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แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)
โรงพยาบาลขอนแก่น 56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 4333 7525
สนับสนุนโดย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)
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64-66 ถ.รื่นรมย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0 4322 1938
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และหนังสือเล่มนี้
ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานการสนับสนุนการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ความทุ่มเท มุ่งมั่นของ พล.ต.ต.วันไชย
เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช และต�ำรวจ
ทุ ก นายทั้ ง 32 สภ. การสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการจาก ดร.ปิ ติ จั น ทรุ ไ ทย
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ความช่วยเหลือในการ
แก้ไข ให้ความเห็น และสนับสนุนข้อมูล จาก คุณ ศิริกุล กุลเลียบ เลขาสอจร.
ในกระบวนการด�ำเนินการได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสื่อมวลชนทุกแขนง
โดยเฉพาะ โอดี้เอฟเอ็ม และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นภาคี
เครือข่ายระดับจังหวัด และภาคีเครือข่ายระดับอ�ำเภอ องค์กรการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชนทุกท้องที่ ทั้งก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�ำศาสนา ผู้ศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้
คณะท�ำงาน
พฤศจิกายน 2559

IV

โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ข

ค�ำน�ำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีประชากร 1,542,530 คน
เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ อัตราเสียชีวิตในรอบ 8 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่
พ.ศ. 2550 – 2558 ในช่วง 4 ปีแรก พ.ศ. 2550 – 2553 อัตราการ
เสียชีวิตจากคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญสูงกว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน แต่ช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
สูงกว่าอัตราการเสียชีวิตจากคดีอุกฉกรรจ์ถึง 6 เท่า แต่ภาพลักษณ์ของการ
เสี ย ชี วิ ต จากอาชญากรรมดู น ่ า สะพรึ ง กลั ว กว่ า การเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ
มากนัก ขณะที่กระแสทางสังคมก็ไม่ได้เกิดความสะพรึงกลัว จากการตาย
จากอุบตั เิ หตุทางถนน เพราะมองว่า เป็นเรือ่ งของโชคชะตา ฟ้าลิขติ การบังคับ
ใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจถูกมองว่าเป็นการซ�้ำเติม กลั่นแกล้ง แสวงหา
ผลประโยชน์ จากการเปรียบเทียบปรับ ขณะเดียวกันการบังคับใช้กฎหมาย
ก็ถูกจ�ำกัดด้วยวัฒนธรรม “การขอ” จากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพราะ
ไม่ได้ให้ความส�ำคัญ ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ปั ญ หาอุ ป สรรคต่ า งๆ เหล่ า นี้ ไ ด้ มี ม าอย่ า งยาวนาน จากอดี ต ถึ ง
ปัจจุบัน ต้องอาศัยกระบวนการสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ด้วยการ
ใช้สื่อเป็นตัวกลางในการรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้วยการให้ผู้น�ำองค์กรทั้ง ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน เป็น
แกนน� ำ หลั ก โดยการท� ำ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU : Memorandum of
Understanding) ร่วมกันเป็นภาคีด้วยการสร้างกระแสเป็นวาระของจังหวัด
ให้ผู้น�ำองค์กรทั้ง 4 ภาคส่วนใช้มาตรการองค์กรดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานของตน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนให้ผู้น�ำองค์กรใช้
มาตรการทางการปกครองลงโทษ และภายในหน่วยงานให้สถานีต�ำรวจบันทึก
ข้อมูลไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าครอบครัวต�ำรวจ ภรรยา และบุตร ไม่สวมหมวก
นิรภัยขณะขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์ ผู้บังคับบัญชาจะไม่พิจารณา

ค

ความดีความชอบ หรือปรับย้าย เป็นต้น ซึ่งตามมาตรการดังกล่าว เป็นเครื่อง
มือที่สามารถน�ำมาบังคับใช้ในการสร้างความตระหนัก เปลี่ยนทัศนคติ ท�ำให้
เกิดภาวะผู้น�ำเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กร และมาตรการองค์กร ก็จะ
ถูกผลักเข้าสู่ระบบงาน โครงสร้างของหน่วยงานและท�ำให้ประชาชนได้รับรู้
สถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่
โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% โดยใช้
มาตรการองค์กร ต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมาตรการลดการเสีย
ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน คืนชีวิตกลับบ้านได้เดือนละไม่น้อยกว่า 30 ราย
เกิดผลผลิต (Output) ได้แก่ ชุดความรู้ โดยเฉพาะสื่อที่สร้างความตระหนัก
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ การสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ
ของสมองไม่ได้ป้องกันการถูกจับจากต�ำรวจ เกิดผลลัพธ์ (Outcome) ได้แก่
เกิดการเปลี่ยนแปลง แม้จะเปลี่ยนผู้น�ำองค์กรไป แต่ระบบไม่เปลี่ยนทุกคนใน
องค์กรยังสวมหมวกนิรภัยเหมือนเดิม เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบมาตรการ
องค์กร คือ ผลักระบบมาตรการองค์กรเข้าสู่ระบบงาน เป็นต้น
พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์
ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และการสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการและเสริ ม พลั ง การขั บ เคลื่ อ นจากแผนงาน
การสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนระดั บ จั ง หวั ด (สอจร.) โดย
พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็ น แกนหลั ก มี เ ป้ า หมายจะลดจ� ำ นวนบาดเจ็ บ รุ น แรง และตายจากการ
บาดเจ็บที่ศีรษะในกลุ่มผู้ใช้จักรยานยนต์โดยมีวัตถุประสงค์จะเพิ่มอัตรา
การสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งคนขับและคนซ้อน
เป็ น 50% กระบวนการด� ำ เนิ น งานมุ ่ ง หวั ง จะให้ เ กิ ด มาตรการองค์ ก ร
หมวกนิ ร ภั ย ในพื้ น ที่ 4 ภาคส่ ว น คื อ ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคท้ อ งถิ่ น
หน่วยงาน 4 ภาคส่วน ทั้งองค์กรราชการ องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น อบจ., เทศบาล, อบต. องค์กรชุมชนทุกหน่วย คือ ก�ำนัน
ทุกต�ำบล, ผู้ใหญ่บ้านทุกพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ 23 อ�ำเภอ 165 ต�ำบล 1,428
หมู่บ้าน 32 สถานีต�ำรวจ โดยเน้นการเพิ่มการรับรู้นโยบายโครงการของ
ประชาชน ผ่านเครื่องมือ คือ สื่อทุกประเภท และครูแม่ไก่ โดยแบ่ง การ
ท�ำงานเป็น 3 ระยะ ภายใต้รหัส 1+4+4 ดังนี้ มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิ.ย 58 ถึง
1 ม.ค 59 ดังนี้ ระยะ 1เดือนแรก เสนอปัญหากับผู้บริหารระดับจังหวัด
คือผู้ว่าราชการจังหวัด เตรียมแผนการด�ำเนินงาน สร้างเครื่องมือ ระยะ
4 เดือนต่อมา ท�ำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัดและ
ระดับอ�ำเภอ และระยะ 4 เดือนหลัง ด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะ
คนขับ ปรับ 500 บาท ปรับคนซ้อนดูภาพยนตร์ที่โรงพยาบาล หลัง มกราคม
59 จับปรับตามกฎหมายทั้งคนขับและคนซ้อน โดยมีเครื่องมือในการท�ำงาน
คือ ครูแม่ไก่ซึ่งเป็นต�ำรวจจาก 32 สภ.ได้รับการฝึกจากวิทยากรมหาวิทยาลัย

จ

ราชภัฎนครศรีธรรมราช และสื่อมวลชนหลักคือโอดี้เอฟเอ็ม และสื่อในพื้นที่
โดยมีระบบการประเมินผลทุกระยะทั้งการส�ำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัย
ในแต่ละพื้นที่และจ�ำนวนบาดเจ็บ/ตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะจากระบบ
เฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัดจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ผลการด�ำเนินการ

ผลการด�ำเนินการโครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย
100% พบดังนี้ 1.) ด้านการสือ่ สารพบว่าสามารถสือ่ สารโครงการให้ประชาชน
ทุกพื้นที่รับทราบผ่านป้ายไวนิลที่มีรูปผู้น�ำกับสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย
และระยะเวลาการด�ำเนินการชองต�ำรวจ รวมทั้งสื่อวิทยุ สื่อท้องถิ่น เช่น
หอกระจายข่าว 2.)จ�ำนวนองค์กรมาตรการหมวกนิรภัยครอบคลุมทุกพื้นที่
ในหน่ายงาน 4 ภาคส่วน คือ องค์กรราชการทุกหน่วย องค์กรเอกชน
ทุกหน่วย องค์กรส่วนท้องถิ่น ทุกองค์กร เช่น อบจ., เทศบาล, อบต. องค์กร
ชุมชนทุกหน่วย คือ ก�ำนันทุกต�ำบล , ผู้ใหญ่บ้าน ทุกพื้นที่ในพื้นที่ 23 อ�ำเภอ
165 ต�ำบล 1,428 หมู่บ้าน 32 สถานีต�ำรวจ จ�ำนวนหน่วยงานเข้าร่วม
โครงการจ�ำนวน 1,978 หน่วย (จากทั้งหมด 2,207 หน่วย) ผู้เข้าร่วมโครงการ
311,226 คน 3.)อัตราการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้ง คนขั บ และคนซ้อนเป็น 66.08% 4.) จ�ำนวนผู ้ บาดเจ็ บที ศีร ษะลดลง
(ปี 2557 บาดเจ็บ 1,337 คน ปี 2558 บาดเจ็บ 1,301 คน)
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โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

