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เรื่อง เตรียมความพร้อมรบัมือภยัพิบติั 
 
ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(อุทกภยั/น ้าล้นตลิง่) ไดส้รา้งความสญูเสยีต่อชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน บา้นเรอืนไดร้บั

ความเสยีหาย พื้นที่การเกษตรกรรรม และผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ  สถานการณ์มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิมากขึน้เรือ่ยๆ พื้นที่
เทศบาลต าบลกลางเวียง เป็นพื้นที่หนึ่งที่ไดร้บัผลกระทบจากภยัพิบตัิเนื่องจากมแีม่น ้า น่านไหลผ่าน ในต าบลกลางเวียง 
จ านวน 7 หมูบ่า้น โดยเฉพาะบา้นดอนไชย หมูท่ี ่7  ต าบลกลางเวยีง  อ าเภอเวยีงสา  จงัหวดัน่าน  เป็นหมูบ่า้นทีม่พีื้นทีลุ่่มต ่า
อยู่ตดิกบัแม่น ้าน่านและแมน่ ้าวา้ บรเิวณทา้ยของหมูบ่า้นจะมสีองแม่น ้าสองสายนี้มาบรรจบกนั เมือ่ถงึฤดฝูนจะไดร้บัผลกระทบ
มากกวา่พื้นทีอ่ื่นๆ  ดงันัน้จงึเป็นสิง่ส าคญัยิง่ทีเ่ทศบาลต าบลกลางเวยีง จะตอ้งไปด าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อบ าบดัทุกข์
บ ารงุสุขใหก้บัประชาชน ให้ประชาชนมคีวามปลอดภยัทัง้ต่อชวีติ สุขภาพอนามยัและ ทรพัย์สนิโดยด าเนินการตัง้แต่กอ่นการ
เกิดเหตุ  ขณะเกดิเหตุ และหลังจากเกิดเหตุ โดยการสรา้งการมีส่วนร่วมให้คนชุมชน เป็นผูบ้รหิารจดัการภยัพิบตัิได้ดว้ย
ตนเอง  

 
บา้นดอนไชยไดเ้รยีนรูท้ี่จะปรบัตวัให้อยู่กบัสถานการณ์ของน ้าท่วมและไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มของชมุชนอยู่ เป็น

