บทเรียนการสงเสริม
และบังคับใช
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

คำ�นำ�

จากสถานการณ์ปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศไทยทีม่ จี �ำ นวนครัง้
การเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน การบาดเจ็บและเสียชีวติ จำ�นวนมาก ข้อมูล
3 ฐาน (มรณบัตร ประกันภัย ตำ�รวจ) พบว่า ยอดรวมผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยปีละ 21,988 ราย (เฉลี่ยข้อมูล ปี พ.ศ.
2554-2559) โดยเฉพาะผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่มีการ
เสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 73 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบาดเจ็บศีรษะ
สอดคล้องกับข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance)
ของกระทรวงสาธารณสุขที่ระบุว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิต
มีการสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 10-14 เท่านั้น
ในขณะที่ภาพรวมการสวมหมวกนิรภัยทั่วประเทศที่สำ�รวจโดย
มูลนิธไิ ทยโรดส์พบว่า ค่าเฉลีย่ การสวมหมวกนิรภัยทัง้ ผูข้ บั ขีแ่ ละผูซ้ อ้ น
รถจักรยานยนต์อยู่ที่ร้อยละ 43 จังหวัดที่มีอัตราการสวมหมวกนิรภัย
สูงสุดคือ กรุงเทพมหานคร ส่วนในพื้นที่ตำ�รวจภูธรภาค 8 ซึ่งประกอบ
ด้วยจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่
และภูเก็ต พบว่า มีสัดส่วนการสวมหมวกนิรภัยสูงกว่าพื้นที่ตำ�รวจ
ภูธรภาคอื่นๆ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (ร้อยละ 60) และจังหวัด
นครศรีธรรมราช (ร้อยละ 56)
เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ หมวกนิรภัยช่วยลดความรุนแรงในการบาดเจ็บ
ศีรษะได้ถึงร้อยละ 72 และลดการเสียชีวิตร้อยละ 40 (ข้อมูลองค์การ
อนามัยโลก) ดังนัน้ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุตธิ รรม
และกิจการตำ�รวจ ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาและติดตามการ
ดำ�เนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมายของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ จึง
ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสวม
หมวกนิรภัย 100% เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่ม
รถจักรยานยนต์ จึงได้ร่วมกับกองบัญชาการศึกษา ตำ�รวจภูธรภาค 8
และศูนย์วชิ าการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) จัดสัมมนาเรือ่ ง
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บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%
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"แนวทางดำ�เนินการให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัย
ในการขับขีร่ ถจักรยานยนต์" ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โรงแรมกะตะบีช
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมุ่งหวังว่าบทเรียนที่ได้จากการ
จัดงานสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นข้อเสนอและแนวทางสำ�หรับการบังคับ
ใช้กฎหมายให้กับตำ�รวจภูธรภาคอื่นๆ ต่อไป
นอกจากนี้ทางศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนยังได้
ดำ�เนินการจัดการสัมมนาเพื่อสร้างการเรียนรู้ในเรื่อง "การจัดการ
พฤติกรรมเสี่ยงเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน" เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน พร้อมทั้งการ
สัมภาษณ์ พ.ต.ท. ปองพล เอี่ยมวิจารณ์ ถึงเครื่องมือในการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ซึ่งท่านได้มีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้การสร้างวัฒนธรรมนี้จากหลากหลายประเทศ และได้บอกเล่า
ถึงวิธกี ารทีป่ ระเทศเหล่านัน้ ได้ใช้ในการสร้างให้เกิดวินยั จราจรทีไ่ ด้ผล
นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาบทเรียนความสำ�เร็จในการบังคับใช้กฎหมาย
เรือ่ งหมวกนิรภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดภูเก็ต เพือ่ ให้ได้
บทเรียนที่หลากหลายที่สามารถนำ�ไปเป็นแนวทางในการสร้างให้เกิด
ความปลอดภัยบนท้องถนน
หวั งเป็ นอย่างยิ่งว่าหนังสือ บทเรียนการส่งเสริมและบังคับ ใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100% เล่มนี้ ซึง่ เป็นการนำ�บทสรุปจากการสัมมนา
ดังกล่าว บทสัมภาษณ์ รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม มารวบรวม
และเรียบเรียงเพื่อให้เกิดบทเรียนที่สร้างความเข้าใจได้ง่าย มองเห็น
แนวทางในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในเล่มนี้จะเป็นสื่อกลาง
ในการสร้างความเข้าใจ และขยายบทเรียนเพื่อสร้างพื้นที่ของการ
ส่งเสริมและบังคับใช้หมวกนิรภัย 100% เพื่อสร้างความปลอดภัย
บนท้องถนนให้เกิดขึ้นได้จริง
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำ�รวจ
และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย 100%
จัดทำ�โดย
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)
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มอเตอร์ ไซค์ครองแชมป์
ความเสี่ยงบนท้องถนน

8

หากนึกภาพการขับขี่มอเตอร์ไซค์บนท้องถนน
ในเมืองใดเมืองหนึ่งในประเทศไทย เราจะต้อง
พบเจอกับความเสีย่ งในเรือ่ งอะไรบ้าง ภาพทีม่ องเห็น
คงเป็ น การจราจรที่ วุ่ น วาย ติ ด ขั ด พร้ อ มกั บ
มอเตอร์ไซค์ที่เตรียมจะฝ่าไปทุกที่ทุกเวลา โดยไม่
ใส่ใจกฎจราจร หรือความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้โดยสารเท่ากับการจะไปให้ได้เร็วที่สุด ภาพที่เห็น
จนเจนตาคือ ภาพมอเตอร์ไซค์ที่รีบบิดหนีสัญญาณ
ไฟแดงโดยไม่ ส นใจรถที่ ขั บ มาจากอี ก ฝั่ ง หนึ่ ง
การขับขีส่ วนเลน การขับขีฉ่ วัดเฉวียนตัดหน้าแซงซ้าย
และอีกมากมายที่ทำ�ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่าย และ
บ่อยมากที่สุด มอเตอร์ไซค์จึงเป็นสาเหตุต้นๆ ของ
การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่สร้างความเสียหาย
ทั้งการบาดเจ็บและเสียชีวิต
เรื่องที่น่าตกใจคือ ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทย
มีจ�ำ นวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุบนท้องถนนมากถึง
22,491 ราย1 โดยพบว่าร้อยละ 74 ของการเสียชีวิต
เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์2 และข้อมูลจากกรมการ
ขนส่ง3 พบว่าในปี 2561 นั้น อุบัติเหตุจราจรทางบก
ที่เกิดขึ้นอันดับหนึ่งคือ รถมอเตอร์ไซค์ มีจำ�นวน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากถึง 37,859 ครั้ง จากจำ�นวน
อุบัติเหตุทั้งสิ้น 99,908 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ
37.89 ซึ่งเป็นจำ�นวนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับรถ
ประเภทอื่น
1
2
3

จากการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลก อ้างอิงจาก Global Status Report Safety 2018 หน้า 245
https://workpointnews.com/2018/12/20/who-ชี้ไทยตายจากอุบัติเหตุ/
ที่มา : file:///C:/Users/unjij/Downloads/statreport18.pdf

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

หมวกนิรภัย อุปกรณ์ลดการบาดเจ็บที่ผู้คนละเลย

แม้ว่ามอเตอร์ไซค์จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดในบรรดายานพาหนะบนท้องถนน
และหมวกนิรภัยจะเป็นเครื่องมือป้องกัน หรือลดการบาดเจ็บขั้นรุนแรงที่สำ�คัญของผู้ขับขี่ก็ตาม แต่คนไทย
ส่วนใหญ่ยงั คงละเลยการสวมหมวกนิรภัย โดยข้อมูลจากมูลนิธไิ ทยโรดส์ และสถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศ
ของเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) ภายใต้การสนับสนุน
ของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี 2561 พบว่า อัตราการสวมหมวกนิรภัย
ของทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีเพียงร้อยละ 45 โดยในจำ�นวนนี้เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 52 ส่วนผู้โดยสารมีจำ�นวน
ร้อยละ 22 และเมื่อดูสัดส่วนของผู้สวมหมวกนิรภัยจำ�แนกตามอายุ พบว่าเป็นผู้ใหญ่จำ�นวนร้อยละ 48
เด็กเพียงร้อยละ 9 และวัยรุ่นร้อยละ 224 (ในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุจาก
มอเตอร์ไซค์มากที่สุด และส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย5)

เด็ก

ผู้ ใหญ่
ร้อยละ

48

ร้อยละ

9

สัดส่วนของ
ผู้สวมหมวกนิรภัย

วัยรุ่น
ร้อยละ

22

9

วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เป็นกลุ่มที่
เกิดอุบัติเหตุจากมอเตอร์ ไซค์มากที่สุด
และส่วนใหญ่ ไม่สวมหมวกนิรภัย
4
5 trso.thairoads.org/statistic/helmet

https://www.thaihealth.or.th/Content/34742-มอเตอร์ไซค์%20ตัวการเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน%20อันดับ%201%20.html
บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

ทำ�ไมจึงไม่สวมหมวกนิรภัย

ผลจากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผขู้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสารจักรยานยนต์ทไี่ ม่สวมหมวกนิรภัยจำ�นวน 77.334
จาก 73 จังหวัดทั่วประเทศในปี 2553 พบว่าเหตุผล 10 ข้อของการไม่สวมหมวกนิรภัย6 คือ

64%

เห็นว่าขี่มอเตอร์ ไซค์
ไปใกล้ๆ แค่นี้เอง

37%

เห็นว่าไม่ ได้ขับขี่ออกถนนใหญ่
ไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยก็ได้

ซึ่งความเชื่อทั้งสองนี้เป็นความเชื่อที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมาก เพราะความจริงคือ

75% ของจุดเกิดเหตุห่างจากบ้านไม่เกิน 5 กิโลเมตร7

29
%
ให้เหตุผลว่าเร่งรีบ

เลยเอาหมวกมาใส่ ไม่ทัน

10
%
ไม่มีที่เก็บ

10

21
%
เห็นว่าร้อน อึดอัด

สวมแล้วไม่สบาย สกปรก

7%

8%

เห็นว่าบริเวณที่ขี่ ไป
ไม่มีตำ�รวจ

พกพาลำ�บาก กลัวหาย

บอกว่าไม่มี
หมวกนิรภัย

13
%
กลัวผมเสียทรง

6%

คิดว่าโอกาส
ในการเกิดอุบัติเหตุมีน้อย

4%

ตอบว่าผู้ที่นั่งมาด้วย
ไม่ต้องสวม

ทำ�ให้เห็นว่า ความคิด ทัศนคติของผู้ใช้จักรยานยนต์ยังมีความเข้าใจที่ผิดในเรื่อง
การสวมหมวกนิรภัยอยูม่ าก เนือ่ งจากหมวกนิรภัยมีเพือ่ ป้องกัน หรือช่วยลดความรุนแรง
ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ใส่เนื่องจากมีกฎหมายบังคับ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ผู้ใช้จักรยานยนต์จึงเป็นแนวทางที่ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืนได้

6
https://www.facebook.com/notes/bangsaen/ทำ�ไมจึงไม่สวมหมวกกันน็อก-/465233136852940/?_rdc=2&_rdr
7