บทที่ 1

โครงการ นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในปี 2558 เมื่อ พ.ต.อ. วันไชย เอกพรพิชญ์ (ยศ ขณะนั้น) เดิน
ทางมาด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
รับผิดชอบงานจราจร และได้มีนโยบายจะน�ำโครงการ มาตรการองค์กร
สวมหมวกนิรภัย ทั้งผู้ขับขี่ และผู้ซ้อนท้าย ที่มีบทเรียนความส�ำเร็จมาแล้ว
จากภู เ ก็ ต ระนอง และพั ง งา มาสานต่ อ ที่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชนั้ น
แม้ ว ่ า ขณะนั้ น จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชจะมี ต ้ น ทุ น ความส� ำ เร็ จ เรื่ อ งการ
บังคับใช้กฎหมายสวมหมวกนิรภัยผ่านโครงการต่างๆ โดยความร่วมมือกัน
ของสหสาขาอยู่ ตั้งแต่ ปี 2551 แต่โครงการดังกล่าวมีจุดอ่อนส�ำคัญอยู่
2 ประการ คือ การสวมหมวกนิรภัยของคนนครศรีฯ ยังอยู่ในมือของกฎหมาย
ขึ้นกับการท�ำงานอย่างเข้มแข็งของต�ำรวจ ซึ่งหมายความว่า การจะให้คน
นครศรี ฯ สวมหมวกนิ ร ภั ย ยั ง ต้ อ งใช้ ต� ำ รวจท� ำ งาน ใช้ ก ฎหมายบั ง คั บ
ยั ง ผลให้ เ กิ ด ความไม่ พ อใจและกระทบกระทั่ ง กั น ระหว่ า งประชาชนและ
ผู้ใช้กฎหมายอยู่เสมอในพื้นที่ แม้จะไม่รุนแรง และด้วยข้อจ�ำกัดของอัตรา
ก�ำลังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจราจร ท�ำให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ครอบคลุม
ทุ ก พื้ น ที่ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในพื้ น ที่ ร ะดั บ ชุ ม ชน จุ ด อ่ อ นประการต่ อ มา
ก็คือ การที่ประชาชนสวมหมวกนิรภัยเฉพาะต่อหน้าต�ำรวจแสดงถึงความ
ไม่เข้าใจการขาดความรู้ และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตัวเองบนท้องถนน
“สร้างความตระหนักและสร้างความเสมอภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย” คือประกายความคิดและกลายเป็นเป้าหมายหลักของโครงการ ซึง่
ผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช (พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์)
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โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้บังคับการงานจราจร (2558) ตั้งใจจะท�ำให้เกิดขึ้น
ที่นครศรีธรรมราชในช่วงที่ท่านด�ำรงต�ำแหน่ง
การด�ำเนินงานตามเจตนารมณ์ดังกล่าวมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 วางแผนและเตรียมทีมงาน ประกอบด้วย
1.1 ตัง้ คณะท�ำงาน โดยใช้ตน้ ทุนเดิมคือ คณะท�ำงานสหสาขาด้านการ
ป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนระดับจังหวัดเดิม เสริมด้วยทีมงานจากกองบังคับการ
ต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช อีก 1 ชุด เพื่อท�ำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ให้การด�ำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความต่อเนื่อง รวมทั้งร่วมกัน
ก�ำหนดกรอบและแนวทางการท�ำงาน ทั้งนี้ มีการแบ่งบทบาทและหน้าที่ของ
คณะท�ำงานแต่ละคนอย่างชัดเจน โดยก�ำหนดจากคุณลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ
และลักษณะเด่นประจ�ำตัว ประกอบไปด้วย ดังนี้
		 - ผู ้ ป ระสานงานของโครงการ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการประสาน
ความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย 4 ภาคส่วน คือ ภาคราชการ ภาคเอกชน
ภาคท้องถิ่น และภาคชุมชน ทั้งระดับอ�ำเภอและระดับจังหวัด เพื่อเชิญชวน
ท�ำบันทึกข้อตกลงร่วม ( MOU) มาตรการองค์กร สวมหมวกนิรภัย 100%
ประสานความร่ ว มมื อ กั บ สื่ อ มวลชน ความร่ ว มมื อ จากบริ ษั ท ห้ า งร้ า น
ประสานวิทยากรโครงการครูแม่ไก่ ประสานการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่ เตรียมสถานที่ส�ำหรับดัดแปลงเป็นโรงภาพยนตร์ในแต่ละ สภ.
		 - ฝ่ายเลขา ท�ำหน้าที่เตรียมเอกสาร ร่างข้อตกลงร่วม (MOU)
มาตรการองค์กรหมวกนิรภัย เตรียมข้อมูลเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุทางถนนจากแหล่ง
ข้อมูลในจังหวัด จัดตารางนัดเวทีการท�ำข้อตกลงร่วมระดับจังหวัดและอ�ำเภอ
ควบคุมผังก�ำกับงานให้ด�ำเนินไปอย่างราบรื่น
		 - ฝ่ายพิธีการ ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการด้านพิธีการในพิธีลงนาม
ความตกลง ควบคุมก�ำกับเวที พิธีกร อ�ำนวยความสะดวกผู้บริหารถ่ายภาพ
เพื่อท�ำ Poster และ Presenter (หัวหน้าส่วนทั้ง 4 ภาคส่วน)
		 - ฝ่ายประเมินผล ท�ำหน้าที่ติดตามประเมินผลของโครงการ
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ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยการส�ำรวจหมวกนิรภัย การติดตามข้อมูล
การบาดเจ็บ/ตาย ในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ การถอดบทเรียน
ทั้งนี้มีการวางแผนการท�ำงานเป็นขั้นตอนดังนี้
ระยะเตรียมการ : ประสานพื้นที่และร่วมวางแผนการท�ำงานระหว่าง
ทีมจังหวัดกับทีมอ�ำเภอ ให้มีความสอดคล้องและเดินไปในทิศทางเดียวกัน
ดังการให้ข้อมูลจากทีมคณะท�ำงานระดับจังหวัดว่า “ทีมกลางจะประสาน
การท�ำงานของพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด และอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ เพื่อเชิญชวน
และจัดเวทีให้มีการท�ำข้อตกลงร่วม (MOU) ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด กับ ผู้น�ำ 4 ภาคส่วน ระดับอ�ำเภอ
นายอ�ำเภอ ผู้ก�ำกับฯ กับ 4 ภาคส่วน ในจังหวัด โดยมาก ผู้การวันไชย
จะลงพื้ น ที่ เ อง ก็ ต ้ อ งประสานเรื่ อ งเวลาระหว่ า งที ม และช่ ว ยอ� ำ เภอ
ประสานเครื อ ข่ า ย เช่ น รายชื่ อ หน่ ว ยงานต่ า งๆในฐานะที่ ที ม กลางมี
ประสบการณ์ ม ากกว่ า เรื่ อ งการออกหนั ง สื อ เชิ ญ เรื่ อ งเอกสารต่ า งๆ
ประสานห้ า งหุ ้ น ส่ ว นที่ ข ายหมวกนิ ร ภั ย ในกรณี ท างพื้ น ที่ ต ้ อ งการให้ มี
การออกบู ๊ ท ขายหมวกนิ ร ภั ย ประสานบริ ษั ท ขายรถจั ก รยานยนต์
เรื่ อ งการขอยื ม รถมาใช้ ใ นโครงการ ประสานเรื่ อ งเวที ออกแบบเวที
ทั้งช่วงพิธีการ ช่วงท�ำข้อตกลงร่วม (MOU)ประสานสื่อมวลชนทั้งใน
พื้นที่และภายนอกคือ โอดี้ เอฟเอ็ม” การท�ำงานในระยะเตรียมการนี้ต้อง
อาศัยการท�ำงานเป็นทีมที่เข็มแข็ง มีความพร้อมที่จะสละเวลาอย่างมาก
“ต้องนัดพบกันบ่อยมาก ประเมินผลงานแต่ละครั้งว่า ไปอ�ำเภอนี้ยังมี
จุดอ่อนตรงไหน ที่ต้องปรับ จุดแข็งที่จะน�ำไปใช้ที่อื่น”
ระยะด�ำเนินการ หมายถึงระยะที่มีการท�ำข้อตกลงร่วมในเวทีระดับ
จังหวัด หรือระดับอ�ำเภอ ทีมจังหวัดจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งอ�ำนวยความสะดวก
ให้กิจกรรมต่างๆ ด�ำเนินไปได้ตามที่ได้ออกแบบไว้ “เป็นพิธีกร ช่วยดูแลเรื่อง
การจัดคนถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ ช่วยจนงานเลิก”
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ระยะหลังกิจกรรม เน้นไปในด้านการประเมินผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ เช่น การส�ำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยรายอ�ำเภอ
เปรียบทีมก่อนหลัง การประสานข้อมูลการบาดเจ็บ/ตายจากสาธารณสุข
1.2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์ ในการด�ำเนินโครงการ ดังนี้
		 - เพิ่มการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับนโยบาย/มาตรการของโครงการ
		 - เกิดมาตรการองค์กรหมวกนิรภัยในพื้นที่ 4 ภาคส่วน คือ ภาค
รัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และภาคชุมชน
		 - เพิม่ อัตราการสวมหมวกนิรภัยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งคนขับและคนซ้อน เป็น 50 %
1.3 ก�ำหนดเป้าหมาย
		 - ลดจ�ำนวนบาดเจ็บรุนแรงและตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะใน
กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์
1.4 ก�ำหนดดัชนีผลปฏิบัติงาน ดังนี้
เป้าหมาย/
ผลภาคปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
- เพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับ - จ�ำนวนป้าย/สื่อ/ - ทั่วทุกพื้นที่
นโยบาย/มาตรการ
ความถี่
ของโครงการฯ
- จ�ำนวนคนเข้ารับ
การอบรม
- เกิดมาตรการองค์กร - จ�ำนวนองค์กร
- หน่ายงาน 4 ภาคส่วน
หมวกนิรภัยในพื้นที่ มาตรการสวมหมวก คือ องค์กรราชการทุก
4 ภาคส่วน คือ ภาค นิรภัย
หน่วย องค์กรเอกชน
รัฐ ภาคเอกชน ภาค
ทุกหน่วย องค์กรส่วน
ท้องถิ่น และภาค
ท้องถิ่น ทุกองค์กร เช่น
ชุมชน
อบจ., เทศบาล , อบต.
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เป้าหมาย/
วัตถุประสงค์

- เพิ่มอัตราการ
สวมหมวกนิรภัย
ในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ทั้งคนขับและคน
ซ้อน เป็น 50 %
- ลดจ�ำนวนบาดเจ็บ
รุนแรง และตาย
จากการบาดเจ็บที่
ศีรษะในกลุ่มผู้ใช้
จักรยานยนต์

ผลภาคปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

องค์กรชุมชนทุกหน่วย
คือ ก�ำนันทุกต�ำบล ,
ผู้ใหญ่บ้านทุกพื้นที่ ใน
พื้นที่ 23 อ�ำเภอ 165
ต�ำบล 1,428 หมู่บ้าน
32 สถานีต�ำรวจ
- อัตราการสวมหมวก - อัตราการสวมหมวก
นิรภัย แยกราย
นิรภัยในพื้นที่จังหวัด
อ�ำเภอ/ภาพรวม
นครศรีธรรมราชทั้งคน
ขับและคนซ้อน เป็น
- ผลการจับกุม/
50 %
การเปรียบปรับ
- จ�ำนวนจับกุมเพิ่มขึ้น
- จ�ำนวนบาดเจ็บ
- จ�ำนวนบาดเจ็บรุนแรง
รุนแรง/ตายจาก
และตายจากการบาด
การบาดเจ็บที่
เจ็บที่ศีรษะในกลุ่มผู้ใช้
ศีรษะในกลุ่มผู้ใช้รถ รถจักรยานยนต์ลดลง
จักรยานยนต์ที่เข้า
รับการรักษาใน
โรงพยาบาล

ขั้นที่ 2 ระดมสมอง/เตรียมงาน
1.1 ตั้งชื่อโครงการ ที่สื่อถึงความปลอดภัยและการร่วมมือร่วมใจ
ของชาวนครศรีธรรมราช ดังนี้ “โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย

5

6

โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ ต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช” รหัสเรียกขาน 1+4+4
1.2 เตรียมข้อมูลการบาดเจ็บ/ตายจากอุบัติเหตุจราจร เปรียบ
เทียบระหว่างฐานต�ำรวจ (อาชญากรรม) เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะทางนโยบาย
แก่ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด เห็ น ถึ ง ความเร่ ง ด่ ว นที่ ต ้ อ งจั ด การและประกาศ
เป็นวาระของจังหวัด
1.3 ผลิตเครื่องมือ/สื่อในการด�ำเนินโครงการ ดังนี้
		 - ผลิตครูแม่ไก่จ�ำนวน 160 คน จากต�ำรวจจ�ำนวน 32 สภ.
สภ.ละ 5 คน โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สอนวิ ธี ก ารสื่ อ สารกั บ มวลชน /การเป็ น วิ ท ยากร และเสริ ม ความรู ้ เรื่ อ ง
การบาดเจ็บทางถนนทั้งระดับโลก/ระดับประเทศ/ระดับพื้นที่ ความรู้เรื่อง
หมวกนิรภัย
		 - ออกแบบ ป้ายประชาสัมพันธ์ Presenter ผู้น�ำร่วมกับสื่อ
โอดี้ เอฟเอ็ม
1.4 เขียนร่างผังก�ำกับงานโครงการฯตามรหัส 1+4+4 เพื่อเป็น
แนวทางในการท�ำงานของทีม
ระยะเวลา
กิจกรรม
1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 58 1. น�ำเสนอข้อมูลความรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจรแก่
ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายท�ำข้อตกลงร่วม 4 ภาคส่วน
คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และภาค
ชุมชน ครอบคลุม 23 อ�ำเภอ 32 สภ.
3. แต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานจากสหสาขา ระดมสมอง
วางแผนด�ำเนินงาน
4. ประสานสื่อมวลชนร่วมด�ำเนินการ ประกอบด้วย
สื่อหลักคือ โอดี้ เอฟเอ็ม และสื่อทุกสาขาในพื้นที่

โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ระยะเวลา

กิจกรรม
5. ผลิตเครื่องมือในการสื่อสารที่มีความเป็นเอกภาพ
ทุกพื้นที่เข้าใจตรงกัน เช่น ป้ายไวนิลภาพผู้น�ำ
เป็น Presenter พร้อมข้อความระบุมาตรการ
ทั้ง 3 ระยะ
6. อบรมครูแม่ไก่ เพื่อเตรียมลงพื้นที่ท�ำข้อตกลง
ร่วมกับกลุม่ เป้าหมาย และให้ความรูแ้ ก่ประชาชน
7. ผลิตชุดความรู้ โครงการ นครปลอดภัย ทุกวัน
ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 % ประกอบด้วยความ
รูเ้ รือ่ ง สถานการณ์การบาดเจ็บทางถนน ระดับโลก
ประเทศ และจังหวัดนครศรีธรรมราช กฎหมาย
จราจร ความรู้เรื่องหมวกนิรภัย ภาพยนตร์
เรื่องหมวก
8. เตรียมสถานที่ส�ำหรับพื้นที่เป็นห้องชมภาพยนตร์
ส�ำหรับผู้ซ้อนท้ายที่ถูกจับแล้วปรับเป็นการเตือน
โดยการดูหนังตามบริบทของแต่ละ สภ.
9. วางแผนและจัดกิจกรรม Kick off หมวกนิรภัย
ทั้งจังหวัด โดยก�ำหนดในแต่ละอ�ำเภอก�ำหนด
พื้นที่การ kick off ตามบริบท ขณะที่ส่วนกลาง
จัดที่สนามหน้าเมือง
1 ก.ย 58-31 ธ.ค.58 ด�ำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมาย
(4 เดือนหลัง)
- ระยะ 4 เดือนแรก ปรับคนขับ 500 บาท สูงสุด
สถานเดียว ส่วนคนซ้อนท้าย จับ ไม่ปรับ แต่เชิญ
ตัว ไปอบรม ชมภาพยนตร์ พื้นที่ถูกจับอบรม
เสร็จแล้ว ต�ำรวจส่งชื่อไปยังหน่วยงานที่สังกัด
เพื่อด�ำเนินการตาม MOU ที่ท�ำไว้
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โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ระยะเวลา
-

1 ม.ค. 59
(เป็นต้นไป)

-

กิจกรรม
ในการประชุมประจ�ำเดือนทั้งระดับจังหวัด
(ประชุมความมั่นคง) ระดับอ�ำเภอ (ประชุม
อ�ำเภอ) ให้หัวหน้าสถานีต�ำรวจ น�ำข้อมูลการ
จับกุมผู้ขับขี่ และผู้ซ้อนท้ายมาแจ้งที่ประชุม
ทราบ ให้เห็นถึง ยอดจับกุมคนขับ และคน
ซ้อนท้าย เพื่อให้เห็นตัวเลขที่เป็นรูปธรรม
ว่า หน่วยงานใด องค์กรใด ทั้ง 4 ภาคส่วน
กระท�ำการฝ่าฝืนกฎหมาย จ�ำนวนเท่าใด เพื่อ
ให้ผู้น�ำองค์กรต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลต่อไป
หน่วยงานสังกัดเมื่อได้รับรายชื่อแล้ว
ให้รายงานผลการด�ำเนินการตามมาตรการ
องค์กร ส่งกลับยัง สภ. เพื่อบันทึกข้อมูล
บังคับใช้กฎหมายทั้งคนขับและคนซ้อน
อย่างเข้มงวด พร้อมด�ำเนินการตามข้อตกลง
ของหน่วยงานอย่างเสมอภาพ
เปรียบเทียบปรับสถานเดียว ทั้งคนขับ
และคนซ้อน โดยไม่มีการว่ากล่าวตักเตือน
ทุกคนได้รับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน
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1.5 ร่างล�ำดับกิจกรรมการด�ำเนินโครงการ นครปลอดภัย ทุกวันทุก
วัย สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อความเข้าใจขั้นตอนร่วมกันของคณะท�ำงาน
ขั้นเตรียมการ
1. รวบรวม /วิเคราะห์
ข้อมูลการบาดเจ็บทาง
ถนนจากพื้นที่ โดย
บูรณาการข้อมูลจาก
หลายภาคส่วน ทั้ง
ต�ำรวจ สาธารณสุข
บริษัทกลาง
2. จัดเวทีประชุมผู้
บริหารระดับจังหวัด/
อ�ำเภอ 4 ภาคส่วน
ประกอบด้วย ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคท้อง
ถิ่น ภาคชุมชน

ขั้นก�ำหนดมาตรการ
1. ด�ำเนินการประชา
สัมพันธ์โดยการติดตั้ง
ป้าย หัวหน้าส่วน รถแห่
วิทยุ โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ หอกระจาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิธีอื่น
ตามบริบทของพื้นที่
2. แต่ละอ�ำเภอประชุม
ท�ำข้อตกลงร่วม ระหว่าง
ส่วนราชการ 4 ภาคส่วน
(MOU) โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
- ให้ความรู้เรื่อง
สถานการณ์การบาดเจ็บ
ทางถนนระดับโลก ไทย
นครศรีธรรมราช ผ่าน
Ppt , VDO, ภาพยนตร์
- ท�ำข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างพื้นที่

ขั้นติดตามประเมินผล
1. ส�ำรวจการสวม
หมวกนิรภัย ก่อนระหว่าง - หลัง
โครงการ โดยทีมจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
2. ข้อมูลการบาดเจ็บ
ตาย จากสาธารณสุข
3. ถอดบทเรียนความ
ส�ำเร็จโครงการ

9

10
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ขั้นเตรียมการ
3. ท�ำแผ่นป้าย
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�ำรวจและภาค
เครือข่ายระดับอ�ำเภอ
ทุกสถานีต�ำรวจ 32
สถานีต�ำรวจ สถานี
ต�ำรวจ ละ 5 คน

ขั้นก�ำหนดมาตรการ ขั้นติดตามประเมินผล
3. ครูแม่ไก่/ภาคีลงพื้น
ที่ระดับท้องถิ่น/ชุมชน/
หน่วยงานท�ำข้อตกลง
ร่วม
4. kick off สวมหมวก
นิรภัยพร้อมกันทั้งจังหวัด
ณ ศาลาที่ว่าการอ�ำเภอ
แต่ละอ�ำเภอ
5. ทุกอ�ำเภอด�ำเนิน
กิจกรรมตามแผนงาน
(หมายเหตุ ทุกพื้นที่มีการ
ขายหมวกราคาถูกจาก
บริษัทกลาง และร้านค้า
ในพื้นที่)

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะท�ำงาน /ทีมงานสหสาขา และผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่(ต�ำรวจ) ชี้แจงท�ำความเข้าใจโครงการโดย พล.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ์

โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ข้อคิดเห็นจากพื้นที่ สอบถามเพื่อความกระจ่างใน
โครงการ มีผังก�ำกับการประชุมต่อเนื่องตลอดทั้งโครงการเพื่อปรับแก้แผนใน
กรณีที่มีปัจจัยที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 ลงมือปฏิบัติการจริง ตามผังกับก�ำงาน และแผนที่วางไว้ แบ่ง
ตามช่วงเวลาของโครงการตามรหัส 1+4+4 ดังนี้
ระยะ 1 เดือนแรก : เตรียมพร้อม มีแนวทางการท�ำงานดังนี้
1. ความร่วมมือจากผูบ้ ริหาร : แนวคิดของ พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์
ในการด�ำเนินโครงการ นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%
เน้นมาตรการองค์ใน 4 ภาคส่วน นั้น มองว่าความส�ำเร็จต้องเกิดจากผู้บริหาร
มองเห็นปัญหาและเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนั้นจุดเน้นในการขอความร่วมมือ
เพื่อให้โครงการสามารถด�ำเนินไปได้ คือความร่วมมือของผู้บริหาร “ผู้บริหาร
ต้องเล่นด้วยเท่านั้น ลูกน้อง ประชาชนถึงจะเห็นด้วยตาม ถ้าผู้ว่าฯ ขับ
มอเตอร์ไซค์ยังใส่หมวก ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขับมอเตอร์ไซค์ยังใส่หมวก
แล้วเราเป็นลูกน้องจะไม่ท�ำตามหรือ ต้องให้ผู้บริหารสั่ง นโยบายต้องมา
จากผู้บริหาร และต้องบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน และต้องออกมาในแนว
มาตรการ ไม่ไช่ให้ต�ำรวจจับอยู่คนเดียว”
“เริ่มที่ผู้บริหาร” จึงเป็น Key word หลักในการจัดท�ำข้อเสนอทาง
นโยบาย โจทย์คอื ท�ำอย่างไรให้ผบู้ ริหารระดับสูงสุดของจังหวัดคือ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดเห็นความส�ำคัญ และความคุม้ ค่าของการท�ำโครงการ “ตัวเลข 669 และ
1:6” ถูกน�ำมาใช้เป็นคีย์วอร์ด ( Key word) ในการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการของ พล.ต.ต. วันไชย เอกพรพิชญ์
เพื่อเสนอ ข้อเสนอแนะทางนโยบายขอด�ำเนินโครงการ นครปลอดภัยฯ ใน
อ�ำเภอน�ำร่อง 12 อ�ำเภอ ความหมายของตัวเลขดังกล่าวคือ ปีหนึ่งคนนครฯ
ตาย 669 คน มากกว่าอาชญากรรม 6 เท่า ตัวเลขความสูญเสียดังกล่าว
ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบาย ด�ำเนินการโครงการครอบคลุมพื้นที่
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ทุกอ�ำเภอ และประกาศเป็นวาระของจังหวัด
2. สร้างเครื่องมือสื่อสารนโยบายถึงประชาชน
		 2.1 ผลิตครูแม่ไก่จ�ำนวน 160 คน ซึ่งเป็นต�ำรวจจาก สถานีต�ำรวจ
32 สถานี สถานีละ 5 คน ถูกส่งมาเรียนหลักสูตรการเป็นวิทยากร การสื่อสาร
กับชุมชน กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช องค์ความรูเ้ รือ่ ง
สถานการณ์การบาดเจ็บ ระดับโลก ประเทศ และพื้นที่ กฎหมายจราจร หมวก
นิรภัย และรับนโยบาย โครงการนครปลอดภัยไปปฏิบัติ
ครูแม่ไก่ : สมองของโครงการฯ
“ต้องมีคนสักชุดหนึ่งที่จะต้องลงไปให้ความรู้กับชาวบ้าน สร้างความ
ตระหนัก และเป็นคนชักชวนท�ำข้อตกลง อยากได้ทั้งต�ำรวจและเครือข่าย”
คือที่มาของครูแม่ไก่ ซึ่งแม้ว่า รองผู้การวันไชย (ยศในขณะนั้น) จะก�ำหนดกลุ่ม
เป้าหมายไว้ทตี่ ำ� รวจและบุคคลทัว่ ไปทีเ่ ป็นเครือข่าย แต่ดว้ ยความกระชัน้ ของ
เวลา ครูแม่ไก่ราวๆ 90 % เป็นต�ำรวจจากสถานีตำ� รวจทัง้ 32 สถานี ทีส่ ง่ ต�ำรวจ
เข้าร่วมอบรม 5 นายต่อ สถานี
อาวุธที่โครงการฯ ติดให้ครูแม่ไก่คือ เทคนิคการสอน การถ่ายทอด
การสร้างแรงจูงใจ ดังที่ทีมงานเล่าว่า “เชิญ ดร.ไกรเดช อาจารย์จากราชภัฎ
มาสอน วิธีการถ่ายทอด การน�ำเสนอ การแรงจูงใจ การท�ำงานกับชุมชนมา
สอน” รวมทั้งการเข้าใจบริบทการเกิดการบาดเจ็บทางถนน ทั้งในสถานการณ์
โลก ประเทศไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช จากรองผู้การวันไชย “แล้วก็
มอบเครื่องมือการท�ำงานในพื้นที่กลับไปด�ำเนินการ”
เครื่องมือการท�ำงานในพื้นที่คือ แผ่น CD ที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับการ
บาดเจ็บทางถนน นับแต่สถานการณ์โลก ประเทศไทย นครศรีธรรมราช ความ
รู้เรื่องหมวกนิรภัย การบาดเจ็บที่ศีรษะ “ทุกอย่างอยู่ในนั้นหมด” ครูแม่ไก่คน
หนึ่งให้ข้อมูล
หน้าที่ของครูแม่ไก่ในพื้นที่ คือการลงพื้นที่ไปบอกเล่าตัวโครงการ
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เล่าเรื่องสถานการณ์การบาดเจ็บทางถนนระดับโลก ระดับประเทศ และใน
พื้นที่ เล่าเรื่องกฎหมายจราจร หมวกนิรภัย และท�ำข้อตกลงร่วมกับพื้นที่ ไม่
ว่าจะหมู่บ้าน ต�ำบล อบต. โรงเรียน ภาคเอกชน “ทุกที่ ที่เขาติดต่อมา หรือ
เราติดต่อไป” ดังนั้นในมือของครูแม่ไก่ทุกคนจึงมีแผนการท�ำงาน มีรายชื่อ
หมูบ่ า้ น ต�ำบล โรงงาน โรงเรียน และรายการนัดแนะการเข้าไปท�ำข้อตกลงร่วม
“ไปทุกวัน วันหนึ่งอาจจะสองที่ เช้ากับบ่าย”
“ต้องมีรถคันหนึ่ง ท�ำเป็นลักษณะรถแห่ มีทีวีด้วย ไปบางพื้นที่ เขา
อาจจะไม่มีทีวี เราเอาไปสะดวก เครื่องขยายเสียง เตรียมไปพร้อม ไปถึงพื้นที่
ก็ท�ำงานได้เลย” ครูแม่ไก่ อ�ำเภอขนอมเล่าถึงวิธีการท�ำงาน ซึ่งเป็นวิธีเดียว
กับที่ครูแม่ไก่ในหลายพื้นที่ใช้ แต่บางพื้นที่ครูแม่ไก่ก็ปรับวิธีการท�ำงานตาม
บริบทของพื้นที่และสถานะทางเศรษฐกิจของสถานี
2.2 แสวงหาความร่วมมือจากสื่อมวลชนทั้งในและนอกพื้นที่ แบ่ง
หน้าที่ชัดดังนี้
		 - สื่อนอกพื้นที่ ได้แก่ โอดี้ เอฟเอ็ม ด�ำเนินการเรื่องการท�ำป้ายไว
นิล ภาพผู้น�ำเป็น Presenter เป็นหลัก มีการออกแบบให้มีตัวอักษรแจ้งระยะ
ด�ำเนินการทัง้ สามระยะพร้อมโทษแทรกไว้ใน ไวนิล นอกจากนีย้ งั ท�ำหน้าทีผ่ ลิต
รายการส่งวิทยุ/โทรทัศน์ในเครือ รวมทั้งลงยูทูป
		 - สือ่ ในพืน้ ที่ ทัง้ วิทยุ โทรทัศน์ น�ำเสนอเนือ้ หาของโครงการ เสนอ
กิจกรรม รวมทั้งมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมของโครงการ
สื่อ : หัวใจหลักของโครงการ
“ในเมื่อโครงการ และกิจกรรมก�ำหนดทางเดินไปในแนวสร้างความ
ตระหนัก สร้างความเข้าใจกับประชาชนและผลักดันให้มีมาตรการองค์กร
เป็นหลัก บทบาทของสื่อและเนื้อหาการน�ำเสนอของสื่อจึงมีความส�ำคัญมาก
โอดี้ เอฟเอ็ม สื่อซึ่งเป็นต้นทุนเดิมของรองผู้การวันไชย (ยศในขณะนั้น)
ซึง่ ติดตามการท�ำงานของท่านมาตัง้ แต่เริม่ ท�ำมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย
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ที่ จังหวัดภูเก็ต ระนอง และพังงา ได้ตดิ ตามมาช่วยท�ำการประชาสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิด โดยมีหน้าที่หลักในออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ และถ่ายภาพผู้น�ำ
ขับขี่และซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พร้อมกับสวมหมวกนิรภัยเป็นต้นแบบ เพื่อติด
ประชาสัมพันธ์ทวั่ ทัง้ จังหวัด ทัง้ ในระดับอ�ำเภอ ต�ำบล และหน่วยงานทีต่ อ้ งการ
เปิดตัวมาตรการองค์กร ร่วมก�ำหนดเนื้อหาของข่าวที่จะสื่อสารให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทัง้ มีเกาะติดความเคลือ่ นไหวของกระบวนการท�ำงาน เพือ่
ท�ำข่าวสื่อสารไปยังสาธารณะ ทุกช่องทาง อย่างต่อเนื่อง สื่อในจังหวัด ทั้งสื่อ
วิทยุ วิทยุชมชน สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ดีเจ
และผูป้ ระกาศได้ผสานก�ำลังกันท�ำหน้าทีเ่ ผยแพร่กจิ กรรมของโครงการ ติดตาม
ท�ำข่าว ทั้งในรูปข่าว การถ่ายทอดสดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการให้ความรู้ เรื่อง
หมวกนิรภัย กฎหมาย แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มความตระหนักอย่างต่อเนื่อง”
ระยะที่ 2 สี่เดือนแรก : ท�ำข้อตกลงร่วม 4 ภาคส่วน ประกอบด้วย
กิจกรรมดังนี้
1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รูปผู้น�ำสวมหมวกนิรภัย ทั้งคนขับ
คนซ้อน เพือ่ สือ่ ให้เห็นว่าสวมหมวกนิรภัย เพือ่ ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ
“ป้องกันต�ำรวจจับ” พร้อมข้อความบอกระยะด�ำเนินการ 3 ระยะพร้อมบท
ลงโทษพร้อมกันทั้งจังหวัด ทุกอ�ำเภอ จ�ำนวน ….ป้าย รวมทั้งประชาสัมพันธ์
ผ่านสือ่ สาขาต่างๆ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าว รถแห่ ถ่ายทอด
สดกิจกรรม
2. ท�ำข้อตกลงร่วมกันว่าจะใช้มาตรการองค์กร ให้ทกุ คน ทุกหน่วยสวม
หมวกนิรภัย ทั้งระดับจังหวัดและอ�ำเภอดังนี้
ระดับจังหวัด
- ประสานให้เกิดเวทีประชุมผู้บริหาร 4 ภาคส่วน คือ ภาคราชการ
ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ภาคชุมชนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ร่วมด�ำเนินการในฐานะ
เจ้าภาพ ชี้แจงโครงการ นัดท�ำ MOU และถ่ายภาพ Presenter เพื่อน�ำ

โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ขึ้นคัตเอาท์พร้อมกันทั้งจังหวัดในวันเปิดตัวระยะประชาสัมพันธ์
- เป็นพี่เลี้ยงอ�ำเภอ จัดเวทีประชุมผู้บริหาร 4 ภาคส่วนระดับอ�ำเภอ
ระดับอ�ำเภอ
- จัดเวทีประชุมผูบ้ ริหารระดับอ�ำเภอ 4 ภาคส่วน ประชุมชีแ้ จงโครงการ
นัดท�ำ  MOU และถ่ายภาพPresenter โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคณะ
ท�ำงานระดับจังหวัด
- ครูแม่ไก่ลงพืน้ ทีเ่ ป้าหมายในแผนทุกหน่วยทุกองค์กร ใน 4 ภาคส่วน
ชักชวนท�ำข้อตกลงร่วม ให้ความรู้บุคลากรในองค์กรตามแผนที่วางไว้
- ประชาสัมพันธ์โครงการตามบริบทของพื้นที่ ผ่านสื่อที่มีความหลาก
หลาย เช่น รถแห่ หอกระจายข่าว      
3. พล.ต.ต. วันไชย เอกพรพิชญ์/ครูแม่ไก่ ให้ความรู้แก่หน่วยงานที่
ท�ำข้อตกลงร่วม เรื่อง สถานการณ์อุบัติเหตุจราจร ระดับโลก ประเทศ พื้นที่
กฎหมายจราจร หมวกนิรภัย ท�ำความเข้าใจข้อตกลงร่วมและมาตรการทาง
กฎหมาย โดยใช้ Power Point   1 ชั่วโมง   วีดีทัศน์ 10 นาที ภาพยนตร์
10 นาที วัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนขับ และคนซ้อนสวม
หมวกนิรภัย
4. จัดให้มีการขายหมวกนิรภัยราคาถูกทุกครั้งที่มีเวทีข้อตกลงร่วม
5. ให้ทุกสถานีต�ำรวจสรุปผลการด�ำเนินการของ 4 เดือนแรกว่า
ได้จัดท�ำ  MOU กับ 4 ภาคส่วนอย่างไร เช่น MOU กับหน่วยราชการ,
เอกชน, ท้องถิ่น, ชุมชน จ�ำนวนกี่หน่วย และคนผ่านการอบรมทั้งหมดเท่าใด
ไม่จับ/ปรับ เตือนอย่างเดียว   ในระยะนี้จะไม่มีการจับปรับผู้กระท�ำผิด
แต่จะเตือนก่อนพร้อมชี้แจงมาตรการ
ระยะที่ 3 ใช้มาตรการทางกฎหมาย (ระยะ 4 เดือนที่ 2)
ระยะใช้มาตรการทางกฎหมายนี้ ด�ำเนินการทันทีหลังจากการท�ำ
ข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แล้วเสร็จตามวันเวลาที่ก�ำหนด ภายหลังวัน
Kick off  โดยมีกระบวนการดังนี้
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1. Kick off หมวกนิรภัยพร้อมกันทั้งจังหวัด โดยแต่ละอ�ำเภอด�ำเนิน
การในพื้นที่ จังหวัดจัด kick off  ที่สนามหน้าเมือง มีผู้ร่วม Kick off มากกว่า
5,000 คน
2. สภ. แต่ละพื้นที่ ต�ำรวจจราจร สายตรวจ และอื่นๆ ตามบริบทของ
พื้นที่  ตั้งด่าน จับ ปรับ คนขับและคนซ้อนที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ทุกวัน
3. สภ. แต่ละแห่งก�ำหนดจุดตัง้ ด่านตามบริบทของพืน้ ที่ เช่น บางพืน้ ที่
ก�ำหนดถนนเส้นสวมหมวกนิรภัย บางพื้นที่ตั้งตรงทางแยก
4. สภ. แต่ละพืน้ ที่ ด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามข้อตกลง คือปรับ
คนขับ  500 บาท ส่วนคนซ้อนท้าย จับ ไม่ปรับ แต่เชิญตัวมาชมภาพยนตร์เกีย่ ว
กับการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่สถานีต�ำรวจในพื้นที่ที่ถูกจับ
5. สภ. แต่ละพืน้ ที่ ส่งรายชือ่ ผูถ้ กู จับ/ปรับ แจ้งไปยังหน่วยงานทีส่ งั กัด
เพื่อด�ำเนินการตาม MOU ที่ท�ำไว้
6. แต่ ล ะ สภ.รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน ให้ ต� ำ รวจภู ธ รจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ทราบ ผ่านทางระบบไลน์ (Line) ทุกวัน
7. ให้ทุกสถานีต�ำรวจภูธรมีผลการด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายใน  4  
เดือนทีส่ องว่า จับกุมคนขับจ�ำนวนกีร่ าย เปรียบเทียบปรับเป็นเงินเท่าใด จับกุม
คนซ้อนกี่ราย ส่งอบรมชมภาพยนตร์กี่ราย หน่วยงานต้นสังกัดส่งชื่อกลับกี่ราย
ระยะที่ 4 บังคับใช้กฎหมายทั้งคนขับและคนซ้อนอย่างเข้มงวด ปรับ
อัตราสูงสุดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด พร้อมด�ำเนินการตามข้อตกลงของหน่วยงาน
อย่างเสมอภาค

ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงินเท่าใด จับกุมคนซ้อนกี่ราย ส่งอบรมชมภาพยนตร์กี่ราย หน่วยงานต้นสังกัดส่งชื่อ
ราย
กลับกีเปรี
่รายยบเทียบปรับเป็นเงินเท่าใด จับกุมคนซ้อนกี่ราย ส่งอบรมชมภาพยนตร์กี่ราย หน่วยงานต้นสังกัดส่งชื่อ
กลั
บ
กี
ระยะที่ร่ าย
4 บังคับใช้กฎหมายทั้งคนขับและคนซ้อนอย่างเข้มงวด ปรับอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกาหนด พร้อม
กวันงสุทุดกตามที
วัย สวมหมวกนิ
ภัย 100
ระยะที
่
4 บังคับใช้
กฎหมายทั้งคนขั
บและคนซ้
อโครงการนครปลอดภั
นอย่างเข้มงวด ปรับยอัตทุราสู
่กฎหมายกราหนด
พร้อเปอร์
ม เซ็นต์
ดาเนินการตามข้
อตกลงของหน่
วยงานอย่
างเสมอภาค
ดาเนินการตามข้อตกลงของหน่วยงานอย่างเสมอภาค
8.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
11.