ประจ า โดยใชแ้นวคดิในการจดัการภยัพิบตัิ  คอืการใชป้ระสบการณ์ที่ไดเ้รยีนรูใ้นอดตีมาปรบัใช ้เชน่ การสรา้งบา้นเรอืนแบบ
ยกพื้นสูงช ัน้เดยีว การสรา้งยุงฉางขา้วยกสงูหรอือยู่บนบา้น การเกบ็ของใชท้ี่จ าเป็นให้พ้นระดบัน ้า  การเตรยีมอาหารน ้าดื่ม
เพื่อการยงัชพี การใชอ้งคค์วามรูท้างวชิาการทีไ่ดจ้ากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมาปรบัใชเ้พื่อเตรยีมการรบัมอืภยัพิบตัิทีจ่ะเกดิขึ้น
ให้เกดิประสทิธภิาพสูงสุด  การคดิคน้สิง่ประดษิฐ์เพื่อแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า  เช่น การสรา้งแพ ลอยน ้าเพื่อเกบ็สิง่ของ สตัว์
เลี้ยง  ในทางวชิาการบา้นดอนไชย  หมู่ที่ 7 ต าบลกลางเวยีงไดเ้ขา้ร่วมโครงการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืภยัพิบตัิโดยชุมชน
ท้องถิ่นกบัเทศบาลต าบลกลางเวยีงและอ าเภอเวยีงสา หลงัจากเขา้ร่วมโครงการแล้วทางชุมชนไดน้ าความรูต้่างๆที่ไดร้บัมา
ปรบัใชใ้นการจดัการเรื่องภยัพิบตัิจนเกดิเป็นรูปธรรมที่ชดัเจน ไดด้ าเนินการเตรยีมความพรอ้มทัง้ก่อนการเกดิเหตุ ขณะเกดิ
เหตุ และหลงัเกดิเหตุอุทกภยัในพื้นที ่ คอื การจดัตัง้คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัประจ าหมูบ่า้น เพื่อเป็นแกน
น าหลกัในการจดัการเรือ่งภยัพบิตั ิปฏบิตัิหน้าทีห่ลกัตัง้แต่การติดตามสถานการณ์ เฝ้า ระวงัน า การแจง้ขา่วสารและการเตอืน
ภยัให้กบัประชาชนในหมู่บา้น ผ่านทางหอกระจายข่าว และระบบไลน์เครอืข่าย เวยีงสารบัมอืภยัพิบตัิ การประสานงานกบั
หน่วยงานภาครฐัทีจ่ะเขา้มาช่วยเหลอื การเตรยีมอาหารยงัชพีของประชาชนใน ระหวา่งทีน่ ้าท่วม การชว่ยเหลอืกลุ่มเปราะบาง  
การอ านวยความสะดวกแกห่น่วยงานต่างๆทีเ่ขา้มาในพื้นที ่ และประชาชน ในหมูบ่า้นไดร้ว่มกนัจดัท าแผนป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัของหมู่บ้านร่วมกบัภาคส่วนราชการเพื่อให้แผนเป็นแนวทาง ในการเตรยีมการต่างๆ ได้อย่างถูกทิศทาง การ
ส ารวจพื้นที่เสีย่งภยัเสน้ทางการอพยพและพื้นที่ปลอดภยัเพื่อรองรบัการ อพยพ  การติดสญัลกัษณ์แสดงระดบัความเสีย่งภยั 
ล าดบัความเรง่ด่วนในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง การจดัท าแผนที่สงัเขป พื้นที่และบา้นเรอืนที่เสีย่งภยั  ตลอดถึง
การจดัท าขอ้มูลการปรบัปรุงขอ้มูลระดบัความเสีย่งภยั ล าดบัความเร่งด่วนให้ตรงกบัความเป็นจรงิและเป็นปัจจุบนั มกีารวาง
แผนการเพาะปลูกให้มคีวามเหมาะสมเพื่อลดความสูญเสยีจากปัญหาน ้าท่วมพื้นที่การเกษตร เชน่ เปลี่ยนการปลูกขา้วโพด
เป็นพืชระยะสัน้แทนผกัสวนครวั ฯลฯ  จากการด าเนินงานการจดัการภยัพิบตัิของชุมชนบา้นดอนไชย  จะพบวา่ประชาชนมี
ความรูค้วามเขา้ใจในการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืภยัพิบตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง  ตระหนักถึงปัญหาที่เกดิขึ้น  คนบา้นดอนไชยไม่
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เคยมกีารสญูเสยีชวีติจากการจมน ้า  น ้าพดัพาจากกระแสน ้าทีไ่หลเชีย่ว อุบตัเิหตุการณ์กระแสไฟฟ้าร ัว่   หรอืการสญูเสยีชวีติ
จากอุบตัิเหตุที่เกีย่วกบัอุทกภยั สามารถปรบัสภาพพื้นที่ สิง่แวดล้อมกลบัสู่สภาพปกติหลังน ้าลดภายในสามวนั  และพบว่า 
มลูคา่ความเสยีหายจากทรพัย์สนิในแต่ละครวัเรอืนลดน้อยลง  เนื่องจากวา่ไดว้างแผนและการเตรยีมการล่วงหน้า ประชาชนไม่
ตื่นตระหนกหรอืตึงเครยีดไปกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึ้น  เนื่องจากไดร้บัฟังขา่วสารที่รวดเรว็และมคีวามน่าเชื่อถอืได้ เพื่อให้ทนั
ต่อการเตรยีมพรอ้มในการเตรยีมตวัล่วงหน้าในสว่นของภาคชมุชนจะแสดงใหถ้ึงวา่ชมุชนบา้นดอนไชย  มคีวามเขม้แขง็ในการ
จดัการตนเองโดยลดการพงึพาและช่วยเหลอืจากทางภาครฐัมากที่น้อยที่สดุ    ประชาชนในหมูบ่า้นมสีว่นรว่มในการจดัการกบั
ปัญหา รว่มคดิ  ร่วมวางแผน   รว่มด าเนินการ   และรว่มกนัตดิตามประเมนิผล  คณะกรรมการ ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัปฏบิตัิหน้าที่อย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิความแน่นแฟ้นสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างเครอืญาติการถามไถ่  ห่วงใยและยื่นมอืเขา้มา
ชว่ยเหลอื และหน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนทัว่ไป หน่วยงานภาคเีครอืขา่ยต่างๆ  ไดเ้ขา้มาใหก้ารช่วยเหลือในดา้นต่างๆ
อย่างเต็มก าลงั แสดงใหเ้ห็นถงึความรกัความสามคัค ี  ความเอื้ออาทรห่วงใย  “คนไทยไมท่ิ้งกนั”  สุดทา้ยเกดิความสมัพนัธ์อนั
ดรีะหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ท าให้การท างานขบัเคลื่อนไปพรอ้มๆกนัอย่างเตม็ความสามารถ
เพื่อประโยชน์สงูสดุของประชาชนทีพ่งึจะไดร้บั 
 