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

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

ทำ�ไมการบังคับใช้หมวกนิรภัยจึงไม่ค่อยได้ผล

การจะบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยให้ได้ผลนั้น การทำ�ความเข้าใจถึงสภาพการณ์ และพฤติกรรม
มุมมองของผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ตอ่ การสวมหมวกนิรภัยเป็นเรือ่ งสำ�คัญทีช่ ว่ ยให้เห็นปรากฏการณ์ทชี่ ดั เจน
มากยิ่งขึ้น โดยการใช้แนวคิดเรื่องความเสี่ยงทางสังคมเข้ามาช่วยวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญ หรืออุปสรรค
ต่อการสร้างพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้น
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ความเสี่ยงทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้าง
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยประกอบด้วย
1. สภาพแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบัน ความ
เร่งรีบในวิถชี วี ติ การทำ�งานแข่งกับเวลา ทำ�ให้ผขู้ บั ขี่
หรื อ ผู้ โ ดยสารจั ก รยานยนต์ ม องข้ า มเรื่ อ งความ
ปลอดภัย แต่ให้ความสำ�คัญกับความรวดเร็วใน
การเดินทาง ดังนั้นแม้ว่าจะตระหนักในเรื่องหมวก
นิรภัย แต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเร่งรีบ หมวกนิรภัย
จึงเหลือความสำ�คัญเพียงนิดเดียวจนกลายเป็น
ไม่จำ�เป็นก็ได้
2. ทัศนคติ ความคาดหวังของคนในสังคม
มุมมองที่เกี่ยวข้องที่ถือเป็นความเสี่ยงทางสังคม
มี 2 เรื่องหลักคือ มุมมองต่อการสวมหมวกนิรภัย
และมุมมองต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
• มุมมองต่อการสวมหมวกนิรภัยนั้น มีผล
ให้เกิดความเสี่ยงหลายประการ ทั้งการเชื่อว่าขับขี่

ในชุ ม ชน หรื อ ไม่ ไ ด้ ไ ปถนนใหญ่ ไ ม่ จำ � เป็ น ต้ อ ง
สวมหมวกฯ มุมมองต่อการสวมหมวกนิรภัยว่าเป็น
เพียงการบังคับใช้ตามกฎหมายแต่ไม่ได้มองเห็น
ความปลอดภัยทีจ่ ะเกิดขึน้ หรือแม้แต่การสวมหมวกฯ
ทำ�ให้ผมเสียทรง เหล่านี้เป็นทัศนคติที่เป็นอุปสรรค
อย่างยิง่ ต่อการสร้างพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
• มุ ม มองต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่
ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มุมมองของประชาชนที่มีต่อ
เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจในการบังคับใช้หมวกนัน้ หลายส่วน
เป็นมุมมองเชิงลบ เช่น การตั้งด่านเพื่อจับ ปรับ
มากกว่าการดู แ ล ตั ก เตื อ นเพื่ อ ความปลอดภั ย
ไม่ ไ ด้ ทำ � ด้ ว ยความห่ ว งใยประชาชน ทำ � ให้ เ กิ ด
การต่อต้านที่ตำ�รวจจะต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น
การด่าทอ การถ่ายภาพประจาน หรือการทำ�ร้าย
ร่างกาย เหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่ทำ�ให้การบังคับ
ใช้หมวกนิรภัยไม่เป็นผล การสวมหมวกนิรภัย
บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%
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จึงเป็นไปเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่
การตระหนักในความสำ�คัญของหมวกนิรภัยต่อชีวติ
ของตนเองไม่เกิด การสวมหมวกฯ จึงเป็นไปเพือ่ กัน
ตำ�รวจจับเท่านั้น
• นอกจากนีม้ มุ มองต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
ก็มีส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการเกิดพฤติกรรมการ
สวมหมวกเช่นกัน โดยเฉพาะการให้น้ำ�หนักกับ
บทบาทของการจับกุมผูก้ ระทำ�ความผิดทางกฎหมาย
ซึ่ ง ผู้ ไ ม่ ส วมหมวกนิ ร ภั ย ก็ เ ป็ น หนึ่ ง ในผู้ ก ระทำ �
ความผิด ดังนั้นบทบาทของเจ้าหน้าที่จึงเป็นการ
จับกุม หรือบังคับให้เกิดพฤติกรรมเหล่านัน้ ซึง่ ไม่ได้
สร้างให้เกิดจิตสำ�นึกต่อความปลอดภัยที่บุคคล
จะลุกขึน้ มาทำ�พฤติกรรมนัน้ ด้วยตนเอง การเปลีย่ น
พฤติกรรมจึงยังเป็นเรื่องยากอยู่
3. การสื่อสารสาธารณะหรือการรับรู้ข่าวสาร
โดยการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องหมวกนิรภัย
ที่เกิดขึ้นยังไม่มีความถี่มากพอที่จะทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง หรือสร้างความตระหนักจนเปลี่ยน

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

พฤติกรรมด้วยตนเอง ต่างจากการรณรงค์เรือ่ งเหล้า
ในช่วงเทศกาลที่มีความถี่มากพอ และมองเห็น
รูปธรรมของความสูญเสียที่เกิดขึน้ ในขณะเดียวกัน
การสื่อ สารที่เกิด ขึ้นมากกลับ เป็นการสื่อสารถึง
ภาพลักษณ์ของการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย
ของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ซึ่งถูกมองว่าเป็นไปเพื่อการ
จับกุมมากกว่าการดูแล จึงทำ�ให้การใส่หมวกฯ
เป็นไปเพื่อไม่ให้ตำ�รวจจับ ไม่ได้เกิดด้วยตนเอง
จึงต้องจับปรับกันต่อไป
ปัจจัยทัง้ 3 เรือ่ งนี้ จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญทีส่ ง่ ผลให้
การบังคับใช้กฎหมายการสวมหมวกนิรภัยไม่เกิด
ผลเท่าไรนัก เนื่องจากการจะสร้างหรือเปลี่ยน
พฤติ ก รรมใหม่ นั้ น ไม่ ไ ด้ ม าจากการบั ง คั บ เพี ย ง
อย่างเดียว การบังคับอาจจะสร้างให้เกิดความคุน้ เคย
ในการทำ � พฤติ ก รรมเท่ า นั้ น แต่ ก ารจะเปลี่ ย น
พฤติ ก รรมจะต้ อ งเปลี่ ย นที่ ค วามเชื่ อ ในการทำ �
พฤติกรรมนั้นว่ามีคุณค่าต่อตนเอง ทำ�แล้วเกิด
ประโยชน์กับตนเอง

การบังคับใช้ ให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน
การดำ�เนินงานในเรือ่ งการบังคับใช้หมวกนิรภัย
ที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจนั้นเป็นไปในลักษณะ
ของการบังคับให้ทำ�ตามข้อกฎหมาย เป็นลักษณะ
ของการบังคับให้ทำ�พฤติกรรมนั้น ซึ่งไม่ได้สร้าง
ให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน แต่เปลี่ยน
เพราะกลัวถูกจับ ถูกปรับเป็นเรือ่ งหลัก ดังนัน้ การจะ
ทำ�ให้เกิดการบังคับใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ยั่งยืนจึงต้องไม่ใช้แค่การบังคับทำ�ตามกฎหมาย
เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แนวคิดเรื่อง “การกำ�จัด
พฤติกรรมเสีย่ ง เพือ่ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
(BBS)” จะเป็ น แนวคิ ด สำ � คั ญ ในการสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้
แนวคิด BBS - การกำ�จัดความเสี่ยง
เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
อย่างยั่งยืน (BBS: Behavior
Based Safety for
“SAFETY CULTURE”)

BBS เป็ น แนวคิ ด เรื่ อ งการกำ � จั ด พฤติ ก รรม
ความเสี่ยงเชิงบวก โดย อาจารย์วีระ ซื่อสุวรรณ
เป็ น แนวทางการดำ � เนิ นงานในลัก ษณะของการ
แก้ ไ ขพฤติ ก รรมของคนที่ เ ป็ น ฐานของการเกิ ด
อุบตั เิ หตุซงึ่ พบเจอได้บอ่ ย และแก้ไขได้โดยไม่ตอ้ งรอ
โดยมองการแก้ไขพฤติกรรมเหล่านัน้ ว่าจะต้องเปลีย่ น
จากการสร้างจิตสำ�นึก หรือความตระหนักด้วย
ตนเอง จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างถาวร BBS
จึงเป็นการบังคับเชิงบวกเพื่อสร้างนิสัยปลอดภัย
จนกลายเป็นวัฒนธรรมปลอดภัย

การบังคับเชิงบวกจะเกิดขึ้นได้ ต้องเข้าใจถึง
วงจรของการจะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของคนก่อน
โดยการกระทำ�อะไรบางอย่างจนเป็นนิสยั นัน้ จะต้อง
เกิดจากการมีข้อมูล หรือมีความรู้อะไรบางอย่าง
ทีม่ าทำ�ให้เกิดทัศนคติมมุ มองต่อเรือ่ งนัน้ และแสดง
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติออกไป และเมื่อคนใน
สังคมมีการแสดงพฤติกรรมนั้นอย่างกว้างขวาง
จะสามารถเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับในสังคม
การสวมหมวกนิรภัยก็เช่นกัน หากประชาชนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ หรือข้อมูลที่ถูกต้อง ก็จะมี
มุมมอง ทัศนคติต่อการสวมหมวกนิรภัยว่าเป็นการ
สร้ า งความปลอดภั ย ให้ กั บ ตนเองมากกว่ า การ
ทำ�ตามกฎหมายเท่านัน้ ซึง่ หากสามารถเปลีย่ นแปลง
กับคนวงกว้างก็จะสามารถเกิดวัฒนธรรมการสวม
หมวกนิรภัยโดยไม่ต้องใช้กฎหมายบังคับได้
แต่อย่างไรก็ดี การจะมีความรู้ หรือหาความรู้
ในเรื่องนั้นๆ ได้ จะต้องขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นได้สร้าง
ความตระหนั ก จนบุ ค คลต้ อ งการที่ จ ะหาข้ อ มู ล
ความรู้ที่ถูกต้องจนเกิดทัศนคติ และขับออกมาเป็น
พฤติกรรมหรือไม่ ดังนัน้ การจะสร้างความตระหนัก
ให้กับบุคคลจึงเป็นแนวคิดของ BBS ในการบังคับ
เชิงบวก ซึ่งบทบาทสำ�คัญของการบังคับเชิงบวก
คือ การชี้ให้เห็นข้อดี ข้อเสีย เพื่อกระตุกความคิด
สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้น ดังนั้นเป้าหมายของ
การบังคับเชิงบวกก็คือ การทำ�ให้เห็นว่าผู้บังคับ
มีความเป็นห่วง

13

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

ตารางการเปรียบเทียบระหว่างวิธีการบังคับเชิงลบ (แบบเดิม)
และการบังคับเชิงบวก
วิธี

ตัวอย่าง

ข้อดี

ข้อเสีย

การบังคับเชิงลบ

“ต้องเสียค่าปรับแล้ว
ตามกฎครับ”

ได้ผลเร็ว

โกรธ เกลียด แอบด่า
ระยะยาวไม่ ได้ผล

การบังคับเชิงบวก

“ต้องพูด ต้องบอก
เตือนเพราะเป็นห่วงนะ”

ได้ผลระยะยาว
หากทำ�ต่อเนื่อง

ต้องทำ�พร้อมกัน

BBS
บังคับเชิงบวกอย่างไร

14

แนวทางการนำ�กระบวนการ BBS ไปปรับใช้นั้น
มีกระบวนการคือ
1. ปรับมุมมอง ให้มองโลกเชิงบวก ไม่มองผู้
ไม่สวมหมวกนิรภัยในเชิงลบ หรือมองเห็นความ
ผิดของเขาก่อน แต่ให้มองว่าเขาอาจมีความจำ�เป็น
อะไรบางอย่างที่ทำ�ให้ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมา
2. ปรับใจ ปรับใจจากเดิมทีค่ นุ้ ชินกับการจับกุม
ผู้กระทำ�ผิด และจะต้องปรับ ให้เปลี่ยนเป็นการ
ปรับใจให้เห็นว่า เป้าหมายหลักของเราคือ “การ
ไปช่วยคน”
3. ปรั บ การสื่ อ สาร การสื่อ สารที่เกิดขึ้นกับ
ผูไ้ ม่สวมหมวกนิรภัย จะต้องใช้การสือ่ สารเชิงบวกที่
แสดงถึงความห่วงใยในการตักเตือน โดยมีเคล็ดลับ
ในการสื่อสารดังนี้
1. สร้ า งความคุ้ น เคย หรือ ถ้าเป็นคน
		 รู้จักกันจะยิ่งได้ผล
2. แสดงความหวังดี ห่วงใยที่จริงใจ
3. อย่านาน อย่ามากเกินไป
4. อย่าคาดหวังว่าเขาจะทำ�ตามทันที