รูปภาพที
้งด่านและการปฏิ
ิงานตรวจ/บั
งคับรภัใช้ยตามจุ
กฎหมาย
รูปภาพที่ ่ 1  แสดงการตั
1 แสดงการตั้งด่านและการปฏิ
บัติงานตรวจ/บับ
งคััต
บใช้
กฎหมายสวมหมวกนิ
ดต่างๆ
รูของต
ปภาพที
่
1
แสดงการตั
ง
้
ด่
า
นและการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านตรวจ/บั
ง
คั
บ
ใช้
ก
ฎหมายสวมหมวกนิ
ร
ภั
ย
ตามจุ
ารวจแต่
ละ สภ.
สวมหมวกนิ
รภัยตามจุดต่างๆ ของต�ำรวจแต่ละ สภ. ดต่างๆ
ของตารวจแต่ละ สภ.
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โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 11

โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

รูปภาพที่ 2 แสดงการตั้งด่านตรวจ/และบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยของ
รูปภาพที่ 2 แสดงการตั้งด่านตรวจ/และบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยของตารวจแต่ละ สภ.
ต�ำงคัรวจแต่
ละ สภ. รภัยของตารวจแต่ละ สภ.
รูปภาพที่ 2 แสดงการตั้งด่านตรวจ/และบั
บใช้กฎหมายหมวกนิ

รูปภาพ 3 แสดงการการรายงานผลการปฏิบัติงานประจางานต่อผู้บังคับบัญชาผ่านทางไลน์กลุ่มนคร
ปลอดภัยของ สภ.ทุ่งใหญ่

รูปภาพ 3 แสดงการการรายงานผลการปฏิบัติงานประจางานต่บอัตผู้บิงังคัานประจ�
บบัญชาผ่านทางไลน์
กลุ่มนคร อผู้บังคับ
รูปภาพ 3  แสดงการการรายงานผลการปฏิ
ำงานต่
12.
สภ.ทุ่งใหญ่ กลุ่มนครปลอดภัยของ สภ.ทุ่งใหญ่
บัญปลอดภั
ชาผ่ยาของนทางไลน์
13.
14.
15.
16.

12.
13.
14.
15.
16.

11

โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

บทที่ 2

การวางแผนประเมินและติดตามผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด
การประเมินผลลัพธ์ และติดตามผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด มีการวางแผน
โดยคณะท�ำงานผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ประเมินผลตามวัตถุประสงค์
เป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ของโครงการ โดยมี ที ม จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช รับผิดชอบการส�ำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยในช่วง
ก่อนด�ำเนินการ ระหว่างด�ำเนินการ และหลังด�ำเนินการ ทีมจากสาธารณสุข
คือโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับผิดชอบประเมินผลการบาด
เจ็บ/เสียชีวิตในกลุ่มผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดย
ใช้ ฐ านข้ อ มู ล จากระบบเฝ้ า ระวั ง การบาดเจ็ บ ระดั บ จั ง หวั ด (Injury
Surveillance :IS) พบผลการด�ำเนินการ ดังนี้
1. การประเมินการรับรู้นโยบาย/มาตรการของประชาชน ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์โดยสื่อสาธารณะ และการอบรมโดยครูแม่ไก่พบผล ดังนี้
		 1.1 จ�ำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ภาพผู้น�ำเป็น Presenter จ�ำนวน
800 ป้าย ในพื้นที่ 23 อ�ำเภอ นอกจากนี้ยังมีป้ายที่หน่วยงานที่ร่วมท�ำข้อ
ตกลงสนับสนุนงบประมาณเพิ่มทุกหน่วยงานขบวนรถแห่ในทุก สภ. จ�ำนวน
32 สภ. หอกระจายข่ายทุกหมู่บ้าน
ข่าวสารแพร่ไปถึงขอบขัณฑสีมา
ภาพผู้น�ำสวมหมวกนิรภัย เชิญชวนให้ประชาชนปฏิบัติตาม เพื่อดูแล
สุขภาพบนท้องถนนของตัวเอง สะดุดตา พระครูภทั รธรรมาภรณ์ วัดเขาเหล็ก
หมู่ 2 ต.นบพิต�ำ อ.นบพิต�ำ จ.นครศรีธรรมราช น�ำไปสู่การรับรู้ปัญหาการสูญ
เสียชีวิตบนท้องถนนของคนนครศรีธรรมราช และเป็นแกนหลักในการเป็น
ผู้เริ่มแนวคิดใช้สถาบันทางศาสนา พระสงฆ์เป็นสื่อบุคคลเผยแพร่ข้อมูล ผ่าน
การเทศนา หรือการพูดคุยประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่มาปฏิบัติธรรม
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โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ในวัด ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์พระสงฆ์ร่วมใจกันออกมารณรงค์โครงการนคร
ปลอดภัย เมื่อ ในที่ 27 ก.ค.58 ณ โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช ตัวแทน
คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจ�ำนวน 90 รูป ร่วมประชุมและลงนาม
บันทึกข้อตกลงร่วม ว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
100%
a. จ�ำนวนหน่วยงานและคนที่ผ่านการอบรมกับครูแม่ไก่ ในพื้นที่
23 อ�ำเภอ 32 สภ.
2. เกิดมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ 4 ภาคส่วน คือ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และภาคชุมชนพบว่าระยะการด�ำเนินงาน
ในช่วงแรก คือ ประชาสัมพันธ์ (1 พ.ค. – 31 ส.ค. 58) มีผลการด�ำเนินงานการ
ท�ำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานตามเป้าหมายและจ�ำนวนคนที่ผ่านการอบรม
ดังนี้
โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนหน่วยงานที่ท�ำข้อตกลงร่วมและจ�ำนวนคนที่ผ13่าน
ตารางทีการอบรม
่ 1 แสดงจานวนหน่วยงานที่ทาข้อตกลงร่วมและจานวนคนที่ผ่านการอบรม

รัฐ
884

จานวนหน่วยงานทั้งหมด

จานวนหน่วยงานที่ทา

(หน่วย)

MOU (หน่วย)

เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน
240

304

779

รวม 2,207 หน่วยงาน

รัฐ
778

จานวนคนที่ผ่านการอบรม (คน)

เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน
193

298

709

รัฐ

เอกชน ท้องถิ่น

ชุมชน

131,765 17,916 28,509 133,036
รวม 311,226 คน

รวม 1,978 หน่วยงาน

3. ผลการจับกุมหมวกนิรภัยตามช่วงเวลาของโครงการและผลการสารวจหมวกนิรภัย ก่อน ระหว่าง หลัง
โครงการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

3. ผลการจับกุมหมวกนิรภัยตามช่วงเวลาของโครงการและผลการ
ตารางที่ 2 ผลการด
วง ระยะที
กันยายน
– 31 ธันวาคมโดยมหาวิ
2558
ส�ำรวจหมวกนิ
รภัย าเนิก่นอการในช่
น ระหว่
า่ง3 1หลั
งโครงการ
ทยาลัยราชภัฏ
บคนขับ
จับคนซ้อน เปรียบเทียบ
มาอบรม
ไม่มาอบรม
ส่งชื่อกลับ
นครศรีธจัรรมราช
ปรับ
หน่วยงาน
(ราย)

(ราย)

4,544

1,935

(ราย)
2,043,144

(ราย)

(ราย)

1,318

589

ตารางที่ 3 ผลการบังคับใช้กฎหมาย 1 ม.ค. - 31 พ.ค. 59
จับคนขับ(ราย)

จับกุมคนซ้อน(ราย)

เปรียบเทียบปรับ(บาท)

(ราย)
1,224

เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน รัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน
รัฐ
เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน
240
304 779 778 193
298 709 131,765 17,916 28,509 133,036
240
304 779 778 193
298 709 131,765 17,916 28,509 133,036
รวมรภั311,226
คนเซ็นต์ 21
รวม 2,207 หน่วยงาน
รวม 1,978 หน่วยงาน
โครงการนครปลอดภั
ย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิ
ย 100 เปอร์
รวม 311,226 คน
รวม 2,207 หน่วยงาน
รวม 1,978 หน่วยงาน
3. ผลการจับกุมหมวกนิรภัยตามช่วงเวลาของโครงการและผลการสารวจหมวกนิรภัย ก่อน ระหว่าง หลัง
3. โครงการ
ผลการจั่ 2โดยมหาวิ
บกุมผลการด�
หมวกนิ
รภัยำยราชภั
ตามช่
วนครศรี
งเวลาของโครงการและผลการส
อน ระหว่
าง หลัง
ตารางที
เนิ
นฏการในช่
วง ระยะที่ 3 1ารวจหมวกนิ
กันยายนรภัย– ก่31
ธันวาคม
ทยาลั
ธรรมราช
โครงการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ตารางที่ 2 2558
ผลการดาเนินการในช่วง ระยะที่ 3 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2558
ตารางที่ 2 ผลการดาเนินการในช่วง ระยะที่ 3 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2558
จับคนขับ
จับคนซ้อน เปรี
เปรียบเที
บเทียยบบ
มาอบรม
ไม่มาอบรม
ส่งงชืชื่อ่อกลั
บ
คนขับบ จัจับบคนซ้
คนซ้ออนน เปรียปรั
ยบเที
มาอบรม ไม่ไม่มมาอบรม
าอบรม ส่หน่
ส่งวชืยงาน
่อกลั
กลับบ
บ ยบ มาอบรม
จัจับบคนขั
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
ปรัปรับบ
หน่
หน่ววยงาน
ยงาน
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
4,544
1,935
2,043,144
1,318
589
1,224
4,544
1,935
2,043,144
1,318
589
1,224

รัฐ
884
884

ตารางที่ ่ 33 ผลการบั
ผลการบังคับใช้กฎหมาย
1 ม.ค. - 31
พ.ค. 59- 31 พ.ค. 59
ตารางที
ใช้กฎหมาย
ตารางที่ 3 ผลการบังคังบคัใช้บกฎหมาย
1 ม.ค. - 1
31 ม.ค.
พ.ค. 59
จับคนขับ(ราย)
จับคนขับ(ราย)
8,672
8,672

จับกุมคนซ้อน(ราย) เปรียบเทียบปรับ(บาท)
จับกุมคนซ้อน(ราย) เปรียบเทียบปรับ(บาท)
4,785
4,219,900
4,785
4,219,900

ตารางที่ 4 ผลการส�ำรวจหมวก เปรียบเทียบก่อนและระหว่างการด�ำเนิน
โครงการ
อัตราการสวมหมวกนิรภัยก่อนและหลังมาตรการด�ำเนินการรายอ�ำเภอ
ของผู้ขับขี่
อ�ำเภอ
อ.เมือง
อ.ทุ่งสง
อ.ร่อนพิบูลย์
อ.จุฬาภรณ์
อ.เชียรใหญ่
อ.พิปูน
อ.นาบอน

ก่อน
78.26
70.13
35.94
0
39.13
6.67
54.81

อัตราการสวมหมวกนิรภัย (%)
หลัง
ผลต่าง หลัง-ก่อน
85.46
7.2
79.74
9.61
68.97
33.03
33.79
33.79
46.04
6.91
42.36
35.69
50.76
-4.05
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อ�ำเภอ
อ.ขนอม
อ.พระพรหม
อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.ท่าศาลา
อ.ฉวาง
กิ่งอ.ช้างกลาง
อ.ถ�้ำพรรณรา
อ.หัวไทร
อ.พรหมคีรี
อ.สิชล
อ.ลานสกา
อ.ชะอวด
อ.ทุ่งใหญ่
อ.ปากพนัง
อ.บางขัน
กิ่ง อ.นบพิต�ำ

ก่อน
60.75
78.84
24.24
11.51
72.73
68
62.12
65.21
37.5
22.22
58.82
61.03
42.72
0
0
0

อัตราการสวมหมวกนิรภัย (%)
หลัง
ผลต่าง หลัง-ก่อน
47.65
-13.1
78.8
-0.04
40.13
15.89
75.48
63.94
74.47
1.74
49.57
-18.43
80.49
18.37
65.36
0.15
50.19
12.69
67.35
45.13
44.43
-14.39
94.14
33.11
51.82
9.1
63.55
63.55
27.89
27.89
47.62
47.62

ผลการด�ำเนินการตามโครงการ นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวม
หมวกนิรภัย 100% ภายหลังด�ำเนินการไปในระยะ 4 เดือนแรก ตาม นโยบาย
1+4+4 ผลว่าอัตราการสวมหมวกนิรภัยของภาพรวมทั้งจังหวัด เพิ่มจาก 41.5
% เป็น 80 % ในขณะที่อัตราการสวมนิรภัยของผู้ซ้อนท้ายแม้จะมีความต่าง
ระหว่างก่อนด�ำเนินการและหลังด�ำเนินการในระยะ 4 เดือนแรก แต่ยังคงต�่ำ
คือต�่ำกว่า 40%