เรื่อง โรงเรียนผูสู้งอายุต าบลกลางเวียง (บานช่ืนวิทยาลยั) 
 

ความเป็นมา (สภาพปัญหาและสาเหต)ุ 
  โรงพยาบาลเวยีงสา มสีถิตกิารฆา่ตวัตาย จ านวน 5 ราย ซึง่เป็นผูส้งูอายุ จ านวน 2 ราย  (ผูส้งูอายุที่มโีรคประจ าตวั 
1 ราย , ผูสู้งอายุที่อยู่คนเดยีว 1 ราย) และผูสู้งอายุต าบลอื่น จ านวน 3 คน  สาเหตุหลกัเกดิจากปัญหาในครอบครวัและการ
กระท าความรนุแรงทางดา้นรา่งกาย ขอ้มูลจากการคดักรองภาวะสุขภาพ  ปี 2559  ของผูสู้งอายุในพื้นที่เขตเทศบาลต าบล
กลางเวยีง  พบว่ามจี านวนผูสู้งอายุที่มภีาวะเครยีด ซึมเศรา้ รอ้ยละ 4.61  สาเหตุเกิดจาก โรคประจ าตวั ถูกทอดทิ้งท าให้
ผู้สูงอายุอยู่ดูแลกนัเองหรอือยู่คนเดียว ลูกหลานท างานอยู่ต่างอ าเภอ อยู่ต่างจงัหวดั ท าให้เกิดภาวะเหงา เศรา้ เครียด  
ผูส้งูอายุทีม่โีรคประจ าตวั บางรายอาจมคีวามเสีย่งไดร้บัอนัตราย  ความไมป่ลอดภยัจากการใชย้าไมถู่กตอ้ง  พบว่าปัญหาของ
ผูส้งูอายุมภีาวะความเสือ่มของรา่งกายตามอายุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูส้งูอายุทีเ่ป็นผูพ้กิารดา้นการเคลื่อนไหว /ผูส้งูอายุตดิเตยีง
ทีอ่ยู่คนเดยีว หรอือยู่กนัสองสามภีรรยา /ดา้นการมองเห็น/ดา้นการไดย้ิน รวมถงึดา้นการสื่อสาร มโีอกาสทีจ่ะเกดิอุบตัิเหตุได้
มากกวา่ผูสู้งอายุทัว่ไป เช่น การพลดัตกหกลม้  ดา้นจราจร การขบัขีย่านพาหนะ  ผูสู้งอายุทีม่ภีาวะสบัสน อาการหลงลืม มี
ความเสีย่งเกดิความไม่ปลอดภยั ไดแ้ก่ ไฟไหมบ้า้น การถูกลกัพาตวั การถูกหลอกลวงไดง้่าย จากการท าประชาคมส ารวจ
ปัญหาการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาล พบว่าปัญหาผู้สูงอายุถูกเสนอให้มีการแก้ไขดงั ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์  ประกอบกบัพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา 50 (7)  
รวมทัง้นโยบายผูบ้รหิารเทศบาลต าบลกลางเวียงตระหนักและให้ความส าคญักบักลุ่มผูสู้งอายุ โดยวเิคราะห์ถึงปัญหาและ
แนวทางที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไรให้เกิดความปลอดภยัและลดความรุนแรงในครอบครวัและสงัคม ท าให้ มกีารจัดตัง้
โรงเรยีนผูสู้งอายุต าบลกลางเวยีง (บานชื่นวทิยาลัย) ขึ้น เพื่อให้ผูสู้งอายุไดม้ารวมตวักนัท ากิจกรรมร่วมกนั มสี่วนร่วมกบั
ชุมชนทัง้ทางด้านสงัคม เศรษฐกจิ สุขภาพ การส่งเสรมิอาชพีให้กบัผูสู้งอายุในเขตพื้นที่เทศต าบลกลางเวยีง  ภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลต าบลกลางเวยีงและภาคเีครอืข่ายอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง  อาทิเช่น  โรงพยาบาลเวยีงสา  ศูนย์
การศกึษานอกโรงเรยีนฯ อ าเภอเวยีงสา  วดั/องคก์รสงฆ์  สถานีต ารวจภธูรเวยีงสา  อาสาสมคัรสาธารณสขุชุมชน  ผูน้ าชมุชน  
โดยมผีูส้งูอายุที่มปัีญหาดา้นการช่วยเหลือตวัเองไดแ้ต่ไม่ชอบเขา้สงัคม มภีาวะเครยีด ซึมเศรา้ มาเขา้โรงเรยีนจ านวน 8 คน 
จากนกัเรยีนผูส้งูอายุ ทัง้หมด จ านวน 200 คน 
 
