ่ม

เป้าหมายไว้ทีต่�ารวจและบคุคลทัว่ไปทีเ่ป็นเครอืข่าย  แต่ด้วยความกระชัน้ของ

เวลา ครแูม่ไก่ราวๆ 90 % เป็นต�ารวจจากสถานีต�ารวจทัง้ 32  สถาน ีทีส่่งต�ารวจ

เข้าร่วมอบรม 5 นายต่อ สถานี

 อาวุธที่โครงการฯ ติดให้ครูแม่ไก่คือ เทคนิคการสอน การถ่ายทอด 

การสร้างแรงจูงใจ ดังที่ทีมงานเล่าว่า   “เชิญ ดร.ไกรเดช  อาจารย์จากราชภัฎ

มาสอน วิธีการถ่ายทอด การน�าเสนอ  การแรงจูงใจ  การท�างานกับชุมชนมา

สอน” รวมทั้งการเข้าใจบริบทการเกิดการบาดเจ็บทางถนน ทั้งในสถานการณ์

โลก ประเทศไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช จากรองผู้การวันไชย  “แล้วก็

มอบเครื่องมือการท�างานในพื้นที่กลับไปด�าเนินการ”  

 เครื่องมือการท�างานในพื้นที่คือ แผ่น CD ที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับการ

บาดเจ็บทางถนน นับแต่สถานการณ์โลก ประเทศไทย นครศรีธรรมราช ความ

รู้เรื่องหมวกนิรภัย การบาดเจ็บที่ศีรษะ “ทุกอย่างอยู่ในนั้นหมด” ครูแม่ไก่คน

หนึ่งให้ข้อมูล  

 หน้าที่ของครูแม่ไก่ในพื้นท่ี คือการลงพื้นที่ไปบอกเล่าตัวโครงการ  
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เล่าเรื่องสถานการณ์การบาดเจ็บทางถนนระดับโลก ระดับประเทศ และใน

พื้นที่ เล่าเรื่องกฎหมายจราจร หมวกนิรภัย และท�าข้อตกลงร่วมกับพื้นที่ ไม่

ว่าจะหมู่บ้าน ต�าบล อบต. โรงเรียน ภาคเอกชน “ทุกที่  ที่เขาติดต่อมา หรือ

เราติดต่อไป” ดังนั้นในมือของครูแม่ไก่ทุกคนจึงมีแผนการท�างาน มีรายชื่อ

หมูบ้่าน ต�าบล โรงงาน โรงเรยีน และรายการนดัแนะการเข้าไปท�าข้อตกลงร่วม  

“ไปทุกวัน  วันหนึ่งอาจจะสองที่  เช้ากับบ่าย”

 “ต้องมีรถคันหนึ่ง ท�าเป็นลักษณะรถแห่ มีทีวีด้วย ไปบางพ้ืนท่ี เขา

อาจจะไม่มีทีวี  เราเอาไปสะดวก เครื่องขยายเสียง เตรียมไปพร้อม ไปถึงพื้นที่

ก็ท�างานได้เลย” ครูแม่ไก่ อ�าเภอขนอมเล่าถึงวิธีการท�างาน ซึ่งเป็นวิธีเดียว

กับที่ครูแม่ไก่ในหลายพื้นท่ีใช้ แต่บางพื้นท่ีครูแม่ไก่ก็ปรับวิธีการท�างานตาม 

บริบทของพื้นที่และสถานะทางเศรษฐกิจของสถานี

 2.2 แสวงหาความร่วมมือจากสื่อมวลชนทั้งในและนอกพื้นที่ แบ่ง

หน้าที่ชัดดังนี้

  - สื่อนอกพื้นที่ ได้แก่ โอดี้ เอฟเอ็ม ด�าเนินการเรื่องการท�าป้ายไว

นิล ภาพผู้น�าเป็น Presenter  เป็นหลัก มีการออกแบบให้มีตัวอักษรแจ้งระยะ

ด�าเนนิการทัง้สามระยะพร้อมโทษแทรกไว้ใน ไวนลิ นอกจากนีย้งัท�าหน้าทีผ่ลติ

รายการส่งวิทยุ/โทรทัศน์ในเครือ รวมทั้งลงยูทูป

  - สือ่ในพืน้ที ่ ทัง้วทิย ุโทรทศัน์ น�าเสนอเนือ้หาของโครงการ เสนอ

กิจกรรม รวมทั้งมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมของโครงการ

สื่อ : หัวใจหลักของโครงการ

 “ในเมื่อโครงการ และกิจกรรมก�าหนดทางเดินไปในแนวสร้างความ

ตระหนัก สร้างความเข้าใจกับประชาชนและผลักดันให้มีมาตรการองค์กร

เป็นหลัก บทบาทของสื่อและเนื้อหาการน�าเสนอของสื่อจึงมีความส�าคัญมาก   

โอด้ี เอฟเอ็ม สื่อซึ่งเป็นต้นทุนเดิมของรองผู้การวันไชย (ยศในขณะนั้น) 

ซึง่ตดิตามการท�างานของท่านมาตัง้แต่เริม่ท�ามาตรการองค์กรสวมหมวกนริภยั
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ท่ี จงัหวดัภูเกต็ ระนอง และพงังา ได้ตดิตามมาช่วยท�าการประชาสัมพันธ์อย่าง

ใกล้ชิด โดยมีหน้าที่หลักในออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ และถ่ายภาพผู้น�า

ขับขี่และซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พร้อมกับสวมหมวกนิรภัยเป็นต้นแบบ เพื่อติด

ประชาสัมพนัธ์ทัว่ทัง้จงัหวดั ทัง้ในระดบัอ�าเภอ ต�าบล และหน่วยงานทีต้่องการ

เปิดตัวมาตรการองค์กร ร่วมก�าหนดเนื้อหาของข่าวท่ีจะส่ือสารให้เป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกัน รวมทัง้มเีกาะตดิความเคลือ่นไหวของกระบวนการท�างาน เพือ่

ท�าข่าวสื่อสารไปยังสาธารณะ ทุกช่องทาง อย่างต่อเนื่อง สื่อในจังหวัด ทั้งสื่อ

วิทยุ วิทยุชมชน สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  ดีเจ

และผูป้ระกาศได้ผสานก�าลงักนัท�าหน้าทีเ่ผยแพร่กิจกรรมของโครงการ ติดตาม

ท�าข่าว ทั้งในรูปข่าว การถ่ายทอดสดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการให้ความรู้ เรื่อง

หมวกนิรภัย กฎหมาย แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มความตระหนักอย่างต่อเนื่อง”    

 ระยะที่ 2 สี่เดือนแรก : ท�าข้อตกลงร่วม 4 ภาคส่วน ประกอบด้วย

กิจกรรมดังนี้

 1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รูปผู้น�าสวมหมวกนิรภัย ทั้งคนขับ 

คนซ้อน เพือ่สือ่ให้เหน็ว่าสวมหมวกนริภยั เพือ่ลดความรนุแรงของการบาดเจบ็ 

“ป้องกันต�ารวจจับ” พร้อมข้อความบอกระยะด�าเนินการ 3 ระยะพร้อมบท

ลงโทษพร้อมกันทั้งจังหวัด ทุกอ�าเภอ จ�านวน ….ป้าย  รวมทั้งประชาสัมพันธ์

ผ่านส่ือสาขาต่างๆ วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ์ หอกระจายข่าว รถแห่ ถ่ายทอด

สดกิจกรรม

 2. ท�าข้อตกลงร่วมกนัว่าจะใช้มาตรการองค์กร ให้ทกุคน ทกุหน่วยสวม

หมวกนิรภัย ทั้งระดับจังหวัดและอ�าเภอดังนี้

 ระดับจังหวัด 

 - ประสานให้เกิดเวทีประชุมผู้บริหาร 4 ภาคส่วน คือ ภาคราชการ 

ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ภาคชุมชนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  

ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ร่วมด�าเนินการในฐานะ 

เจ้าภาพ ชี้แจงโครงการ นัดท�า MOU และถ่ายภาพ Presenter เพื่อน�า 
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ขึ้นคัตเอาท์พร้อมกันทั้งจังหวัดในวันเปิดตัวระยะประชาสัมพันธ์

	 -	เป็นพี่เลี้ยงอ�าเภอ	จัดเวทีประชุมผู้บริหาร	4	ภาคส่วนระดับอ�าเภอ

       ระดับอ�ำเภอ 

	 -	จดัเวทปีระชมุผูบ้รหิารระดบัอ�าเภอ	4	ภาคส่วน	ประชมุชีแ้จงโครงการ	

นัดท�า	MOU	และถ่ายภาพPresenter	 โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคณะ