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

How To
สื่อสารตามแนวทาง
BBS ให้เกิดผล คือ
1
ชี้แจงให้ผู้ ไม่สวม
หมวกนิรภัย
เข้าใจว่าทำ�ไม
จึงเรียกเขามา
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บอกเล่าว่า
เกิดอะไรขึ้น
เพื่อให้เขามองเห็น
เหตุการณ์
ที่เป็นไป
ตักเตือน
พร้อมบอกถึง
ความห่วงใยที่มี
จึงทำ�ให้เกิด
การตักเตือน
อย่าเพิ่ง
คาดหวังว่า
เขาจะเปลี่ยน
ทันที

3

4

นอกจากนี้ พ.ต.ท. ปองพล เอี่ยมวิจารณ์ ได้
เสนอแนะแนวทางการบังคับเชิงบวกตามแนวทาง
ของสหรัฐอเมริกาดังนี้
1. การสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นเมื่อแรกเข้า
ดำ�เนินการ โดยจะต้องใช้ภาษาท่าทาง หรือภาษากาย
ทีเ่ ป็นมิตร ยิม้ แย้ม และไม่มที า่ ทีคกุ คาม โดยจะต้อง
ดำ�เนินการสร้างมิตรภาพให้เกิดขึน้ ภายใน 7 นาทีแรก
ของการพูดคุย

2. เริ่ ม สื่ อ สารด้ ว ยการทวนให้ ผู้ ก ระทำ � ผิ ด
ยอมรับว่าตนเองได้กระทำ�ความผิด เช่น รู้หรือไม่
ว่ามีกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย การไม่สวมหมวก
นิรภัยนั้นเป็นการทำ�ผิดกฎหมาย
3. ชี้แจงถึงความห่วงใยที่มี สาเหตุของการ
เรียกตักเตือนเนื่องจากเป็นห่วง

ตัวอย่างของการสื่อสาร
โดยกระบวนการ BBS
15

นี่คุณสมศักดิ์
ทำ�ไมคุณไม่ ใช้
เข็มขัดนิรภัยล่ะ

ทำ�งานบนที่สูง
มันอันตราย
ผมเป็นห่วงคุณนะ

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

ทำ�ไมคุณ
แบกมาทีเดียว
ขนาดนี้
วางก่อนเถอะ
รู้ไหมมันมีอันตราย
อย่างไรบ้าง
ฉันเป็นห่วงเท้า
และหลังของคุณนะ
16

คุณวิชิต ฝากชม
คุณสมจิตรหน่อยนะ
ผมสังเกตว่า
เธอทำ�งาน
ตามขั้นตอนเสมอ

ขอบคุณนะ

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

ได้ครับ
ผมจะบอกให้

ก่อนออกรถทุกครั้ง
ช่วยบอกผู้โดยสารทุกคน
ให้คาดเข็มขัดด้วย

เขาไม่เชื่อไม่เป็นไร
แค่พูดบอกก็พอ

ได้ครับ
แต่ถ้าเขาไม่เชื่อทำ�ไง

ครับ
ผมจะลองทำ�ดู
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หัวใจสำ�คัญในการใช้กระบวนการ BBS ให้ ได้ผล
1. ทำ�ทีละเรือ่ ง เพียงเรื่องเดียว เช่น เรื่องหมวก
นิรภัยเพียงเรือ่ งเดียวจนเป็นนิสยั และสร้างวัฒนธรรม
การสวมหมวกนิรภัยก่อนจึงทำ�เรื่องอื่นต่อไป
2. ทุกคนทำ�เหมือนกันทัง้ หน่วยงาน หากจะใช้
วิธีการ BBS จะต้องใช้วิธีการเดียวกันนี้ทั้งหน่วยงาน
เพือ่ ให้สามารถเปลีย่ นพฤติกรรมได้จริง เช่น สมจิตร
ไม่สวมหมวกนิรภัยในวันนี้ และพบตำ�รวจ 5 คน
ซึ่งเตือนเหมือนกัน ด้วยแนวทางเดียวกัน สมจิตร

ต้องเริม่ คิดว่าการกระทำ�ของตนไม่ดจี ริง เริม่ คิดทีจ่ ะ
เปลี่ยนแปลง
3. ชวนผู้ท่ีถูกเตือนเข้ามาเป็นพวกเดียวกับเรา
เช่น “สมจิตร ถ้าเจอใครทีไ่ ม่ใส ห่ มวกนิรภัยก็อย่าลืม
เตือนเขาด้วยนะ”
4. การสือ่ สารทีเ่ กิดขึน้ จะต้องทำ�ให้เขาเห็นว่าเรา
เข้าไปในใจเขา เป็นห่วงเป็นใยเขา

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

บทบาทใหม่
เป็นมิตรกับประชาชน
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บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

เมื่อตำ�รวจซึ่งมีหน้าที่ดูแลประชาชนเกิดความ
อุ่นใจ พร้อมกำ�กับให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ซึ่ง
ทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่อย่าง
ปลอดภัย ดังนัน้ บทบาทของตำ�รวจจึงไม่จ�ำ เป็นต้อง
จับกุมเพียงอย่างเดียว แต่เป้าหมายคือ การดูแลให้
ประชาชนเกิดความเป็นอยูท่ สี่ งบสุข ปลอดภัย และ
การสวมหมวกนิรภัยก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น ที่ผ่าน
มาการบังคับเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำ�ให้คนเปลี่ยน
พฤติกรรมได้อย่างถาวร และงานของตำ�รวจก็ไม่
จบสิน้ ด้วยเหตุท�ำ เพราะไม่ให้ต�ำ รวจจับ แต่ไม่ได้ท�ำ
เพราะตระหนักว่าเรือ่ งนีส้ �ำ คัญหรือดีจริง พฤติกรรม
จึงเกิดซ้�ำ ๆ ให้ต�ำ รวจต้องทำ�งานอย่างไม่หยุดหย่อน
แต่แนวคิด BBS ทำ�ให้มองเห็นว่าบทบาทของตำ�รวจ
สามารถบังคับใช้เพื่อให้เกิดการสวมหมวกนิรภัย
ด้วยท่าทีใหม่ทเี่ ป็นมิตร พร้อมเป็นเพือ่ นทีค่ อยเตือน
ด้วยความเป็นห่วงได้ และการชี้ให้เห็นผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น ด้วยความหวังดีนี้จะสามารถสร้างความ
ตระหนักให้เกิดขึ้นได้ การเปลี่ยนท่าทีสู่การเป็น
เพือ่ น เป็นมิตร สามารถทำ�ได้งา่ ยๆ ด้วยกระบวนการ
ดังนี้

7 นาทีแห่งมิตรภาพ
เมื่อพบผู้กระทำ�ผิด ใช้ 7 นาทีแรกของการเข้า
ไปพูดคุยให้คุ้มค่า โดยการสร้างมิตรภาพ แสดง
ความเป็นห่วงใย เดินเข้าหาด้วยท่าทียมิ้ แย้ม ทักทาย
ทำ�ความรู้จักโดยยังไม่ต้องถามถึงใบอนุญาตขับขี่
แต่ถามข่าวคราวของเขาแทน เช่น จะไปไหนครับวันนี้
นอกจากคำ�พูดทีท่ กั ทายแสดงความเป็นมิตรแล้ว
ท่าทีของการเดินเข้าไปหาจะต้องเป็นไปอย่างมี
มิตรภาพเช่นกัน เนื่องจากเครื่องแบบที่ใส่อยู่น้ัน
ก็เป็นภาษากายทีค่ นทัว่ ไปตีความถึงการคุกคาม และ
กลัวว่าจะต้องโดนลงโทษอยู่แล้ว ดังนั้นหากเข้าไป
ด้ ว ยความรู้ สึ ก ของการจะไปชี้ โ ทษ หรื อ จั บ กุ ม
ท่าทางที่ออกมาจะเผลอแสดงความคุกคามโดย
ไม่รู้ตัว แต่หากเข้าไปด้วยความรู้สึกความเป็นห่วง
อยากเตื อ นด้ ว ยความหวั ง ดี และคิ ดกั บ ผู้ ที่ ถู ก
ตักเตือนในแง่บวก ไม่ได้คิดว่าเขาตั้งใจจะทำ�ผิด
ท่าทีที่ออกมาก็จะทำ�ให้เป็นมิตรมากขึ้น ลดความ
หวาดระแวงได้
ชี้แจง
สาเหตุ ให้
เพื่อนทราบ

7 นาที
แห่ง
มิตรภาพ
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จะทำ�สำ�เร็จ
ต้องขับเคลื่อน
ทั้งจังหวัด

แสดงถึง
ความห่วงใย

วางกลไก
การขับเคลื่อน
ให้ชัดเจน

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%
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ชี้แจงสาเหตุ ให้เพื่อนทราบ
หลังจากนาทีแห่งมิตรภาพผ่านไป จึงเป็นการบอก
ถึงสาเหตุของการจับกุม โดยมี 2 แนวทางคือ
แบบที่ 1 บอกเหตุผลถึงการจับกุมว่าเขาได้
กระทำ�ความผิดเรื่องอะไร เช่น “ที่เรียกมาคุยด้วย
เพราะเห็นว่าไม่ได้สวมหมวกฯ นะ”
แบบที่ 2 ทวนให้เขายอมรับว่าสิ่งที่เขาทำ�นั้น
ผิดกฎหมายอยู่ (เขาจะต้องยอมรับด้วยตัวเขาเอง
ว่าเขาได้กระทำ�ความผิดอยู่) เช่น “ทราบหรือไม่
ว่าวันนี้เรียกมาคุยด้วยเพราะอะไร คิดว่าทำ�ผิดใน
เรื่องอะไร”
แสดงถึงความห่วงใย
เมื่อผู้ที่ถูกจับกุมทราบเหตุผล หรือยอมรับการ
ทำ�ผิดแล้ว คำ�พูดต่อมาที่จะต้องแสดงให้เห็นอย่าง
จริงใจ คือการแสดงความห่วงใยที่มี เช่น “เรียกมา
เตือนเพราะเป็นห่วงนะ ไม่ใส่หมวกฯ มันอันตรายมาก
ผมอยู่ ต รงนี้ เ ห็ น อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ คนไม่ ใ ส่
หมวกฯ อยู่บ่อยๆ ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคุณเลย
ครอบครัวก็จะลำ�บากด้วย” หรือ “ครับทราบแล้ว
ว่าทำ�ผิดในเรือ่ งไม่ใส่หมวกฯ นะครับ แต่อยากบอกว่า
กฎหมายเรือ่ งใส่หมวกฯ ก็เพราะอยากให้ขบั ขีอ่ ย่าง
ปลอดภัยนะครับ เพราะเวลาเกิดเหตุมันอันตราย
กว่ากันเยอะ เป็นห่วงมากนะครับ”
จากนัน้ จึงค่อยทำ�ตามหน้าที่ เช่น เปรียบเทียบปรับ
หรื อ ตั ก เตื อ นและปล่ อ ยไป โดยจะต้ อ งใช้ เ วลา
ไม่ น านนั ก พร้ อ มกั บ แสดงความจริ ง ใจในท่ า ที
และน้ำ�เสียง