การด าเนินงาน 

1. ศกึษาแนวทางพรอ้มแต่งตัง้คณะกรรมการในการขบัเคลื่อนการปฏบิตัิงานของโรงเรยีนผู้สูงอายุให้เกิดความ
ต่อเนื่อง  
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2. ก าหนดวนัเรยีนพรอ้มจดัหลกัสูตรการเรยีนการสอนและผูส้อน โดยขอความร่วมมอืและประสานงานจากภาคี
เครอืขา่ย  อาทเิชน่ โรงพยาบาลเวยีงสา  ศูนย์การศกึษานอกโรงเรยีนฯ อ าเภอเวยีงสา  วดั/องคก์รสงฆ ์ สถานีต ารวจภธูรเวยีง
สา  ยุตธิรรมจงัหวดัน่าน 

3. จดัการประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมนิผลการเรยีนการสอน และตดิตามผลการด าเนินงานเพื่อน ามาพฒันาหลกัสตูรใน
ภาคเรยีนต่อไป 
 
ผลลพัธท่ี์ได้  

จ านวนนักเรยีนผูส้งูอายุ  ๒๐๐ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๑๓.๒๔  จากจ านวนผูส้งูอายุทัง้หมดในต าบลกลางเวยีง  ๑,๕๑๑ 
คน จากกลุ่มติดบา้นมาเป็นกลุ่มติดสงัคม จ านวน 7 คน (จาก 8 คน)  คดิเป็นรอ้ยละ 87.5  ของจ านวนผูสู้งอายุทัง้หมดในเขต
พื้นทีเ่ทศบาลต าบลกลางเวยีง 

จากการประเมนิภาวะเครยีดและภาวะซึมเศรา้ผูสู้งอายุที่เขา้โรงเรยีนไม่มภีาวะซึมเศรา้หรอืภาวะเครยีดเกดิขึ้น ใน
การเขา้รว่มกจิกรรมทีโ่รงเรยีนและทีบ่า้น ไม่พบการไดร้บับาดเจบ็ทุกดา้นในกลุ่มนกัเรยีนผูสู้งอายุ  สว่นผลลพัธ์ทางดา้นจิตใจ 
ผูส้งูอายุทีเ่ขา้มาเรยีนในโรงเรยีนผูสู้งอายุเดมิเป็นคนทีไ่ม่สนใจเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มในหมู่บา้นหรอืในชมุชน ภายหลงั พบวา่มี
การปรบัตวั เป็นคนสนุกสนาน รา่เรงิ และเขา้รว่มกจิกรรมกบัผูอ้ื่นในชุมชนได ้โดยการสงัเกตจากพฤติกรรม การแสดงออกของ
นกัเรยีนโรงเรยีนผูส้งูอายุ 
   