ท�างานระดับจังหวัด

	 -	ครแูม่ไก่ลงพืน้ทีเ่ป้าหมายในแผนทกุหน่วยทกุองค์กร	ใน	4	ภาคส่วน	

ชักชวนท�าข้อตกลงร่วม	ให้ความรู้บุคลากรในองค์กรตามแผนที่วางไว้

		 -	ประชาสัมพันธ์โครงการตามบริบทของพื้นที่	ผ่านสื่อที่มีความหลาก

หลาย	เช่น	รถแห่	หอกระจายข่าว						

	 3.	พล.ต.ต.	 วันไชย	 เอกพรพิชญ์/ครูแม่ไก่	 ให้ความรู้แก่หน่วยงานที่

ท�าข้อตกลงร่วม	 เรื่อง	 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจร	 ระดับโลก	ประเทศ	พื้นที่	

กฎหมายจราจร	 หมวกนิรภัย	 ท�าความเข้าใจข้อตกลงร่วมและมาตรการทาง

กฎหมาย	 โดยใช้	 Power	 Point	 	 1	 ชั่วโมง	 	 วีดีทัศน์	 10	 นาที	 ภาพยนตร	์ 

10	 นาที	 วัตถุประสงค์	 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนขับ	 และคนซ้อนสวม

หมวกนิรภัย

	 4.	จัดให้มีการขายหมวกนิรภัยราคาถูกทุกครั้งที่มีเวทีข้อตกลงร่วม

	 5.	ให้ทุกสถานีต�ารวจสรุปผลการด�าเนินการของ	 4	 เดือนแรกว่า	 

ได้จัดท�า	 MOU	 กับ	 4	 ภาคส่วนอย่างไร	 เช่น	 MOU	 กับหน่วยราชการ,	 

เอกชน,	ท้องถิ่น,	ชุมชน	จ�านวนกี่หน่วย	และคนผ่านการอบรมทั้งหมดเท่าใด

ไม่จับ/ปรับ เตือนอย่ำงเดียว	 	 ในระยะนี้จะไม่มีการจับปรับผู้กระท�าผิด	 

แต่จะเตือนก่อนพร้อมชี้แจงมาตรการ

 ระยะที่ 3 ใช้มาตรการทางกฎหมาย  (ระยะ 4 เดือนที่ 2)

	 ระยะใช้มาตรการทางกฎหมายนี้	 ด�าเนินการทันทีหลังจากการท�า 

ข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 แล้วเสร็จตามวันเวลาที่ก�าหนด	 ภายหลังวัน	

Kick	off		โดยมีกระบวนการดังนี้
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	 1.	Kick	off	หมวกนิรภัยพร้อมกันทั้งจังหวัด	โดยแต่ละอ�าเภอด�าเนิน

การในพื้นที่	จังหวัดจัด	kick	off		ที่สนามหน้าเมือง	มีผู้ร่วม	Kick	off	มากกว่า	

5,000	คน

	 2.	สภ.	แต่ละพื้นที่	ต�ารวจจราจร	สายตรวจ	และอื่นๆ	ตามบริบทของ

พื้นที่		ตั้งด่าน	จับ	ปรับ	คนขับและคนซ้อนที่ไม่สวมหมวกนิรภัย	ทุกวัน	

	 3.		สภ.	แต่ละแห่งก�าหนดจดุตัง้ด่านตามบรบิทของพืน้ที	่เช่น	บางพืน้ที่

ก�าหนดถนนเส้นสวมหมวกนิรภัย	บางพื้นที่ตั้งตรงทางแยก

	 4.		สภ.	แต่ละพืน้ที	่ด�าเนนิการบงัคบัใช้กฎหมายตามข้อตกลง	คอืปรบั

คนขบั		500	บาท	ส่วนคนซ้อนท้าย	จบั	ไม่ปรบั	แต่เชญิตวัมาชมภาพยนตร์เกีย่ว

กับการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่สถานีต�ารวจในพื้นที่ที่ถูกจับ	

	 5.	สภ.	แต่ละพืน้ที	่ส่งรายชือ่ผูถ้กูจบั/ปรบั	แจ้งไปยงัหน่วยงานทีส่งักดั	

เพื่อด�าเนินการตาม	MOU	ที่ท�าไว้	

	 6.	แต่ละ	 สภ.รายงานผลการปฏิบัติงาน	 ให้ต�ารวจภูธรจังหวัด

นครศรีธรรมราช	ทราบ	ผ่านทางระบบไลน์	(Line)	ทุกวัน

	 7.	ให้ทุกสถานีต�ารวจภูธรมีผลการด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายใน		4		

เดอืนทีส่องว่า	จบักมุคนขับจ�านวนกีร่าย	เปรยีบเทียบปรบัเป็นเงนิเท่าใด	จบักมุ

คนซ้อนกี่ราย	ส่งอบรมชมภาพยนตร์กี่ราย	หน่วยงานต้นสังกัดส่งชื่อกลับกี่ราย

 ระยะที่ 4 บังคับใช้กฎหมายทั้งคนขับและคนซ้อนอย่างเข้มงวด ปรับ

อัตราสงูสดุตามทีก่ฎหมายก�าหนด	พร้อมด�าเนนิการตามข้อตกลงของหน่วยงาน

อย่างเสมอภาค
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10 โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนริภัย 100 เปอร์เซน็ต์     

 
5. สภ. แต่ละพ้ืนที่ ส่งรายชื่อผู้ถูกจับ/ปรับ แจ้งไปยังหน่วยงานที่สังกัด เพ่ือด าเนินการตาม MOU ที่ท าไว้  
6. แต่ละ สภ.รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ต ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบ ผ่านทางระบบไลน์ 

(Line) ทุกวัน 
7. ให้ทุกสถานีต ารวจภูธรมีผลการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายใน  4  เดือนที่สองว่า จับกุมคนขับจ านวนกี่

ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงินเท่าใด จับกุมคนซ้อนก่ีราย ส่งอบรมชมภาพยนตร์กี่ราย หน่วยงานต้นสังกัดส่งชื่อ
กลับกี่ราย 
ระยะที่ 4 บังคับใช้กฎหมายทั้งคนขับและคนซ้อนอย่างเข้มงวด ปรับอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายก าหนด พร้อม
ด าเนินการตามข้อตกลงของหน่วยงานอย่างเสมอภาค 

 

8.  

9.  

10.  

11.  

 

รูปภาพที่ 1  แสดงการตั้งด่านและการปฏิบัติงานตรวจ/บังคับใช้กฎหมายสวมหมวกนิรภัยตามจุดต่างๆ
ของต ารวจแต่ละ สภ. 
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5. สภ. แต่ละพ้ืนที่ ส่งรายชื่อผู้ถูกจับ/ปรับ แจ้งไปยังหน่วยงานที่สังกัด เพ่ือด าเนินการตาม MOU ที่ท าไว้  
6. แต่ละ สภ.รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ต ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบ ผ่านทางระบบไลน์ 

(Line) ทุกวัน 
7. ให้ทุกสถานีต ารวจภูธรมีผลการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายใน  4  เดือนที่สองว่า จับกุมคนขับจ านวนกี่

ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงินเท่าใด จับกุมคนซ้อนก่ีราย ส่งอบรมชมภาพยนตร์กี่ราย หน่วยงานต้นสังกัดส่งชื่อ
กลับกี่ราย 
ระยะที่ 4 บังคับใช้กฎหมายทั้งคนขับและคนซ้อนอย่างเข้มงวด ปรับอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายก าหนด พร้อม
ด าเนินการตามข้อตกลงของหน่วยงานอย่างเสมอภาค 

 

8.  

9.  

10.  

11.  

 

รูปภาพที่ 1  แสดงการตั้งด่านและการปฏิบัติงานตรวจ/บังคับใช้กฎหมายสวมหมวกนิรภัยตามจุดต่างๆ
ของต ารวจแต่ละ สภ. 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่	1		แสดงการตั้งด่านและการปฏิบัติงานตรวจ/บังคับใช้กฎหมาย

สวมหมวกนิรภัยตามจุดต่างๆ	ของต�ารวจแต่ละ	สภ.
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รูปภาพที่ 2 แสดงการตั้งด่านตรวจ/และบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยของต ารวจแต่ละ สภ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 3  แสดงการการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ างานต่อผู้บังคับบัญชาผ่านทางไลน์กลุ่มนคร
ปลอดภัยของ สภ.ทุ่งใหญ่ 

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

 

 

 

 

 
11 โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนริภัย 100 เปอร์เซน็ต์     

 
รูปภาพที่ 2 แสดงการตั้งด่านตรวจ/และบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยของต ารวจแต่ละ สภ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 3  แสดงการการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ างานต่อผู้บังคับบัญชาผ่านทางไลน์กลุ่มนคร
ปลอดภัยของ สภ.ทุ่งใหญ่ 

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

 

 

 

 

รูปภาพ	3		แสดงการการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�างานต่อผู้บังคับ

