
บทเรียนการสงเสริม
และบังคับใช

กฎหมายหมวกนิรภัย 100%



คำ�นำ�
จากสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยท่ีมีจำานวนคร้ัง 

การเกดิอบุติัเหตทุางถนน การบาดเจบ็และเสยีชีวติจำานวนมาก ข้อมลู 

3 ฐาน (มรณบัตร ประกันภัย ตำารวจ) พบว่า ยอดรวมผู้เสียชีวิต 

จากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยปีละ 21,988 ราย (เฉลี่ยข้อมูล ปี พ.ศ. 

2554-2559) โดยเฉพาะผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่มีการ

เสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 73 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบาดเจ็บศีรษะ 

สอดคล้องกับข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance) 

ของกระทรวงสาธารณสุขที่ระบุว่าผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ที่เข้ารับ 

การรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิต 

มีการสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 10-14 เท่านั้น

ในขณะที่ภาพรวมการสวมหมวกนิรภัยทั่วประเทศที่สำารวจโดย

มลูนิธิไทยโรดสพ์บวา่ คา่เฉลีย่การสวมหมวกนิรภัยทัง้ผูขั้บข่ีและผูซ้อ้น 

รถจักรยานยนต์อยู่ที่ร้อยละ 43 จังหวัดที่มีอัตราการสวมหมวกนิรภัย

สูงสุดคือ กรุงเทพมหานคร ส่วนในพื้นที่ตำารวจภูธรภาค 8 ซึ่งประกอบ

ด้วยจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ 

และภูเก็ต พบว่า มีสัดส่วนการสวมหมวกนิรภัยสูงกว่าพ้ืนที่ตำารวจ

ภูธรภาคอื่นๆ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (ร้อยละ 60) และจังหวัด

นครศรีธรรมราช (ร้อยละ 56)

เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่ หมวกนิรภัยช่วยลดความรุนแรงในการบาดเจบ็

ศีรษะได้ถึงร้อยละ 72 และลดการเสียชีวิตร้อยละ 40  (ข้อมูลองค์การ 

อนามยัโลก) ดงัน้ันคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยตุธิรรม 

และกิจการตำารวจ ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาและติดตามการ

ดำาเนินงานดา้นการบงัคบัใช้กฎหมายของสำานักงานตำารวจแหง่ชาต ิจงึ

ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสวม

หมวกนิรภัย 100% เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่ม

รถจักรยานยนต์ จึงได้ร่วมกับกองบัญชาการศึกษา ตำารวจภูธรภาค 8 

และศนูยว์ชิาการเพือ่ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) จดัสมัมนาเร่ือง 
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"แนวทางดำาเนินการให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัย 

ในการขับข่ีรถจกัรยานยนต"์ ในวนัที ่7 สงิหาคม 2561 โรงแรมกะตะบชี 

รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมุ่งหวังว่าบทเรียนที่ได้จากการ

จัดงานสัมมนาในคร้ังน้ีจะเป็นข้อเสนอและแนวทางสำาหรับการบังคับ

ใช้กฎหมายให้กับตำารวจภูธรภาคอื่นๆ ต่อไป

นอกจากน้ีทางศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนยังได้

ดำาเนินการจัดการสัมมนาเพื่อสร้างการเรียนรู้ในเร่ือง "การจัดการ

พฤติกรรมเสี่ยงเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน" เมื่อวันที่  

20 มีนาคม 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับ

การสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน พร้อมทั้งการ

สัมภาษณ์ พ.ต.ท. ปองพล เอี่ยมวิจารณ์ ถึงเคร่ืองมือในการสร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ซึ่งท่านได้มีประสบการณ์ในการ

เรียนรู้การสร้างวัฒนธรรมน้ีจากหลากหลายประเทศ และได้บอกเล่า

ถงึวิธกีารทีป่ระเทศเหลา่น้ันไดใ้ช้ในการสร้างใหเ้กดิวนัิยจราจรทีไ่ดผ้ล 

นอกจากน้ียงัมกีารศกึษาบทเรียนความสำาเร็จในการบงัคบัใช้กฎหมาย

เรือ่งหมวกนิรภยัในจงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัภเูกต็ เพือ่ใหไ้ด้

บทเรียนที่หลากหลายที่สามารถนำาไปเป็นแนวทางในการสร้างให้เกิด

ความปลอดภัยบนท้องถนน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือบทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้

กฎหมายหมวกนิรภยั 100% เลม่น้ี ซึง่เปน็การนำาบทสรุปจากการสมัมนา

ดังกล่าว บทสัมภาษณ์ รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม มารวบรวม 

และเรียบเรียงเพื่อให้เกิดบทเรียนที่สร้างความเข้าใจได้ง่าย มองเห็น

แนวทางในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในเล่มนี้จะเป็นสื่อกลาง

ในการสร้างความเข้าใจ และขยายบทเรียนเพื่อสร้างพื้นที่ของการ 

ส่งเสริมและบังคับใช้หมวกนิรภัย 100% เพื่อสร้างความปลอดภัย 

บนท้องถนนให้เกิดขึ้นได้จริง

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำารวจ
และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
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บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

จัดทำาโดย
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)

เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ ชีพสุมล
ออกแบบปกและรูปเล่ม : เด่นใจ โกมลกาญจน 
พิสูจน์อักษร : ณฤดี ภมร

สนับสนุนโดย
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ดำาเนินการผลิต
บริษัทกล้าก้าว อินสไปเรชั่น จำากัด

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)
1168 ซ.พหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร.0 2511 5855 โทรสาร 0 2511 3583, 0 2939 2122
Website : https://www.roadsafetythai.org
Facebook : ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
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มอเตอร์ ไซค์ครองแชมป์ 
คว�มเสี่ยงบนท้องถนน

หากนึกภาพการขับข่ีมอเตอร์ไซค์บนท้องถนน

ในเมืองใดเมืองหน่ึงในประเทศไทย เราจะต้อง 

พบเจอกับความเส่ียงในเร่ืองอะไรบ้าง ภาพท่ีมองเห็น 

คงเป็นการจราจรที่วุ่นวาย ติดขัด พร้อมกับ

มอเตอร์ไซค์ที่เตรียมจะฝ่าไปทุกที่ทุกเวลา โดยไม่

ใส่ใจกฎจราจร หรือความปลอดภัยของตนเองและ 

ผู้โดยสารเท่ากับการจะไปให้ได้เร็วที่สุด ภาพที่เห็น 

จนเจนตาคือ ภาพมอเตอร์ไซค์ที่รีบบิดหนีสัญญาณ 

ไฟแดงโดยไม่สนใจรถที่ ขับมาจากอีกฝั่งหน่ึง 

การขับข่ีสวนเลน การขับข่ีฉวัดเฉวียนตัดหน้าแซงซ้าย 

และอีกมากมายที่ทำาให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่าย และ

บ่อยมากที่สุด มอเตอร์ไซค์จึงเป็นสาเหตุต้นๆ ของ

การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่สร้างความเสียหาย

ทั้งการบาดเจ็บและเสียชีวิต 

เรื่องที่น่าตกใจคือ ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทย

มจีำานวนผูเ้สยีชีวิตจากอบุตัเิหตบุนทอ้งถนนมากถงึ 

22,491 ราย1 โดยพบว่าร้อยละ 74 ของการเสียชีวิต 

เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์2 และข้อมูลจากกรมการ 

ขนส่ง3 พบว่าในปี 2561 นั้น อุบัติเหตุจราจรทางบก

ที่เกิดข้ึนอันดับหน่ึงคือ รถมอเตอร์ไซค์ มีจำานวน

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากถึง 37,859 ครั้ง จากจำานวน

อุบัติเหตุทั้งสิ้น 99,908 คร้ัง หรือคิดเป็นร้อยละ 

37.89 ซึ่งเป็นจำานวนที่มากที่สุดเม่ือเทียบกับรถ

ประเภทอื่น 

 

1
 จากการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลก อ้างอิงจาก Global Status Report Safety 2018 หน้า 245 

2  https://workpointnews.com/2018/12/20/who-ชี้ไทยตายจากอุบัติเหตุ/ 
3
 ที่มา : file:///C:/Users/unjij/Downloads/statreport18.pdf 
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หมวกนิรภัย อุปกรณ์ลดก�รบ�ดเจ็บที่ผู้คนละเลย
แม้ว่ามอเตอร์ไซค์จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดในบรรดายานพาหนะบนท้องถนน 

และหมวกนิรภัยจะเป็นเครื่องมือป้องกัน หรือลดการบาดเจ็บขั้นรุนแรงที่สำาคัญของผู้ขับขี่ก็ตาม แต่คนไทย 

สว่นใหญย่งัคงละเลยการสวมหมวกนิรภยั โดยขอ้มลูจากมลูนิธิไทยโรดส ์และสถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศ 

ของเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) ภายใต้การสนับสนุน

ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี 2561 พบว่า อัตราการสวมหมวกนิรภัย

ของทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีเพียงร้อยละ 45 โดยในจำานวนนี้เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 52 ส่วนผู้โดยสารมีจำานวน 

ร้อยละ 22 และเมื่อดูสัดส่วนของผู้สวมหมวกนิรภัยจำาแนกตามอายุ พบว่าเป็นผู้ใหญ่จำานวนร้อยละ 48 

เด็กเพียงร้อยละ 9 และวัยรุ่นร้อยละ 224 (ในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุจาก

มอเตอร์ไซค์มากที่สุด และส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย5) 

ผู้ ใหญ่
ร้อยละ

48

เด็ก
ร้อยละ

9 วัยรุ่น
ร้อยละ

22

วัยรุ่นอ�ยุ 15-19 ปี เป็นกลุ่มที่
เกิดอุบัติเหตุจ�กมอเตอร์ ไซค์ม�กที่สุด
และส่วนใหญ่ ไม่สวมหมวกนิรภัย

สัดส่วนของ
ผู้สวมหมวกนิรภัย

4
 trso.thairoads.org/statistic/helmet

5
 https://www.thaihealth.or.th/Content/34742-มอเตอร์ไซค์%20ตัวการเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน%20อันดับ%201%20.html
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ทำ�ไมจึงไม่สวมหมวกนิรภัย
ผลจากการศกึษาโดยการสมัภาษณ์ผูขั้บข่ีและผูโ้ดยสารจกัรยานยนตท์ีไ่มส่วมหมวกนิรภยัจำานวน 77.334 

จาก 73 จังหวัดทั่วประเทศในปี 2553 พบว่าเหตุผล 10 ข้อของการไม่สวมหมวกนิรภัย6 คือ

6
 https://www.facebook.com/notes/bangsaen/ทำาไมจึงไม่สวมหมวกกันน็อก-/465233136852940/?_rdc=2&_rdr

7
 https://mgronline.com/goodhealth/detail/9610000128674

ทำาให้เห็นว่า ความคิด ทัศนคติของผู้ใช้จักรยานยนต์ยังมีความเข้าใจที่ผิดในเร่ือง 

การสวมหมวกนิรภัยอยูม่าก เน่ืองจากหมวกนิรภยัมเีพือ่ปอ้งกนั หรือช่วยลดความรุนแรง

ของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน ไม่ใช่ใส่เนื่องจากมีกฎหมายบังคับ การปรับเปล่ียนทัศนคติของ 

ผู้ใช้จักรยานยนต์จึงเป็นแนวทางที่ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืนได้

64%
เห็นว่าขี่มอเตอร์ ไซค์
ไปใกล้ๆ แค่นี้เอง

37%
เห็นว่าไม่ได้ขับขี่ออกถนนใหญ่ 
ไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยก็ได้

29%
ให้เหตุผลว่าเร่งรีบ

เลยเอาหมวกมาใส่ไม่ทัน

21%
เห็นว่าร้อน อึดอัด

สวมแล้วไม่สบาย สกปรก

13%
กลัวผมเสียทรง

10%
ไม่มีที่เก็บ

พกพาลำาบาก กลัวหาย

8%
เห็นว่าบริเวณที่ขี่ไป

ไม่มีตำารวจ

7%
บอกว่าไม่มี
หมวกนิรภัย

6%
คิดว่าโอกาส

ในการเกิดอุบัติเหตุมีน้อย

4%
ตอบว่าผู้ที่นั่งมาด้วย

ไม่ต้องสวม

ซึ่งความเชื่อทั้งสองนี้เป็นความเชื่อที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมาก เพราะความจริงคือ