สรปุ  

จากการด าเนินงานของโรงเรยีนผูส้งูอายุต าบลกลางเวยีง  ท าให้ไดเ้หน็ถึงความส าคญัของกลุ่มผูส้งูอายุมากขึน้  เช่น 
การใส่ใจดูแล สุขภาพและความเป็นอยู่  สภาพแวดล้อม  ซึง่รว่มกบัภาคเีครอืขา่ยลงพื้นที่ดแูลสขุภาพของผูป่้วยติดเตยีงหรอื
ผูป่้วยเรือ้รงั ที่ไมส่ามารถชว่ยเหลอืตวัเองได ้  เพื่อลดปัญหาการเกดิสภาวะแทรกซอ้น พรอ้มทัง้ให้ความรูท้ีถู่กต้องใหก้บัผูด้แูล  
และใหก้ าลงัใจผูป่้วยเพื่อใหม้แีรงใจทีจ่ะด าเนินชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสขุ  ไมว่ติกกงัวลกบัโรคภยัทีต่นเองเป็นอยู่  และ
ตามนโยบายของเทศบาลต าบลกลางเวยีงไดม้โีครงการปรบัสภาพแวดลอ้ม ที่อยู่ใหเ้หมาะสม  ถูกสุขลกัษณะ  ปลอดภยั  เพื่อ
ลดการบาดเจ็บและอุบตัิเหตุที่เกดิขึ้นในการด าเนินชวีติประจ าวนั ให้กบัผูส้งูอายุอีกดว้ย ท าให้ปัญหา ความเสีย่งของผูสู้งอายุ
ไดร้บัการแกไ้ข เฝ้าระวงัและป้องกนัมากขึน้ 
 
นโยบายในอนาคตของโรงเรียนผูสู้งอายุ  
  จ านวนผูสู้งอายุที่เขา้มาเรยีนในโรงเรยีนผูสู้งอายุเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลุ่มผูสู้งอายุทัง้หมดในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลกลางเวยีง  ทางผูบ้รหิารและคณะกรรมการโรงเรยีน ไดด้ าเนินการวางแผนนโยบายในอนาคต โดยจะด าเนินการจดัท าสื่อ 
เช่น  แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ที่สามารถชกัชวนหรอืเชญิชวนให้ผูสู้งอายุที่ยงัไม่เคยเขา้โรงเรยีน  เขา้มาร่วมกจิกรรมผูส้งูอายุ
รวมทัง้จดัตัง้ โรงเรยีนผูสู้งอายุสาขาย่อยตามบรบิทพื้นที่เช่น ผูสู้งอายุ ๔-๕ หมู่บา้น รวมกนัต่อหนึ่งสาขาย่อยผูส้งูอายุ จาก
จ านวนผูสู้งอายุทัง้หมดในต าบลกลางเวยีง จ านวน ๑,๕๑๑ คน สามารถเดนิทางมาร่วมกจิกรรมในโรงเรยีนผูส้งูอายุสาขาย่อย
ใกลบ้า้นได ้
  

เรื่อง กองทนุหมวกนิรภยัโรงเรียนเทศบาล (บ้านหนองนก)  
 