บัญชาผ่านทางไลน์กลุ่มนครปลอดภัยของ	สภ.ทุ่งใหญ่

รูปภาพที่	2	แสดงการตั้งด่านตรวจ/และบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยของ

ต�ารวจแต่ละ	สภ.
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บทที่ 2
การวางแผนประเมินและติดตามผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด

 

 การประเมินผลลัพธ์ และติดตามผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด มีการวางแผน

โดยคณะท�างานผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ โดยมีทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช รับผิดชอบการส�ารวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยในช่วง 

ก่อนด�าเนินการ ระหว่างด�าเนินการ และหลังด�าเนินการ ทีมจากสาธารณสุข  

คือโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  รับผิดชอบประเมินผลการบาด

เจ็บ/เสียชีวิตในกลุ่มผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ท่ีมารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดย 

ใช ้ฐานข ้อมูลจากระบบเฝ ้าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัด ( Injury  

Surveillance :IS) พบผลการด�าเนินการ ดังนี้

 1. การประเมินการรับรู้นโยบาย/มาตรการของประชาชน ผ่านการ

ประชาสัมพันธ์โดยสื่อสาธารณะ และการอบรมโดยครูแม่ไก่พบผล ดังนี้

  1.1 จ�านวนป้ายประชาสัมพันธ์ภาพผู้น�าเป็น Presenter จ�านวน  

800  ป้าย ในพื้นที่  23  อ�าเภอ  นอกจากนี้ยังมีป้ายที่หน่วยงานที่ร่วมท�าข้อ

ตกลงสนับสนุนงบประมาณเพิ่มทุกหน่วยงานขบวนรถแห่ในทุก สภ. จ�านวน 

32 สภ. หอกระจายข่ายทุกหมู่บ้าน 

 ข่าวสารแพร่ไปถึงขอบขัณฑสีมา 

 ภาพผู้น�าสวมหมวกนิรภัย เชิญชวนให้ประชาชนปฏิบัติตาม เพื่อดูแล

สขุภาพบนท้องถนนของตวัเอง สะดดุตา พระครภูทัรธรรมาภรณ์  วดัเขาเหล็ก 

หมู่ 2 ต.นบพิต�า อ.นบพิต�า จ.นครศรีธรรมราช น�าไปสู่การรับรู้ปัญหาการสูญ

เสียชีวิตบนท้องถนนของคนนครศรีธรรมราช และเป็นแกนหลักในการเป็น    

ผู้เริ่มแนวคิดใช้สถาบันทางศาสนา พระสงฆ์เป็นสื่อบุคคลเผยแพร่ข้อมูล ผ่าน

การเทศนา หรือการพูดคุยประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่มาปฏิบัติธรรม 
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ในวัด ท�าให้เกิดปรากฏการณ์พระสงฆ์ร่วมใจกันออกมารณรงค์โครงการนคร

ปลอดภัย เมื่อ ในที่ 27 ก.ค.58  ณ โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช ตัวแทน 

คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจ�านวน 90 รูป ร่วมประชุมและลงนาม

บันทึกข้อตกลงร่วม ว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 

100% 

 a. จ�านวนหน่วยงานและคนท่ีผ่านการอบรมกับครูแม่ไก่ ในพื้นที่  

23 อ�าเภอ 32 สภ.

 2. เกิดมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ 4 ภาคส่วน คือ  

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และภาคชุมชนพบว่าระยะการด�าเนินงาน 

ในช่วงแรก คือ ประชาสัมพันธ์ (1 พ.ค. – 31 ส.ค. 58) มีผลการด�าเนินงานการ

ท�าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานตามเป้าหมายและจ�านวนคนที่ผ่านการอบรม 

ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนหน่วยงานที่ท�าข้อตกลงร่วมและจ�านวนคนที่ผ่าน 

การอบรม

 
13 โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนริภัย 100 เปอร์เซน็ต์     

 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนหน่วยงานที่ท าข้อตกลงร่วมและจ านวนคนที่ผ่านการอบรม 

จ านวนหน่วยงานทั้งหมด 

(หน่วย) 

จ านวนหน่วยงานที่ท า 

MOU (หน่วย) 

จ านวนคนที่ผ่านการอบรม (คน) 

รัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน รัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน รัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน 

884 240 304 779 778 193 298 709 131,765 17,916 28,509 133,036 

รวม   2,207 หน่วยงาน รวม  1,978 หน่วยงาน รวม 311,226  คน 

3. ผลการจับกุมหมวกนิรภัยตามช่วงเวลาของโครงการและผลการส ารวจหมวกนิรภัย ก่อน ระหว่าง หลัง
โครงการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ตารางท่ี 2   ผลการด าเนินการในช่วง ระยะที่ 3  1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2558 

จับคนขับ 
(ราย) 

จับคนซ้อน 
(ราย) 

เปรียบเทียบ
ปรับ  
(ราย) 

มาอบรม 
(ราย) 

ไม่มาอบรม 
(ราย) 

ส่งช่ือกลับ
หน่วยงาน 

(ราย) 

4,544 1,935 2,043,144 1,318 589 1,224 

 

ตารางท่ี 3   ผลการบังคับใช้กฎหมาย   1 ม.ค. - 31 พ.ค. 59   

จับคนขับ(ราย) จับกุมคนซ้อน(ราย) เปรียบเทียบปรับ(บาท) 

8,672 4,785 4,219,900 

 

 

 

 

 

 

 3. ผลการจับกุมหมวกนิรภัยตามช่วงเวลาของโครงการและผลการ

ส�ารวจหมวกนิรภัย ก่อน ระหว่าง หลังโครงการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช
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ตารางที่ 4 ผลการส�ารวจหมวก เปรียบเทียบก่อนและระหว่างการด�าเนิน 

                โครงการ

 อตัราการสวมหมวกนริภัยก่อนและหลงัมาตรการด�าเนนิการรายอ�าเภอ

ของผู้ขับขี่

อ�าเภอ
อัตราการสวมหมวกนิรภัย (%)

ก่อน หลัง ผลต่าง หลัง-ก่อน

อ.เมือง 78.26 85.46 7.2

อ.ทุ่งสง 70.13 79.74 9.61

อ.ร่อนพิบูลย์ 35.94 68.97 33.03

อ.จุฬาภรณ์ 0 33.79 33.79

อ.เชียรใหญ่ 39.13 46.04 6.91

อ.พิปูน 6.67 42.36 35.69

อ.นาบอน 54.81 50.76 -4.05
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ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนหน่วยงานที่ท าข้อตกลงร่วมและจ านวนคนที่ผ่านการอบรม 

จ านวนหน่วยงานทั้งหมด 

(หน่วย) 

จ านวนหน่วยงานที่ท า 

MOU (หน่วย) 

จ านวนคนที่ผ่านการอบรม (คน) 

รัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน รัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน รัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน 

884 240 304 779 778 193 298 709 131,765 17,916 28,509 133,036 

รวม   2,207 หน่วยงาน รวม  1,978 หน่วยงาน รวม 311,226  คน 

3. ผลการจับกุมหมวกนิรภัยตามช่วงเวลาของโครงการและผลการส ารวจหมวกนิรภัย ก่อน ระหว่าง หลัง
โครงการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ตารางท่ี 2   ผลการด าเนินการในช่วง ระยะที่ 3  1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2558 

จับคนขับ 
(ราย) 

จับคนซ้อน 
(ราย) 

เปรียบเทียบ
ปรับ  
(ราย) 

มาอบรม 
(ราย) 

ไม่มาอบรม 
(ราย) 

ส่งช่ือกลับ
หน่วยงาน 

(ราย) 

4,544 1,935 2,043,144 1,318 589 1,224 

 

ตารางท่ี 3   ผลการบังคับใช้กฎหมาย   1 ม.ค. - 31 พ.ค. 59   

จับคนขับ(ราย) จับกุมคนซ้อน(ราย) เปรียบเทียบปรับ(บาท) 

8,672 4,785 4,219,900 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2  ผลการด�าเนินการในช่วง ระยะที่ 3  1 กันยายน – 31 ธันวาคม 

2558

ตารางที่ 3 ผลการบังคับใช้กฎหมาย  1 ม.ค. - 31 พ.ค. 59

 
13 โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนริภัย 100 เปอร์เซน็ต์     

 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนหน่วยงานที่ท าข้อตกลงร่วมและจ านวนคนที่ผ่านการอบรม 

จ านวนหน่วยงานทั้งหมด 

(หน่วย) 

จ านวนหน่วยงานที่ท า 

MOU (หน่วย) 

จ านวนคนที่ผ่านการอบรม (คน) 

รัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน รัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน รัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน 