75% ของจุดเกิดเหตุห่�งจ�กบ้�นไม่เกิน 5 กิโลเมตร7
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ทำ�ไมก�รบังคับใช้หมวกนิรภัยจึงไม่ค่อยได้ผล 
การจะบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยให้ได้ผลนั้น การทำาความเข้าใจถึงสภาพการณ์ และพฤติกรรม 

มมุมองของผูใ้ช้รถจักรยานยนตต์อ่การสวมหมวกนิรภยัเป็นเร่ืองสำาคญัทีช่่วยใหเ้หน็ปรากฏการณท์ีชั่ดเจน

มากยิ่งขึ้น โดยการใช้แนวคิดเรื่องความเสี่ยงทางสังคมเข้ามาช่วยวิเคราะห์ประเด็นสำาคัญ หรืออุปสรรค

ต่อการสร้างพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้าง

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยประกอบด้วย

1. สภาพแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบัน ความ 

เร่งรีบในวถิชีีวติ การทำางานแขง่กบัเวลา ทำาใหผู้ขั้บข่ี 

หรือผู้โดยสารจักรยานยนต์มองข้ามเร่ืองความ

ปลอดภัย แต่ให้ความสำาคัญกับความรวดเร็วใน

การเดินทาง ดังน้ันแม้ว่าจะตระหนักในเร่ืองหมวก

นิรภัย แต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเร่งรีบ หมวกนิรภัย

จึงเหลือความสำาคัญเพียงนิดเดียวจนกลายเป็น 

ไม่จำาเป็นก็ได้

2. ทัศนคติ ความคาดหวังของคนในสังคม 

มุมมองที่เก่ียวข้องที่ถือเป็นความเสี่ยงทางสังคม 

มี 2 เรื่องหลักคือ มุมมองต่อการสวมหมวกนิรภัย 

และมุมมองต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

• มุมมองต่อการสวมหมวกนิรภัยน้ัน มีผล 

ให้เกิดความเสี่ยงหลายประการ ทั้งการเช่ือว่าขับข่ี

ในชุมชน หรือไม่ได้ไปถนนใหญ่ไม่จำาเป็นต้อง 

สวมหมวกฯ มุมมองต่อการสวมหมวกนิรภัยว่าเป็น

เพียงการบังคับใช้ตามกฎหมายแต่ไม่ได้มองเห็น 

ความปลอดภัยท่ีจะเกิดข้ึน หรือแม้แต่การสวมหมวกฯ 

ทำาให้ผมเสียทรง เหล่านี้เป็นทัศนคติที่เป็นอุปสรรค

อยา่งยิง่ตอ่การสร้างพฤตกิรรมการสวมหมวกนิรภัย

• มุมมองต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มุมมองของประชาชนที่มีต่อ 

เจา้หน้าทีต่ำารวจในการบงัคบัใช้หมวกน้ันหลายสว่น 

เป็นมุมมองเชิงลบ เช่น การต้ังด่านเพ่ือจับ ปรับ 

มากกว่าการดูแล ตักเตือนเพื่อความปลอดภัย 

ไม่ได้ทำาด้วยความห่วงใยประชาชน ทำาให้เกิด 

การต่อต้านที่ตำารวจจะต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น 

การด่าทอ การถ่ายภาพประจาน หรือการทำาร้าย

ร่างกาย เหล่าน้ีเป็นความเสี่ยงที่ทำาให้การบังคับ

ใช้หมวกนิรภัยไม่เป็นผล การสวมหมวกนิรภัย 
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จึงเป็นไปเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ 

การตระหนักในความสำาคญัของหมวกนิรภัยต่อชีวิต

ของตนเองไมเ่กิด การสวมหมวกฯ จงึเปน็ไปเพือ่กนั

ตำารวจจับเท่านั้น

• นอกจากน้ีมมุมองตอ่การปฏิบตัหิน้าทีข่องตน 

ก็มีส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการเกิดพฤติกรรมการ 

สวมหมวกเช่นกัน โดยเฉพาะการให้น้ำาหนักกับ 

บทบาทของการจับกุมผู้กระทำาความผิดทางกฎหมาย 

ซึ่ง ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยก็เป็นหน่ึงในผู้กระทำา 

ความผิด ดังน้ันบทบาทของเจ้าหน้าที่จึงเป็นการ

จบักมุ หรือบงัคบัใหเ้กิดพฤตกิรรมเหลา่น้ัน ซึง่ไม่ได ้

สร้างให้เกิดจิตสำานึกต่อความปลอดภัยที่บุคคล 

จะลุกขึน้มาทำาพฤตกิรรมน้ันดว้ยตนเอง การเปลีย่น

พฤติกรรมจึงยังเป็นเรื่องยากอยู่

3. การสื่อสารสาธารณะหรือการรับรู้ข่าวสาร 

โดยการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวกับเร่ืองหมวกนิรภัย 

ที่เกิดข้ึนยังไม่มีความถี่มากพอที่จะทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง หรือสร้างความตระหนักจนเปลี่ยน

พฤตกิรรมดว้ยตนเอง ต่างจากการรณรงคเ์ร่ืองเหลา้ 

ในช่วงเทศกาลที่มีความถี่มากพอ และมองเห็น 

รปูธรรมของความสญูเสียที่เกดิขึน้ ในขณะเดียวกนั 

การสื่อสารที่เกิดข้ึนมากกลับเป็นการสื่อสารถึง 

ภาพลักษณ์ของการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย

ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ ซึ่งถูกมองว่าเป็นไปเพื่อการ 

จับกุมมากกว่าการดูแล จึงทำาให้การใส่หมวกฯ 

เป็นไปเพื่อไม่ให้ตำารวจจับ ไม่ได้เกิดด้วยตนเอง 

จึงต้องจับปรับกันต่อไป

ปจัจัยทัง้ 3 เร่ืองน้ี จงึเปน็ปจัจยัสำาคัญทีส่ง่ผลให ้

การบังคับใช้กฎหมายการสวมหมวกนิรภัยไม่เกิด

ผลเท่าไรนัก เน่ืองจากการจะสร้างหรือเปลี่ยน

พฤติกรรมใหม่น้ันไม่ได้มาจากการบังคับเพียง 

อยา่งเดยีว การบงัคบัอาจจะสร้างใหเ้กดิความคุน้เคย 

ในการทำาพฤติกรรมเท่าน้ัน แต่การจะเปลี่ยน

พฤติกรรมจะต้องเปลี่ยนที่ความเช่ือในการทำา

พฤติกรรมน้ันว่ามีคุณค่าต่อตนเอง ทำาแล้วเกิด

ประโยชน์กับตนเอง
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การดำาเนินงานในเร่ืองการบงัคบัใช้หมวกนิรภัย

ที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ตำารวจน้ันเป็นไปในลักษณะ

ของการบังคับให้ทำาตามข้อกฎหมาย เป็นลักษณะ

ของการบังคับให้ทำาพฤติกรรมน้ัน ซึ่งไม่ได้สร้าง

ให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน แต่เปลี่ยน

เพราะกลวัถกูจบั ถกูปรับเปน็เร่ืองหลกั ดงัน้ันการจะ

ทำาให้เกิดการบังคับใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ยั่งยืนจึงต้องไม่ใช้แค่การบังคับทำาตามกฎหมาย

เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แนวคิดเรื่อง “การกำาจัด 

พฤติกรรมเสีย่ง เพือ่สร้างวฒันธรรมความปลอดภยั  

(BBS)” จะเป็นแนวคิดสำาคัญในการสร้างการ

เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้

แนวคิด BBS - ก�รกำ�จัดคว�มเสี่ยง 
เพื่อสร้�งวัฒนธรรมคว�มปลอดภัย 

อย่�งยั่งยืน (BBS: Behavior 
Based Safety for 

“SAFETY CULTURE”)
BBS เป็นแนวคิดเร่ืองการกำาจัดพฤติกรรม 

ความเสี่ยงเชิงบวก โดย อาจารย์วีระ ซื่อสุวรรณ  

เป็นแนวทางการดำาเนินงานในลักษณะของการ 

แก้ไขพฤติกรรมของคนที่ เป็นฐานของการเกิด 

อบุตัเิหตซุึง่พบเจอไดบ้อ่ย และแกไ้ขไดโ้ดยไม่ตอ้งรอ 

โดยมองการแก้ไขพฤติกรรมเหล่าน้ันว่าจะต้องเปล่ียน 

จากการสร้างจิตสำานึก หรือความตระหนักด้วย

ตนเอง จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างถาวร BBS 

จึงเป็นการบังคับเชิงบวกเพื่อสร้างนิสัยปลอดภัย  

จนกลายเป็นวัฒนธรรมปลอดภัย

การบังคับเชิงบวกจะเกิดข้ึนได้ ต้องเข้าใจถึง

วงจรของการจะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของคนกอ่น 

โดยการกระทำาอะไรบางอยา่งจนเปน็นิสยัน้ัน จะต้อง

เกิดจากการมีข้อมูล หรือมีความรู้อะไรบางอย่าง 

ทีม่าทำาใหเ้กดิทศันคตมิมุมองตอ่เร่ืองน้ัน และแสดง

พฤติกรรมหรือการปฏิบัติออกไป และเมื่อคนใน

สังคมมีการแสดงพฤติกรรมน้ันอย่างกว้างขวาง 

จะสามารถเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับในสังคม 

การสวมหมวกนิรภัยก็เช่นกัน หากประชาชนได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจ หรือข้อมูลที่ถูกต้อง ก็จะมี

มุมมอง ทัศนคติต่อการสวมหมวกนิรภัยว่าเป็นการ 

สร้างความปลอดภัยให้กับตนเองมากกว่าการ 

ทำาตามกฎหมายเทา่น้ัน ซึง่หากสามารถเปลีย่นแปลง

กับคนวงกว้างก็จะสามารถเกิดวัฒนธรรมการสวม

หมวกนิรภัยโดยไม่ต้องใช้กฎหมายบังคับได้

แต่อย่างไรก็ดี การจะมีความรู้ หรือหาความรู้ 

ในเร่ืองนั้นๆ  ได้ จะต้องข้ึนอยู่กับเร่ืองน้ันได้สร้าง

ความตระหนักจนบุคคลต้องการที่จะหาข้อมูล 

ความรู้ที่ถูกต้องจนเกิดทัศนคติ และขับออกมาเป็น

พฤตกิรรมหรอืไม ่ดงันัน้การจะสรา้งความตระหนกั

ให้กับบุคคลจึงเป็นแนวคิดของ BBS ในการบังคับ

เชิงบวก ซึ่งบทบาทสำาคัญของการบังคับเชิงบวก 

คือ การชี้ให้เห็นข้อดี ข้อเสีย เพื่อกระตุกความคิด 

สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้น ดังนั้นเป้าหมายของ

การบังคับเชิงบวกก็คือ การทำาให้เห็นว่าผู้บังคับ 

มีความเป็นห่วง

ก�รบังคับใช้ ให้เกิดก�รเปลี่ยนพฤติกรรมอย่�งยั่งยืน
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BBS
บังคับเชิงบวกอย่�งไร
แนวทางการนำากระบวนการ BBS ไปปรับใช้นั้น

มีกระบวนการคือ 

1. ปรับมุมมอง ให้มองโลกเชิงบวก ไม่มองผู้ 

ไม่สวมหมวกนิรภัยในเชิงลบ หรือมองเห็นความ

ผิดของเขาก่อน แต่ให้มองว่าเขาอาจมีความจำาเป็น

อะไรบางอย่างที่ทำาให้ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมา

2. ปรับใจ ปรับใจจากเดมิทีคุ่น้ชินกบัการจับกุม

ผู้กระทำาผิด และจะต้องปรับ ให้เปลี่ยนเป็นการ 

ปรับใจให้เห็นว่า เป้าหมายหลักของเราคือ “การ

ไปช่วยคน” 