สถานการณ์และปัญหา  

โรงเรยีนเทศบาล (บ้านหนองนก) สงักดัเทศบาลต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่านจดัการศึกษาตัง้แต่
ระดบัชัน้อนุบาล 1 ถึง ช ัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 มนีกัเรยีนจ านวน139 คน ชาย 65 คน หญิง 74 คน ทางผูบ้รหิารไดม้นีโยบาย
ส าคญัเรื่องความปลอดภยัของเดก็นกัเรยีนจากการส ารวจความเสีย่งของคณะกรรมการความปลอดภยัในโรงเรยีน พบว่า จุด
เสีย่งที่ส าคญัทีสุ่ดคอืความเสีย่งดา้นการจราจรและการเดนิทางจากบา้นมาโรงเรยีน ซึง่นกัเรยีนเดนิทางมาโรงเรยีนโดยรถรบั-
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ส่งนักเรยีนของโรงเรยีนโดยการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ผูป้กครอง โดยรถยนต์ส่วนบุคคล และปัน่จกัรยานมาโรงเรียน 
จ านวน 64,37,29,9คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.04 ,27.40 ,20.86 และ 6.47 ตามล าดบั 
จากสถติดิงักล่าว ทางโรงเรยีน จงึไดจ้ดัท าแผนพฒันาการศกึษาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ 
2562 เรือ่งโรงเรยีนปลอดภยั โดยเริม่จากการประชมุผูบ้รหิารโรงเรยีน ผูป้กครองนักเรยีนและคณะกรรมการความปลอดภยั
ของโรงเรยีนไดม้ขีอ้ตกลงรว่มเรือ่งการจดัตัง้กองทุนหมวกนิรภยัขึน้ เพื่อลดอุบตัเิหตุและลดการสญูเสยีต่อชวีติและทรพัย์สนิ
ของเดก็นกัเรยีนและผูป้กครองขณะทีเ่ดนิทางจากที่บา้นมาโรงเรยีน 
 
การก าหนดนโยบายในระดบัพืน้ท่ี 

1. ประชมุชีแ้จงท าความเขา้ใจผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกระดบั ทัง้คณะคร ูนกัเรยีน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศกึษา 
ผูน้ าชมุชน ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เพื่อสรา้งความตระหนกัถึงความส าคญัของการสวมหมวกนิรภยัทุกคร ัง้เมือ่ใชร้ถใชถ้นน กระตุ้น
เตอืนใหเ้หน็ถงึความสญูเสยีทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่เกดิอุบตัเิหตุ 

2. ประชมุสมาชกิกองทุนหมวกนิรภยั สรา้งการรวมกลุ่ม สรา้งขอ้ตกลงกองทุนหมวกนิรภยั 
3. ด าเนินการตามกจิกรรมโดยสมาชกิจดัท าขอ้ตกลงการออมเงนิวนัละ 1 บาท โดยสะสมเขา้กองทุนหมวกนิรภยัและ

จดัซื้อหมวกนิรภยัใหก้บัเดก็นกัเรยีนในสงักดัทีเ่ขา้ใหม ่และรณรงค์ขอความรว่มมอืไปยงัผูป้กครองนักเรยีนร่วมสมทบเงนิเขา้
กองทุนหมวกนิรภยั โดยมขีอ้ตกลงร่วมกนัในการจ่ายค่าปรบั จ านวน 10 บาท เมื่อไมส่วมหมวกนิรภยัเขา้มาในเขตพื้นที่บรเิวณ
โรงเรยีนเทศบาล (บา้นหนองนก) 

4. พฒันาศกัยภาพกลุ่มโดยการประชาสมัพนัธ์ความร่วมมือ และขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากภาครฐัและ
เอกชนผลกัดนัใหเ้กดิเป็นนโยบายสาธารณะจนพฒันาไปสู ่ “กองทุนหมวกนิรภยัเพื่อประชาชน” 
 
ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ 

1. ลดตน้ทุนการสญูเสยีชวีติและทรพัย์สนิของเดก็นักเรยีนและผูป้กครอง จากสถติทิี่ผา่นมาโรงเรยีนมอีุบตัเิหตุเป็น 0 
จงึไมม่ตีน้ทุนการบาดเจบ็และสูญเสยี เทศบาลต าบลกลางเวยีงสามารถประหยดังบประมาณการใชจ้่ายเพื่อการช่วยเหลอืดูแล
ฟ้ืนฟู  ผูไ้ดร้บัอุบตัเิหตุจากการจราจรของเดก็นักเรยีนและผูป้กครองนกัเรยีน สามารถน างบประมาณไปพฒันาโรงเรยีนในดา้น
การลดความเสีย่งและสรา้งสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัใหก้บัเดก็นักเรยีน 