884 240 304 779 778 193 298 709 131,765 17,916 28,509 133,036 

รวม   2,207 หน่วยงาน รวม  1,978 หน่วยงาน รวม 311,226  คน 

3. ผลการจับกุมหมวกนิรภัยตามช่วงเวลาของโครงการและผลการส ารวจหมวกนิรภัย ก่อน ระหว่าง หลัง
โครงการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ตารางท่ี 2   ผลการด าเนินการในช่วง ระยะที่ 3  1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2558 

จับคนขับ 
(ราย) 

จับคนซ้อน 
(ราย) 

เปรียบเทียบ
ปรับ  
(ราย) 

มาอบรม 
(ราย) 

ไม่มาอบรม 
(ราย) 

ส่งช่ือกลับ
หน่วยงาน 

(ราย) 

4,544 1,935 2,043,144 1,318 589 1,224 

 

ตารางท่ี 3   ผลการบังคับใช้กฎหมาย   1 ม.ค. - 31 พ.ค. 59   

จับคนขับ(ราย) จับกุมคนซ้อน(ราย) เปรียบเทียบปรับ(บาท) 

8,672 4,785 4,219,900 

 

 

 

 

 

 

จับคนขับ

(ราย)

จับคนซ้อน

(ราย)

มาอบรม

(ราย)

ไม่มาอบรม

(ราย)

เปรียบเทียบ

ปรับ

(ราย)

ส่งชื่อกลับ

หน่วยงาน

(ราย)



22 โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

อ�าเภอ
อัตราการสวมหมวกนิรภัย (%)

ก่อน หลัง ผลต่าง หลัง-ก่อน

อ.ขนอม 60.75 47.65 -13.1

อ.พระพรหม 78.84 78.8 -0.04

อ.เฉลิมพระเกียรติ 24.24 40.13 15.89

อ.ท่าศาลา 11.51 75.48 63.94

อ.ฉวาง 72.73 74.47 1.74

กิ่งอ.ช้างกลาง 68 49.57 -18.43

อ.ถ�้าพรรณรา 62.12 80.49 18.37

อ.หัวไทร 65.21 65.36 0.15

อ.พรหมคีรี 37.5 50.19 12.69

อ.สิชล 22.22 67.35 45.13

อ.ลานสกา 58.82 44.43 -14.39

อ.ชะอวด 61.03 94.14 33.11

อ.ทุ่งใหญ่ 42.72 51.82 9.1

อ.ปากพนัง 0 63.55 63.55

อ.บางขัน 0 27.89 27.89

กิ่ง อ.นบพิต�า 0 47.62 47.62

 ผลการด�าเนินการตามโครงการ นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวม

หมวกนิรภัย 100% ภายหลังด�าเนินการไปในระยะ 4 เดือนแรก ตาม นโยบาย  

1+4+4 ผลว่าอัตราการสวมหมวกนิรภัยของภาพรวมทั้งจังหวัด เพิ่มจาก 41.5 

% เป็น 80 % ในขณะที่อัตราการสวมนิรภัยของผู้ซ้อนท้ายแม้จะมีความต่าง

ระหว่างก่อนด�าเนินการและหลังด�าเนินการในระยะ 4 เดือนแรก แต่ยังคงต�่า

คือต�่ากว่า 40% 



23โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ  ในระยะ ก่อนด�าเนินการมี 3 อ�าเภอ ที่ทีมงานมีปัญหาในเรื่องการ

ส�ารวจหมวกนิรภัยท�าให้ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ คือ ปากพนัง บางขัน และ 

นบพิต�า

รูปภาพท่ี 5 เปรียบเทียบจ�านวนสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

ภาพรวมทั้งจังหวัด ก่อน และหลังด�าเนินการระยะ 4 เดือนแรก

 
15 โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนริภัย 100 เปอร์เซน็ต์     

 
  ผลการด าเนินการตามโครงการ นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% ภายหลังด าเนินการ
ไปในระยะ 4 เดือนแรก ตาม นโยบาย  1+4+4 ผลว่าอัตราการสวมหมวกนิรภัยของภาพรวมท้ังจังหวัด เพ่ิมจาก 
41.5 % เป็น 80 % ในขณะที่อัตราการสวมนิรภัยของผู้ซ้อนท้ายแม้จะมีความต่างระหว่างก่อนด าเนินการและหลัง
ด าเนินการในระยะ 4 เดือนแรก แต่ยังคงต่ าคือต่ ากว่า 40%  

หมายเหตุ  ในระยะ ก่อนด าเนินการมี 3 อ าเภอ ที่ทีมงานมีปัญหาในเรื่องการส ารวจหมวกนิรภัยท าให้ไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบ คือ ปากพนัง บางขัน และ นบพิต า 

รูปภาพที่  5 เปรียบเทียบจ านวนสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ภาพรวมทั้งจังหวัด ก่อน และหลัง
ด าเนินการระยะ 4 เดือนแรก 

                                        

 
รูปภาพที่ 7 เปรียบเทียบจ านวนสวมหมวกนิรภัยของผู้ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ภาพรวมทั้งจังหวัด ก่อน และหลัง
ด าเนินการระยะ 4 เดือนแรก 

หลงั ก่อ น 



24 โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

รูปภาพที่ 6 เปรียบเทียบจ�านวนสวมหมวกนิรภัยของผู้ซ้อนท้ายจักรยานยนต์

ภาพรวมทั้งจังหวัด ก่อน และหลังด�าเนินการระยะ 4 เดือนแรก
 

16 โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนริภัย 100 เปอร์เซน็ต์     

 

                                        

 
4. การประเมินจ านวนบาดเจ็บ/ตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะในกลุ่มผู้ใช้จักรยานยนต์โดยใช้ฐานข้อมูลจาก

ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัด ( Injury Surveillance : IS )จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
พบว่า จ านวนผู้บาดเจ็บที่ศีรษะลดลงอย่างต่อเนื่องภายหลังมีการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ นครปลอดภัย 
ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% เปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งนโยบายบังคับใช้กฎหมายของต ารวจภูธรนคร
ศีรษะธรรมราชไม่มีความชัดเจน ทั้งนี้อัตราการสวมหมวกนิรภัยในผู้บาดเจ็บที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราชเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.25 %  ทั้งนี้มีรายงานของรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ปี 2557 ของมูลนิธิไทยโรดส์รายงานว่าจ านวนตายจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปรียบเทียบปี 
2556ลดลง 20-30 % 

รูปภาพที่   8    จ านวนบาดเจ็บที่ศีรษะจากการใช้รถจักรยานยนต์ในผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปรียบเทียบรายปี 

 
 รูปภาพที่ 9  แสดงรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนปี 2557 ของมูลนิธิไทยโรดส์ 

 4. การประเมนิจ�านวนบาดเจบ็/ตายจากการบาดเจ็บทีศ่รีษะในกลุ่มผู้

ใช้จักรยานยนต์โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัด 

( Injury Surveillance : IS )จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชพบว่า 

จ�านวนผู้บาดเจ็บที่ศีรษะลดลงอย่างต่อเนื่องภายหลังมีการบังคับใช้กฎหมาย

ตามมาตรการ นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% เปรียบ

เทียบกับปี 2557 ซึ่งนโยบายบังคับใช้กฎหมายของต�ารวจภูธรนครศีรษะธรรม

ราชไม่มีความชัดเจน ทั้งนี้อัตราการสวมหมวกนิรภัยในผู้บาดเจ็บที่มารับการ

รักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.25 %  ทั้งนี้

มีรายงานของรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนปี 2557 ของมูลนิธิ

ไทยโรดส์รายงานว่าจ�านวนตายจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช

เปรียบเทียบปี 2556ลดลง 20-30 %



25โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

รูปภาพที่ 7 จ�านวนบาดเจ็บที่ศีรษะจากการใช้รถจักรยานยนต์ในผู ้ป่วย 

บาดเจ็บรุนแรง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปรียบเทียบรายปี

รูปภาพที่ 8 แสดงรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนปี 2557 ของ

มูลนิธิไทยโรดส์ 

 
16 โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนริภัย 100 เปอร์เซน็ต์     

 

                                        

 
4. การประเมินจ านวนบาดเจ็บ/ตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะในกลุ่มผู้ใช้จักรยานยนต์โดยใช้ฐานข้อมูลจาก

ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัด ( Injury Surveillance : IS )จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
พบว่า จ านวนผู้บาดเจ็บที่ศีรษะลดลงอย่างต่อเนื่องภายหลังมีการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ นครปลอดภัย 
ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% เปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งนโยบายบังคับใช้กฎหมายของต ารวจภูธรนคร
ศีรษะธรรมราชไม่มีความชัดเจน ทั้งนี้อัตราการสวมหมวกนิรภัยในผู้บาดเจ็บที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราชเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.25 %  ทั้งนี้มีรายงานของรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ปี 2557 ของมูลนิธิไทยโรดส์รายงานว่าจ านวนตายจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปรียบเทียบปี 
2556ลดลง 20-30 % 