3. ปรับการสื่อสาร การสื่อสารที่เกิดข้ึนกับ 

ผูไ้มส่วมหมวกนิรภยั จะตอ้งใช้การสือ่สารเชิงบวกที ่

แสดงถงึความหว่งใยในการตกัเตือน โดยมีเคลด็ลบั

ในการสื่อสารดังนี้

 1. สร้างความคุ้นเคย หรือถ้าเป็นคน 

  รู้จักกันจะยิ่งได้ผล

 2. แสดงความหวังดี ห่วงใยที่จริงใจ

 3. อย่านาน อย่ามากเกินไป

 4.  อย่าคาดหวังว่าเขาจะทำาตามทันที

ต�ร�งก�รเปรียบเทียบระหว่�งวิธีก�รบังคับเชิงลบ (แบบเดิม)
และก�รบังคับเชิงบวก

วิธี ตัวอย่าง ข้อดี ข้อเสีย

การบังคับเชิงลบ “ต้องเสียค่าปรับแล้ว
ตามกฎครับ”

ได้ผลเร็ว โกรธ เกลียด แอบด่�
ระยะย�วไม่ ได้ผล

การบังคับเชิงบวก “ต้องพูด ต้องบอก
  เตือนเพราะเป็นห่วงนะ”

ได้ผลระยะย�ว
ห�กทำ�ต่อเนื่อง

ต้องทำ�พร้อมกัน

How To
สื่อส�รต�มแนวท�ง
BBS ให้เกิดผล คือ

ตัวอย่�งของก�รสื่อส�ร
โดยกระบวนก�ร BBS

1

บอกเล่าว่า
เกิดอะไรขึ้น

เพื่อให้เขามองเห็น
เหตุการณ์
ที่เป็นไป

2

อย่าเพิ่ง
คาดหวังว่า
เขาจะเปลี่ยน

ทันที

4

3
ตักเตือน

พร้อมบอกถึง
ความห่วงใยที่มี

จึงทำาให้เกิด
การตักเตือน

ชี้แจงให้ผู้ ไม่สวม
หมวกนิรภัย
เข้าใจว่าทำาไม
จึงเรียกเขามา
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นอกจากนี้ พ.ต.ท. ปองพล เอี่ยมวิจารณ์ ได้

เสนอแนะแนวทางการบังคับเชิงบวกตามแนวทาง

ของสหรัฐอเมริกาดังนี้

1. การสร้างมิตรภาพให้เกิดข้ึนเมื่อแรกเข้า

ดำาเนินการ โดยจะต้องใช้ภาษาทา่ทาง หรือภาษากาย 

ทีเ่ปน็มติร ยิม้แยม้ และไมม่ทีา่ทคีกุคาม โดยจะตอ้ง

ดำาเนินการสร้างมติรภาพใหเ้กดิข้ึนภายใน 7 นาทแีรก 

ของการพูดคุย

2. เร่ิมสื่อสารด้วยการทวนให้ผู้กระทำาผิด

ยอมรับว่าตนเองได้กระทำาความผิด เช่น รู้หรือไม่

วา่มีกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย การไมส่วมหมวก

นิรภัยนั้นเป็นการทำาผิดกฎหมาย

3. ช้ีแจงถึงความห่วงใยที่มี สาเหตุของการ 

เรียกตักเตือนเนื่องจากเป็นห่วง

ตัวอย่�งของก�รสื่อส�ร
โดยกระบวนก�ร BBS

นี่คุณสมศักดิ์
ทำาไมคุณไม่ใช้

เข็มขัดนิรภัยล่ะ

ทำางานบนที่สูง
มันอันตราย

ผมเป็นห่วงคุณนะ
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ทำาไมคุณ
แบกมาทีเดียว

ขนาดนี้

วางก่อนเถอะ
รู้ไหมมันมีอันตราย

อย่างไรบ้าง

ฉันเป็นห่วงเท้า
และหลังของคุณนะ

คุณวิชิต ฝากชม
คุณสมจิตรหน่อยนะ

ผมสังเกตว่า
เธอทำางาน

ตามขั้นตอนเสมอ

ขอบคุณนะ

ได้ครับ
ผมจะบอกให้
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1. ทำาทีละเร่ือง เพียงเร่ืองเดียว เช่น เรื่องหมวก 

นิรภัยเพียงเร่ืองเดียวจนเป็นนิสัย และสร้างวัฒนธรรม 

การสวมหมวกนิรภัยก่อนจึงทำาเรื่องอื่นต่อไป

2. ทุกคนทำาเหมือนกันท้ังหน่วยงาน หากจะใช้

วิธีการ BBS จะต้องใช้วิธีการเดียวกันนี้ทั้งหน่วยงาน 

เพือ่ใหส้ามารถเปลีย่นพฤตกิรรมไดจ้ริง เชน่ สมจติร 

ไม่สวมหมวกนิรภัยในวันน้ี และพบตำารวจ 5 คน 

ซึ่งเตือนเหมือนกัน ด้วยแนวทางเดียวกัน สมจิตร

ตอ้งเร่ิมคดิวา่การกระทำาของตนไมด่จีริง เร่ิมคดิทีจ่ะ 

เปลี่ยนแปลง

3. ชวนผู้ท่ีถูกเตือนเข้ามาเป็นพวกเดียวกับเรา 

เช่น “สมจติร ถา้เจอใครทีไ่มใ่ สห่มวกนิรภยัก็อยา่ลืม 

เตือนเขาด้วยนะ”

4. การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนจะต้องทำาให้เขาเห็นว่าเรา

เข้าไปในใจเขา เป็นห่วงเป็นใยเขา

ก่อนออกรถทุกครั้ง
ช่วยบอกผู้โดยสารทุกคน

ให้คาดเข็มขัดด้วย
ได้ครับ

แต่ถ้าเขาไม่เชื่อทำาไง

ครับ
ผมจะลองทำาดู

เขาไม่เชื่อไม่เป็นไร
แค่พูดบอกก็พอ

หัวใจสำ�คัญในก�รใช้กระบวนก�ร BBS ให้ ได้ผล
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บทบ�ทใหม่
เป็นมิตรกับประช�ชน

เมื่อตำารวจซึ่งมีหน้าที่ดูแลประชาชนเกิดความ

อุ่นใจ พร้อมกำากับให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ซึ่ง

ทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่อย่าง

ปลอดภยั ดงัน้ันบทบาทของตำารวจจงึไมจ่ำาเปน็ตอ้ง

จับกุมเพียงอย่างเดียว แต่เป้าหมายคือ การดูแลให้

ประชาชนเกดิความเปน็อยูท่ีส่งบสขุ ปลอดภัย และ

การสวมหมวกนิรภัยก็เป็นส่วนหน่ึงในน้ัน ที่ผ่าน

มาการบังคับเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำาให้คนเปลี่ยน

พฤติกรรมได้อย่างถาวร และงานของตำารวจก็ไม่ 

จบสิน้ ดว้ยเหตทุำาเพราะไมใ่หต้ำารวจจบั แตไ่มไ่ดท้ำา

เพราะตระหนกัวา่เร่ืองน้ีสำาคญัหรอืดจีริง พฤตกิรรม

จงึเกดิซ้ำาๆ  ใหต้ำารวจตอ้งทำางานอยา่งไมห่ยดุหยอ่น 

แต่แนวคิด BBS ทำาให้มองเห็นว่าบทบาทของตำารวจ

สามารถบังคับใช้เพื่อให้เกิดการสวมหมวกนิรภัย

ดว้ยทา่ทใีหมท่ีเ่ปน็มติร พร้อมเปน็เพือ่นทีค่อยเตอืน 

ด้วยความเป็นห่วงได้ และการช้ีให้เห็นผลกระทบ 

ที่เกิดข้ึน ด้วยความหวังดีนี้จะสามารถสร้างความ 

ตระหนักให้เกิดข้ึนได้ การเปลี่ยนท่าทีสู่การเป็น 

เพือ่น เปน็มติร สามารถทำาไดง่้ายๆ ดว้ยกระบวนการ 

ดังนี้
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7 น�ทีแห่งมิตรภ�พ
เมื่อพบผู้กระทำาผิด ใช้  7 นาทีแรกของการเข้า 

ไปพูดคุยให้คุ้มค่า โดยการสร้างมิตรภาพ แสดง

ความเปน็หว่งใย เดนิเข้าหาดว้ยทา่ทย้ิีมแยม้ ทกัทาย 

ทำาความรู้จักโดยยังไม่ต้องถามถึงใบอนุญาตขับข่ี 

แต่ถามข่าวคราวของเขาแทน เช่น จะไปไหนครับวันน้ี 

นอกจากคำาพูดท่ีทักทายแสดงความเป็นมิตรแล้ว 

ท่าทีของการเดินเข้าไปหาจะต้องเป็นไปอย่างมี 

มิตรภาพเช่นกัน เน่ืองจากเคร่ืองแบบท่ีใส่อยู่น้ัน 

กเ็ปน็ภาษากายทีค่นทัว่ไปตคีวามถงึการคกุคาม และ

กลัวว่าจะต้องโดนลงโทษอยู่แล้ว ดังน้ันหากเข้าไป 

ด้วยความรู้สึกของการจะไปช้ีโทษ หรือจับกุม 

ท่าทางที่ออกมาจะเผลอแสดงความคุกคามโดย

ไม่รู้ตัว แต่หากเข้าไปด้วยความรู้สึกความเป็นห่วง 

อยากเตือนด้วยความหวังดี และคิดกับผู้ที่ถูก 

ตักเตือนในแง่บวก ไม่ได้คิดว่าเขาตั้งใจจะทำาผิด 

ท่าทีที่ออกมาก็จะทำาให้เป็นมิตรมากข้ึน ลดความ

หวาดระแวงได้

7 น�ที
แห่ง

มิตรภ�พ

ว�งกลไก
ก�รขับเคลื่อน

ให้ชัดเจน

ชี้แจง
ส�เหตุ ให้

เพื่อนทร�บ

แสดงถึง
คว�มห่วงใย

จะทำ�สำ�เร็จ
ต้องขับเคลื่อน

ทั้งจังหวัด
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ชี้แจงส�เหตุ ให้เพื่อนทร�บ
หลังจากนาทีแห่งมิตรภาพผ่านไป จึงเป็นการบอก 

ถึงสาเหตุของการจับกุม โดยมี 2 แนวทางคือ 

แบบที่ 1 บอกเหตุผลถึงการจับกุมว่าเขาได้

กระทำาความผิดเรื่องอะไร เช่น “ที่เรียกมาคุยด้วย 

เพราะเห็นว่าไม่ได้สวมหมวกฯ นะ”

แบบที่ 2 ทวนให้เขายอมรับว่าสิ่งที่เขาทำาน้ัน

ผิดกฎหมายอยู่ (เขาจะต้องยอมรับด้วยตัวเขาเอง

ว่าเขาได้กระทำาความผิดอยู่) เช่น “ทราบหรือไม่

ว่าวันน้ีเรียกมาคุยด้วยเพราะอะไร คิดว่าทำาผิดใน

เรื่องอะไร”

แสดงถึงคว�มห่วงใย
เมื่อผู้ที่ถูกจับกุมทราบเหตุผล หรือยอมรับการ

ทำาผิดแล้ว คำาพูดต่อมาที่จะต้องแสดงให้เห็นอย่าง

จริงใจ คือการแสดงความห่วงใยที่มี เช่น “เรียกมา

เตอืนเพราะเปน็หว่งนะ ไมใ่สห่มวกฯ มนัอนัตรายมาก 

ผมอยู่ตรงน้ีเห็นอุบัติเหตุที่ เกิดข้ึนกับคนไม่ใส่

หมวกฯ อยู่บ่อยๆ ไม่อยากให้เกิดข้ึนกับคุณเลย 

ครอบครัวก็จะลำาบากด้วย” หรือ “ครับทราบแล้ว 

วา่ทำาผดิในเร่ืองไมใ่สห่มวกฯ นะครับ แตอ่ยากบอกวา่ 

กฎหมายเร่ืองใสห่มวกฯ กเ็พราะอยากใหขั้บข่ีอยา่ง

ปลอดภัยนะครับ เพราะเวลาเกิดเหตุมันอันตราย

กว่ากันเยอะ เป็นห่วงมากนะครับ”