ผลการดาเนินการตามโครงการ นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% ภายหลังดาเนินการ
ไปในระยะ 4 เดือนแรก ตาม นโยบาย 1+4+4 ผลว่าอัตราการสวมหมวกนิรภัยของภาพรวมทั้งจังหวัด เพิ่มจาก
โครงการนครปลอดภั
ย ทุากยแม้
วัน ทุจกะมี
วัยคสวมหมวกนิ
รภัย 100
ซ็นต์นการและหลั
23 ง
41.5 % เป็น 80 % ในขณะที่อัตราการสวมนิ
รภัยของผู้ซ้อนท้
วามต่างระหว่
างก่อเปอร์
นดเาเนิ
ดาเนินการในระยะ 4 เดือนแรก แต่ยังคงต่าคือต่ากว่า 40%

หมายเหตุ ในระยะ ก่อนด�ำเนินการมี 3 อ�ำเภอ ที่ทีมงานมีปัญหาในเรื่องการ

หมายเหตุ ในระยะ ก่อนดาเนินการมี 3 อาเภอ ที่ทีมงานมีปัญหาในเรื่องการสารวจหมวกนิรภัยทาให้ไม่มีข้อมูล
ส�ำรวจหมวกนิรภัยท�ำให้ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ คือ ปากพนัง บางขัน และ
เปรียบเทียบ คือ ปากพนัง บางขัน และ นบพิตา

นบพิต�ำ

รูปภาพที่ 5 เปรียบเทียบจานวนสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ภาพรวมทั้งจังหวัด ก่อน และหลัง
ภาพที่ 45เดืเปรี
ยบเทียบจ�ำนวนสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ดาเนิรูนปการระยะ
อนแรก

ภาพรวมทั้งจังหวัด ก่อน และหลังด�ำเนินการระยะ 4 เดือนแรก

ก่อ น

หลัง

รูปภาพที่ 7 เปรียบเทียบจานวนสวมหมวกนิรภัยของผู้ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ภาพรวมทั้งจังหวัด ก่อน และหลัง
ดาเนินการระยะ 4 เดือนแรก

24

โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 10

รูปภาพที่ 6 เปรียบเทียบจ�ำนวนสวมหมวกนิรภัยของผู้ซ้อนท้ายจักรยานยนต์
ภาพรวมทั้งจังหวัด ก่อน และหลังด�ำเนินการระยะ 4 เดือนแรก

การประเมินจ�บำ/ตายจากการบาดเจ็
นวนบาดเจ็บ/ตายจากการบาดเจ็
บที่ มศ่ ผูรี ษะในกลุ
ม่ ผู้ โดยใช้ฐา
4. การประเมิน4.จานวนบาดเจ็
บที่ศีรษะในกลุ
้ใช้จักรยานยนต์
ใช้จงักการบาดเจ็
รยานยนต์บโดยใช้
าระวังการบาดเจ็
บระดับจังหวัด
ระบบเฝ้าระวั
ระดับฐจัานข้
งหวัอดมูล( จากระบบเฝ้
Injury Surveillance
: IS )จากโรงพยาบาลมหาราชนคร
( Injury
Surveillance
: IS )จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรี
า
พบว่า จานวนผู
้บาดเจ็
บที่ศีรษะลดลงอย่
างต่อเนื่องภายหลังมีการบังคับธใช้รรมราชพบว่
กฎหมายตามมาตรการ
น
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บที่ศีรษะลดลงอย่างต่อเนื่องภายหลังมีการบังคับใช้กฎหมาย
ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% เปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งนโยบายบังคับใช้กฎหมายของตา
ตามมาตรการ นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% เปรียบ
ศีรษะธรรมราชไม่มีความชัดเจน ทั้งนี้อัตราการสวมหมวกนิรภัยในผู้บาดเจ็บที่มารับการรักษาใน
เทียบกับปี 2557 ซึ่งนโยบายบังคับใช้กฎหมายของต�ำรวจภูธรนครศีรษะธรรม
มหาราชนครศรี
่มขึ้นร้ทัอ้งยละ
20.25 % ทั้งนี้มีรายงานของรายงานสถานการณ์
ราชไม่ธรรมราชเพิ
มีความชัดเจน
นี้อัตราการสวมหมวกนิ
รภัยในผู้บาดเจ็บที่มารับการ ความปลอด
ปี 2557 ของมู
ลนิธิไทยโรดส์รายงานว่าจานวนตายจากอุ
างถนนจั
รักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครศรี
ธรรมราชเพิบ่มัตขึิเ้นหตุ
ร้อทยละ
20.25งหวั%ดนครศรี
ทั้งนี้ ธรรมราชเป
2556ลดลงมีร20-30
%
ายงานของรายงานสถานการณ์
ความปลอดภัยทางถนนปี 2557 ของมูลนิธิ
ไทยโรดส์รายงานว่าจ�ำนวนตายจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช
รู ป ภาพที่ 8 จ านวนบาดเจ็ บ ที่ ศี ร ษะจากการใช้ ร ถจั ก รยานยนต์ ใ นผู้ ป่ ว ยบาดเจ็ บ รุ น แ
เปรียบเทียบปี 2556ลดลง 20-30 %
นครศรีธรรมราช เปรียบเทียบรายปี

รู ป ภาพที่ 8 จ านวนบาดเจ็ บ ที่ ศี ร ษะจากการใช้ ร ถจั ก รยานยนต์ ใ นผู้ ป่ ว ยบาดเจ็ บ รุ น แรง จ
โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 25
นครศรีธรรมราช เปรียบเทียบรายปี

รูปภาพที่ 7 จ� ำ นวนบาดเจ็ บ ที่ ศี ร ษะจากการใช้ ร ถจั ก รยานยนต์ ใ นผู ้ ป ่ ว ย
บาดเจ็บรุนแรง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปรียบเทียบรายปี

รูปภาพที่ 8 แสดงรายงานสถานการณ์
ความปลอดภั
ยทางถนนปี
ของ
ปภาพที่ 9 แสดงรายงานสถานการณ์
ความปลอดภั
ยทางถนนปี
2557
ของมูลนิธ2557
ิไทยโรดส์
โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
มูลนิธิไทยโรดส์
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บทที่ 3 เรื่องเล่าความส�ำเร็จ

ชะอวด : อันดับหนึ่งอัตราการสวมหมวกนิรภัย
“ถ้าประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง ผูก้ ำ� กับให้ความส�ำคัญ ลงพืน้ ทีพ่ ร้อม
ครูแม่ไก่ พบชาวบ้านทุกพื้นที่ ต�ำรวจกวดขันเต็มที่….ไม่ละเลย ท�ำทั้งสอง
อย่าง ให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักให้ทั่วถึง ทั้งบังคับใช้กฎหมายให้
เห็นว่าเอาจริง แต่ต้องยืดหยุ่น รู้ธรรมชาติของชาวบ้าน ก็ท�ำส�ำเร็จ”
คือบทสรุปถึงความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามโครงการ นคร
ปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 % ในพื้นที่อ�ำเภอชะอวด จาก
ปากของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยครูแม่ไก่จ�ำนวน 5 นาย และ
ผู้บังคับบัญชา และต�ำรวจทุกราย
อ�ำเภอชะอวด เป็นหนึ่งใน 23 อ�ำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช
และเป็นพืน้ ทีด่ ำ� เนินการโครงการ นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย
100 % โดยลักษณะภูมิประเทศ เป็นอ�ำเภอรอบนอก มีพื้นที่ชายแดนต่อเขต
กับจังหวัดพัทลุง มีประชากร จ�ำนวน 80317 คน แบ่งลักษณะการปกครอง
ออกเป็น 11 ต�ำบล 87 หมู่บ้าน ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ มีโรงเรียน 5 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง มีทางหลวงสายหลัก
ตัดผ่าน และเป็นเส้นทางสู่พัทลุงและหาดใหญ่
แม้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีการรณรงค์และบังคับใช้กฎหมาย
หมวกนิรภัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 แต่ผลการส�ำรวจการสวมหมวก
นิรภัย ก่อนด�ำเนินโครงการ นครปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย
100% ที่เน้นการร่วมมือของ 4 ภาคส่วน และเจาะลึกลงพื้นที่เพื่อให้เกิด
มาตรการองค์กรในลักษณะ พื้นที่ดูแลคนของตัวเอง พบว่า ในอ�ำเภอชะอวด
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่เป็นผู้ขับขี่มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยอยู่ที่ ร้อยละ
60.03 และผู้ซ้อนท้ายมีอัตราการสวมหมวกนิรภัย อยู่ที่ ร้อยละ 39.04
เท่านั้น
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อย่างไรก็ตามหลังจาก โครงการ นครปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวม
หมวกนิรภัย 100 % ได้รบั การประกาศเป็นนโยบายหลักของต�ำรวจภูธรจังหวัด
นครศรีธรรมราช ต�ำรวจ 5 คนของสถานีต�ำรวจภูธรชะอวด ได้รับการติดอาวุธ
เรื่องเทคนิคการสอน การสร้างความร่วมมือกับประชาชน ได้รับความรู้และ
ท�ำความเข้าใจเรื่องสถานการณ์การบาดเจ็บทางถนนทั้งสถานการณ์ระดับโลก
ระดับประเทศ และในพื้นที่ตัวเอง ในนามครูแม่ไก่ รวมทั้งรับนโยบายการ
ท�ำงานที่มีทิศทางแน่นอน จนผู้ปฏิบัติเข้าใจดีแล้ว “1+4+4 หมายความว่า
ต้องประชาสัมพันธ์ก่อน จากนั้นเตือน แล้วใช้กฎหมาย” ครูแม่ไก่คนหนึ่ง
เล่าถึงขั้นตอนการท�ำงานที่ถูกวางแผนมาอย่างดีให้ฟัง
ภายในเดือน พฤษภาคม 2558 ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ก�ำกับ
สถานีต�ำรวจภูธรชะอวด อ�ำเภอชะอวดก็เริ่มโครงการ นครปลอดภัย ฯอย่าง
เข้มแข็ง จริงจัง ภายใต้บริบทการเข้าใจพื้นที่ “คนชะอวดถ้ากวดขันก็จะท�ำ
ตาม ถ้าปล่อยก็จะหละหลวม” จนท�ำให้ภายในเวลา 4 เดือน ภายหลังเสร็จ
ช่วงเวลาแห่งการประชาสัมพันธ์ ลงพืน้ ชักชวน 4 ภาคส่วนท�ำข้อตกลงร่วมเพือ่
ให้เกิดมาตรการองค์กร และเพิ่งจะเริ่มมาตรการจับ เตือน ให้ดูหนังไปไม่กี่วัน
ผลการส�ำรวจการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่อ�ำเภอชะอวดก็สูงขึ้นจนเป็นอ�ำดับ
หนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังภาพแสดง
ตาราง แสดงอัตราการสวมหมวกนิรภัย พืน้ ทีอ่ ำ� เภอชะอวด สิงหาคม 2558
พื้นที่
ส�ำรวจ