รูปภาพที่   8    จ านวนบาดเจ็บที่ศีรษะจากการใช้รถจักรยานยนต์ในผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปรียบเทียบรายปี 

 
 รูปภาพที่ 9  แสดงรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนปี 2557 ของมูลนิธิไทยโรดส์ 

 
17 โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนริภัย 100 เปอร์เซน็ต์     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

บทที่ 3 เรื่องเล่าความส�าเร็จ
ชะอวด : อันดับหนึ่งอัตราการสวมหมวกนิรภัย

 “ถ้าประชาสมัพนัธ์อย่างทัว่ถงึ ผูก้�ากบัให้ความส�าคญั ลงพืน้ทีพ่ร้อม

ครูแม่ไก่ พบชาวบ้านทุกพื้นที่ ต�ารวจกวดขันเต็มที่….ไม่ละเลย ท�าทั้งสอง

อย่าง ให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักให้ทั่วถึง ทั้งบังคับใช้กฎหมายให้

เห็นว่าเอาจริง แต่ต้องยืดหยุ่น รู้ธรรมชาติของชาวบ้าน ก็ท�าส�าเร็จ”

 คือบทสรุปถึงความส�าเร็จของการด�าเนินงานตามโครงการ นคร

ปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 % ในพื้นที่อ�าเภอชะอวด จาก

ปากของผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี  ซึ่งประกอบด้วยครูแม่ไก่จ�านวน 5 นาย และ  

ผู้บังคับบัญชา และต�ารวจทุกราย

 อ�าเภอชะอวด เป็นหนึ่งใน 23 อ�าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

และเป็นพืน้ทีด่�าเนนิการโครงการ นครปลอดภยั ทุกวนั ทกุวยั สวมหมวกนริภยั 

100 %  โดยลักษณะภูมิประเทศ เป็นอ�าเภอรอบนอก มีพื้นที่ชายแดนต่อเขต

กับจังหวัดพัทลุง มีประชากร  จ�านวน 80317 คน แบ่งลักษณะการปกครอง

ออกเป็น 11 ต�าบล 87 หมู่บ้าน ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วน

ใหญ่ มีโรงเรียน 5 แห่ง  โรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง  มีทางหลวงสายหลัก 

ตัดผ่าน และเป็นเส้นทางสู่พัทลุงและหาดใหญ่

 แม้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีการรณรงค์และบังคับใช้กฎหมาย

หมวกนิรภัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 แต่ผลการส�ารวจการสวมหมวก

นิรภัย ก่อนด�าเนินโครงการ นครปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย  

100% ที่เน้นการร่วมมือของ 4 ภาคส่วน และเจาะลึกลงพื้นที่เพื่อให้เกิด

มาตรการองค์กรในลักษณะ พื้นท่ีดูแลคนของตัวเอง พบว่า ในอ�าเภอชะอวด   

ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ท่ีเป็นผู้ขับข่ีมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยอยู่ที่ ร้อยละ  

60.03 และผู้ซ้อนท้ายมีอัตราการสวมหมวกนิรภัย อยู่ที่ ร้อยละ 39.04   

เท่านั้น 
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	 อย่างไรก็ตามหลังจาก	 โครงการ	 นครปลอดภัย	 ทุกวันทุกวัย	 สวม

หมวกนริภยั	100	%	ได้รบัการประกาศเป็นนโยบายหลกัของต�ารวจภธูรจงัหวดั

นครศรีธรรมราช	ต�ารวจ	5	คนของสถานีต�ารวจภูธรชะอวด	ได้รับการติดอาวุธ

เรื่องเทคนิคการสอน	 การสร้างความร่วมมือกับประชาชน	 ได้รับความรู้และ

ท�าความเข้าใจเรื่องสถานการณ์การบาดเจ็บทางถนนท้ังสถานการณ์ระดับโลก	

ระดับประเทศ	 และในพื้นที่ตัวเอง	 ในนามครูแม่ไก่	 รวมทั้งรับนโยบายการ

ท�างานที่มีทิศทางแน่นอน	 จนผู้ปฏิบัติเข้าใจดีแล้ว	“1+4+4 หมายความว่า

ต้องประชาสัมพันธ์ก่อน  จากนั้นเตือน แล้วใช้กฎหมาย”	 ครูแม่ไก่คนหนึ่ง

เล่าถึงขั้นตอนการท�างานที่ถูกวางแผนมาอย่างดีให้ฟัง

	 ภายในเดือน	พฤษภาคม	 2558	 ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ก�ากับ

สถานีต�ารวจภูธรชะอวด	 อ�าเภอชะอวดก็เริ่มโครงการ	 นครปลอดภัย	 ฯอย่าง

เข้มแข็ง	 จริงจัง	 ภายใต้บริบทการเข้าใจพื้นท่ี	“คนชะอวดถ้ากวดขันก็จะท�า

ตาม ถ้าปล่อยก็จะหละหลวม”	จนท�าให้ภายในเวลา	4	เดือน	ภายหลังเสร็จ

ช่วงเวลาแห่งการประชาสมัพนัธ์	ลงพืน้ชกัชวน	4	ภาคส่วนท�าข้อตกลงรว่มเพือ่

ให้เกิดมาตรการองค์กร	และเพิ่งจะเริ่มมาตรการจับ	เตือน	ให้ดูหนังไปไม่กี่วัน	

ผลการส�ารวจการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่อ�าเภอชะอวดก็สูงขึ้นจนเป็นอ�าดับ

หนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช	ดังภาพแสดง
 

ตาราง  แสดงอตัราการสวมหมวกนริภยั พืน้ทีอ่�าเภอชะอวด  สิงหาคม 2558
พื้นที่

ส�ารวจ
จ�านวนรถจักรยานยนต์ (คัน) ร้อยละของผู้สวมหมวกนิรภัย

ขับขี่เดี่ยว ขับขี่และซ้อนท้าย รวม ขับขี่เดี่ยว ผู้ขับขี่ ผู้ซ้อนท้าย

อ�าเภอ

ชะอวด

3002 1096 4098 94.6 93.0 74.9

ที่มา  : ผลการส�ารวจหมวกนิรภัย พื้นที่ 23 อ�าเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎ  

สิงหาคม 2558
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ปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ

 1. ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง :	 ทีมอ�าเภอชะอวด	 วางแผนการ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อข่าวสาร	 โครงการ	 นครปลอดภัย	 ทุกวันทุกวัย	 สวม

หมวกนิรภัย	 100%	 โดยก�าหนดกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาที่จะสื่อสารชัดเจน

ดังนี้

	 	 -	ประชาชนทั่วไปในพื้นที่อ�าเภอชะอวด	 สื่อสารเรื่องมาตรการ	 

	 	 	 1+4+4	ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับระดับจังหวัด

	 	 -	ระดับหน่วยงาน	 ท้ัง	 4	 สี่ภาคส่วน	 ท�าข้อตกลงร่วมกับผู้บริหาร	 

	 	 	 และให้ความรู้บุคคลากรในหน่วยงานในเรื่อง	 สถานการณ์ของ 

	 	 	 ภัยบนท้องถนน	 กฎหมาย	 ความส�าคัญของใช้หมวกนิรภัย	 

	 	 	 และอื่นๆ	ตามความเหมาะสม

	 โดยกลุ่มครูแม่ไก่ให้ข้อมูลว่า	 การท�าการประชาสัมพันธ์และชักชวน	

4	 ภาคส่วนท�าข้อตกลงร่วมนั้นต้องมีการวางแผนให้สอดคล้องกับบริบท

ของพื้นที่	 ต้นทุนในพื้นท่ี	 และทรัพยากรท่ีมีอยู่	 “ต้องวางแผนและท�าผัง

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการชักชวนหน่วยงานท�าข้อตกลงร่วม

ตลอด4เดือนว่าจะใช้วิธีการไหนบ้าง ใช้หลายวิธี ไม่ได้ใช้วิธีเดียว” 

 เทคนิคการประชาสัมพันธ์ 

 “ไปด้วยตัวเองเลย”	 วิธีการเดินลงพื้นที่	 เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ครู 

แม่ไก่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการในกลุ่มเป้าหมาย 

ที่วางไว้	 ซึ่งหมายความว่าทีมครูแม่ไก่	 เดินสายลงพ้ืนท่ีเป้าหมาย	 เข้าพบท้ัง

ผู้บริหาร	 และบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ	 ด้วยตัวเอง	 หรือใช้ตัวบุคลเป็นส่ือ	