จากน้ันจึงค่อยทำาตามหน้าท่ี เช่น เปรียบเทียบปรับ 

หรือตักเตือนและปล่อยไป โดยจะต้องใช้เวลา 

ไม่นานนัก พร้อมกับแสดงความจริงใจในท่าที 

และน้ำาเสียง

ดว้ยกระบวนการงา่ยๆ  3 ข้ันตอนน้ีก็จะสามารถ 

เปล่ียนบทบาทใหม่ของตำารวจในการบังคับใช้เชิงบวก 

ซึ่งจะไม่เพียงทำาให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ของตำารวจ

เท่านั้น แต่ยังสามารถทำาให้ผู้ถูกจับกุมได้เกิดการ 

กระตุกคิด และสร้างความตระหนัก ซึ่งจะส่งผลต่อ

การเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืนกว่าการบังคับ

เพียงอย่างเดียว

 

จะทำ�สำ�เร็จต้องขับเคลื่อนทั้งจังหวัด
การจะขับเคลื่อนให้การบังคับใช้หมวกนิรภัย 

100% เกิดขึ้นได้นั้น การขับเคลื่อนโดยตำารวจเพียง

คนใดคนหน่ึงคงไมส่ามารถทำาใหส้ำาเร็จได ้เน่ืองจาก

หากทำาเพียงแค่คนเดียว หรือไม่กี่คน จำานวนที่น้อย

เกินไม่สามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตำารวจที่มี

ภาพลบในใจของประชาชนได้อย่างมีพลัง เพราะ

ภาพส่วนใหญ่ วิธีการที่เหมือนเดิม ความคิดของ

ประชาชนจะเปลี่ยนไปจึงเป็นเรื่องยาก

การทำางานให้สำาเร็จจึงต้องเป็นการทำางานใน

ภาพใหญ่ที่เกิดข้ึนทั้งจังหวัด และไม่ได้ทำาเพียง

หน่วยงานเดียว แต่จะต้องมีภาคีเครือข่ายมาร่วม 

ขับเคลื่อน เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของ 

คนหมู่มาก และสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้สังคม การ 

ทำางานจึงต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

โดยกระบวนการที่จะช่วยให้ขับเคลื่อนจนสำาเร็จ 

ทั้งจังหวัดจะต้องมีกระบวนการดังนี้

 

20

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%



ว�งกลไกก�รขับเคลื่อนให้ชัดเจน
การดำาเนินงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน

กลุ่มใหญ่นั้น กลไกในการขับเคลื่อนเป็นเรื่องสำาคัญ

อยา่งมาก และกลไกน้ีจะตอ้งมาจากภาคสว่นตา่งๆ 

ที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะขับเคลื่อนร่วมกันจริงจัง เพื่อ

ให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริง โดย

วิเคราะห์กลไกหลักของจังหวัด การวิเคราะห์

กลไกน้ีเป็นเร่ืองสำาคัญที่จะทำาให้มองเห็นว่าใครที่

ควรจะเข้าร่วมในการขับเคลือ่น โดยลองวเิคราะหใ์น

พื้นที่ทำางานหรือจังหวัดว่า ใครที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง

กบัคน ประชาชนหมูม่าก หรือมีอิทธิพลทางความคดิ

ของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ จะทำาให้มองเห็นว่าบุคคล

เหล่าน้ีหากพร้อมจะมาช่วยก็จะสามารถเปลี่ยน

ความคิดของคนส่วนใหญ่ได้

บคุคลทีส่ำาคญัในกลุม่น้ีประกอบดว้ย ผู้นำาทัง้ใน

ระดับจังหวัด และท้องถิ่น ผู้นำาหน่วยงานราชการ 

องคก์รเอกชน ผูน้ำาศาสนา สถานศกึษา รวมถงึกลุม่ 

คนเล็กคนน้อยที่รวมเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งเรามีเครือข่าย 

เช่น กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และสื่อมวลชน

ศึกษา ทบทวน หาสาเหตุ ในการดำาเนินงานจะ

ต้องเร่ิมต้นจากการรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่การบังคับ

ใช้หมวกนิรภัยไม่เป็นผลในอดีต มีบทเรียนอะไร 

ทีเ่ราสามารถเรียนรู้ เพือ่หาเหตทุีแ่ทจ้ริง เพือ่ใหม้อง

เห็นว่าเราควรจะมีแนวทางการดำาเนินงานอย่างไร 

ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเราจริงๆ 

วิเคราะห์
กลไกหลัก

ของจังหวัด

รณรงค์
ก่อน

บังคับใช้

ใช้การ
บังคับ

เชิงบวก

กำาหนด
มาตรการที่ชัดเจน 
ช่วงเวลาให้แน่นอน 
และเอาจริง โดย
ไม่มีข้อยกเว้น

แหล่ง
สนับสนุน

งบประมาณ
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รณรงค์ก่อนบังคับใช้ บทเรียนการดำาเนินงาน

ของจงัหวัดทีป่ระสบความสำาเร็จในเร่ืองการบงัคบัใช้

หมวกนิรภยั คอื การใหค้วามรู้ ความเข้าใจ เหน็ความ

สำาคัญของการบังคับใช้ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดข้ึนก่อน คนจึงจะ

ยอมรับการบังคับใช้โดยไม่เกิดความรุนแรงขึ้น

การรณรงค์ที่ได้ผล คือการใช้ภาคีเครือข่าย 

หรือกลไกที่มีในการดำาเนินการเช่ือมประสานเพื่อ

สร้างการรับรู้กับคนจำานวนมาก รวมถึงสื่อมวลชน

ก็เป็นเคร่ืองมือสำาคัญอย่างยิ่งในการสร้างการรับรู้

ต่อสังคมวงกว้าง

กำาหนดมาตรการที่ชัดเจน ช่วงเวลาให้แน่นอน 

และเอาจริงโดยไม่มีข้อยกเว้น

มาตรการที่ชัดเจน ในการดำาเนินการจะต้องมี

ความชัดเจนในเร่ืองมาตรการของการดำาเนินการ 

เช่น สำาหรับผู้ขับขี่ทุกคน จับ และปรับ 500 บาท 

โดยไมมี่ข้อยกเวน้ หรือผูโ้ดยสารจะตอ้งไปดวูดีทิศัน์

เร่ืองผลกระทบ อนัตรายจากการไมส่วมหมวกนิรภยั

ช่วงเวลาที่แน่นอน กำาหนดระยะเวลาการ

ดำาเนินการให้ชัดเจนว่า ระยะเวลาในการรณรงค์

นานเท่าไร เช่น 3 เดือน และหลังจากนี้จะดำาเนิน

การจริง ปรับจริง ก็จะทำาให้ประชาชนทราบ และ

ยอมรับหากทำาผิด

เอาจริงไมม่ข้ีอยกเวน้ ในการดำาเนินการจะตอ้ง

ทำาอยา่งมมีาตรฐาน และไมม่ข้ีอยกเว้นใดๆ เพือ่ให้

เห็นว่าการบังคับใช้มาตรการนี้เป็นจริง และทุกคน

เอาจริงกับเร่ืองน้ี ก็จะช่วยให้ประชาชนเห็นความ

จริงจัง พร้อมจะร่วมมือด้วย

ใช้การบังคับเชิงบวก จะเห็นว่าที่ผ่านมาการ

บังคับใช้น้ันไม่ได้สร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึน

มากนัก ดังน้ันบทบาทการทำางานของตำารวจจึง

ต้องเปลี่ยนเป็นการใช้การบังคับเชิงบวกเข้าร่วม 
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ในการดำาเนินงาน (และจะต้องทำาทุกคน) เมื่อท่าที

ของการดำาเนินงานน้ันเปลี่ยนไปจะช่วยสร้างความ

ตระหนักใหเ้กิดข้ึนกับทกุคน และเม่ือน้ันการเปลีย่น

พฤติกรรมจะเกิดข้ึนอย่างยั่งยืน และการบังคับใช้

หมวกนิรภัยจะสามารถเกิดขึ้นได้ 100%

แหล่งสนับสนุนงบประมาณ งบประมาณเป็น

เสมือนน้ำามันหล่อลื่นให้การขับเคลื่อนงานสามารถ 

ดำาเนินการไปได้ และบ่อยคร้ังท่ีมีผู้ต้องการดำาเนินงาน 

อย่างจริงจังในการบังคับใช้หมวกฯ แต่ไม่มีงบประมาณ 

สนับสนุนก็ทำาให้การดำาเนินงานต้องติดขัด หรือ

สะดุด ทำาให้การบังคับใช้หมวกนิรภัยในหลายพื้นที่

ไม่เกิดขึ้นจริง

หากในความเปน็จริงแลว้ นอกจากการสนับสนุน 

จากหน่วยงานแล้ว การดำาเนินงานเพื่อลดอุบัติเหตุ

น้ันสามารถจัดทำาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

จากหน่วยงานต่างๆ ได้เช่นกัน โดยประกอบด้วย

• กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ซึ่ง 

มีการสนับสนุนงบประมาณในระดับพื้นที่ โดยมี

เป้าหมายเพื่อ

1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข 

ของหน่วยให้บริการสาธารณสุข

2. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการ

หรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน

3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ในชุมชน

4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 

หลักประกันสุขภาพ

5. สนับสนุนสง่เสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาด 

หรือภัยพิบัติในพื้นที่8 

8
 http://www.localfund.in.th/files/ManualLocalfund2019.pdf
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ซึง่การดำาเนินงานเร่ืองการบงัคบัใช้หมวกนิรภยั 

100% นั้น จัดอยู่ในเรื่องการสนับสนุนและส่งเสริม

กระบวนการหรือกิจกรรมการสร้างเสริมสขุภาพและ

การปอ้งกนั ดงัน้ัน สปสช. จงึเปน็แหลง่งบประมาณ

ที่สามารถสนับสนุนได้ โดยการจัดทำาโครงการ 

เพื่อเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

ทีเ่ข้าร่วมกองทนุ (จะต้องตรวจสอบก่อนวา่ อปท.ใน 

พื้นที่ดำาเนินการได้เข้าร่วมกองทุน สปสช. หรือไม่) 

โดย อปท. จะได้รับงบประมาณสนับสนุนในการ

ดำาเนินกิจกรรมดังกล่าว คนละ 45 บาท โดยจะต้อง

จัดทำาโครงการที่แสดงให้เห็นถึงหลักการ เหตุผลใน

การดำาเนินงาน วตัถปุระสงค ์กระบวนการดำาเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รบัจากการทำาโครงการ ระยะเวลา 

และงบประมาณของการดำาเนินงาน 

• ทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ สำานักงาน

กองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หากพื้นที่ใด 

ที่ อปท. ไม่ได้สมัครเข้าร่วมกองทุน สปสช. ก็ยัง

มีทางออกสำาหรับการสนับสนุนในเร่ืองงบประมาณ 

โดยจดัทำาโครงการทีส่มบรูณ์ดงักลา่วข้างตน้ เพือ่ขอ 

รับการสนับสนุนจาก “สำานักสร้างสรรค์โอกาส

และนวัตกรรม” (สำานัก 6) ซึ่งได้เปิดโอกาสในการ

สนับสนุนทุนดำาเนินงานในประเด็นเหล่านี้

โดยมีงบประมาณในการสนับสนุนโครงการละ 

ไม่เกิน 150,000 บาท

1. ลดการบริโภคสุรา ยาสูบ
และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

3. สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัย

5. สร้างเสริมสุขภาพจิต
การประยุกต์ ใช้หลักศาสนา

เพื่อพัฒนาสุขภาพจิต

7. สุขภาวะทางกาย จิต
สังคม และปัญญา

2. ลดอุบัติเหตุและสร้างเสริม
ความปลอดภัย

4. การผลิตและบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัยและมีคุณค่า

ทางโภชนาการ

6. สุขภาวะทางเพศ
เพศสัมพันธ์ปลอดภัย

8. การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ
ที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้