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

ด้วยกระบวนการง่ายๆ 3 ขัน้ ตอนนีก้ จ็ ะสามารถ
เปลีย่ นบทบาทใหม่ของตำ�รวจในการบังคับใช้เชิงบวก
ซึ่งจะไม่เพียงทำ�ให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ของตำ�รวจ
เท่านั้น แต่ยังสามารถทำ�ให้ผู้ถูกจับกุมได้เกิดการ
กระตุกคิด และสร้างความตระหนัก ซึ่งจะส่งผลต่อ
การเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืนกว่าการบังคับ
เพียงอย่างเดียว
จะทำ�สำ�เร็จต้องขับเคลื่อนทั้งจังหวัด
การจะขับเคลื่อนให้การบังคับใช้หมวกนิรภัย
100% เกิดขึ้นได้นั้น การขับเคลื่อนโดยตำ�รวจเพียง
คนใดคนหนึง่ คงไม่สามารถทำ�ให้ส�ำ เร็จได้ เนือ่ งจาก
หากทำ�เพียงแค่คนเดียว หรือไม่กี่คน จำ�นวนที่น้อย
เกินไม่สามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตำ�รวจที่มี
ภาพลบในใจของประชาชนได้อย่างมีพลัง เพราะ
ภาพส่วนใหญ่ วิธีการที่เหมือนเดิม ความคิดของ
ประชาชนจะเปลี่ยนไปจึงเป็นเรื่องยาก
การทำ�งานให้สำ�เร็จจึงต้องเป็นการทำ�งานใน
ภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัด และไม่ได้ทำ�เพียง
หน่วยงานเดียว แต่จะต้องมีภาคีเครือข่ายมาร่วม
ขับเคลื่อน เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของ
คนหมู่มาก และสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้สังคม การ
ทำ � งานจึ ง ต้ อ งมี ค วามร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น
โดยกระบวนการที่จะช่วยให้ขับเคลื่อนจนสำ�เร็จ
ทั้งจังหวัดจะต้องมีกระบวนการดังนี้

วิเคราะห์
กลไกหลัก
ของจังหวัด
วางกลไกการขับเคลื่อนให้ชัดเจน
การดำ�เนินงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน
กลุ่มใหญ่นั้น กลไกในการขับเคลื่อนเป็นเรื่องสำ�คัญ
อย่างมาก และกลไกนีจ้ ะต้องมาจากภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะขับเคลื่อนร่วมกันจริงจัง เพื่อ
ให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริง โดย
วิเคราะห์กลไกหลักของจังหวัด การวิเคราะห์
กลไกนี้เป็นเรื่องสำ�คัญที่จะทำ�ให้มองเห็นว่าใครที่
ควรจะเข้าร่วมในการขับเคลือ่ น โดยลองวิเคราะห์ใน
พื้นที่ทำ�งานหรือจังหวัดว่า ใครที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับคน ประชาชนหมูม่ าก หรือมีอทิ ธิพลทางความคิด
ของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ จะทำ�ให้มองเห็นว่าบุคคล
เหล่านี้หากพร้อมจะมาช่วยก็จะสามารถเปลี่ยน
ความคิดของคนส่วนใหญ่ได้
บุคคลทีส่ �ำ คัญในกลุม่ นีป้ ระกอบด้วย ผูน้ �ำ ทัง้ ใน
ระดับจังหวัด และท้องถิ่น ผู้นำ�หน่วยงานราชการ
องค์กรเอกชน ผูน้ �ำ ศาสนา สถานศึกษา รวมถึงกลุม่
คนเล็กคนน้อยที่รวมเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งเรามีเครือข่าย
เช่น กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และสื่อมวลชน
ศึกษา ทบทวน หาสาเหตุ ในการดำ�เนินงานจะ
ต้องเริ่มต้นจากการรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่การบังคับ
ใช้หมวกนิรภัยไม่เป็นผลในอดีต มีบทเรียนอะไร
ทีเ่ ราสามารถเรียนรู้ เพือ่ หาเหตุทแี่ ท้จริง เพือ่ ให้มอง
เห็นว่าเราควรจะมีแนวทางการดำ�เนินงานอย่างไร
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเราจริงๆ

รณรงค์
ก่อน
บังคับใช้
กำ�หนด
มาตรการที่ชัดเจน
ช่วงเวลาให้แน่นอน
และเอาจริง โดย
ไม่มีข้อยกเว้น
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ใช้การ
บังคับ
เชิงบวก
แหล่ง
สนับสนุน
งบประมาณ

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%
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รณรงค์ก่อนบังคับใช้ บทเรียนการดำ�เนินงาน
ของจังหวัดทีป่ ระสบความสำ�เร็จในเรือ่ งการบังคับใช้
หมวกนิรภัย คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจ เห็นความ
สำ�คัญของการบังคับใช้ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นก่อน คนจึงจะ
ยอมรับการบังคับใช้โดยไม่เกิดความรุนแรงขึ้น
การรณรงค์ที่ได้ผล คือการใช้ภาคีเครือข่าย
หรือกลไกที่มีในการดำ�เนินการเชื่อมประสานเพื่อ
สร้างการรับรู้กับคนจำ�นวนมาก รวมถึงสื่อมวลชน
ก็เป็นเครื่องมือสำ�คัญอย่างยิ่งในการสร้างการรับรู้
ต่อสังคมวงกว้าง
กำ�หนดมาตรการที่ชัดเจน ช่วงเวลาให้แน่นอน
และเอาจริงโดยไม่มีข้อยกเว้น
มาตรการที่ชัดเจน ในการดำ�เนินการจะต้องมี
ความชัดเจนในเรื่องมาตรการของการดำ�เนินการ
เช่น สำ�หรับผู้ขับขี่ทุกคน จับ และปรับ 500 บาท
บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น หรือผูโ้ ดยสารจะต้องไปดูวดี ทิ ศั น์
เรือ่ งผลกระทบ อันตรายจากการไม่สวมหมวกนิรภัย
ช่ ว งเวลาที่ แ น่ น อน กำ � หนดระยะเวลาการ
ดำ�เนินการให้ชัดเจนว่า ระยะเวลาในการรณรงค์
นานเท่าไร เช่น 3 เดือน และหลังจากนี้จะดำ�เนิน
การจริง ปรับจริง ก็จะทำ�ให้ประชาชนทราบ และ
ยอมรับหากทำ�ผิด
เอาจริงไม่มขี อ้ ยกเว้น ในการดำ�เนินการจะต้อง
ทำ�อย่างมีมาตรฐาน และไม่มขี อ้ ยกเว้นใดๆ เพือ่ ให้
เห็นว่าการบังคับใช้มาตรการนี้เป็นจริง และทุกคน
เอาจริงกับเรื่องนี้ ก็จะช่วยให้ประชาชนเห็นความ
จริงจัง พร้อมจะร่วมมือด้วย
ใช้การบังคับเชิงบวก จะเห็นว่าที่ผ่านมาการ
บังคับใช้นั้นไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
มากนัก ดังนั้นบทบาทการทำ�งานของตำ�รวจจึง
ต้องเปลี่ยนเป็นการใช้การบังคับเชิงบวกเข้าร่วม
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ในการดำ�เนินงาน (และจะต้องทำ�ทุกคน) เมื่อท่าที
ของการดำ�เนินงานนั้นเปลี่ยนไปจะช่วยสร้างความ
ตระหนักให้เกิดขึน้ กับทุกคน และเมือ่ นัน้ การเปลีย่ น
พฤติกรรมจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน และการบังคับใช้
หมวกนิรภัยจะสามารถเกิดขึ้นได้ 100%
แหล่งสนับสนุนงบประมาณ งบประมาณเป็น
เสมือนน้ำ�มันหล่อลื่นให้การขับเคลื่อนงานสามารถ
ดำ�เนินการไปได้ และบ่อยครัง้ ทีม่ ผี ตู้ อ้ งการดำ�เนินงาน
อย่างจริงจังในการบังคับใช้หมวกฯ แต่ไม่มงี บประมาณ
สนับสนุนก็ทำ�ให้การดำ�เนินงานต้องติดขัด หรือ
สะดุด ทำ�ให้การบังคับใช้หมวกนิรภัยในหลายพื้นที่
ไม่เกิดขึ้นจริง
หากในความเป็นจริงแล้ว นอกจากการสนับสนุน
จากหน่วยงานแล้ว การดำ�เนินงานเพื่อลดอุบัติเหตุ
นั้นสามารถจัดทำ�โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานต่างๆ ได้เช่นกัน โดยประกอบด้วย
8

• กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ซึ่ง
มีการสนับสนุนงบประมาณในระดับพื้นที่ โดยมี
เป้าหมายเพื่อ
1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ของหน่วยให้บริการสาธารณสุข
2. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการ
หรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในชุมชน
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
5. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติในพื้นที่8

http://www.localfund.in.th/files/ManualLocalfund2019.pdf
บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%
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ซึง่ การดำ�เนินงานเรือ่ งการบังคับใช้หมวกนิรภัย
100% นั้น จัดอยู่ในเรื่องการสนับสนุนและส่งเสริม
กระบวนการหรือกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกัน ดังนัน้ สปสช. จึงเป็นแหล่งงบประมาณ
ที่สามารถสนับสนุนได้ โดยการจัดทำ�โครงการ
เพื่อเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ทีเ่ ข้าร่วมกองทุน (จะต้องตรวจสอบก่อนว่า อปท.ใน
พื้นที่ดำ�เนินการได้เข้าร่วมกองทุน สปสช. หรือไม่)
โดย อปท. จะได้รับงบประมาณสนับสนุนในการ
ดำ�เนินกิจกรรมดังกล่าว คนละ 45 บาท โดยจะต้อง
จัดทำ�โครงการที่แสดงให้เห็นถึงหลักการ เหตุผลใน
การดำ�เนินงาน วัตถุประสงค์ กระบวนการดำ�เนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั จากการทำ�โครงการ ระยะเวลา
และงบประมาณของการดำ�เนินงาน
• ทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ สำ�นักงาน
กองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หากพื้นที่ใด
ที่ อปท. ไม่ได้สมัครเข้าร่วมกองทุน สปสช. ก็ยัง
มีทางออกสำ�หรับการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ
โดยจัดทำ�โครงการทีส่ มบูรณ์ดงั กล่าวข้างต้น เพือ่ ขอ
รับการสนับสนุนจาก “สำ�นักสร้างสรรค์โอกาส
และนวัตกรรม” (สำ�นัก 6) ซึ่งได้เปิดโอกาสในการ
สนับสนุนทุนดำ�เนินงานในประเด็นเหล่านี้

1. ลดการบริโภคสุรา ยาสูบ
และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
2. ลดอุบัติเหตุและสร้างเสริม
ความปลอดภัย
3. สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัย
4. การผลิตและบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
ทางโภชนาการ
5. สร้างเสริมสุขภาพจิต
การประยุกต์ ใช้หลักศาสนา
เพื่อพัฒนาสุขภาพจิต
6. สุขภาวะทางเพศ
เพศสัมพันธ์ปลอดภัย
7. สุขภาวะทางกาย จิต
สังคม และปัญญา
8. การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ
ที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้
เพิ่มทักษะชีวิตสำ�หรับเด็ก
และเยาวชน9

โดยมีงบประมาณในการสนับสนุนโครงการละ
ไม่เกิน 150,000 บาท
9
https://www.thaihealth.or.th/Announcement/5322/ประกาศแนวทางการสนับสนุนทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ%20ปี%202561%20
(เสนอผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น).html