พื้นที่นั้นอาจจะเป็นหน่วยงานราชการ	โรงเรียน	ภาคท้องถิ่น	หรือภาคเอกชน			 

“ไปทุกแห่ง ยกเว้น วัด”	 จากการพูดคุยพบว่าวิธีเทคนิคการประชาสัมพันธ์ 

ของอ�าเภอชะอวดมีดังนี้

	 1.	ตดิตัง้ป้ายไวนลิรปูผูน้�าทกุระดบัสวมหมวกนริภยัทัง้คนขบัคนซ้อน	

ทั้งผู้น�าระดับจังหวัด		เช่น	ผู้ว่ากับผู้การ	ผู้ว่ากับรองผู้การภาพผู้ว่า		ผู้การกับ 
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ผูก้�ากับ	ระดบัอ�าเภอ	เช่น	ผูก้�ากบักบันายอ�าเภอและหวัหน้าส่วนราชการระดบั

อ�าเภอ	นายก	อบต.กับลูกบ้าน	ก�านันกับลูกบ้าน	ผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้าน

	 2.	การใช้เสียงตามสาย	 เน้นไปท่ีหอกระจายข่าวในหมู่บ้านทุกพื้นที่

โดยใช้หัวหน้าส่วนต�าบลเป็นผู้กระจายข่าวทุกวันตามช่วงเวลาที่ก�าหนด

	 3.	วิทยุชุมชนในพื้นที่ทุกรายการ	ทุกสถานี

	 4.	การไปเชิญชวนด้วยตัวเองของครูแม่ไก่	 โดยเฉพาะในการประชุม

หมู่บ้าน	ทุกหมู่บ้าน		“ชาวบ้านประชุม เราก็เข้าไปนั่งร่วมประชุม แทรกวาระ 

นครปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% พร้อมกับให้ความรู้ ใช้

ความรู้จาก CD ที่ได้จากภูธรจังหวัดสอนเขา ทุกเรื่อง กฎหมาย  หมวกนิรภัย  

การบาดเจ็บ การตาย  เสร็จแล้วท�าข้อตกลงร่วม”

	 5.	ผนวกงานเข้าไปกับงานประจ�าของต�ารวจ	เช่นครูแด	(ยาเสพติค)	

	 6.	 เดินรณรงค์	 ผนวกเข้าไปกับทุกงานของทุกภาคส่วนราชการ	 ท้อง

ถิน่	เอกชนในพ้ืนที	่เช่น	งานกฬีาส	ีงานแข่งกฬีาของท้องถิน่		งานประเพณต่ีางๆ		

งานเทศบาล

 2. ผู้ก�ากับให้ความส�าคัญ : ภาวะผู้น�าที่หนุนเสริมให้งานส�าเร็จ

	 เรี่ยวแรง	 ก�าลังใจ	 และความกระตือรือร้นของครูแม่ไก่และต�ารวจ

ทุกนายมาจากการที่ผู ้ก�ากับฯสนับสนุนการท�างานตามนโยบายอย่างเต็มที	่

เนือ่งจากงานโครงการดงักล่าวเป็นนโยบายจากระดบัจงัหวดัประการหนึง่	การ

เข้าใจปัญหาและให้ความส�าคญัของผูก้�ากบัโรงพกัประการหนึง่		“ท่านลงพืน้ที่

ด้วยทุกครั้ง ไปประชุมหมู่บ้านท่านน�าทีมเอง”   

 เทคนิคการก�ากับงานของผู้ก�ากับ 

	 1.	ระบุเป้าหมายชัด	คือท�าข้อตกลงครอบคลุมทุกพื้นที่อ�าเภอชะอวด

	 2.	แจกจ่ายงาน	โดย	“ท่านให้โจทย์ และต้องรายงานความคืบหน้า 

ทุกวัน”  

	 3.	ประเมนิผลการด�าเนนิการ	แก้ไข	และปรบัเปลีย่นยทุธวธิตีามความ

เหมาะสม
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 3. สร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่

	 นอกจากป้ายไวนลิทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากจงัหวดัแล้ว	ในพืน้ทีไ่ด้ทีไ่ด้

มกีารผลติป้ายไวนลิเพิม่ขึน้	โดยการสนบัสนนุงบประมาณจาก			ผูน้�าท้องถิน่ใน

พื้นที่	ส่วนราชการ	และภาคเอกชน	ตามที่ครูแม่ไก่ให้ข้อมูลว่าหน่วยงานทั้ง	4	

ภาคส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณ		“คนละป้ายสองป้าย”	ในการนี้ยังรวมไป

ถึงพระสงฆ์	ซึ่งเห็นป้ายไวนิลเชิญชวนแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์		

“พระท่านมาเอง มาออกงบสนบัสนนุงบท�าป้ายและจะร่วมรณรงค์ในกลุม่ผู้

ทีไ่ปท�าบญุโดยจะเสรมิเร่ืองการสวมหมวกนริภยัลงไปในการแสดงเป็นธรรม

เทศนาทุกครัง้ท่ีมกีารแสดงธรรม”			ทัง้นีย้งัรวมไปถงึ	โต๊ะอหิม่าม	ผู้น�าศาสนา

อิสลามก็ออกมาผนวกก�าลังร่วมด้วย 4 เดือนแห่งการเตือน  

 1. จับจริงแต่ยืดหยุ่น  

	 แม้ระยะที่สองจะเป็นแค่ระยะเตือน	 แต่ก็เป็นระยะเริ่มต้นของการใช้

กฎหมายซึง่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในพืน้ที	่เพราะคนขบัทีไ่ม่สวม

หมวกนิรภัยจะถูกจับปรับ	500	บาท	พร้อมส่งชื่อไปยังหน่วยงาน	และคนซ้อน

จะถูกจับปรับเตือน	ด้วยวิธีการจดชื่อไว้	แล้วนัดวันมา	ดูหนัง	พร้อมทั้งส่งชื่อไป

ยังหน่วยงาน	ด้วยความที่เข้าใจบริบทของพื้นที่	และต้องการลดกระแสการต่อ

ต้าน	ความไม่พอใจ	จึงได้ก�าหนดวิธีการท�างานในระยะนี้อย่างชัดเจนดังนี้

	 	 -	ตั้งด่านตรวจ	 ในกรณีอย่างนี้จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	

“ไม่มีข้อยกเว้น แม้จะรู้จักกับต�ารวจเพราะเป็นคนในพื้นที่เดียวกัน นั่งกิน

น�้าชาด้วยกัน”

				 	 -	ไม่ตั้งด่าน	เจอท�าผิดข้อตกลงจะ	ตักเตือน	“ไม่ได้เข้มงวดว่าเจอ

ตรงไหนจับตรงนั้น แต่จะยืดหยุ่น กรณีที่ไม่ตั้งด่านจะไม่จับ แต่จะเตือน”  

คอืวิธีการบงัคับใช้กฎหมายเพือ่ลดแรงต้านและความไม่พงึพอใจของประชาชน

ภายหลังส้ินสุดระยะประชาสัมพันธ์และเข้าสู่ระยะจับ	 เตือน	 ปรับคนซ้อน 

เป็นดูหนัง	 แต่ความเข้มในการบังคับใช้กฎหมายจะเต็มที่ในกรณีที่ตั้งด่าน	 จับ

จริง	 และนัดมาดูหนังตามโครงการ “ถ้าตั้งด่านจะไม่อนุโลม”	 ซึ่งวิธีดังกล่าว
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ชาวบ้านรับรู้และยอมรับในบทบาทของต�ารวจ	 แม้ว่าสังคมชะอวดจะยังเป็น

สังคมชนบท	ทุกคนรู้จักกันหมด	หน่วยราชการก็รู้จักกัน	ชาวบ้านกับต�ารวจก็

รู้จักกัน	 	 แต่เมื่อถึงเวลาต้องบังคับใช้กฎหมายก็จะท�าเต็มที่	 แต่ชาวบ้านรับได้

เพราะได้มีการยืดหยุ่นมาก่อนแล้ว	 ท�าสลับกันไปเพ่ือไม่ให้บรรยากาศเครียด

เกินไป		“ท�าให้สนุกไม่เครียดทั้งคนท�างานและชาวบ้าน”

 2. แรงจูงใจสร้างวินัย : สร้างสีสันด้วยการลงขันแจกหมวก

					 เมื่อผู้ซ้อนท้ายจ�านวนหนึ่งที่ถูกจับกรณีไม่สวมหมวกนิรภัย	มาจ่ายค่า

ปรับเป็นการดูหนัง	“เรื่องการบาดเจ็บทางถนน”	ที่โรงพัก	นอกจากต้อนรับขับ

สู้อย่างดีในฐานะแขกมาเยือนบ้าน	ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์	ทั้งเรื่องกฎหมาย	