2. นกัเรยีนและผูป้กครองมคีวามปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน มพีฤตกิรรมการสวมหมวกนิรภยัทุกคร ัง้กอ่นออกจาก
บา้นเมื่อต้องขบัขีร่ถจักรยานยนต์หรอืรถจกัรยาน เป็นการป้องกนัการสูญเสียทัง้ชวีติ ความพิการหรอืทุพลภาพที่เกิดจาก
อุบตัเิหตุโดยไมค่าดคดิ สง่ผลท าใหส้งัคมมคีณุภาพมากขึน้ 

3. การสวมหมวกนิรภยัเมื่อใชร้ถใชถ้นน เป็นการจดัสภาพแวดล้อมให้มคีวามปลอดภยัจากการเกดิอุบตัิเหตุ  ดา้น
จราจร ลดพฤติกรรมเสีย่งในเดก็และผูป้กครอง ปลุกจติส านึกในเรื่องความปลอดภยัเกดิความรบัผดิชอบต่อตนเองและผู้อื่น  
โดยมเีดก็นกัเรยีนทีซ่อ้นทา้ยรถจกัรยานยนต์และปัน่จกัรยาน ไดร้บัหมวกนิรภยั จ านวนทัง้สิน้ 65 คน 
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เรื่อง อาหารปลอดภยัเทศบาลต าบลกลางเวียง 

 
ความเป็นมา 

อาหารเป็นปัจจยัหลกัทีส่ าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ในการด ารงชพีของมนุษย์  การบรโิภคอาหารทีไ่ม่ถูกสขุลกัษณะและ
มสีารพิษปนเป้ือนเป็นสาเหตุหลกัที่ท าให้เกดิโรคภยัไขเ้จบ็ ดงัเช่น ค ากล่าวที่ว่า You are what you eat  คุณกนิอะไรเขา้ไป 
คณุกจ็ะเป็นเช่นนัน้ เทศบาลต าบลกลางเวยีงไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของการแก้ไขปัญหานี้จึงไดร้ว่มกบัชมุชนตน้แบบต าบลปง
สนุกในการร่วมกนัขบัเคลื่อนกจิกรรมอาหารปลอดภยั โดยไดบ้รรจุไว้ในแผนพัฒนาสีปี่ของเทศบาลต าบลกลางเวยีง แผน 
สปสช.และแผนชมุชนของต าบลปงสนุกทัง้ 4 หมูบ่า้น 
  
การด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินกจิกรรมอาหารปลอดภยั เริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ.2553เริม่ดว้ยการจดัเวทีเสวนาการจดัการอาหาร
ปลอดภยัในชุมชน เพื่อชี้ให้ประชาชนในพื้นที่เริ่มให้ความส าคญัตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องขบัเคลื่อนโครงการอาหาร
ปลอดภยั ในพ.ศ. 2554เริม่การจดัการสขุาภบิาลอาหารที่ด ีเป็นแนวคดิที่จะผลกัดนัใหพ้ื้นที่ต าบลปงสนุกเป็นพื้นที่ผลิตอาหาร
รสดีและปลอดภยั เปรียบเสมือนเป็นห้องครวัของอ าเภอเวียงสาเริ่มจากการจดังานเลี้ยงต่างๆของชุมชนงานมงคล งาน
อวมงคล ซึ่งตามวฒันธรรมในท้องถิ่นภาคเหนือจะนิยมรบัประทานอาหารจากเนื้อสตัว์ สุกๆดิบๆ รวมทัง้สถานที่ประกอบ
อาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ใชพ้ื้นที่ใต้ถุนบา้น ผูป้รุงอาหารกแ็ต่งกายไม่เหมาะสม โดยการสรา้งความรูค้วามเข้าใจกบัแกนน า
สุขภาพและแกนน าชุมชนในพื้นที่ ผลคือ เกิดแนวทาง มาตรการชุมชนในด้านสุขาภิบาลอาหาร  ทัง้ดา้นตัวบุคคล  ด้าน
อุปกรณ์  ด้านอาหาร  ดา้นสถานที่  พ.ศ.2555 สรา้งความรูค้วามเข้าใจเรื่อง การสุขาภบิาลโครงการลดการใช้สารเคมภีาค
เกษตร อาหารที่ถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั และขยายการด าเนินงานสู่รา้นค้าที่ประกอบและปรุงอาหาร รา้นขายของช า 
รวมทัง้สุ่มตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ วนัหมดอายุการจ าหน่ายยาหา้มจ าหน่ายและอื่นๆ พ.ศ.2557  โครงการอาหารปลอดภยัใส่
ใจสุขภาพ เพื่อทบทวนแนวทาง มาตรการชมุชนในดา้นอาหารปลอดภยัและเพิม่สว่นของฐานขอ้มูลและระบบเฝ้าระวงัการเกดิ
โรค 