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

25

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

บทเรียนการดำ�เนินงานของจังหวัด
ที่ประสบความสำ�เร็จ
ตัวอย่างของจังหวัดที่ประสบความสำ�เร็จในการทำ�งานเรื่องการบังคับใช้
หมวกนิรภัยคือ จังหวัดนครศรีธรรมราชและภูเก็ต ซึ่งมีบทเรียนที่น่าสนใจ
และสามารถนำ�ไปเป็นตัวอย่างและมาปรับใช้เพื่อสร้างความสำ�เร็จในการ
ขับเคลื่อนหมวกนิรภัย 100% ดังนี้
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บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

จะขับเคลื่อนให้ ได้ผล ต้องทำ�ทั้งจังหวัด
ตัวอย่างบทเรียนความสำ�เร็จที่เกิดขึ้น

โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย
สวมหมวกนิรภัย 100%
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
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3

ใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือ
สร้างความตระหนัก

การสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทเรี ย นการขั บ เคลื่ อ นการใช้ ห มวกนิ ร ภั ย
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการดำ�เนินงาน
ทีไ่ ด้วางกรอบการขับเคลือ่ นอย่างรอบด้านทัง้ ระบบ
ที่ จ ะนำ � ไปสู่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการสวม
หมวกนิรภัยให้เกิดขึ้นได้จริง โดยไม่ใช่เพียงแค่การ
บังคับใช้กฎหมายเท่านั้น โดยมีวิธีการมองถึงสิ่งที่
จำ�เป็นต้องทำ�เพือ่ ให้การเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ได้จริง
ประกอบด้วย 5 เรื่องหลัก ดังนี้
1. ใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสร้างความตระหนัก
การมีข้อมูลมาอ้างอิงเป็นเรื่องสำ�คัญที่ช่วยให้ผู้ที่
รับรูข้ า่ วสารเกิดความเชือ่ ถือ เพราะเกิดความตระหนัก
ถึงผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นแบบนึกไม่ถึงในการใช้
หมวกนิรภัย
2. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยเฉพาะกลไกการปกครองทีต่ อ้ งเกีย่ วข้อง มีโอกาส
ในการพบปะประชาชนทุกคน การสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจถึงคนหมู่มากเป็นไปได้ง่าย การสร้าง
ความเข้าใจจึงเกิดขึ้นได้อย่างมาก

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

ผู้บริหาร
ต้องเป็นแบบอย่าง

3. ผูบ้ ริหารต้องเป็นแบบอย่าง ต้นแบบต้องเริม่ จาก
ผู้บริหารที่ให้ความสนใจ และเอาจริงให้เป็นแบบ
อย่างกับคนอื่นๆ
4. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม การจะ
ทำ�ให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดขึน้ ได้คอื การเอาจริง
กับทุกคนอย่างเท่าเทียม ทำ�ให้ทุกคนรู้ว่า ไม่ว่า
จะเป็ น ใครก็ จ ะต้ อ งดำ � เนิ น การตามกฎหมายนี้
เช่นเดียวกัน
5. การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
จะทำ�ให้การสวมหมวกนิรภัยเกิดผลได้ 100% การ
สร้างการรับรู้ให้เห็นความสำ�คัญ และประโยชน์
ที่จะได้รับจากการสวมหมวกนิรภัยสำ�คัญอย่างไร
และการทำ�ให้คนทั้งจังหวัดทราบว่าทางการกำ�ลัง
ให้ความสำ�คัญและเข้มงวดกับการบังคับใช้หมวก
นิรภัยอยู่ ก็จะทำ�ให้เห็นเรื่องการสวมหมวกนิรภัย
อยู่ในความเอาใจใส่ของทุกคน

4

5
การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเท่าเทียม

ด้วยแนวคิดการทำ�งานดังกล่าว โครงการจึง
ได้ดำ�เนินงานภายใต้รหัส 1+4+4 คือ ระยะเวลา
ในการดำ�เนินงาน คือ 1 เดือนแรกเป็นเรื่องของการ
เตรียมการ และการสร้างความข้าใจกับหน่วยงาน
ต่างๆ 4 เดือนต่อมาเป็นการทำ�ข้อตกลงในการ
ดำ�เนินงานร่วมกันทั้งจังหวัด และจัดทำ�มาตรการ
ขององค์กรต่างๆ และ 4 เดือนสุดท้ายเป็นการลง
ขับเคลื่อนบังคับใช้กฎหมายให้เกิดขึ้นจริง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1 เดือนแห่งการเตรียมการ สิ่งที่ต้องเตรียมการ
ในการดำ�เนินโครงการจะล้อกับแนวคิดโครงการ
คือ เรื่องข้อมูล หน่วยงานที่ต้องการสร้างความร่วม
มือ การประชาสัมพันธ์ รวมถึงทีมงานที่ขับเคลื่อน
โครงการต่อ โดยจะต้องเตรียมการดังนี้
• ความร่วมมือจากผู้บริหาร
“ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งเล่ น ด้ ว ยเท่ า นั้ น ลู ก น้ อ งและ
ประชาชนถึ ง จะทำ � ตาม” จุ ด เน้ น สำ � คั ญ ของ
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ คือ “ผู้บริหาร”
เมื่ อ ผู้ บ ริ ห ารมองเห็ น ความสำ � คั ญ ของปั ญ หา
ที่เกิดขึ้น และเกิดการทำ�เป็นตัวอย่างให้กับลูกน้อง
โดยการมีนโยบายอย่างจริงจัง เกิดมาตรการบังคับใช้

การสื่อสารประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้

จากทุกส่วนที่ไม่ใช่เพียงภาระการกำ�กับดูแลของ
ตำ�รวจเท่านั้น
• สร้างเครื่องมือสื่อสารนโยบายถึงประชาชน
“ครูแม่ไก่ : สมองของโครงการ” ครูแม่ไก่คือตำ�รวจ
ตัวแทนจากทุกสถานีต�ำ รวจภูธร (สภ.) ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ได้รับการอบรมเพื่อลงสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจกับชุมชน โดยมีอาวุธคือ เทคนิค
การสอน การถ่ายทอด และการสร้างแรงจูงใจ โดย
ก่อนให้ความรู้ ครูแม่ไก่จะต้องเข้าใจบริบทชุมชน
สถานการณ์ รวมถึงมีความตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กิด
จากอุบัติเหตุจราจรทั้งในระดับโลก ประเทศ และ
พื้นที่ของตนเอง เพื่อบอกเล่าเรื่องราว สถานการณ์
เหล่านั้นถึงผลกระทบ การบาดเจ็บ ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร
จากนัน้ จึงดำ�เนินการทำ�ข้อตกลงร่วมกับองค์กร
และประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือ เพื่อ
สื่อสารกับประชาชน โดยมีครูแม่ไก่เป็นผู้ประสาน
จัดเตรียมในพื้นที่ และวิธีการสื่อสารจะแตกต่าง
กันตามแต่บริบท และงบประมาณของพื้นที่ เช่น
การใช้รถแห่
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• สื่อ : หัวใจหลักของโครงการ
เนื่องจากเป็นโครงการที่เน้นการสร้างความ
ตระหนักให้กับประชาชน ดังนั้นสื่อจึงมีบทบาท
สำ � คั ญ ยิ่ ง ในการสร้ า งความรั บ รู้ การเกิ ด การ
ตระหนัก โดยข้อได้เปรียบคือการมีฐานทุนเดิม คือ
มีสื่อที่ได้ติดตามการทำ�งานของรองผู้การ วันไชย
(ยศในขณะนั้น) ตั้งแต่เริ่มดำ�เนินมาตรการหมวก
นิรภัยที่ภูเก็ต ระนอง และพังงา โดยหน้าที่หลัก
ของสื่ อ คื อ การออกแบบป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์
โดยใช้รูปผู้นำ�ในพื้นที่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
จักรยานยนต์เป็นพรีเซนเตอร์ และดำ�เนินการติดตัง้
เพื่อประชาสัมพันธ์ทั่วจังหวัดอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
เกาะติดความเคลื่อนไหวของกระบวนการทำ�งาน
เพื่อสื่อสารสู่สาธารณะทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง
ผ่านสื่อระดับจังหวัด เช่น วิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย รายการวิทยุ สถานีโทรทัศน์ในจังหวัด
หรือรายการวิทยุชมุ ชน โดยมีเนือ้ หาเกีย่ วกับความรู้
การสร้างความตระหนักถึงการสวมหมวกนิรภัย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4 เดือนแห่งการแสวงหาความร่วมมือ : ทำ�
ข้อตกลงร่วม 4 ภาคส่วน การทำ�ข้อตกลงร่วมกับ
หน่วยงานทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัดและอำ�เภอ
ผ่านกลไก ศปถ. จังหวัด/อำ�เภอ และการ MOU
จัดทำ�มาตรการองค์กรของหน่วยงานต่างๆ

• ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
เพือ่ ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความเข้าใจถึง
คุณค่าของการสวมหมวกนิรภัย ซึง่ มีไว้เพือ่ “ป้องกัน
การตาย” ไม่ได้ป้องกัน “ตำ�รวจจับ” พร้อมบอก
รายละเอียดมาตรการทั้ง 3 ระยะ บทลงโทษ และ
เวลาดำ�เนินการในสื่อที่ประชาสัมพันธ์ด้วย โดย
ประชาสัมพันธ์ไปยังทุกอำ�เภอ ทั้งจังหวัด และ
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าว รถแห่ หรือ
การถ่ายทอดสดกิจกรรม (ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของแต่ละพื้นที่)
• ทำ�ข้อตกลงร่วมถึงมาตรการองค์กร
ทำ�ข้อตกลงร่วมกันในระดับจังหวัดและระดับ
อำ�เภอ โดย
ระดับจังหวัด : จัดเวทีประชุมผู้บริหารทั้ง 4
ภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ เอกชน ท้องถิ่น และ
ชุมชน โดยมีผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำ�รวจ
ภูธร จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพ ในงาน
จะมีการชีแ้ จงทำ�ความเข้าใจโครงการ การนัดหมาย
เพื่ อ ดำ � เนิ น การเรื่ อ ง MOU พร้ อ มถ่ า ยภาพ
พรีเซนเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ในวันเปิดตัว พร้อม
ทั้งเป็นพี่เลี้ยงอำ�เภอในการจัดเวทีประชุมผู้บริหาร
4 ภาคส่วนระดับอำ�เภอ
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ระดับอำ�เภอ : จัดเวทีประชุมผู้บริหารระดับ
อำ�เภอทั้ง 4 ภาคส่วนเพื่อชี้แจงโครงการ นัดหมาย
เพื่อทำ� MOU และถ่ายภาพพรีเซนเตอร์ ครูแม่ไก่
ลงพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทุกภาคส่วนเพือ่ ชักชวนให้เกิดการ
ทำ�ข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ
ผ่านสื่อต่างๆ ตามบริบทแต่ละพื้นที่
• เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ สถานการณ์อุบัติเหตุ
ทุกระดับ
ครูแม่ไก่ให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการใช้มาตรการในพื้นที่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้ขับขี่
และผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัย
• หมวกนิรภัยราคาถูก
จัดให้มีการจำ�หน่ายหมวกกันนิรภัยในราคาถูก
ทุกครั้งที่มีการจัดเวทีข้อตกลงร่วม
• สรุปผลการดำ�เนินงานของ 4 เดือนแรก
แต่ละสถานีจัดทำ�สรุปรายงานการดำ�เนินงาน
ของ 4 เดือนแรก โดยสรุปถึงจำ�นวนหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการจัดทำ� MOU ทั้ง 4 ภาค และจำ�นวน
ผู้เข้าร่วมการอบรม
4 เดือนแห่งการขับเคลื่อนให้เป็นจริง : ใช้
มาตรการทางกฎหมาย เป็นการบังคับใช้กฎหมาย
เฉพาะคนขับโดยตรง โดยผู้ที่ถูกจับจะต้องถูกปรับ
500 บาท และมีมาตรการดำ�เนินการกับคนซ้อน
ระยะนี้เป็นการดำ�เนินงานหลังการทำ�ข้อตกลง
ร่วมกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ทันที ตามกำ�หนด
เวลา โดยจะกำ�หนดวัน Kick off ที่ชัดเจน และ
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กระบวนการดำ�เนินงานหลังจากนั้นประกอบด้วย
1. Kick off หมวกนิรภัยพร้อมกันทั้งจังหวัด
โดยแต่ละอำ�เภอจัดในพื้นที่ ส่วนตัวจังหวัดจัดที่
สนามหน้าเมือง โดยมีผเู้ ข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน
2. สภ. แต่ละพื้นที่ รวมทั้งสายตรวจอื่นๆ
ตั้งด่านจับ ปรับ ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารที่ไม่สวม
หมวกนิรภัยทุกวัน
3. แต่ละ สภ. กำ�หนดจุดตัง้ ด่านตามแต่ละบริบท
พืน้ ที่ เช่น บางพืน้ ทีก่ �ำ หนดจุดตรวจบนถนนเส้นสวม
หมวกนิรภัย บางพื้นที่ตรงทางแยก
4. แต่ละ สภ. ดำ�เนินการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดตามข้อตกลง คือ ผู้ขับขี่ ปรับ
500 บาท ผู้โดยสารจับ ไม่ปรับแต่เชิญตัวมาชม
ภาพยนตร์เกีย่ วกับการสูญเสียจากอุบตั เิ หตุทางถนน
ที่สถานีตำ�รวจในพื้นที่ที่ถูกจับ
5. สภ. แต่ ล ะพื้ น ที่ ส่ ง รายชื่ อ ผู้ ถู ก จั บ /ปรั บ
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อดำ�เนินการตาม MOU
ที่กำ�หนดไว้
6. แต่ ล ะ สภ. รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
ให้ ตำ � รวจภู ธ ร จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ผ่ า น
แอปพลิเคชันไลน์ทุกวัน
7. ทุก สภ. รายงานผลการบังคับใช้หมวก
นิรภัยทั้ง 4 เดือนแรก ทั้งจำ�นวนการจับผู้ขับขี่
ผู้โดยสาร จำ�นวนเงินที่ได้เปรียบเทียบปรับ จำ�นวน
ผู้ถูกส่งอบรมชมภาพยนตร์ และจำ�นวนหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่ส่งชื่อกลับไป
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ระยะต่อมาคือ การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เพื่อสร้างความ
ต่อเนือ่ งในการดำ�เนินงาน และสร้างการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมให้เกิดขึน้ จริง โดยดำ�เนินการปรับอัตราโทษ
สูงสุดตามที่กฎหมายกำ�หนด พร้อมทั้งดำ�เนินการ
ตามข้อตกลงของหน่วยงานอย่างเสมอภาค
ตัวอย่างปัจจัยความสำ�เร็จที่เกิดขึ้นของอำ�เภอ
ชะอวดและอำ�เภอทุ่งสง
ปัจจัยความสำ�เร็จที่ได้จากการดำ�เนินงานของ
2 พื้นที่นี้ คือ
1. เทคนิคการประชาสัมพันธ์ : การใช้สื่อบุคคล
ในพื้นที่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์หลัก โดยในการลง
พืน้ ทีข่ องครูแม่ไก่จะทำ�การเข้าพบผูบ้ ริหารในองค์กร

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

ก็จะใช้ผู้บริหารเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น
หากลงพืน้ ทีโ่ รงเรียน ก็จะใช้รปู ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน
เป็นผู้ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างการรับรู้กับ
นักเรียนผ่านบุคคลที่ใกล้ตัวและเป็นที่รู้จัก มองเห็น
ตัวอย่างจริงทีเ่ กิดขึน้ สามารถนำ�ไปเป็นแบบอย่างได้
หรือหากลงชุมชนอาจใช้รูปหัวหน้าส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้องหรือดูแลชุมชนนัน้ เช่น ผูว้ า่ ราชการ นายก
อบต. กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น มาถ่ายรูปคูก่ บั ลูกบ้าน
นอกจากนั้นยังมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ใน
พื้นที่ เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว หรือวิทยุ
ชุมชนที่มีการออกอากาศเป็นประจำ�ทุกวัน
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ไม่เพียงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเท่านั้น แต่
ครูแม่ไก่ยังมีบทบาทในการเป็นประชาสัมพันธ์ด้วย
ตนเองโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน
เช่น การประชุมหมูบ่ า้ น โดยครูแม่ไก่จะนำ�เอาวาระ
“ทุกวัน ทุกวัย นครปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%”
เข้าแทรกในวาระการประชุมเสมอ ด้วยการให้
ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายหมวกนิรภัย และทำ�ความเข้าใจ
โครงการ หลังจากนั้นจะดำ�เนินการทำ�ข้อตกลง
ร่วมกัน รวมทั้งเข้าร่วมขบวนรณรงค์ในกิจกรรม
พิเศษของหมู่บ้าน เช่น กีฬาสี งานประเพณีท้องถิ่น
ของชุมชน อีกทั้งยังผนวกเข้าไปในงานประจำ�ของ
ตำ�รวจในด้านการศึกษาด้วย เช่น ครูแด (D.A.R.E.)
ที่ดูแลส่วนการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในโรงเรียน

2. ผูก้ �ำ กับให้ความสำ�คัญ : โดยการลงพืน้ ทีด่ ว้ ย
ทุกครั้ง นำ�ทีมไปประชุมหมู่บ้านด้วยตนเอง การลง
พื้นที่มากำ�กับงานด้วยตนเองของผู้กำ�กับในแต่ละ
พื้นที่เป็นการสร้างขวัญ กำ�ลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครูแม่ไก่เป็นอย่างมาก และยังทำ�ให้ผู้บริหาร
ได้ ม องเห็ น ปั ญ หาในพื้ น ที่ ชั ดเจน การให้ ค วาม
สำ � คั ญ เช่ น นี้ ทำ � ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของครู แ ม่ ไ ก่
เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและกระตื อ รื อ ร้ น โดยใช้
เทคนิคคือ ระบุเป้าหมายให้ชดั เจน แจกจ่ายงานและ
ให้มกี ารรายงานความคืบหน้าทุกวัน รวมทัง้ ติดตาม
ประเมินผล และปรับเปลี่ยนยุทธวิธีให้สอดคล้อง
กับพื้นที่

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

ปลอดภัยฯ
ใส่หมวก
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3. สร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ : การเปิดโอกาส
ให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมจะช่วยสร้างความ
รูส้ กึ ของการเป็นเจ้าของโครงการได้เป็นอย่างดี เช่น
ในบางพื้นที่คนในชุมชนร่วมกันช่วยสนับสนุนป้าย
ประชาสัมพันธ์ “ช่วยกันคนละป้ายสองป้าย” หรือ
ผู้นำ�ศาสนา เช่น พระสงฆ์ หรือโต๊ะอิหม่ามได้เห็น
ความสำ�คัญ พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการ
ทำ�ป้าย และประชาสัมพันธ์ตามงานพิธีกรรมทาง
ศาสนาด้วย เช่น การนำ�เรื่องการสวมหมวกนิรภัย
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการแสดงธรรมเทศนาของ
พระสงฆ์
4. 4 เดือนแห่งการเตือน : “จับจริงแต่ยืดหยุ่น”
แม้อยู่ในช่วงระยะการเตือน แต่ก็มีการบังคับใช้
กฎหมายแล้ว โดยผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยจะ
ต้องถูกปรับเป็นเงิน 500 บาท พร้อมส่งชื่อไปที่
หน่วยงาน และผู้โดยสารจะต้องถูกตักเตือนและ
จดชื่ อไว้ เ พื่ อ นั ด มาชมภาพยนตร์ที่ส ถานีตำ�รวจ
ในพื้นที่ โดยการบังคับใช้กฎหมายในช่วงนี้ยังมี
ความยืดหยุน่ โดยแบ่งการดำ�เนินงานเป็น 2 กรณี คือ

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

“ตั้งด่านตรวจ” จะเป็นการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด ไม่มีข้อยกเว้น แม้จะมีคนที่รู้จักกับ
ตำ�รวจก็ตาม
“ไม่ตั้งด่านตรวจ” จะไม่จับ แต่จะตักเตือน
และเมื่อสิ้นสุดระยะการประชาสัมพันธ์จึงจะบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพราะถือว่าได้แจ้งให้
ทราบแล้ว และประชาชนได้รับทราบข้อตกลงแล้ว
แม้ในพื้นที่ห่างไกลที่เจ้าหน้าที่และชุมชนมีความ
ใกล้ชิดกันอย่างมาก ก็จะต้องบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
5. แรงจูงใจสร้างวินยั “สร้างสีสนั ด้วยการลงขัน
แจกหมวก” : เมือ่ ผูโ้ ดยสารทีไ่ ม่สวมหมวกนิรภัยเข้า
มาชมภาพยนตร์ทส่ี ถานีต�ำ รวจ จะได้รบั การต้อนรับ
จากตำ�รวจในฐานะเจ้าบ้านที่ต้องการให้ผู้มาเยือน
เจ้าบ้านที่ดียังได้ลงขันเพื่อซื้อหมวกนิรภัยนำ�มา
จับฉลากเป็นรางวัลให้กบั ผูเ้ ข้าอบรมเมือ่ อบรมเสร็จ
อีกด้วย
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บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

บทเรียนจากภูเก็ต

จากเหตุการณ์ประชาชนรวมตัวกัน
จนศาลากลางเกือบถูกเผาในปี 2530
สู่จังหวัดที่มีอัตราการสวมหมวกนิรภัย
สูงสุดในปี 2556
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บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%
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บทเรียนจากประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต
ทำ�ให้เกิดการพัฒนาแนวทางมาสู่การพัฒนาจน
สามารถดำ�เนินการการสวมหมวกนิรภัยได้ประสบ
ความสำ�เร็จ ในอดีตเมื่อปี 2530 ภูเก็ตได้มีการ
ประกาศบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยอย่างเข้มงวด
สร้ า งความไม่ พ อใจ และเกิ ด การต่ อ ต้ า นจาก
ประชาชน จนนำ�มาสู่การก่อม็อบขึ้นที่ศาลากลาง
จังหวัด และในปี 2540 ภูเก็ตยังเป็นจังหวัดที่ติด
อันดับแรกๆ ของประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
สูงที่สุด โดยมีผู้เสียชีวิตถึง 238 ราย นั่นเป็น
เหตุให้เกิดการดำ�เนินการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
ในปี 2549-2550 ในการดำ�เนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีนโยบายสำ�คัญ 4 เรื่องสำ�คัญ คือ การแก้ไข
10

จุดเสี่ยง การจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย การมี
นโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจจับ-ปรับ กรณีที่ทำ�ให้
เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และการสร้างความ
ตระหนัก10 ภายใต้การดำ�เนินงานของคณะทำ�งาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับ
จังหวัด (สอจร.) ส่งผลให้จำ�นวนผู้เสียชีวิตลดลง
และในปี 2551-2553 ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการสวม
หมวกนิรภัย 100% โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ
นโยบาย “สงครามหมวกนิรภัย” ส่งผลให้อัตรา
การสวมหมวกนิรภัยของจังหวัดภูเก็ตติด 1 ใน 5
ของประเทศ และในปี 2556 อัตราการสวมหมวก
นิรภัยของผู้ขับขี่สูงถึง 68% ครองแชมป์สูงที่สุดของ
ประเทศ พร้อมกับแนวโน้มของจำ�นวนผู้เสียชีวิต
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ที่มา https://www.thaihealth.or.th/Content/39748-’ภูเก็ตโมเดล’%20ค้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนของไทย%20.html
บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%
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บนเส้นทางแห่งความสำ�เร็จ