อ�ำเภอ
ชะอวด

จ�ำนวนรถจักรยานยนต์ (คัน)
ขับขี่เดี่ยว
3002

ขับขี่และซ้อนท้าย
1096

ร้อยละของผู้สวมหมวกนิรภัย
รวม
4098

ขับขี่เดี่ยว
94.6

ผู้ขับขี่
93.0

ผู้ซ้อนท้าย
74.9

ที่มา : ผลการส�ำรวจหมวกนิรภัย พื้นที่ 23 อ�ำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สิงหาคม 2558
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ปัจจัยที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
1. ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ทั่ ว ถึ ง : ที ม อ� ำ เภอชะอวด วางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อข่าวสาร โครงการ นครปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวม
หมวกนิรภัย 100% โดยก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาที่จะสื่อสารชัดเจน
ดังนี้
- ประชาชนทั่วไปในพื้นที่อ�ำเภอชะอวด สื่อสารเรื่องมาตรการ
1+4+4 ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับระดับจังหวัด
- ระดับหน่วยงาน ทั้ง 4 สี่ภาคส่วน ท�ำข้อตกลงร่วมกับผู้บริหาร
และให้ความรู้บุคคลากรในหน่วยงานในเรื่อง สถานการณ์ของ
ภั ย บนท้ อ งถนน กฎหมาย ความส� ำ คั ญ ของใช้ ห มวกนิ ร ภั ย
และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
โดยกลุ่มครูแม่ไก่ให้ข้อมูลว่า การท�ำการประชาสัมพันธ์และชักชวน
4 ภาคส่วนท�ำข้อตกลงร่วมนั้นต้องมีการวางแผนให้สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ ต้นทุนในพื้นที่ และทรัพยากรที่มีอยู่ “ต้องวางแผนและท�ำผัง
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการชักชวนหน่วยงานท�ำข้อตกลงร่วม
ตลอด4เดือนว่าจะใช้วิธีการไหนบ้าง ใช้หลายวิธี ไม่ได้ใช้วิธีเดียว”
เทคนิคการประชาสัมพันธ์
“ไปด้วยตัวเองเลย” วิธีการเดินลงพื้นที่ เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ครู
แม่ไก่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการในกลุ่มเป้าหมาย
ที่วางไว้ ซึ่งหมายความว่าทีมครูแม่ไก่ เดินสายลงพื้นที่เป้าหมาย เข้าพบทั้ง
ผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ ด้วยตัวเอง หรือใช้ตัวบุคลเป็นสื่อ
พื้นที่นั้นอาจจะเป็นหน่วยงานราชการ โรงเรียน ภาคท้องถิ่น หรือภาคเอกชน   
“ไปทุกแห่ง ยกเว้น วัด” จากการพูดคุยพบว่าวิธีเทคนิคการประชาสัมพันธ์
ของอ�ำเภอชะอวดมีดังนี้
1. ติดตัง้ ป้ายไวนิลรูปผูน้ ำ� ทุกระดับสวมหมวกนิรภัยทัง้ คนขับคนซ้อน
ทั้งผู้น�ำระดับจังหวัด  เช่น ผู้ว่ากับผู้การ ผู้ว่ากับรองผู้การภาพผู้ว่า  ผู้การกับ
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ผูก้ ำ� กับ ระดับอ�ำเภอ เช่น ผูก้ ำ� กับกับนายอ�ำเภอและหัวหน้าส่วนราชการระดับ
อ�ำเภอ นายก อบต.กับลูกบ้าน ก�ำนันกับลูกบ้าน ผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้าน
2. การใช้เสียงตามสาย เน้นไปที่หอกระจายข่าวในหมู่บ้านทุกพื้นที่
โดยใช้หัวหน้าส่วนต�ำบลเป็นผู้กระจายข่าวทุกวันตามช่วงเวลาที่ก�ำหนด
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�ำข้อตกลงร่วม”
5. ผนวกงานเข้าไปกับงานประจ�ำของต�ำรวจ เช่นครูแด (ยาเสพติค)
6. เดินรณรงค์ ผนวกเข้าไปกับทุกงานของทุกภาคส่วนราชการ ท้อง
ถิน่ เอกชนในพืน้ ที่ เช่น งานกีฬาสี งานแข่งกีฬาของท้องถิน่   งานประเพณีตา่ งๆ  
งานเทศบาล
2. ผู้ก�ำกับให้ความส�ำคัญ : ภาวะผู้น�ำที่หนุนเสริมให้งานส�ำเร็จ
เรี่ยวแรง ก�ำลังใจ และความกระตือรือร้นของครูแม่ไก่และต�ำรวจ
ทุกนายมาจากการที่ผู้ก�ำกับฯสนับสนุนการท�ำงานตามนโยบายอย่างเต็มที่
เนือ่ งจากงานโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายจากระดับจังหวัดประการหนึง่ การ
เข้าใจปัญหาและให้ความส�ำคัญของผูก้ ำ� กับโรงพักประการหนึง่   “ท่านลงพืน้ ที่
ด้วยทุกครั้ง ไปประชุมหมู่บ้านท่านน�ำทีมเอง”
เทคนิคการก�ำกับงานของผู้ก�ำกับ
1. ระบุเป้าหมายชัด คือท�ำข้อตกลงครอบคลุมทุกพื้นที่อ�ำเภอชะอวด
2. แจกจ่ายงาน โดย “ท่านให้โจทย์ และต้องรายงานความคืบหน้า
ทุกวัน”
3. ประเมินผลการด�ำเนินการ แก้ไข และปรับเปลีย่ นยุทธวิธตี ามความ
เหมาะสม
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3. สร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่
นอกจากป้ายไวนิลทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากจังหวัดแล้ว ในพืน้ ทีไ่ ด้ทไี่ ด้
มีการผลิตป้ายไวนิลเพิม่ ขึน้ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก   ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ใน
พื้นที่ ส่วนราชการ และภาคเอกชน ตามที่ครูแม่ไก่ให้ข้อมูลว่าหน่วยงานทั้ง 4
ภาคส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณ  “คนละป้ายสองป้าย” ในการนี้ยังรวมไป
ถึงพระสงฆ์ ซึ่งเห็นป้ายไวนิลเชิญชวนแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์  
“พระท่านมาเอง มาออกงบสนับสนุนงบท�ำป้ายและจะร่วมรณรงค์ในกลุม่ ผู้
ทีไ่ ปท�ำบุญโดยจะเสริมเรือ่ งการสวมหมวกนิรภัยลงไปในการแสดงเป็นธรรม
เทศนาทุกครัง้ ทีม่ กี ารแสดงธรรม”   ทัง้ นีย้ งั รวมไปถึง โต๊ะอิหม่าม ผูน้ ำ� ศาสนา
อิสลามก็ออกมาผนวกก�ำลังร่วมด้วย 4 เดือนแห่งการเตือน
1. จับจริงแต่ยืดหยุ่น
แม้ระยะที่สองจะเป็นแค่ระยะเตือน แต่ก็เป็นระยะเริ่มต้นของการใช้
กฎหมายซึง่ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในพืน้ ที่ เพราะคนขับทีไ่ ม่สวม
หมวกนิรภัยจะถูกจับปรับ 500 บาท พร้อมส่งชื่อไปยังหน่วยงาน และคนซ้อน
จะถูกจับปรับเตือน ด้วยวิธีการจดชื่อไว้ แล้วนัดวันมา ดูหนัง พร้อมทั้งส่งชื่อไป
ยังหน่วยงาน ด้วยความที่เข้าใจบริบทของพื้นที่ และต้องการลดกระแสการต่อ
ต้าน ความไม่พอใจ จึงได้ก�ำหนดวิธีการท�ำงานในระยะนี้อย่างชัดเจนดังนี้
- ตั้งด่านตรวจ ในกรณีอย่างนี้จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
“ไม่มีข้อยกเว้น แม้จะรู้จักกับต�ำรวจเพราะเป็นคนในพื้นที่เดียวกัน นั่งกิน
น�้ำชาด้วยกัน”
   
- ไม่ตั้งด่าน เจอท�ำผิดข้อตกลงจะ ตักเตือน “ไม่ได้เข้มงวดว่าเจอ
ตรงไหนจับตรงนั้น แต่จะยืดหยุ่น กรณีที่ไม่ตั้งด่านจะไม่จับ แต่จะเตือน”
คือวิธกี ารบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ลดแรงต้านและความไม่พงึ พอใจของประชาชน
ภายหลังสิ้นสุดระยะประชาสัมพันธ์และเข้าสู่ระยะจับ เตือน ปรับคนซ้อน
เป็นดูหนัง แต่ความเข้มในการบังคับใช้กฎหมายจะเต็มที่ในกรณีที่ตั้งด่าน จับ
จริง และนัดมาดูหนังตามโครงการ “ถ้าตั้งด่านจะไม่อนุโลม” ซึ่งวิธีดังกล่าว

โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ชาวบ้านรับรู้และยอมรับในบทบาทของต�ำรวจ แม้ว่าสังคมชะอวดจะยังเป็น
สังคมชนบท ทุกคนรู้จักกันหมด หน่วยราชการก็รู้จักกัน ชาวบ้านกับต�ำรวจก็
รู้จักกัน   แต่เมื่อถึงเวลาต้องบังคับใช้กฎหมายก็จะท�ำเต็มที่ แต่ชาวบ้านรับได้
เพราะได้มีการยืดหยุ่นมาก่อนแล้ว ท�ำสลับกันไปเพื่อไม่ให้บรรยากาศเครียด
เกินไป  “ท�ำให้สนุกไม่เครียดทั้งคนท�ำงานและชาวบ้าน”
2. แรงจูงใจสร้างวินัย : สร้างสีสันด้วยการลงขันแจกหมวก
     เมื่อผู้ซ้อนท้ายจ�ำนวนหนึ่งที่ถูกจับกรณีไม่สวมหมวกนิรภัย มาจ่ายค่า
ปรับเป็นการดูหนัง “เรื่องการบาดเจ็บทางถนน” ที่โรงพัก นอกจากต้อนรับขับ
สู้อย่างดีในฐานะแขกมาเยือนบ้าน ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งเรื่องกฎหมาย
เรื่องประโยชน์หมวกนิรภัย แล้ว ครูแม่ไก่ให้ข้อมูลว่า ยังรู้สึกว่าให้เขาไม่พอ
อยากให้การดูหนังมีสีสัน ให้คนที่มีรู้สึกประทับใจ ต�ำรวจทุกนายจึงลงขันกัน
“คนละ 50 บาท 80 บาท ซื้อหมวกนิรภัยมาให้จับฉลากแจก” นับจากสิ้น
สุดระยะจับเตือน
“ท�ำตามกฎหมาย จับจริงปรับจริงทุกราย แม้ว่าในความเห็น
ค่าปรับจะสูงเกินไปส�ำหรับชาวบ้าน บางครั้งไม่อยากจะปรับเลยสงสาร
แต่เมื่อเป็นกฎก็ต้องท�ำ” คือค�ำยืนยันของต�ำรวจจาก สภ.ชะอวดที่ยังมุ่งมั่น
จะเดินหน้าโครงการนคร ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%
ต่อไป
บทสรุปความส�ำเร็จของโครงการที่ชะอวด
1. ความชัดเจนของตัวโครงการ ทั้งเชิงกระบวนการ และผลลัพธ์ที่
คาดหวัง
2. นโยบายผู้บังคับบัญชาชัดทุกระดับ แสดงภาวะผู้น�ำเต็มที่
3. สร้างการมีส่วนร่วมกับพื้นที่ทุกภาคส่วน คือการระดมสรรพก�ำลัง
4 ภาคส่วน
4. ผู้ปฏิบัติทุกระดับเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง
5. พื้นที่ปรับแผนจากโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
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6. เมื่อถึงเวลาต้องใช้การบังคับใช้กฎหมาย ก็คงการท�ำกฎหมายให้
ศักดิ์สิทธิ์ มีผลจริง แต่พร้อมจะยืดหยุ่น
7. การสนุกกับการท�ำงาน ใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างสีสัน ลดกระแส
การคัดค้าน
8. สร้างแรงเสริมเชิงบวกเพื่อลดกระแสความตึงเครียด
ครูแม่ไก่ทุ่งสงกับการสร้างมาตรการองค์กรตาม โครงการ นคร
ปลอดภัย ฯ
“ ในชัน้ เรียนครูแม่ไก่ เราจะ ได้แนวทางมาทัง้ หมด การท�ำความเข้าใจ
กับชาวบ้านด้วยหลักจิตวิทยา การเป็นวิทยากร ความรู้เรื่องกฎหมาย พรบ.
จราจร การสวมหมวกหมวกนิรภัย วิธีการและแนวทางการประชาสัมพันธ์
มีเครื่องมือ เป็น VDO ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งความชัดเจนของวิธีการ
ท�ำงานเป้าหมายชัด 4 ภาพส่วน ท�ำ MOU แล้วก็ประชาสัมพันธ์”
        เช่นเดียวกับเพื่อนต�ำรวจจากอ�ำเภออื่นๆ ต�ำรวจจากสถานีต�ำรวจภูธร
ทุ่งสง จ�ำนวน 5 คน ที่ถูกส่งไปอบรมเป็นครูแม่ไก่จากวิทยากรที่กองก�ำกับ
การต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อกลับมาเป็นตัวเชื่อมให้มีการท�ำ
ข้อตกลงร่วมระหว่าง 4 ภาคส่วน ให้ความรู้กับหน่วยงานที่ท�ำข้อตกลงร่วม
และเป็นเครื่องมือในการด�ำเนินโครงการตามกรอบ 1+4+4   
อ�ำเภอทุ่งสงเป็นเมืองใหญ่ เป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจาย
สินค้าของภาคใต้  เขตเมืองอุตสาหกรรม  มีความหลากหลายของกลุม่ ประชากร  
ดั ง นั้ น เมื่ อ รั บ นโยบายมาแล้ ว ครู แ ม่ ไ ก่ เ ล่ า ว่ า ต้ อ งมาปรั บ วิ ธี ก ารท� ำ งาน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ ในขณะเดี ย วกั น ก็ ล ้ อ ไปกั บ ตั ว โครงการ
ได้อย่างไม่ติดขัด ท�ำให้แค่ระยะเวลาด�ำเนินการไปครึ่งทางก็สามารถท�ำให้
อัตราการสวมหมวกนิรภัยสูง 83.9%
ปัจจัยความส�ำเร็จ
1. ให้ข้อมูลในพื้นที่ในการวางแผนการด�ำเนินงาน  ทั้งข้อมูลการบาด
เจ็บ ข้อมูลพื้นที่ หน่วยงานที่เป็นเป้าหมายเตรียมข้อมูลทั้ง 4 ภาคส่วน
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ครูแม่ไก่