พ.ศ2558 ถึง พ.ศ.2561โครงการบ้านนี้มีรกั ปลูกผกักินเอง เป็นการโครงการปลูกผกัสวนครวั ปลอดสารพิษ เป็น
แนวคดิที่จะสรา้งผกัปลอดสารพิษไวบ้รโิภคเองในครวัเรอืน ลดรายจ่าย ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ โดยใชแ้กนน าสุขภาพและ
เยาวชนเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ  เชน่ โครงการขยะทองค า โครงการลดการใชส้ารเคมภีาคเกษตร เป็นการใชปุ้๋ ยน ้าอินทรยี์และ
สารน ้าหมกัก าจดัศตัรูพืช โดยวธิีการหมกัขยะจากครวัเรอืนมาใชใ้นภาคเกษตร กจิกรรมการนักสบืสายน ้า โรงเรยีนบา้นปง
สนุก เป็นการส ารวจและสงัเกตทางชวีภาพโดยศกึษาสตัวเ์ลก็น ้าจดืเพื่อวดัคา่ดชันีคุณภาพน ้า โครงการบรโิภคปลอดภยั ใสใ่จ
สุขภาพด ีตามวถิีชุมชน โดยมกีจิกรรมจดัตัง้ศูนย์การเรยีนรูด้า้นอาหารปลอดภยัในชุมชน ศูนย์เรยีนรูก้ารใชป้ระโยชน์จาก
สมนุไพร  พฒันาสูก่องทุนเมล็ดพนัธุ์ผกัพื้นบา้นเพื่อสง่เสรมิให้มกีารใชเ้มลด็พนัธุ์ผกัพื้นบา้นจากแหล่งอื่นทีต่้องพึง่พงิสารเคม ี  
ส่งเสริมการผลิตและใช้น ้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพในชุมชน การขยายเครือข่ายผู้ปลูกผกัพื้นบา้นต้านโรคเพื่อบรโิภคเองและ
จ าหน่ายในกาดชมุชน 

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จะพบว่าประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องสุขาภบิาลอาหารที่ด ีสถิติการเกดิโรค
ต่างๆลดลง ลดภาระคา่ใชจ้่าย เพิ่มรายไดใ้นครวัเรอืน เทศบาลจงึมแีนวคดิต่อยอด ขยายเครอืขา่ยการปลูกพชืผกัสวนครวัจาก 
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1 หมูบ่า้นเพิ่มเป็น 4 หมูบ่า้นครบทัง้ต าบล และสง่เสรมิใหม้กีารน าผกัทีป่ลูกและเหลือจากการบรโิภคน าไปจ าหน่ายให้มากขึ้น
และเป็นชมุชนต้นแบบในการพฒันาและขบัเคลื่อนอาหารปลอดภยัใหชุ้มชนต าบลปงสนุกเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่ามารถเผยแพรใ่ห้
สาธารณะชนไดม้าเรยีนรูร้ปูแบบและกระบวนการท างานไดอ้ย่างยัง่ยนืต่อไป 
 
 
 
 
 
 