เพิ่มทักษะชีวิตสำาหรับเด็ก

และเยาวชน9

9
 https://www.thaihealth.or.th/Announcement/5322/ประกาศแนวทางการสนับสนุนทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ%20ปี%202561%20
(เสนอผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น).html

24

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%



25

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%



บทเรียนก�รดำ�เนินง�นของจังหวัด
ที่ประสบคว�มสำ�เร็จ

ตัวอย่างของจังหวัดที่ประสบความสำาเร็จในการทำางานเร่ืองการบังคับใช้

หมวกนิรภัยคือ จังหวัดนครศรีธรรมราชและภูเก็ต ซึ่งมีบทเรียนที่น่าสนใจ 

และสามารถนำาไปเป็นตัวอย่างและมาปรับใช้เพื่อสร้างความสำาเร็จในการ 

ขับเคลื่อนหมวกนิรภัย 100% ดังนี้
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จะขับเคลื่อนให้ ได้ผล ต้องทำาทั้งจังหวัด
ตัวอย่างบทเรียนความสำาเร็จที่เกิดขึ้น

โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย
สวมหมวกนิรภัย 100%
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บทเรียนการขับเคลื่อนการใช้หมวกนิรภัย 

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นการดำาเนินงาน 

ทีไ่ดว้างกรอบการขบัเคลือ่นอยา่งรอบดา้นทัง้ระบบ 

ที่จะนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสวม

หมวกนิรภัยให้เกิดขึ้นได้จริง โดยไม่ใช่เพียงแค่การ

บังคับใช้กฎหมายเท่าน้ัน โดยมีวิธีการมองถึงสิ่งที่

จำาเปน็ต้องทำาเพือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงเกดิข้ึนไดจ้ริง

ประกอบด้วย 5 เรื่องหลัก ดังนี้

1. ใช้ข้อมูลเป็นเคร่ืองมือสร้างความตระหนัก 

การมีข้อมูลมาอ้างอิงเป็นเร่ืองสำาคัญที่ช่วยให้ผู้ที่ 

รับรู้ข่าวสารเกิดความเช่ือถือ เพราะเกิดความตระหนัก 

ถึงผลดี ผลเสียที่จะเกิดข้ึนแบบนึกไม่ถึงในการใช้

หมวกนิรภัย

2. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โดยเฉพาะกลไกการปกครองท่ีต้องเก่ียวข้อง มีโอกาส 

ในการพบปะประชาชนทุกคน การสื่อสารเพื่อสร้าง

ความเข้าใจถึงคนหมู่มากเป็นไปได้ง่าย การสร้าง

ความเข้าใจจึงเกิดขึ้นได้อย่างมาก

3. ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง ต้นแบบต้องเร่ิมจาก 

ผู้บริหารที่ให้ความสนใจ และเอาจริงให้เป็นแบบ

อย่างกับคนอื่นๆ 

4. การบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเทา่เทยีม การจะ 

ทำาใหก้ารบงัคบัใช้กฎหมายเกดิข้ึนไดคื้อการเอาจริง 

กับทุกคนอย่างเท่าเทียม ทำาให้ทุกคนรู้ว่า ไม่ว่า

จะเป็นใครก็จะต้องดำาเนินการตามกฎหมายน้ี 

เช่นเดียวกัน

5. การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ 

จะทำาให้การสวมหมวกนิรภัยเกิดผลได้ 100% การ

สร้างการรับรู้ให้เห็นความสำาคัญ และประโยชน์

ที่จะได้รับจากการสวมหมวกนิรภัยสำาคัญอย่างไร 

และการทำาให้คนทั้งจังหวัดทราบว่าทางการกำาลัง

ให้ความสำาคัญและเข้มงวดกับการบังคับใช้หมวก

นิรภัยอยู่ ก็จะทำาให้เห็นเร่ืองการสวมหมวกนิรภัย

อยู่ในความเอาใจใส่ของทุกคน

ใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือ
สร้างความตระหนัก

ผู้บริหาร
ต้องเป็นแบบอย่าง

1 3

การสร้างความร่วมมือ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2
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ด้วยแนวคิดการทำางานดังกล่าว โครงการจึง

ได้ดำาเนินงานภายใต้รหัส 1+4+4 คือ ระยะเวลา 

ในการดำาเนินงาน คือ 1 เดือนแรกเป็นเรื่องของการ 

เตรียมการ และการสร้างความข้าใจกับหน่วยงาน

ต่างๆ 4 เดือนต่อมาเป็นการทำาข้อตกลงในการ

ดำาเนินงานร่วมกันทั้งจังหวัด และจัดทำามาตรการ

ขององค์กรต่างๆ และ 4 เดือนสุดท้ายเป็นการลง

ขับเคลื่อนบังคับใช้กฎหมายให้เกิดข้ึนจริง โดยมี

รายละเอียดดังนี้

1 เดือนแห่งการเตรียมการ สิ่งที่ต้องเตรียมการ

ในการดำาเนินโครงการจะล้อกับแนวคิดโครงการ 

คือ เรื่องข้อมูล หน่วยงานที่ต้องการสร้างความร่วม

มือ การประชาสัมพันธ์ รวมถึงทีมงานที่ขับเคลื่อน

โครงการต่อ โดยจะต้องเตรียมการดังนี้

• ความร่วมมือจากผู้บริหาร

“ผู้บริหารต้องเล่นด้วยเท่าน้ัน ลูกน้องและ 

ประชาชนถึงจะทำาตาม” จุดเน้นสำาคัญของ

ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ คือ “ผู้บริหาร” 

เมื่อผู้บ ริหารมองเห็นความสำาคัญของปัญหา 

ที่เกิดขึ้น และเกิดการทำาเป็นตัวอย่างให้กับลูกน้อง 

โดยการมนีโยบายอยา่งจริงจงั เกดิมาตรการบงัคบัใช้ 

จากทุกส่วนที่ไม่ใช่เพียงภาระการกำากับดูแลของ

ตำารวจเท่านั้น

• สร้างเคร่ืองมือสื่อสารนโยบายถึงประชาชน 

“ครูแม่ไก่ : สมองของโครงการ” ครูแม่ไก่คือตำารวจ

ตัวแทนจากทุกสถานีตำารวจภูธร (สภ.) ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่ได้รับการอบรมเพื่อลงสร้าง

ความรู้ความเข้าใจกบัชุมชน โดยมอีาวธุคอื เทคนิค

การสอน การถ่ายทอด และการสร้างแรงจูงใจ โดย

ก่อนให้ความรู้ ครูแม่ไก่จะต้องเข้าใจบริบทชุมชน 

สถานการณ์ รวมถึงมคีวามตระหนักถงึปญัหาทีเ่กดิ

จากอุบัติเหตุจราจรทั้งในระดับโลก ประเทศ และ

พื้นที่ของตนเอง เพื่อบอกเล่าเรื่องราว สถานการณ์

เหล่านั้นถึงผลกระทบ การบาดเจ็บ ความเสียหาย

ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร 

จากน้ันจงึดำาเนินการทำาข้อตกลงร่วมกบัองค์กร

และประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือ เพื่อ

สื่อสารกับประชาชน โดยมีครูแม่ไก่เป็นผู้ประสาน

จัดเตรียมในพื้นที่ และวิธีการสื่อสารจะแตกต่าง

กันตามแต่บริบท และงบประมาณของพื้นที่ เช่น 

การใช้รถแห่

การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเท่าเทียม

การสื่อสารประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้

5

4
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• สื่อ : หัวใจหลักของโครงการ

เน่ืองจากเป็นโครงการที่เน้นการสร้างความ 

ตระหนักให้กับประชาชน ดังน้ันสื่อจึงมีบทบาท

สำาคัญยิ่งในการสร้างความรับรู้ การเกิดการ

ตระหนัก โดยข้อได้เปรียบคือการมีฐานทุนเดิม คือ 

มีสื่อที่ได้ติดตามการทำางานของรองผู้การ วันไชย 

(ยศในขณะน้ัน) ตั้งแต่เร่ิมดำาเนินมาตรการหมวก 

นิรภัยที่ภูเก็ต ระนอง และพังงา โดยหน้าที่หลัก 

ของสื่อคือ การออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ 

โดยใช้รูปผู้นำาในพื้นที่สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี 

จกัรยานยนตเ์ปน็พรีเซนเตอร์ และดำาเนินการตดิตัง้ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ทั่วจังหวัดอย่างต่อเนื่อง รวมถึง 

เกาะติดความเคลื่อนไหวของกระบวนการทำางาน 

เพื่อสื่อสารสู่สาธารณะทุกช่องทางอย่างต่อเน่ือง 

ผ่านสื่อระดับจังหวัด เช่น วิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย รายการวิทยุ สถานีโทรทัศน์ในจังหวัด 

หรือรายการวิทยชุุมชน โดยมีเน้ือหาเกีย่วกบัความรู้ 

การสร้างความตระหนักถงึการสวมหมวกนิรภัย และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4 เดือนแห่งการแสวงหาความร่วมมือ : ทำา

ข้อตกลงร่วม 4 ภาคส่วน การทำาข้อตกลงร่วมกับ

หน่วยงานทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัดและอำาเภอ  

ผ่านกลไก ศปถ. จังหวัด/อำาเภอ และการ MOU  

จัดทำามาตรการองค์กรของหน่วยงานต่างๆ 

• ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

เพือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการสร้างความเข้าใจถงึ

คณุคา่ของการสวมหมวกนริภัย ซึง่มไีวเ้พือ่ “ปอ้งกนั

การตาย” ไม่ได้ป้องกัน “ตำารวจจับ” พร้อมบอก

รายละเอียดมาตรการทั้ง 3 ระยะ บทลงโทษ และ

เวลาดำาเนินการในสื่อที่ประชาสัมพันธ์ด้วย โดย

ประชาสัมพันธ์ไปยังทุกอำาเภอ ทั้งจังหวัด และ

รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น เช่น วิทยุ 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าว รถแห่ หรือ

การถ่ายทอดสดกิจกรรม (ข้ึนอยู่กับความพร้อม 

ของแต่ละพื้นที่)

• ทำาข้อตกลงร่วมถึงมาตรการองค์กร

ทำาข้อตกลงร่วมกันในระดับจังหวัดและระดับ

อำาเภอ โดย

ระดับจังหวัด : จัดเวทีประชุมผู้บริหารทั้ง 4 

ภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ เอกชน ท้องถิ่น และ

ชุมชน โดยมีผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำารวจ

ภูธร จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพ ในงาน 

จะมีการช้ีแจงทำาความเข้าใจโครงการ การนัดหมาย 

เพื่ อดำา เ นินการเ ร่ือง MOU พร้อมถ่ายภาพ 

พรีเซนเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ในวันเปิดตัว พร้อม

ทั้งเป็นพี่เลี้ยงอำาเภอในการจัดเวทีประชุมผู้บริหาร 

4 ภาคส่วนระดับอำาเภอ
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ระดับอำาเภอ : จัดเวทีประชุมผู้บริหารระดับ

อำาเภอทั้ง 4 ภาคส่วนเพื่อชี้แจงโครงการ นัดหมาย

เพื่อทำา MOU และถ่ายภาพพรีเซนเตอร์ ครูแม่ไก่

ลงพืน้ทีเ่ปา้หมายทกุภาคสว่นเพือ่ชักชวนใหเ้กิดการ

ทำาข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ

ผ่านสื่อต่างๆ  ตามบริบทแต่ละพื้นที่

• เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ สถานการณ์อุบัติเหตุ

ทุกระดับ 

ครูแม่ไก่ให้ความรู้เร่ืองกฎหมายแก่หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงแนวทางการใชม้าตรการในพื้นที่ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้ขับข่ี 

และผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัย

• หมวกนิรภัยราคาถูก

จัดให้มีการจำาหน่ายหมวกกันนิรภัยในราคาถูก

ทุกครั้งที่มีการจัดเวทีข้อตกลงร่วม

• สรุปผลการดำาเนินงานของ 4 เดือนแรก

แต่ละสถานีจัดทำาสรุปรายงานการดำาเนินงาน

ของ 4 เดือนแรก โดยสรุปถึงจำานวนหน่วยงาน 

ที่เข้าร่วมการจัดทำา MOU ทั้ง 4 ภาค และจำานวน 

ผู้เข้าร่วมการอบรม

4 เดือนแห่งการขับเคลื่อนให้เป็นจริง : ใช้

มาตรการทางกฎหมาย เป็นการบังคับใช้กฎหมาย

เฉพาะคนขับโดยตรง โดยผู้ที่ถูกจับจะต้องถูกปรับ 

500 บาท และมีมาตรการดำาเนินการกับคนซ้อน

ระยะน้ีเป็นการดำาเนินงานหลังการทำาข้อตกลง

ร่วมกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ  ทันที ตามกำาหนด

เวลา โดยจะกำาหนดวัน Kick off ที่ชัดเจน และ

กระบวนการดำาเนินงานหลังจากนั้นประกอบด้วย

1. Kick off หมวกนิรภัยพร้อมกันทั้งจังหวัด 

โดยแต่ละอำาเภอจัดในพื้นที่ ส่วนตัวจังหวัดจัดที่

สนามหน้าเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน

2. สภ. แต่ละพื้นที่ รวมทั้งสายตรวจอ่ืนๆ   

ตั้งด่านจับ ปรับ ผู้ขับข่ี และผู้โดยสารที่ไม่สวม

หมวกนิรภัยทุกวัน

3. แตล่ะ สภ. กำาหนดจดุต้ังดา่นตามแต่ละบริบท 

พืน้ที ่เช่น บางพืน้ทีก่ำาหนดจดุตรวจบนถนนเสน้สวม 

หมวกนิรภัย บางพื้นที่ตรงทางแยก

4. แต่ละ สภ. ดำาเนินการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเคร่งครัดตามข้อตกลง คือ ผู้ขับข่ี ปรับ 

500 บาท ผู้โดยสารจับ ไม่ปรับแต่เชิญตัวมาชม

ภาพยนตร์เกีย่วกบัการสญูเสยีจากอบุติัเหตุทางถนน

ที่สถานีตำารวจในพื้นที่ที่ถูกจับ

5. สภ. แต่ละพื้นที่ส่งรายช่ือผู้ ถูกจับ/ปรับ  

ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อดำาเนินการตาม MOU 

ที่กำาหนดไว้

6. แต่ละ สภ. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ให้ตำารวจภูธร จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่าน 

แอปพลิเคชันไลน์ทุกวัน

7. ทุก สภ. รายงานผลการบังคับใช้หมวก

นิรภัยทั้ง 4 เดือนแรก ทั้งจำานวนการจับผู้ขับข่ี 

ผู้โดยสาร จำานวนเงินที่ได้เปรียบเทียบปรับ จำานวน

ผู้ถูกส่งอบรมชมภาพยนตร์ และจำานวนหน่วยงาน

ต้นสังกัดที่ส่งชื่อกลับไป
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ระยะต่อมาคือ การบังคับใช้กฎหมายอย่าง 

เข้มงวด ทั้งผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร เพื่อสร้างความ 

ตอ่เน่ืองในการดำาเนินงาน และสร้างการเปลีย่นแปลง 

พฤติกรรมให้เกิดข้ึนจริง โดยดำาเนินการปรับอัตราโทษ 

สูงสุดตามที่กฎหมายกำาหนด พร้อมทั้งดำาเนินการ

ตามข้อตกลงของหน่วยงานอย่างเสมอภาค

ตัวอย่างปัจจัยความสำาเร็จที่เกิดข้ึนของอำาเภอ

ชะอวดและอำาเภอทุ่งสง

ปัจจัยความสำาเร็จที่ได้จากการดำาเนินงานของ 

2 พื้นที่นี้ คือ 

1. เทคนิคการประชาสัมพันธ์ : การใช้สื่อบุคคล

ในพื้นที่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์หลัก โดยในการลง 

พ้ืนท่ีของครูแม่ไก่จะทำาการเข้าพบผู้บริหารในองค์กร 

ก็จะใช้ผู้บริหารเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น 

หากลงพืน้ทีโ่รงเรียน กจ็ะใช้รูปผูอ้ำานวยการโรงเรียน 

เป็นผู้ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างการรับรู้กับ

นักเรียนผ่านบุคคลที่ใกล้ตัวและเป็นที่รู้จัก มองเห็น

ตวัอยา่งจริงทีเ่กิดข้ึน สามารถนำาไปเปน็แบบอยา่งได ้

หรือหากลงชุมชนอาจใช้รูปหัวหน้าส่วนราชการ 

ทีเ่กีย่วข้องหรือดแูลชุมชนน้ัน เช่น ผูว้า่ราชการ นายก 

อบต. กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน มาถ่ายรูปคู่กับลูกบ้าน

นอกจากนั้นยังมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ใน

พื้นที่ เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว หรือวิทยุ

ชุมชนที่มีการออกอากาศเป็นประจำาทุกวัน 
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ไม่เพียงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเท่าน้ัน แต่

ครูแม่ไก่ยังมีบทบาทในการเป็นประชาสัมพันธ์ด้วย 

ตนเองโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน 

เช่น การประชุมหมู่บ้าน โดยครูแม่ไก่จะนำาเอาวาระ  

“ทุกวัน ทกุวยั นครปลอดภยั สวมหมวกนิรภัย 100%” 

เข้าแทรกในวาระการประชุมเสมอ ด้วยการให้ 

ความรู้เร่ืองกฎหมายหมวกนิรภัย และทำาความเข้าใจ 

โครงการ หลังจากน้ันจะดำาเนินการทำาข้อตกลง

ร่วมกัน รวมทั้งเข้าร่วมขบวนรณรงค์ในกิจกรรม

พิเศษของหมู่บ้าน เช่น กีฬาสี งานประเพณีท้องถิ่น

ของชุมชน อีกทั้งยังผนวกเข้าไปในงานประจำาของ

ตำารวจในด้านการศึกษาด้วย เช่น ครูแด (D.A.R.E.) 

ที่ดูแลส่วนการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในโรงเรียน

2. ผูก้ำากับใหค้วามสำาคญั : โดยการลงพืน้ทีด่ว้ย 

ทุกครั้ง นำาทีมไปประชุมหมู่บ้านด้วยตนเอง การลง 

พื้นที่มากำากับงานด้วยตนเองของผู้กำากับในแต่ละ

พื้นที่เป็นการสร้างขวัญ กำาลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครูแม่ไก่เป็นอย่างมาก และยังทำาให้ผู้บริหาร

ได้มองเห็นปัญหาในพื้นที่ชัดเจน การให้ความ

สำาคัญเช่นน้ีทำาให้การปฏิบัติงานของครูแม่ไก่ 

เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและกระตือรือร้น โดยใช้ 

เทคนคิคอื ระบเุปา้หมายใหชั้ดเจน แจกจา่ยงานและ 

ใหมี้การรายงานความคบืหน้าทกุวนั รวมทัง้ติดตาม

ประเมินผล และปรับเปลี่ยนยุทธวิธีให้สอดคล้อง

กับพื้นที่
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3. สร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ : การเปิดโอกาส

ให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมจะช่วยสร้างความ

รู้สกึของการเปน็เจา้ของโครงการไดเ้ปน็อยา่งด ีเช่น

ในบางพื้นที่คนในชุมชนร่วมกันช่วยสนับสนุนป้าย

ประชาสัมพันธ์ “ช่วยกันคนละป้ายสองป้าย” หรือ

ผู้นำาศาสนา เช่น พระสงฆ์ หรือโต๊ะอิหม่ามได้เห็น

ความสำาคัญ พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการ 

ทำาป้าย และประชาสัมพันธ์ตามงานพิธีกรรมทาง 

ศาสนาด้วย เช่น การนำาเรื่องการสวมหมวกนิรภัย 

เป็นส่วนหน่ึงของการแสดงธรรมเทศนาของ 

พระสงฆ์

4. 4 เดือนแห่งการเตือน : “จับจริงแต่ยืดหยุ่น” 

แม้อยู่ในช่วงระยะการเตือน แต่ก็มีการบังคับใช้

กฎหมายแล้ว โดยผู้ขับข่ีที่ไม่สวมหมวกนิรภัยจะ

ต้องถูกปรับเป็นเงิน 500 บาท พร้อมส่งช่ือไปที่ 

หน่วยงาน และผู้โดยสารจะต้องถูกตักเตือนและ 

จดช่ือไว้เพื่อนัดมาชมภาพยนตร์ที่สถานีตำารวจ 

ในพื้นที่ โดยการบังคับใช้กฎหมายในช่วงน้ียังมี 

ความยืดหยุ่น โดยแบ่งการดำาเนินงานเป็น 2 กรณี คือ 

“ตั้งด่านตรวจ” จะเป็นการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเข้มงวด ไม่มีข้อยกเว้น แม้จะมีคนที่รู้จักกับ

ตำารวจก็ตาม

“ไม่ตั้งด่านตรวจ” จะไม่จับ แต่จะตักเตือน 

และเมื่อสิ้นสุดระยะการประชาสัมพันธ์จึงจะบังคับ

ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพราะถือว่าได้แจ้งให้ 

ทราบแล้ว และประชาชนได้รับทราบข้อตกลงแล้ว 

แม้ในพื้นที่ห่างไกลที่เจ้าหน้าที่และชุมชนมีความ 

ใกล้ชิดกันอย่างมาก ก็จะต้องบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน

5. แรงจงูใจสร้างวินัย “สร้างสสีนัดว้ยการลงขัน

แจกหมวก” : เมือ่ผูโ้ดยสารทีไ่มส่วมหมวกนิรภัยเข้า 

มาชมภาพยนตร์ทีส่ถานีตำารวจ จะไดรั้บการต้อนรับ

จากตำารวจในฐานะเจ้าบ้านที่ต้องการให้ผู้มาเยือน

เจ้าบ้านที่ดียังได้ลงขันเพื่อซื้อหมวกนิรภัยนำามา 

จบัฉลากเปน็รางวลัใหกั้บผูเ้ข้าอบรมเมือ่อบรมเสร็จ

อีกด้วย

ปลอดภัย

ใส่หมวกฯ
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บทเรียนจากภูเก็ต
จากเหตุการณ์ประชาชนรวมตัวกัน

จนศาลากลางเกือบถูกเผาในปี 2530
สู่จังหวัดที่มีอัตราการสวมหมวกนิรภัย

สูงสุดในปี 2556
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บทเรียนจากประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต

ทำาให้เกิดการพัฒนาแนวทางมาสู่การพัฒนาจน

สามารถดำาเนินการการสวมหมวกนิรภัยได้ประสบ

ความสำาเร็จ ในอดีตเมื่อปี 2530 ภูเก็ตได้มีการ 

ประกาศบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยอย่างเข้มงวด 

สร้างความไม่พอใจ และเกิดการต่อต้านจาก

ประชาชน จนนำามาสู่การก่อม็อบข้ึนที่ศาลากลาง 

จังหวัด และในปี 2540 ภูเก็ตยังเป็นจังหวัดที่ติด 

อันดับแรกๆ  ของประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

สูงที่สุด โดยมีผู้เสียชีวิตถึง 238 ราย นั่นเป็น 

เหตุให้เกิดการดำาเนินการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 

ในปี 2549-2550 ในการดำาเนินงานป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยมีนโยบายสำาคัญ 4 เรื่องสำาคัญ คือ การแก้ไข 

จุดเสี่ยง การจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย การมี 

นโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจจับ-ปรับ กรณีที่ทำาให้

เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และการสร้างความ

ตระหนัก10 ภายใต้การดำาเนินงานของคณะทำางาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับ

จังหวัด (สอจร.) ส่งผลให้จำานวนผู้เสียชีวิตลดลง 

และในปี 2551-2553 ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการสวม

หมวกนิรภัย 100% โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ

นโยบาย “สงครามหมวกนิรภัย” ส่งผลให้อัตรา

การสวมหมวกนิรภัยของจังหวัดภูเก็ตติด 1 ใน 5 

ของประเทศ และในปี 2556 อัตราการสวมหมวก

นิรภัยของผู้ขับขี่สูงถึง 68% ครองแชมป์สูงที่สุดของ

ประเทศ พร้อมกับแนวโน้มของจำานวนผู้เสียชีวิต 

ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

10
 ที่มา https://www.thaihealth.or.th/Content/39748-’ภูเก็ตโมเดล’%20ค้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนของไทย%20.html
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บนเส้นท�งแห่งคว�มสำ�เร็จ
เส้นทางแห่งความสำาเร็จในการดำาเนินงาน 

เพือ่ปอ้งกนัอบุตัเิหตทุางทอ้งถนน และการบงัคบัใช้

หมวกนริภยัของจงัหวดัภเูกต็นัน้ทำาใหเ้หน็วา่การใช้ 

มาตรการบังคับเพียงอย่างเดียวน้ันไม่ได้ผล แต่จะต้อง 

อาศัยความร่วมมือ และการสร้างความตระหนักให้

คนในสงัคมไดม้องเหน็ความสำาคญั การดำาเนินงาน 

จึงต้องเป็นไปอย่างเป็นกลยุทธ์ โดยมีบทเรียน 

ที่สำาคัญของการดำาเนินงานคือ 

 

วิเคร�ะห์ “ผู้เล่น”
การเร่ิมต้นป้องกันปัญหาอุบัติเหตุของภูเก็ต 

เร่ิมต้นจากผู้กำากับสถานีตำารวจภูธร คือ พ.ต.อ. วันไชย 

เอกพรพิชญ์ (ยศในขณะนั้น) ได้ตระหนักถึงความ

สำาคญัของปญัหาอบุตัเิหตจุราจรทีท่ำาใหม้ผีูเ้สยีชีวติ

ถึงกว่า 200 คนในแต่ละปี ในขณะที่ประชาชนกลับ

ไม่ใหค้วามสำาคญัของการเสยีชีวติจากอบุตัเิหตมุาก

เท่ากับการเสียชีวิตจากอาชญากรรม ทั้งที่อุบัติเหตุ

เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ และจากบทเรียน 

ท่ีผ่านมาทำาให้รู้ว่าการใช้มาตรการบังคับอย่างเข้มงวด 

ทำาให้เกิดแรงต้านจากประชาชนอย่างหนัก การ

ดำาเนนิงานเร่ืองน้ีจงึตอ้งมกีารทบทวนและวเิคราะห์

แนวทางการขับเคลื่อน ซึ่งพบว่าการสร้างความ

ตระหนักเป็นเร่ืองสำาคัญที่จะทำาให้คนเลือกที่จะลด

พฤติกรรมเสี่ยงเอง แต่การจะสร้างความตระหนัก

ได้น้ัน การร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นเร่ืองสำาคัญ

ในการร่วมผลักดัน 
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การวิเคราะห์ผู้เล่นให้เห็นกลุ่มคนที่เป็นกลุ่ม

ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นเร่ืองแรกที่จะ

ต้องดำาเนินการ ซึ่ง พ.ต.อ. วันไชยได้มองเห็นว่า 

การขับเคลื่อนให้สำาเร็จในคร้ังน้ี จะต้องมีผู้เล่น 

คนสำาคัญคือ

1. ผู้นำาของจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

หวัหน้าสว่นราชการ นายกของทอ้งถิน่ตา่งๆ รวมถงึ 

ผู้นำาศาสนา

2. มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งมีมากกว่า 2,000 คัน 

ทั้งจังหวัด น่าจะเป็นกลุ่มสำาคัญที่เป็นกุญแจของ 

ความสำาเร็จ หากได้รับความร่วมมือ (ซึ่งไม่ใช่ 

ด้วยวิธีการเข้มงวด จับกุม ที่อาจตามมาด้วยม็อบ

อย่างแน่นอน

3. สถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ  

ซึ่งคนทำางานกลุ่มใหญ่ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ขับข่ี 

รถจักรยานยนต์มาทำางาน

4. สถานศึกษา ที่มีนักเรียนจำานวนไม่น้อยขับขี่

รถจักรยานยนต์มาเรียนหนังสือเช่นกัน

5. สื่อมวลชน กลุ่มสำาคัญที่จะสามารถสร้าง

ความตระหนัก เห็นความสำาคัญกับสังคมวงกว้าง 

ให้มองเห็นและพร้อมจะร่วมมือในการป้องกัน และ

ลดอุบัติเหตุ พร้อมร่วมมือในการสวมหมวกนิรภัย

แสวงห�คว�มร่วมมือ
เมื่อได้ผู้เล่นคนสำาคัญแล้ว การแสวงหาความ

ร่วมมือจงึเกดิข้ึน โดยใช้เครือข่ายทีม่อียูใ่นพืน้ทีร่่วม

ผลักดัน ด้วยการตั้งวงที่ไม่เป็นทางการ เพื่อพูดคุย

ทบทวนสถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่เป็นระยะ และ

มีความต่อเน่ือง การทำางานร่วมกับภาคีแต่ละกลุ่ม 

ก็จะใช้วิธีการที่แตกต่างออกไป 
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เริ่มจากกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่ มีการ

อบรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน 

พร้อมทัง้สนับสนนุหมวกนิรภัยใหค้นละ 2 ใบ สำาหรับ 

ผูขั้บข่ีและผูโ้ดยสาร (ดว้ยการหาแหลง่ทนุสนับสนุน

หมวกนิรภัยจากแหล่งอื่นๆ ด้วย) ในระยะแรกยังมี

ความขาดแคลนเนื่องจากประชาชนยังไม่เกิดความ

เข้าใจมากนัก แต่ในที่สุดก็สามารถได้จำานวนหมวก

นิรภัยครบตามจำานวนที่ต้องการ

การทำางานร่วมกับกลุ่ม “ผู้นำา” ในภาคต่างๆ 

ทั้งผู้นำาท้องถิ่น ใช้การนำาเอาผู้นำาที่ประชาชนใน

พื้นที่รู้จักเป็นอย่างดีมาเป็นพรีเซนเตอร์สวมหมวก

นิรภัยเพื่อทำาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แม้คนใน

ท้องที่จะรู้ดีว่ากลุ่มผู้นำาไม่ได้ขับข่ีรถจักรยานยนต์

แต่ภาพการรณรงค์ดังกล่าวก็เป็นสัญลักษณ์ที่

แสดงถึงแนวทางปฏิบัติที่จะต้องเป็นไปในทิศทาง

เดยีวกนัดว้ยความร่วมมอืจากผูน้ำาของประชาชนเอง 

นอกจากน้ันผูน้ำาทางศาสนากเ็ปน็สว่นสำาคญัในการ

ร่วมมือกับโครงการประชาสัมพันธ์ ทำาให้ผู้หญิง

มุสลิมที่ต้องสวมผ้าโพกศีรษะยังต้องสวมหมวก

นิรภัยทับอีกครั้ง 

ส่วนการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน

ต่างๆ การทำา MOU จะเป็นเครื่องมือสำาคัญในการ 

ช่วยสร้างความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ โดย

การดำาเนนิงานจะมกีารอบรมเพือ่ใหค้วามรู้ดว้ยการ 

ชมภาพยนตร์ทีแ่สดงใหเ้หน็ถึงผลกระทบและความ

รุนแรงของอบุตัเิหตทุีไ่มส่วมหมวกนิรภยั ซึง่ผลจาก

การดำาเนินการกบักลุม่หน่วยงานดงักลา่ว กลบัทำาให ้

เกิดความตื่นตัว และกลายเป็นกระแสวงกว้าง 

ในสังคมที่ตระหนักถึงการป้องกันอุบัติเหตุ ช่วยให้

เกิดมาตรการขององค์กรต่างๆ  ในการร่วมป้องกัน 

เช่น หากฝ่าฝืนกฎจะถูกตัดแต้มและส่งรายช่ือให้

องค์กรต่อไป

อีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นกำาลังสำาคัญในพื้นที่ คือ กลุ่ม

สื่อมวลชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจาก โอดี้ 

เอฟเอ็ม ในการประชาสัมพันธ์โครงการทุกช่องทาง 

ทัง้สือ่วทิย ุโปสเตอร์ การจดัเวทปีระชาสัมพนัธ์ต่างๆ 

โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

รณรงค์ก่อนบังคับ
บทเรียนที่เกิดข้ึนในอดีตทำาให้ได้รู้ว่า การจะ

บังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวจะเกิดแรงต้าน

จากสังคม การจะขับเคลื่อนให้ผู้คนยอมรับการ

ทำาตามกฎหมายจึงจะต้องทำาให้เห็นความสำาคัญ 

ตระหนกัถงึผลทีจ่ะเกดิข้ึนจากการทำาตามกฎหมาย

กอ่นจงึจะสามารถบงัคบัใช้กฎหมายไดอ้ยา่งเปน็จริง 

การแสวงหาความร่วมมอืทีเ่กดิข้ึนจงึดำาเนินการ 

รณรงค์กับทุกกลุ่มท่ีเป็น “ผู้เล่น” ท่ีสำาคัญอย่างต่อเน่ือง 

โดยมีระยะเวลาในการรณรงค์ 3 เดือน และกำาหนด

วัน D-Day คือหลังจากประชาสัมพันธ์ครบ 3 เดือน

แลว้จะมีการบงัคบัใช้กฎหมายจากผูขั้บข่ีและผูซ้อ้น

ท้ายที่ไม่สวมหมวกนิรภัยอย่างเข้มงวด การรณรงค์

ประชาสัมพันธ์จึงเกิดข้ึนอย่างเข้มข้นและต่อเน่ือง 

จนถงึจดุทีป่ระชาชน “พร้อม” การบงัคับใช้กฎหมาย

จึงเริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้น
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1
ผู้นำ�

ของจังหวัด

2
มอเตอร์ ไซค์

รับจ้�ง

3
สถ�น

ประกอบก�ร

4
สื่อมวลชน

5
สถ�นศึกษ�
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ผลจากการดำาเนินมาตรการรณรงค์ก่อนบังคับใช้ 

กฎหมาย “คนข่ีถูกจับปรับทุกราย คนซ้อนท้าย 

ปรับเป็นเวลาที่ไปชมภาพยนตร์แทน” ทำาให้เกิด

ความเช่ือใหม่ในวงกว้างต่อการดำาเนินมาตรการ

ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ โดยประชาชนได้มองเห็น

ความสำาคญัในการบงัคบัใช้ ว่าเปน็ความต้องการให ้

ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ 

และมองเห็นความยั่งยืนที่เกิดข้ึน จากการที่ยังคง 

พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเน่ือง แม้ว่า

ผู้ริเร่ิมขับเคลื่อนโครงการจะได้ย้ายออกจากพื้นที่

แล้วก็ตาม 

บทเรียนความสำาเร็จที่เกิดข้ึนก่อให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในการทำางานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ในพืน้ที ่ซึง่เปน็กำาลงัหลกัในโครงการน้ีเปน็อยา่งมาก 

ที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 

การบาดเจบ็ เสยีชีวติของประชาชนในพืน้ที ่และดใีจ 

ที่ประชาชนเข้าใจการทำางานของเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งเหล่าน้ีเป็น

ตัวอย่างของบทสะท้อนจากเจ้าหน้าที่ตำารวจที่

ปฏิบัติงาน11 

“ภาคภูมิใจ เพราะภูเก็ตเป็นเหมือนบ้านเกิด 

เร่ิมตั้งแต่ป่าตอง สมัยน้ันยังสวมหมวกนิรภัยน้อย 

พอเจ้าหน้าท่ีจราจรเร่ิมแก้ปัญหาจริงจัง ได้ทีมคุณหมอ 

วิวัฒน์และคุณอรชรหรือพี่นกเป็นตัวหลักในการ 

ประชุมถอดบทเ รียนการบั งคับใ ช้กฎหมาย 

หมวกนิรภัย ตำารวจภูธรภาค 8 ทำาใหท้มีงานเข้มแข็ง 

พอเราทำางานสนุก ตวัผูป้ฏบิตัเิองกไ็มรู้่สกึเดยีวดาย 

เพราะผู้การให้ความสำาคัญ และภาคีเครือข่ายให้

ความร่วมมือ ก็สนุกไปด้วย และโครงการนี้ลดการ

บาดเจ็บได้มาก พอเห็นที่อื่นรู้สึกแย่ ไม่อยากให้ 

เกิดข้ึน แต่ในเด็กยังสวมน้อย เลยเกิดความคิด

จะทำาตรงน้ีให้ได้ ในฐานะผู้ปฏิบัติโดยตรงจะจับ

เฉพาะผู้ที่ละเลย”