เรื่องประโยชน์หมวกนิรภัย	 แล้ว	 ครูแม่ไก่ให้ข้อมูลว่า	 ยังรู้สึกว่าให้เขาไม่พอ	

อยากให้การดูหนังมีสีสัน	 ให้คนที่มีรู้สึกประทับใจ	 ต�ารวจทุกนายจึงลงขันกัน	

“คนละ 50 บาท 80 บาท ซื้อหมวกนิรภัยมาให้จับฉลากแจก” นับจากสิ้น

สุดระยะจับเตือน

 “ท�าตามกฎหมาย จับจริงปรับจริงทุกราย แม้ว่าในความเห็น 

ค่าปรับจะสูงเกินไปส�าหรับชาวบ้าน บางครั้งไม่อยากจะปรับเลยสงสาร  

แต่เมื่อเป็นกฎก็ต้องท�า”	 คือค�ายืนยันของต�ารวจจาก	 สภ.ชะอวดที่ยังมุ่งมั่น 

จะเดินหน้าโครงการนคร	 ปลอดภัย	 ทุกวัน	 ทุกวัย	 สวมหมวกนิรภัย	 100%	 

ต่อไป

 บทสรุปความส�าเร็จของโครงการที่ชะอวด

		 1.	 ความชัดเจนของตัวโครงการ	 ท้ังเชิงกระบวนการ	 และผลลัพธ์ที ่

คาดหวัง	

		 2.	นโยบายผู้บังคับบัญชาชัดทุกระดับ	แสดงภาวะผู้น�าเต็มที่

		 3.	 สร้างการมีส่วนร่วมกับพื้นที่ทุกภาคส่วน	 คือการระดมสรรพก�าลัง	

4	ภาคส่วน

		 4.	ผู้ปฏิบัติทุกระดับเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง

		 5.	พื้นที่ปรับแผนจากโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่



32 โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

		 6.	 เมื่อถึงเวลาต้องใช้การบังคับใช้กฎหมาย	 ก็คงการท�ากฎหมายให้

ศักดิ์สิทธิ์	มีผลจริง	แต่พร้อมจะยืดหยุ่น

		 7.	การสนุกกับการท�างาน	ใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างสีสัน	ลดกระแส

การคัดค้าน

		 8.	สร้างแรงเสริมเชิงบวกเพื่อลดกระแสความตึงเครียด

 ครูแม่ไก่ทุ่งสงกับการสร้างมาตรการองค์กรตาม โครงการ นคร

ปลอดภัย ฯ 

 “ ในช้ันเรยีนครแูม่ไก่ เราจะ ได้แนวทางมาทัง้หมด การท�าความเข้าใจ

กับชาวบ้านด้วยหลักจิตวิทยา การเป็นวิทยากร ความรู้เร่ืองกฎหมาย พรบ.

จราจร การสวมหมวกหมวกนิรภัย วิธีการและแนวทางการประชาสัมพันธ์   

มีเครื่องมือ เป็น VDO ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งความชัดเจนของวิธีการ 

ท�างานเป้าหมายชัด 4 ภาพส่วน  ท�า MOU แล้วก็ประชาสัมพันธ์”

								เช่นเดียวกับเพื่อนต�ารวจจากอ�าเภออื่นๆ	ต�ารวจจากสถานีต�ารวจภูธร

ทุ่งสง	 จ�านวน	 5	 คน	 ท่ีถูกส่งไปอบรมเป็นครูแม่ไก่จากวิทยากรที่กองก�ากับ

การต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช	 เพื่อกลับมาเป็นตัวเชื่อมให้มีการท�า 

ข้อตกลงร่วมระหว่าง	 4	 ภาคส่วน	 ให้ความรู้กับหน่วยงานที่ท�าข้อตกลงร่วม	 

และเป็นเครื่องมือในการด�าเนินโครงการตามกรอบ	1+4+4			

	 อ�าเภอทุ่งสงเป็นเมืองใหญ่	 เป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจาย 

สนิค้าของภาคใต้		เขตเมอืงอตุสาหกรรม		มคีวามหลากหลายของกลุม่ประชากร		

ดังน้ันเม่ือรับนโยบายมาแล้ว	 ครูแม่ไก่เล่าว่าต้องมาปรับวิธีการท�างาน	 

ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	 ในขณะเดียวกันก็ล้อไปกับตัวโครงการ 

ได้อย่างไม่ติดขัด	 ท�าให้แค่ระยะเวลาด�าเนินการไปคร่ึงทางก็สามารถท�าให ้

อัตราการสวมหมวกนิรภัยสูง	83.9%

 ปัจจัยความส�าเร็จ

	 1.	ให้ข้อมูลในพื้นที่ในการวางแผนการด�าเนินงาน		ทั้งข้อมูลการบาด

เจ็บ	ข้อมูลพื้นที่	หน่วยงานที่เป็นเป้าหมายเตรียมข้อมูลทั้ง	4	ภาคส่วน
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	 2.	ผู้บังคับบัญชาให้ความส�าคัญ		ร่วมวางแผนการด�าเนินงานร่วมกับ

ครูแม่ไก่

	 3.	 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	 และวิธีการให้สอดคล้องกับ

บริบทของพื้นที่ชัดเจน	ดังนี้

 เป้าหมายหลักโครงการ	คือ	สร้างความตระหนัก		

 กลุ่มเป้าหมายมุ่งไปที่ท้องถิ่น	คือ	องค์การบริหารส่วนถ้องถิ่น

 วธิกีาร	คอืประสานไปท่ีองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่	“เชญิผูน้�าท้องถิน่ 

ในพื้นที่มา MOU ฟังบรรยาย แล้วให้ไปกระจายต่อกับชาวบ้าน รวมท้ัง 

เข้าไปในพื้นที่เพื่อพบประกับประชาชน โดยใช้วันประชุมหมู่บ้านเป็นวัน 

ท�าข้อตกลงร่วม”

	 4.	 เลือกวิธีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนท่ี	 และสร้าง

การมีส่วนร่วมพื้นที่	ดังนี้

	 	 -	ตดิ	Poster		รณรงค์	นครปลอดภยั	ทกุวนัทกุวยั	สวมหมวกนริภยั	

100%	ตามนโยบาย	“รูปผู้น�าสวมหมวกนิรภัย”

	 	 -	ประสานเทศบาลท�าตัววิ่งที่เครื่อง	LED		สองแยก	คือ	ชลปรีดา	

กับไชยชุมพล			

	 	 -	ประสานท้องถิ่น	ชุมชน	ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว

	 	 -	น�าโครงการผนวกเข้าในโครงการครู	5	นาที

	 	 -	ครูแม่ไก่ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่	ทุกหน่วยขอท�าข้อตกลง

ร่วม	นัดวัน	ด�าเนินการ

	 	 -	ร้อยเวรจราจร	ไปพูดที่หอกระจายข่าวเทศบาล	

	 	 -	ประสาน	ต�ารวจตระเวนชายแดน	42	ขอความร่วมมือเป็นภาค ี

ตั้งด่านร่วม

	 	 -	ติดโมบายประชาสัมพันธ์	รถแห่

	 5.	ท�างานเชิงรุก	ลงพื้นที่แสวงหาส่วนร่วมเพื่อท�าข้อตกลงร่วม	วิธีการ
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ท�างาน	ครูแม่ไก่เล่าว่า	“สวป เรียกประชุม  มีครูแม่ไก่เป็นหลัก ต�ารวจจราจร 

ทัง้หมด สายตรวจทกุนาย ครแูด (ยาเสพตดิ) ให้โจทย์  ในช่วงประชาสัมพันธ์ ครู

แม่ไก่ 1 คน ให้ชักชวนคนได้ 20 คน ต้องจดรายชื่อมาส่ง  สวป. ตรวจการบ้าน   

ช่วงจับเตือน ต้องแจ้งผลปฏิบัติการรายคนแก่ สวป.ทุกวัน มีการเขียนผัง 

ก�ากับการท�างานรายเดือน ติดตามและประเมินผล” 

	 6.	 การบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น	 แต่ยืดหยุ่น	 ตามสถานการณ์	 เน้น 

การใช้ค�าพูดกับชาวบ้าน	เพื่อให้เกิดการยอมรับ

	 7.	 ท�างานร่วมกับภาคส่วนอื่น	 เช่น	 บริษัทกลางเขามาดเนินการร่วม

ในกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยขายหมวกนิรภัยราคาถูกได้หมวกราคาถูก	 

“เพราะถือว่า มอเตอร์ไซค์ รับจ้างเป็นแนวน�าหลัก บางคนไม่มีเงินต้อง 

ช่วยเหลือ”

บทสรุปความส�าเร็จที่ทุ่งสง

	 1.	มกีารวางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบ	มผีงัก�ากบัการท�างานและ

มีการประเมินผลการท�างานปรับเปลี่ยนวิธีการตามบริบทของพื้นที่

	 2.	มีการแสวงหาส่วนร่วมจากพื้นท่ีโดยเฉพาะองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น		ภาคธุรกิจ