เส้ น ทางแห่ ง ความสำ � เร็ จ ในการดำ � เนิ น งาน
เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุทางท้องถนน และการบังคับใช้
หมวกนิรภัยของจังหวัดภูเก็ตนัน้ ทำ�ให้เห็นว่าการใช้
มาตรการบังคับเพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่ได้ผล แต่จะต้อง
อาศัยความร่วมมือ และการสร้างความตระหนักให้
คนในสังคมได้มองเห็นความสำ�คัญ การดำ�เนินงาน
จึ ง ต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งเป็ น กลยุ ท ธ์ โดยมี บ ทเรี ย น
ที่สำ�คัญของการดำ�เนินงานคือ

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

วิเคราะห์ “ผู้เล่น”
การเริ่มต้นป้องกันปัญหาอุบัติเหตุของภูเก็ต
เริม่ ต้นจากผูก้ �ำ กับสถานีต�ำ รวจภูธร คือ พ.ต.อ. วันไชย
เอกพรพิชญ์ (ยศในขณะนั้น) ได้ตระหนักถึงความ
สำ�คัญของปัญหาอุบตั เิ หตุจราจรทีท่ �ำ ให้มผี เู้ สียชีวติ
ถึงกว่า 200 คนในแต่ละปี ในขณะที่ประชาชนกลับ
ไม่ให้ความสำ�คัญของการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุมาก
เท่ากับการเสียชีวิตจากอาชญากรรม ทั้งที่อุบัติเหตุ
เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ และจากบทเรียน
ทีผ่ า่ นมาทำ�ให้รวู้ า่ การใช้มาตรการบังคับอย่างเข้มงวด
ทำ�ให้เกิดแรงต้านจากประชาชนอย่างหนัก การ
ดำ�เนินงานเรือ่ งนีจ้ งึ ต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์
แนวทางการขับเคลื่อน ซึ่งพบว่าการสร้างความ
ตระหนักเป็นเรื่องสำ�คัญที่จะทำ�ให้คนเลือกที่จะลด
พฤติกรรมเสี่ยงเอง แต่การจะสร้างความตระหนัก
ได้นั้น การร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นเรื่องสำ�คัญ
ในการร่วมผลักดัน
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การวิเคราะห์ผู้เล่นให้เห็นกลุ่มคนที่เป็นกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นเรื่องแรกที่จะ
ต้องดำ�เนินการ ซึ่ง พ.ต.อ. วันไชยได้มองเห็นว่า
การขับเคลื่อนให้สำ�เร็จในครั้งนี้ จะต้องมีผู้เล่น
คนสำ�คัญคือ
1. ผู้นำ�ของจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ นายกของท้องถิน่ ต่างๆ รวมถึง
ผู้นำ�ศาสนา
2. มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งมีมากกว่า 2,000 คัน
ทั้งจังหวัด น่าจะเป็นกลุ่มสำ�คัญที่เป็นกุญแจของ
ความสำ�เร็จ หากได้รับความร่วมมือ (ซึ่งไม่ใช่
ด้วยวิธีการเข้มงวด จับกุม ที่อาจตามมาด้วยม็อบ
อย่างแน่นอน
3. สถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ
ซึ่งคนทำ�งานกลุ่มใหญ่ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ขับขี่
รถจักรยานยนต์มาทำ�งาน

4. สถานศึกษา ที่มีนักเรียนจำ�นวนไม่น้อยขับขี่
รถจักรยานยนต์มาเรียนหนังสือเช่นกัน
5. สื่อมวลชน กลุ่มสำ�คัญที่จะสามารถสร้าง
ความตระหนัก เห็นความสำ�คัญกับสังคมวงกว้าง
ให้มองเห็นและพร้อมจะร่วมมือในการป้องกัน และ
ลดอุบัติเหตุ พร้อมร่วมมือในการสวมหมวกนิรภัย
แสวงหาความร่วมมือ
เมื่อได้ผู้เล่นคนสำ�คัญแล้ว การแสวงหาความ
ร่วมมือจึงเกิดขึน้ โดยใช้เครือข่ายทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีร่ ว่ ม
ผลักดัน ด้วยการตั้งวงที่ไม่เป็นทางการ เพื่อพูดคุย
ทบทวนสถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่เป็นระยะ และ
มีความต่อเนื่อง การทำ�งานร่วมกับภาคีแต่ละกลุ่ม
ก็จะใช้วิธีการที่แตกต่างออกไป

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%
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เริ่มจากกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่ มีการ
อบรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
พร้อมทัง้ สนับสนุนหมวกนิรภัยให้คนละ 2 ใบ สำ�หรับ
ผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสาร (ด้วยการหาแหล่งทุนสนับสนุน
หมวกนิรภัยจากแหล่งอื่นๆ ด้วย) ในระยะแรกยังมี
ความขาดแคลนเนื่องจากประชาชนยังไม่เกิดความ
เข้าใจมากนัก แต่ในที่สุดก็สามารถได้จำ�นวนหมวก
นิรภัยครบตามจำ�นวนที่ต้องการ
การทำ�งานร่วมกับกลุ่ม “ผู้นำ�” ในภาคต่างๆ
ทั้งผู้นำ�ท้องถิ่น ใช้การนำ�เอาผู้นำ�ที่ประชาชนใน
พื้นที่รู้จักเป็นอย่างดีมาเป็นพรีเซนเตอร์สวมหมวก
นิรภัยเพื่อทำ�โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แม้คนใน
ท้องที่จะรู้ดีว่ากลุ่มผู้นำ�ไม่ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์
แต่ ภ าพการรณรงค์ ดัง กล่ า วก็ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่
แสดงถึงแนวทางปฏิบัติที่จะต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันด้วยความร่วมมือจากผูน้ �ำ ของประชาชนเอง
นอกจากนัน้ ผูน้ �ำ ทางศาสนาก็เป็นส่วนสำ�คัญในการ
ร่วมมือกับโครงการประชาสัมพันธ์ ทำ�ให้ผู้หญิง
มุสลิมที่ต้องสวมผ้าโพกศีรษะยังต้องสวมหมวก
นิรภัยทับอีกครั้ง
ส่วนการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ การทำ� MOU จะเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการ
ช่วยสร้างความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ โดย
การดำ�เนินงานจะมีการอบรมเพือ่ ให้ความรูด้ ว้ ยการ
ชมภาพยนตร์ทแี่ สดงให้เห็นถึงผลกระทบและความ
รุนแรงของอุบตั เิ หตุทไี่ ม่สวมหมวกนิรภัย ซึง่ ผลจาก

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

การดำ�เนินการกับกลุม่ หน่วยงานดังกล่าว กลับทำ�ให้
เกิ ด ความตื่ น ตั ว และกลายเป็ น กระแสวงกว้ า ง
ในสังคมที่ตระหนักถึงการป้องกันอุบัติเหตุ ช่วยให้
เกิดมาตรการขององค์กรต่างๆ ในการร่วมป้องกัน
เช่น หากฝ่าฝืนกฎจะถูกตัดแต้มและส่งรายชื่อให้
องค์กรต่อไป
อีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญในพื้นที่ คือ กลุ่ม
สื่อมวลชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจาก โอดี้
เอฟเอ็ม ในการประชาสัมพันธ์โครงการทุกช่องทาง
ทัง้ สือ่ วิทยุ โปสเตอร์ การจัดเวทีประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
รณรงค์ก่อนบังคับ
บทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีตทำ�ให้ได้รู้ว่า การจะ
บังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวจะเกิดแรงต้าน
จากสังคม การจะขับเคลื่อนให้ผู้คนยอมรับการ
ทำ�ตามกฎหมายจึงจะต้องทำ�ให้เห็นความสำ�คัญ
ตระหนักถึงผลทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการทำ�ตามกฎหมาย
ก่อนจึงจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเป็นจริง
การแสวงหาความร่วมมือทีเ่ กิดขึน้ จึงดำ�เนินการ
รณรงค์กบั ทุกกลุม่ ทีเ่ ป็น “ผูเ้ ล่น” ทีส่ �ำ คัญอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีระยะเวลาในการรณรงค์ 3 เดือน และกำ�หนด
วัน D-Day คือหลังจากประชาสัมพันธ์ครบ 3 เดือน
แล้วจะมีการบังคับใช้กฎหมายจากผูข้ บั ขีแ่ ละผูซ้ อ้ น
ท้ายที่ไม่สวมหมวกนิรภัยอย่างเข้มงวด การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์จึงเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
จนถึงจุดทีป่ ระชาชน “พร้อม” การบังคับใช้กฎหมาย
จึงเริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้น

2
มอเตอร์ ไซค์
รับจ้าง

1
ผู้นำ�
ของจังหวัด

3
สถาน
ประกอบการ
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4
สื่อมวลชน

5
สถานศึกษา

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%
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ผลจากการดำ�เนินมาตรการรณรงค์กอ่ นบังคับใช้
กฎหมาย “คนขี่ถูกจับปรับทุกราย คนซ้อนท้าย
ปรับเป็นเวลาที่ไปชมภาพยนตร์แทน” ทำ�ให้เกิด
ความเชื่อใหม่ในวงกว้างต่อการดำ�เนินมาตรการ
ของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ โดยประชาชนได้มองเห็น
ความสำ�คัญในการบังคับใช้ ว่าเป็นความต้องการให้
ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์
และมองเห็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้น จากการที่ยังคง
พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า
ผู้ริเริ่มขับเคลื่อนโครงการจะได้ย้ายออกจากพื้นที่
แล้วก็ตาม
บทเรียนความสำ�เร็จที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในการทำ�งานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในพืน้ ที่ ซึง่ เป็นกำ�ลังหลักในโครงการนีเ้ ป็นอย่างมาก
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
การบาดเจ็บ เสียชีวติ ของประชาชนในพืน้ ที่ และดีใจ
ที่ประชาชนเข้าใจการทำ�งานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งเหล่านี้เป็น
ตั ว อย่ า งของบทสะท้ อ นจากเจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจที่
ปฏิบัติงาน11
“ภาคภูมิใจ เพราะภูเก็ตเป็นเหมือนบ้านเกิด
เริ่มตั้งแต่ป่าตอง สมัยนั้นยังสวมหมวกนิรภัยน้อย
พอเจ้าหน้าทีจ่ ราจรเริม่ แก้ปญั หาจริงจัง ได้ทมี คุณหมอ
วิวัฒน์และคุณอรชรหรือพี่นกเป็นตัวหลักในการ
ประชุ ม ถอดบทเรี ย นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย

11

หมวกนิรภัย ตำ�รวจภูธรภาค 8 ทำ�ให้ทมี งานเข้มแข็ง
พอเราทำ�งานสนุก ตัวผูป้ ฏิบตั เิ องก็ไม่รสู้ กึ เดียวดาย
เพราะผู้การให้ความสำ�คัญ และภาคีเครือข่ายให้
ความร่วมมือ ก็สนุกไปด้วย และโครงการนี้ลดการ
บาดเจ็บได้มาก พอเห็นที่อื่นรู้สึกแย่ ไม่อยากให้
เกิดขึ้น แต่ในเด็กยังสวมน้อย เลยเกิดความคิด
จะทำ�ตรงนี้ให้ได้ ในฐานะผู้ปฏิบัติโดยตรงจะจับ
เฉพาะผู้ที่ละเลย”
“ภูมิใจเพราะทำ�งานจราจรมาตั้งแต่สิบเอก
รู้สึกดีที่มีผู้เสียชีวิตน้อยลงจากการไม่สวมหมวกฯ
และรู้สึกดีมากในการแก้ไขปัญหากับ นพ.วิวัฒน์
และคณะทำ�งานฯ มายาวนาน”
“ดีใจกับภาค 8 เพราะได้อะไรจากภาค 8 โมเดล
มาก ผมมัน่ ใจ ได้รว่ มกับตำ�รวจ ตำ�รวจได้รว่ มกับภาคี
ซึง่ สำ�คัญมาก บางครัง้ ตำ�รวจทำ�งานจะโดดเดีย่ วไป
กรณีไลน์กลุ่มที่สร้างขึ้นมา 7 จังหวัด และภาค 8
ต้องการให้ส่ือเข้ามาเกี่ยว เพื่อละลายพฤติกรรม
สื่อด้วย และเพื่อทราบว่าตำ�รวจทำ�อะไร และสื่อจะ
ช่วยตำ�รวจได้อย่างไร ถือเป็นภาพบวกของตำ�รวจ
ที่เราควรนำ�เสนอ”