“ภูมิใจเพราะทำางานจราจรมาตั้งแต่สิบเอก 

รู้สึกดีที่มีผู้เสียชีวิตน้อยลงจากการไม่สวมหมวกฯ 

และรู้สึกดีมากในการแก้ไขปัญหากับ นพ.วิวัฒน์ 

และคณะทำางานฯ มายาวนาน”

“ดีใจกับภาค 8 เพราะได้อะไรจากภาค  8  โมเดล 

มาก ผมมัน่ใจ ไดร่้วมกับตำารวจ ตำารวจไดร่้วมกับภาคี

ซึง่สำาคญัมาก บางคร้ังตำารวจทำางานจะโดดเดีย่วไป 

กรณีไลน์กลุ่มที่สร้างขึ้นมา 7 จังหวัด และภาค 8 

ต้องการให้สื่อเข้ามาเกี่ยว เพื่อละลายพฤติกรรม

สื่อด้วย และเพื่อทราบว่าตำารวจทำาอะไร และสื่อจะ

ช่วยตำารวจได้อย่างไร ถือเป็นภาพบวกของตำารวจ

ที่เราควรนำาเสนอ”

 

11
 หน้า 27 บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย 100% กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและภูเก็ต
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“ภูมิใจ
เพราะทำางานจราจร

มาตั้งแต่สิบเอก 
รู้สึกดีที่มีผู้เสียชีวิต
น้อยลงจากการ
ไม่สวมหมวกฯ”
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บทสรุปส่งท้�ย
สรุปส่งท้ายด้วยเคล็ดลับการดำาเนินงานของคณะทำางานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ต 

โดยนายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ถึงบทเรียนการดำาเนินงานป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงการสวมหมวกนิรภัย 
และทุกปัญหาของจังหวัดภูเก็ตจะถูกคลี่คลายถ้าเริ่มต้นจาก
 

12
 หน้า 29 บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย 100% กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและภูเก็ต อ้างถึงวิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 

(ม.ป.ป.). บทสรุปเคล็ดลับการดำาเนินงาน. 

รวมถึงการบังคับใช้หมวกนิรภัยจนเกิดความสำาเร็จ 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดภูเก็ต  
ที่สามารถสร้างให้ เกิดพื้นที่ของการมีสัดส่วน
ของผู้สวมหมวกนิรภัยในสัดส่วนสูงรองจาก
กรุงเทพมหานคร (ซึ่งมีสัดส่วนของผู้สวมหมวก
นิรภัยสูงที่สุดในประเทศ) ทำาให้จำานวนผู้บาดเจ็บ 
ศีรษะมีแนวโน้มลดลงมาตลอด 3-5 ปี ทำาให้ 
มองเห็นว่าก้าวสำาคัญที่จะพาไปสู่ความสำาเร็จของ
การดำาเนินงานจะต้องประกอบด้วย

1. มีการ “ก่อตัว” ทีมงานสหสาขาวิชาชีพ เพื่อ
ประสานความร่วมมอื และเกิดการดำาเนินงานร่วมกัน 
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำาเนินงาน
ไดอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณ์ในการแกป้ญัหา และสร้าง
การเปล่ียนแปลงโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง หน่วยงาน 
ที่สามารถร่วมขับเคลื่อนในแต่ละพื้นที่ อาทิ ตำารวจ 
สาธารณสขุ บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
ภาคการศึกษา รวมถึงสื่อมวลชน

2. ใช้ข้อมูลเป็น “ฐาน” ในการทำางาน โดย
ข้อมูลสำาคัญที่จะต้องนำามาใช้ประกอบด้วย ข้อมูล
สถานการณ์และผลกระทบทีเ่กดิจากผูบ้าดเจบ็ และ
ผูเ้สยีชวีติ โดยจะตอ้งแยกแยะข้อมลูเปน็กลุม่ตา่งๆ 
ที่จะช่วยให้การสื่อสารกับกลุ่มต่างๆ เป็นไปได้
ง่ายดายขึ้น เช่น สื่อสารให้กับผู้บริหาร หน่วยงาน
ต้นสังกัด เพื่อสร้างความร่วมมือ และเกิดเจ้าภาพ
ในการขับเคลือ่น เช่น กรณีนักเรียนบาดเจบ็หรือเสยี
ชีวิต จะต้องแยกกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับโรงเรียน 
เพื่อสื่อสารตรงกับผู้บริหาร และครูในสถานศึกษา
เหล่านั้น

“เชื่อมข้อมูล เชื่อมเครือข่�ย 
สู่ก�รจัดก�รที่เข้มแข็ง”

ส่วนร่วม/สหสาขา - การทำางานภาคีเครือข่าย 
ในระยะเร่ิมต้น ต้ังต้นจากการชวนภาคีผู้เกี่ยวข้อง
กับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
ในจังหวัดมาประชุม และอาศัยกลยุทธ์ 5 ช. ในการ 
เชื่อมเครือข่ายสู่การจัดการที่เข้มแข็ง มีการประชุม 
อยา่งเปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการอยา่งสม่ำาเสมอ

สารสนเทศ/สุดเสี่ยง - ให้ตำารวจพื้นที่นำาเสนอ 
จุดเส่ียง โดยเฉพาะ ถอดบทเรียนการบังคับใช้กฎหมาย 
หมวกนิรภัยตำารวจภูธรภาค 8 จุดที่มีผู้เสียชีวิต 
รวมถึงการให้ข้อมูล Primary and Secondary Data 
จากแหล่งต่างๆ ในจังหวัดมาประกอบการหารือ  
วางแผนและกำ าหนดมาตรการ ในประ เด็ น 
ความเสี่ยงหลักอื่นๆ นอกเหนือจากจุดเสี่ยง 
เช่น การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ 
และการจัดการความเร็วเพื่อนำาไปสู่การบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง

สุดคุ้ม - ภาคีเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยทำา 
ได้ทันทีไม่ต้องพึ่งงบประมาณส่วนกลาง

การลงมื อทำ าและป้ อน ข้อมู ลกลับ ให้ แก่ 
คณะทำางาน ทำาให้เครือข่ายเห็นผลลัพธ์และเกิด
เป้าหมายร่วมตลอดเวลา ไม่เฉพาะแต่เมื่อสิ้นสุด
โครงการ12

ก้�วสู่คว�มสำ�เร็จในก�รขับเคลื่อน...
เพื่อบังคับใช้หมวกนิรภัย 100%

บทเรียนที่ เ กิดข้ึนทั้งจากแนวคิดการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน หรือ BBS  
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บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%



3. การใช้แนวคดิ ทฤษฎตีา่งๆ เพือ่หาแนวทาง
สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน การใช้แนวคิด
ทฤษฎี Social Determinants of Health ร่วมกับ 
หลักคิด 6 Sources for Influencer ที่เน้นการ
เปลี่ยนแปลง “พฤติกรรมของปัจเจก” โดยอาศัย
การปรับเปลีย่นสิง่แวดลอ้มเพือ่สร้างกลไกทางสงัคม 
ใหเ้กดิการบงัคบัใช้กฎหมาย หรือแนวคดิ Behaviour 
Based Safety for “SAFETY CULTURE” (BBS) ซึ่ง
เน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดข้ึนที่
ระดบัปจัเจก จากแนวคดิเหลา่น้ี จงึเกิดเปน็แนวทาง
ในการทำางานที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

3.1  การสร้างมาตรการทางสังคมผ่านกลไก
ด้านการปกครอง โดยอาศัยศูนย์อำานวยความ
ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.จังหวัด-ศปถ.อำาเภอ/
ท้องถิ่น) ลงไปถึงระดับกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก
เทศมนตรี นายก อบต. เพื่อให้เป็น “แบบอย่าง” 
และป้องกันแรงต้านที่จะเกิดจากประชาชนว่าเป็น 
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม (ป้องกันการ
มองว่าไม่ยอมบังคับใช้กับผู้บริหาร) ซึ่งเป็นจุดอ่อน 
ในการบังคับใช้กฎหมาย

3.2  การสร้างมาตรการทางสังคมผ่านกลไก
หน่วยงาน องคก์ร เพือ่เกิดเปน็มาตรการองคก์รสวม 
หมวกนิรภัย 100% เพ่ือเป็นมาตรการในการกำากับบุคลากร 
ในหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยสร้างพฤติกรรมที่คุ้นเคย 
จนเกิดเป็นนิสัย ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนได้

3.3  การปรับเปลีย่นทา่ท ีทศันคตขิองเจ้าหน้าที ่
ในการสร้างวัฒนธรรม โดยใช้การสื่อสารเชิงบวก
เพื่อสร้างทัศนคติใหม่ต่อการสวมหมวกนิรภัย และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน

4. การบังคับใช้กฎหมายตามแนวคิดที่จะเกิด
ผลต่อการป้องปราม (Deterrence effect) คือให้
ผู้กระทำาความผิดรับรู้ว่ามีโอกาสที่จะถูกตรวจพบ
ตลอด (ต่อเนื่อง สม่ำาเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติ) ร่วมกับ

การมีข้อมลูความผดิซ้ำา และบทลงโทษทีแ่รง เพือ่ให้
ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยเห็นว่า “ไม่คุ้ม” ถ้าถูกจับ

ก้�วสำ�คัญสู่ก�รขับเคลื่อนภ�พใหญ่
ภาพใหญ่ของการขับเคลื่อนในเร่ืองน้ีมีทั้งใน

ระดับพื้นที่ และขับเคลื่อนจากส่วนกลาง โดย
สามารถทำาได้ ดังนี้

1. ระดับพื้นที่ เช่น ในพื้นที่ตำารวจภูธรภาค 8  
มีแนวทางการขับเคลื่อนคือ

•  กำาหนดเรื่องหมวกนิรภัย 100% เป็นนโยบาย 
พร้อมทั้ งขยายบทเ รียนที่ เ กิด ข้ึนจากจังหวัด
นครศรีธรรมราชและภเูกต็ ใหค้รอบคลมุทกุจงัหวดั
ของภาค 8

• มีการกำากับ ติดตาม และรายงานผล 
การดำาเนินงานทุกไตรมาส ทั้งข้อมูลสัดส่วน 
การสวมหมวกนิรภัยที่เพิ่มข้ึน และจำานวนผู้ใช้ 
รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บศีรษะหรือเสียชีวิต
ลดลง

2. ส่วนกลาง ได้แก่ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำารวจ สภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ มีแนวทาง
ขับเคลื่อน คือ

• กำาหนดเร่ืองหมวกนิรภัย 100% เป็นวาระ
สำาคัญ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 
ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล

• นำาบทเรียนที่ได้จากการสัมมนา เผยแพร่
ให้กับตำารวจภูธรภาคและตำารวจภูธรจังหวัดอื่นๆ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงาน

• มีการกำากับติดตามผลการดำาเ นินงาน  
พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมาธิการการ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำารวจ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรัฐบาลต่อไป

ข้อมูลประกอบ :
1. การสัมมนาเรื่อง “แนวทางดำาเนินการให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561  
 โรงแรมกะตะบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
2. การสมัมนาเร่ือง “การจดัการพฤติกรรมเสีย่งเพือ่สร้างความปลอดภัยทางถนน” ในวันที ่20 มนีาคม 2562 โรงแรมรามาการ์เดน้ส ์กรุงเทพมหานคร
3. บทเรียนความสำาเร็จการบังคับใช้หมวกนิรภัย 100% จังหวัดภูเก็ต
4. บทเรียนความสำาเร็จการบังคับใช้หมวกนิรภัย 100% จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. บทสัมภาษณ์ พ.ต.ท. ปองพล เอี่ยมวิจารณ์
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บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%