2. ผู้บังคับบัญชาให้ความส�ำคัญ  ร่วมวางแผนการด�ำเนินงานร่วมกับ

3. ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และวิธีการให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ชัดเจน ดังนี้
เป้าหมายหลักโครงการ คือ สร้างความตระหนัก  
กลุ่มเป้าหมายมุ่งไปที่ท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนถ้องถิ่น
วิธกี าร คือประสานไปทีอ่ งค์การบริหารส่วนท้องถิน่ “เชิญผูน้ ำ� ท้องถิน่
ในพื้นที่มา MOU ฟังบรรยาย แล้วให้ไปกระจายต่อกับชาวบ้าน รวมทั้ง
เข้าไปในพื้นที่เพื่อพบประกับประชาชน โดยใช้วันประชุมหมู่บ้านเป็นวัน
ท�ำข้อตกลงร่วม”
4. เลือกวิธีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่ และสร้าง
การมีส่วนร่วมพื้นที่ ดังนี้
- ติด Poster  รณรงค์ นครปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย
100% ตามนโยบาย “รูปผู้น�ำสวมหมวกนิรภัย”
- ประสานเทศบาลท�ำตัววิ่งที่เครื่อง LED  สองแยก คือ ชลปรีดา
กับไชยชุมพล   
- ประสานท้องถิ่น ชุมชน ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว
- น�ำโครงการผนวกเข้าในโครงการครู 5 นาที
- ครูแม่ไก่ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ ทุกหน่วยขอท�ำข้อตกลง
ร่วม นัดวัน ด�ำเนินการ
- ร้อยเวรจราจร ไปพูดที่หอกระจายข่าวเทศบาล
- ประสาน ต�ำรวจตระเวนชายแดน 42 ขอความร่วมมือเป็นภาคี
ตั้งด่านร่วม
- ติดโมบายประชาสัมพันธ์ รถแห่
5. ท�ำงานเชิงรุก ลงพื้นที่แสวงหาส่วนร่วมเพื่อท�ำข้อตกลงร่วม วิธีการ
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ท�ำงาน ครูแม่ไก่เล่าว่า “สวป เรียกประชุม มีครูแม่ไก่เป็นหลัก ต�ำรวจจราจร
ทัง้ หมด สายตรวจทุกนาย ครูแด (ยาเสพติด) ให้โจทย์ ในช่วงประชาสัมพันธ์ ครู
แม่ไก่ 1 คน ให้ชักชวนคนได้ 20 คน ต้องจดรายชื่อมาส่ง สวป. ตรวจการบ้าน
ช่วงจับเตือน ต้องแจ้งผลปฏิบัติการรายคนแก่ สวป.ทุกวัน มีการเขียนผัง
ก�ำกับการท�ำงานรายเดือน ติดตามและประเมินผล”
6. การบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น แต่ยืดหยุ่น ตามสถานการณ์ เน้น
การใช้ค�ำพูดกับชาวบ้าน เพื่อให้เกิดการยอมรับ
7. ท�ำงานร่วมกับภาคส่วนอื่น เช่น บริษัทกลางเขามาดเนินการร่วม
ในกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยขายหมวกนิรภัยราคาถูกได้หมวกราคาถูก
“เพราะถือว่า มอเตอร์ไซค์ รับจ้างเป็นแนวน� ำหลัก บางคนไม่มีเงินต้อง
ช่วยเหลือ”
บทสรุปความส�ำเร็จที่ทุ่งสง
1. มีการวางแผนการท�ำงานอย่างเป็นระบบ มีผงั ก�ำกับการท�ำงานและ
มีการประเมินผลการท�ำงานปรับเปลี่ยนวิธีการตามบริบทของพื้นที่
2. มีการแสวงหาส่วนร่วมจากพื้นที่โดยเฉพาะองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ภาคธุรกิจ
3. การจัดโซนพื้นที่ด�ำเนินการเพื่อสร้างต้นแบบ
4. ภาวะผู้น�ำของผู้บังคับบัญชา
5. การใช้สื่อทั้งในและนอกพื้นที่
6. ความเข้มแข็งของครูแม่ไก่
7. ความชัดเจนของนโยบายที่รับมาปฏิบัติ/เครื่องมือ แนวทาง และ
วิธีการ
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บทที่ 4

สรุปผลการด�ำเนินโครงการ นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย
สวมหมวกนิรภัย 100%
โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์    
ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และการสนับสนุนทางวิชาการและเสริมพลังการขับเคลื่อนจากแผนงานการ
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) โดย พล.ต.ต  
วั น ไชย เอกพรพิ ช ญ์ ผู ้ บั ง คั บ การต� ำ รวจภู ธ รจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
เป็ น แกนหลั ก มี เ ป้ า หมายจะลดจ� ำ นวนบาดเจ็ บ รุ น แรง และตายจากการ
บาดเจ็บที่ศีรษะในกลุ่มผู้ใช้จักรยานยนต์โดยมีวัตถุประสงค์จะเพิ่มอัตราการ
สวมหมวกนิ ร ภั ย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชทั้ ง คนขั บ และคนซ้ อ น
เป็ น 50% กระบวนการด� ำ เนิ น งานมุ ่ ง หวั ง จะให้ เ กิ ด มาตรการองค์ ก ร
หมวกนิ ร ภั ย ในพื้ น ที่ 4 ภาคส่ ว น คื อ ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคท้ อ งถิ่ น
หน่วยงาน 4 ภาคส่วน   ทั้งองค์กรราชการ องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เช่น อบจ., เทศบาล, อบต. องค์กรชุมชนทุกหน่วย คือ ก�ำนัน
ทุ ก ต� ำ บล, ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นทุ ก พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ 23 อ� ำ เภอ 165 ต� ำ บล
1,428 หมู่บ้าน 32 สถานีต�ำรวจ โดยเน้นการเพิ่มการรับรู้นโยบายโครงการ
ของประชาชน ผ่านเครื่องมือ คือ สื่อทุกประเภท และครูแม่ไก่ โดยแบ่ง
การท�ำงานเป็น 3 ระยะ ภายใต้รหัส 1+4+4 ดังนี้   มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิ.ย
58 ถึง 1 ม.ค 59 ดังนี้  ระยะ 1เดือนแรก เสนอปัญหากับผู้บริหารระดับจังหวัด
คือผู้ว่าราชการจังหวัด เตรียมแผนการด�ำเนินงาน สร้างเครื่องมือ ระยะ 4
เดือนต่อมา ท�ำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัดและระดับ
อ�ำเภอ และระยะ 4 เดือนหลัง ด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะคนขับ
ปรับ 500 บาท   ปรับคนซ้อนดูภาพยนตร์ที่โรงพยาบาล หลัง มกราคม 59
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จับปรับตามกฎหมายทั้งคนขับและคนซ้อน โดยมีเครื่องมือในการท�ำงานคือ
ครูแม่ไก่ซึ่งเป็นต�ำรวจจาก 32 สภ.ได้รับการฝึกจากวิทยากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครศรีธรรมราช และสื่อมวลชนหลักคือโอดี้เอฟเอ็ม และสื่อในพื้นที่
โดยมีระบบการประเมินผลทุกระยะทั้งการส�ำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัย
ในแต่ละพื้นที่และจ�ำนวนบาดเจ็บ/ตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะจากระบบ
เฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัดจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ผลการด�ำเนินการ

    ผลการด�ำเนินการโครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย
100%  พบดังนี้ 1.) ด้านการสือ่ สารพบว่าสามารถสือ่ สารโครงการให้ประชาชน
ทุกพื้นที่รับทราบผ่านป้ายไวนิลที่มีรูปผู้น�ำกับสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย
และระยะเวลาการด�ำเนินการชองต�ำรวจ รวมทั้งสื่อวิทยุ สื่อท้องถิ่น เช่นหอก
ระจายข่าว 2.)จ�ำนวนองค์กรมาตรการหมวกนิรภัยครอบคลุมทุกพืน้ ทีใ่ นหน่าย
งาน 4  ภาคส่วน  คือ องค์กรราชการทุกหน่วย  องค์กรเอกชนทุกหน่วย องค์กร
ส่วนท้องถิ่น ทุกองค์กร เช่น อบจ, เทศบาล ,อบต. องค์กรชุมชนทุกหน่วย คือ
ก�ำนันทุกต�ำบล , ผู้ใหญ่บ้าน ทุกพื้นที่ในพื้นที่ 23  อ�ำเภอ 165 ต�ำบล 1,428
หมู่บ้าน  32 สถานีต�ำรวจ จ�ำนวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน  1,978
หน่วย (จากทั้งหมด 2,207 หน่วย) ผู้เข้าร่วมโครงการ 311,226 คน 3.)อัตรา
การสวมหมวกนิรภัยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราชทัง้ คนขับและคนซ้อน เป็น
66.08 % 4.) จ�ำนวนผู้บาดเจ็บทีศีรษะลดลง(ปี 2557 บาดเจ็บ 1,337 คน ปี
2558 บาดเจ็บ 1301 คน)
ปัจจัยความส�ำเร็จ พบว่ามีปัจจัยส�ำคัญดังต่อไปนี้มีผลให้โครงการ
บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้
1. การใช้ข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงหลักของพื้นที่เพื่อคลี่ปัญหาให้ผู้
บริหารซึ่งมีอ�ำนาจตัดสินใจเห็นความส�ำคัญและสนับสนุนโครงการ รวมทั้งใช้
ข้อมูลในการประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อชี้ให้เห็นความคุ้มทุน
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ของการตัดสินใจด�ำเนินโครงการอันส่งผลถึงภาวะสุขภาพของประชาชนในพืน้ ที่
2. การบูรณาการท�ำงานเป็นทีมทีป่ ระกอบไปด้วยสหสาขา ทัง้ ทีมแนว
ดิ่ง และทีมแนวราบ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ�ำเภอท�ำงานสอดประสาน
เป็นเนื้อเดียวกัน
3. การดึงการมีส่วนร่วมจาก 4 ภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน
ภาคท้องถิ่น และภาคท้องที่ ในรูปแบบการท�ำข้อตกลงร่วม ท�ำให้เกิดการขับ
เคลื่อนโดยพื้นที่เอง
4. ภาวะผูน้ ำ� จากระดับบริหาร ทัง้ ระดับจังหวัด คือผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด และทุกภาคส่วนระดับอ�ำเภอ
5. การเข้ามามีส่วนร่วมของสื่อ อย่างต่อเนื่อง เกาะติด รวมทั้งการใช้
สื่อที่หลากหลายสามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม
6. ความชัดเจนของโครงการ และความง่ายในการน�ำสูก่ ารปฏิบตั ขิ อง
พื้นที่
7. ครูแม่ไก่ ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญอีกชิ้นที่ผลิตขึ้นเพื่อเป็นแกนเชื่อม
ระหว่าง 4 ภาคส่วน ประชาชนกับผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะรายละเอียด
ของมาตรการระยะต่างๆ

โอกาสในการด�ำเนินการต่อเนื่อง

1. เพิ่มมาตรการและกวดขันในกลุ่มที่ยังมีการสวมหมวกนิรภัยน้อย
คือ กลุ่มผู้ซ้อนท้าย และในกลุ่มเด็ก
2. ควรมีการถอดบทเรียนพื้นที่ที่ประสบความส�ำเร็จสูงเทียบกับพื้นที่
ที่ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
3. ควรขับเคลือ่ นโครงการ/กิจกรรมต่อเนือ่ งและควรผลักเป็นนโยบาย
ของภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
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