หน้า 27 บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย 100% กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและภูเก็ต
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“ภูมิใจ
เพราะทำ�งานจราจร
มาตั้งแต่สิบเอก
รู้สึกดีที่มีผู้เสียชีวิต
น้อยลงจากการ
ไม่สวมหมวกฯ”
บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

บทสรุปส่งท้าย

สรุปส่งท้ายด้วยเคล็ดลับการดำ�เนินงานของคณะทำ�งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ต
โดยนายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ถึงบทเรียนการดำ�เนินงานป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงการสวมหมวกนิรภัย
และทุกปัญหาของจังหวัดภูเก็ตจะถูกคลี่คลายถ้าเริ่มต้นจาก

46

“เชื่อมข้อมูล เชื่อมเครือข่าย
สู่การจัดการที่เข้มแข็ง”
ส่วนร่วม/สหสาขา - การทำ�งานภาคีเครือข่าย
ในระยะเริ่มต้น ตั้งต้นจากการชวนภาคีผู้เกี่ยวข้อง
กับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ในจังหวัดมาประชุม และอาศัยกลยุทธ์ 5 ช. ในการ
เชื่อมเครือข่ายสู่การจัดการที่เข้มแข็ง มีการประชุม
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม่�ำ เสมอ
สารสนเทศ/สุดเสี่ยง - ให้ตำ�รวจพื้นที่นำ�เสนอ
จุดเสีย่ ง โดยเฉพาะ ถอดบทเรียนการบังคับใช้กฎหมาย
หมวกนิรภัยตำ�รวจภูธรภาค 8 จุดที่มีผู้เสียชีวิต
รวมถึงการให้ข้อมูล Primary and Secondary Data
จากแหล่งต่างๆ ในจังหวัดมาประกอบการหารื อ
วางแผนและกำ � หนดมาตรการในประเด็ น
ความเสี่ ย งหลั ก อื่ น ๆ นอกเหนื อ จากจุ ด เสี่ ย ง
เช่น การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ
และการจัดการความเร็วเพื่อนำ�ไปสู่การบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง
สุด คุ้ม - ภาคีเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยทำ�
ได้ทันทีไม่ต้องพึ่งงบประมาณส่วนกลาง
การลงมื อ ทำ � และป้ อ นข้ อ มู ล กลั บ ให้ แ ก่
คณะทำ�งาน ทำ�ให้เครือข่ายเห็นผลลัพธ์และเกิด
เป้าหมายร่วมตลอดเวลา ไม่เฉพาะแต่เมื่อสิ้นสุด
โครงการ12

รวมถึงการบังคับใช้หมวกนิรภัยจนเกิดความสำ�เร็จ
ในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชและจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
ที่ ส ามารถสร้ า งให้ เ กิ ด พื้ น ที่ ข องการมี สั ด ส่ ว น
ของผู้ ส วมหมวกนิ ร ภั ย ในสั ด ส่ ว นสู ง รองจาก
กรุงเทพมหานคร (ซึ่งมีสัดส่วนของผู้สวมหมวก
นิรภัยสูงที่สุดในประเทศ) ทำ�ให้จำ�นวนผู้บาดเจ็บ
ศีร ษะมีแ นวโน้ม ลดลงมาตลอด 3-5 ปี ทำ�ให้
มองเห็นว่าก้าวสำ�คัญที่จะพาไปสู่ความสำ�เร็จของ
การดำ�เนินงานจะต้องประกอบด้วย
1. มีการ “ก่อตัว” ทีมงานสหสาขาวิชาชีพ เพื่อ
ประสานความร่วมมือ และเกิดการดำ�เนินงานร่วมกัน
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำ�เนินงาน
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในการแก้ปญั หา และสร้าง
การเปลี่ยนแปลงโดยใช้พ้นื ที่เป็นตัวตั้ง หน่วยงาน
ที่สามารถร่วมขับเคลื่อนในแต่ละพื้นที่ อาทิ ตำ�รวจ
สาธารณสุข บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
ภาคการศึกษา รวมถึงสื่อมวลชน
2. ใช้ข้อมูลเป็น “ฐาน” ในการทำ�งาน โดย
ข้อมูลสำ�คัญที่จะต้องนำ�มาใช้ประกอบด้วย ข้อมูล
สถานการณ์และผลกระทบทีเ่ กิดจากผูบ้ าดเจ็บ และ
ผูเ้ สียชีวติ โดยจะต้องแยกแยะข้อมูลเป็นกลุม่ ต่างๆ
ที่จะช่วยให้การสื่อสารกับกลุ่มต่างๆ เป็นไปได้
ง่ายดายขึ้น เช่น สื่อสารให้กับผู้บริหาร หน่วยงาน
ต้นสังกัด เพื่อสร้างความร่วมมือ และเกิดเจ้าภาพ
ในการขับเคลือ่ น เช่น กรณีนกั เรียนบาดเจ็บหรือเสีย
ชีวิต จะต้องแยกกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับโรงเรียน
ก้าวสู่ความสำ�เร็จในการขับเคลื่อน...
เพื่อสื่อสารตรงกับผู้บริหาร และครูในสถานศึกษา
เพื่อบังคับใช้หมวกนิรภัย 100%
บทเรี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง จากแนวคิ ด การสร้ า ง เหล่านั้น
วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ทางถนน หรื อ BBS
12
หน้า 29 บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย 100% กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและภูเก็ต อ้างถึงวิวัฒน์ ศีตมโนชญ์
(ม.ป.ป.). บทสรุปเคล็ดลับการดำ�เนินงาน.

บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

3. การใช้แนวคิด ทฤษฎีตา่ งๆ เพือ่ หาแนวทาง
สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน การใช้แนวคิด
ทฤษฎี Social Determinants of Health ร่วมกับ
หลักคิด 6 Sources for Influencer ที่เน้นการ
เปลี่ยนแปลง “พฤติกรรมของปัจเจก” โดยอาศัย
การปรับเปลีย่ นสิง่ แวดล้อมเพือ่ สร้างกลไกทางสังคม
ให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย หรือแนวคิด Behaviour
Based Safety for “SAFETY CULTURE” (BBS) ซึ่ง
เน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นที่
ระดับปัจเจก จากแนวคิดเหล่านี้ จึงเกิดเป็นแนวทาง
ในการทำ�งานที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
3.1		การสร้างมาตรการทางสังคมผ่านกลไก
ด้ า นการปกครอง โดยอาศั ย ศู น ย์ อำ � นวยความ
ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.จังหวัด-ศปถ.อำ�เภอ/
ท้องถิ่น) ลงไปถึงระดับกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก
เทศมนตรี นายก อบต. เพื่อให้เป็น “แบบอย่าง”
และป้องกันแรงต้านที่จะเกิดจากประชาชนว่าเป็น
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม (ป้องกันการ
มองว่าไม่ยอมบังคับใช้กับผู้บริหาร) ซึ่งเป็นจุดอ่อน
ในการบังคับใช้กฎหมาย
3.2		การสร้างมาตรการทางสังคมผ่านกลไก
หน่วยงาน องค์กร เพือ่ เกิดเป็นมาตรการองค์กรสวม
หมวกนิรภัย 100% เพือ่ เป็นมาตรการในการกำ�กับบุคลากร
ในหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยสร้างพฤติกรรมที่คุ้นเคย
จนเกิดเป็นนิสัย ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนได้
3.3		การปรับเปลีย่ นท่าที ทัศนคติของเจ้าหน้าที่
ในการสร้างวัฒนธรรม โดยใช้การสื่อสารเชิงบวก
เพื่อสร้างทัศนคติใหม่ต่อการสวมหมวกนิรภัย และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน
4. การบังคับใช้กฎหมายตามแนวคิดที่จะเกิด
ผลต่อการป้องปราม (Deterrence effect) คือให้
ผู้กระทำ�ความผิดรับรู้ว่ามีโอกาสที่จะถูกตรวจพบ
ตลอด (ต่อเนื่อง สม่ำ�เสมอ ไม่เลือกปฏิบัติ) ร่วมกับ

การมีขอ้ มูลความผิดซ้�ำ และบทลงโทษทีแ่ รง เพือ่ ให้
ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยเห็นว่า “ไม่คุ้ม” ถ้าถูกจับ
ก้าวสำ�คัญสู่การขับเคลื่อนภาพใหญ่
ภาพใหญ่ของการขับเคลื่อนในเรื่องนี้มีทั้งใน
ระดับพื้นที่ และขับเคลื่อนจากส่วนกลาง โดย
สามารถทำ�ได้ ดังนี้
1. ระดับพื้นที่ เช่น ในพื้นที่ตำ�รวจภูธรภาค 8
มีแนวทางการขับเคลื่อนคือ
• กำ�หนดเรื่องหมวกนิรภัย 100% เป็นนโยบาย
พร้ อ มทั้ ง ขยายบทเรี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น จากจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชและภูเก็ต ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด
ของภาค 8
• มี ก ารกำ � กั บ ติ ด ตาม และรายงานผล
การดำ � เนิ น งานทุ ก ไตรมาส ทั้ ง ข้ อ มู ล สั ดส่ ว น
การสวมหมวกนิรภัยที่เพิ่มขึ้น และจำ�นวนผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บศีรษะหรือเสียชีวิต
ลดลง
2. ส่วนกลาง ได้แก่ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย
กระบวนการยุตธิ รรมและกิจการตำ�รวจ สภานิตบิ ญั ญัติ
แห่งชาติ และสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ มีแนวทาง
ขับเคลื่อน คือ
• กำ�หนดเรื่องหมวกนิรภัย 100% เป็นวาระ
สำ�คัญ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล
• นำ�บทเรียนที่ได้จากการสัมมนา เผยแพร่
ให้กับตำ�รวจภูธรภาคและตำ�รวจภูธรจังหวัดอื่นๆ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน
• มี ก ารกำ � กั บ ติ ดตามผลการดำ � เนิ น งาน
พร้ อ มทั้ ง รายงานผลต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารการ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำ�รวจ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรัฐบาลต่อไป
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ข้อมูลประกอบ :
1. การสัมมนาเรื่อง “แนวทางดำ�เนินการให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561
โรงแรมกะตะบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
2. การสัมมนาเรือ่ ง “การจัดการพฤติกรรมเสีย่ งเพือ่ สร้างความปลอดภัยทางถนน” ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
3. บทเรียนความสำ�เร็จการบังคับใช้หมวกนิรภัย 100% จังหวัดภูเก็ต
4. บทเรียนความสำ�เร็จการบังคับใช้หมวกนิรภัย 100% จังหวัดนครศรีธรรมราช
บทเรียนการส่งเสริมและบังคับใช้
5. บทสัมภาษณ์ พ.ต.ท. ปองพล เอี่ยมวิจารณ์

กฎหมายหมวกนิรภัย 100%