	 3.	การจัดโซนพื้นที่ด�าเนินการเพื่อสร้างต้นแบบ

	 4.	ภาวะผู้น�าของผู้บังคับบัญชา

	 5.	การใช้สื่อทั้งในและนอกพื้นที่

	 6.	ความเข้มแข็งของครูแม่ไก่

	 7.	ความชัดเจนของนโยบายที่รับมาปฏิบัติ/เคร่ืองมือ	 แนวทาง	 และ

วิธีการ
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บทที่ 4
สรุปผลการด�าเนินโครงการ นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย 

สวมหมวกนิรภัย 100%
 

 โครงการนครปลอดภัย	ทุกวนั	ทุกวยั	สวมหมวกนริภยั	100	เปอร์เซ็นต์				

ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์	 ได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	

และการสนับสนุนทางวิชาการและเสริมพลังการขับเคลื่อนจากแผนงานการ

สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด	 (สอจร.)	 โดย	 พล.ต.ต		

วันไชย	 เอกพรพิชญ์	 ผู ้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช	 

เป็นแกนหลักมีเป้าหมายจะลดจ�านวนบาดเจ็บรุนแรง	 และตายจากการ 

บาดเจ็บที่ศีรษะในกลุ่มผู้ใช้จักรยานยนต์โดยมีวัตถุประสงค์จะเพิ่มอัตราการ 

สวมหมวกนิรภัยในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งคนขับและคนซ้อน	 

เป็น	 50%	 กระบวนการด�าเนินงานมุ ่งหวังจะให้เกิดมาตรการองค์กร 

หมวกนิรภัยในพื้นที่	 4	 ภาคส่วน	 คือ	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคท้องถิ่น 

หน่วยงาน	 4	 ภาคส่วน	 	 ทั้งองค์กรราชการ	 องค์กรเอกชน	 องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 	 เช่น	อบจ.,	 เทศบาล,	อบต.	องค์กรชุมชนทุกหน่วย	คือ	ก�านัน 

ทุกต�าบล,	 ผู ้ใหญ่บ้านทุกพื้นท่ีครอบคลุมพื้นที่	 23	 อ�าเภอ	 165	 ต�าบล	 

1,428	 หมู่บ้าน	 32	 สถานีต�ารวจ	 โดยเน้นการเพิ่มการรับรู้นโยบายโครงการ 

ของประชาชน	 ผ่านเครื่องมือ	 คือ	 สื่อทุกประเภท	 และครูแม่ไก่	 โดยแบ่ง	 

การท�างานเป็น	3	ระยะ	ภายใต้รหัส	1+4+4	ดังนี้		มีระยะเวลาตั้งแต่	1	มิ.ย	

58	ถึง	1	ม.ค	59	ดังนี้		ระยะ	1เดือนแรก	เสนอปัญหากับผู้บริหารระดับจังหวัด	

คือผู้ว่าราชการจังหวัด	 เตรียมแผนการด�าเนินงาน	 สร้างเครื่องมือ	 ระยะ	 4	

เดือนต่อมา	ท�าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานทุกระดับ	ทั้งระดับจังหวัดและระดับ 

อ�าเภอ	 และระยะ	 4	 เดือนหลัง	 ด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะคนขับ	 

ปรับ	 500	 บาท	 	 ปรับคนซ้อนดูภาพยนตร์ท่ีโรงพยาบาล	หลัง	 มกราคม	 59	 
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จับปรับตามกฎหมายทั้งคนขับและคนซ้อน	 โดยมีเคร่ืองมือในการท�างานคือ	 

ครูแม่ไก่ซึ่งเป็นต�ารวจจาก	 32	 สภ.ได้รับการฝึกจากวิทยากรมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎนครศรีธรรมราช	 และสื่อมวลชนหลักคือโอดี้เอฟเอ็ม	 และสื่อในพื้นที่	

โดยมีระบบการประเมินผลทุกระยะท้ังการส�ารวจอัตราการสวมหมวกนิรภัย 

ในแต่ละพื้นที่และจ�านวนบาดเจ็บ/ตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะจากระบบ 

เฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัดจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ผลการด�าเนินการ
	 	 	 	ผลการด�าเนินการโครงการนครปลอดภัย	ทุกวัน	ทุกวัย	สวมหมวกนิรภัย	

100%		พบดงัน้ี	1.)	ด้านการสือ่สารพบว่าสามารถสือ่สารโครงการให้ประชาชน

ทุกพื้นที่รับทราบผ่านป้ายไวนิลที่มีรูปผู้น�ากับสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย

และระยะเวลาการด�าเนินการชองต�ารวจ	รวมทั้งสื่อวิทยุ	สื่อท้องถิ่น	เช่นหอก

ระจายข่าว	2.)จ�านวนองค์กรมาตรการหมวกนริภยัครอบคลมุทกุพืน้ทีใ่นหน่าย

งาน	4		ภาคส่วน		คือ	องค์กรราชการทุกหน่วย		องค์กรเอกชนทุกหน่วย	องค์กร

ส่วนท้องถิ่น	ทุกองค์กร	เช่น	อบจ,	เทศบาล	,อบต.	องค์กรชุมชนทุกหน่วย	คือ	

ก�านันทุกต�าบล	,	ผู้ใหญ่บ้าน	ทุกพื้นที่ในพื้นที่	23		อ�าเภอ	165	ต�าบล	1,428	

หมู่บ้าน		32	สถานีต�ารวจ	จ�านวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการจ�านวน		1,978	

หน่วย	(จากทั้งหมด	2,207	หน่วย)	ผู้เข้าร่วมโครงการ	311,226	คน	3.)อัตรา

การสวมหมวกนริภยัในพืน้ท่ีจงัหวดันครศรธีรรมราชทัง้คนขบัและคนซ้อน	เป็น	

66.08	%	4.)	จ�านวนผู้บาดเจ็บทีศีรษะลดลง(ปี	2557	บาดเจ็บ	1,337	คน	ปี	

2558	บาดเจ็บ	1301	คน)

 ปัจจัยความส�าเร็จ	 พบว่ามีปัจจัยส�าคัญดังต่อไปนี้มีผลให้โครงการ

บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้	

	 1.	การใช้ข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงหลักของพื้นที่เพื่อคลี่ปัญหาให้ผู้

บริหารซึ่งมีอ�านาจตัดสินใจเห็นความส�าคัญและสนับสนุนโครงการ	 รวมทั้งใช้

ข้อมูลในการประเมินผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อชี้ให้เห็นความคุ้มทุน



37โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ของการตดัสนิใจด�าเนนิโครงการอนัส่งผลถงึภาวะสขุภาพของประชาชนในพืน้ที่

	 2.	การบรูณาการท�างานเป็นทีมท่ีประกอบไปด้วยสหสาขา	ทัง้ทมีแนว

ดิ่ง	 และทีมแนวราบ	 ท้ังในระดับจังหวัดและระดับอ�าเภอท�างานสอดประสาน

เป็นเนื้อเดียวกัน

	 3.	การดึงการมีส่วนร่วมจาก	4	ภาคส่วน	ทั้งภาคราชการ	ภาคเอกชน	

ภาคท้องถิ่น	 และภาคท้องที่	 ในรูปแบบการท�าข้อตกลงร่วม	ท�าให้เกิดการขับ

เคลื่อนโดยพื้นที่เอง

	 4.	ภาวะผูน้�าจากระดบับรหิาร	ทัง้ระดบัจงัหวดั	คอืผู้ว่าราชการจังหวดั	

ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด	และทุกภาคส่วนระดับอ�าเภอ

	 5.	การเข้ามามีส่วนร่วมของสื่อ	อย่างต่อเนื่อง	เกาะติด	รวมทั้งการใช้

สื่อที่หลากหลายสามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม

	 6.	ความชดัเจนของโครงการ	และความง่ายในการน�าสูก่ารปฏบิตัขิอง

พื้นที่

	 7.	ครูแม่ไก่	ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญอีกชิ้นที่ผลิตขึ้นเพื่อเป็นแกนเชื่อม

ระหว่าง	4	ภาคส่วน	ประชาชนกับผู้บังคับใช้กฎหมาย	โดยเฉพาะรายละเอียด

ของมาตรการระยะต่างๆ	

โอกาสในการด�าเนินการต่อเนื่อง
	 1.	เพิ่มมาตรการและกวดขันในกลุ่มที่ยังมีการสวมหมวกนิรภัยน้อย	

คือ	กลุ่มผู้ซ้อนท้าย	และในกลุ่มเด็ก

	 2.	ควรมีการถอดบทเรียนพื้นท่ีท่ีประสบความส�าเร็จสูงเทียบกับพื้นที่

ที่ยังไม่สามารถด�าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์

	 3.	ควรขบัเคลือ่นโครงการ/กจิกรรมต่อเนือ่งและควรผลักเป็นนโยบาย

ของภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช



-ว่าง-


