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ตดิต่อสอบถาม: ศนูย์วจิยัเพื่อสรา้งเสรมิความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
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เรื่อง การรณรงคก์ารใส่หมวกนิรภยัในโรงเรียน 
 

 
 
ชมุชนต าบลตลาดเกรยีบ  ไดต้ระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคญัดา้นความปลอดภยั จึงมกีารจดัท าโครงการต่างๆ  

โดยค านึงถงึความปลอดภยัและการลดอุบตัภิยัที่จะเกดิขึ้นกบัเดก็และเยาวชนในการเดนิทางมาโรงเรยีนและเพื่อรณรงค์สรา้ง
เสรมิพฤตกิรรมใหก้บัเดก็ตัง้แต่ยงัอยู่ในวยัศกึษาเล่าเรยีน  ให้รูจ้กัการป้องกนัอนัตรายที่อาจจะเกดิขึ้น โดยปลูกฝังให้เดก็และ
เยาวชนสวมใสอุ่ปกรณ์ความปลอดภยัในการเดนิทาง  เพื่อลดความรนุแรงการบาดเจ็บเมือ่เกดิอุบตัเิหตุ โดยตระหนักถึงความ
ปลอดภยัใหม้ากทีส่ดุ   

เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เดก็ เยาวชน เป็นแกนน าส าคญัในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภยั และไดร้บัความ
ร่วมมอืจากประชาชนทุกคน จึงจะประสบความส าเรจ็ในการลดอุบัติภยัดงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ  จึงจดัท าโครงการ
เดก็ไทยปลอดภยั ใน พ.ศ.๒๕๕๕  เพื่อจดัอบรมรณรงค์ลดการเกดิอุบตัิเหตุ อุบตัิภยั ทัง้จากถนนและจากการสญัจรทางน ้ า 
รวมทัง้สง่เสรมิและสนับสนุนการขบัขีป่ลอดภยั  ดว้ยการรณรงค์สวมหมวกนิรภยัเมื่อโดยสารรถจกัรยานยนต์ และไดร้บัการ
สนับสนุนหมวกกนัน็อคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น CSIP เป็นต้น เมื่อด าเนินโครงการดงักล่าวแล้ว นักเรียนมีความ
ตระหนักรูแ้ละสวมใส่หมวกกนัน็อคมากขึ้น อีกทัง้ผู้ปกครองเริม่เล็งเห็นความส าคญัในการใส่หมวกกนัน็อค จึงได้ด าเนิน
ต่อเนื่องมาจนถงึปัจจุบนั  

เริ่มรณรงค์การสอนการสวมหมวกกนัน็อคให้กบันักเรยีนอายุ 3- 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาด
เกรยีบ แรกเริม่โครงการมเีดก็นักเรยีนจ านวน 80 คน โดยสว่นใหญ่โดยสารรถจกัรยานยนต์จากพ่อแม่หรอืผูป้กครองมารบัสง่ที่
สถานศกึษา เน้นสอนให้นกัเรยีนรอ้งขอหมวกกนัน็อคกอ่นก่อนโดยสารยานพาหนะทุกคร ัง้  เทศบาล ฯ สนับสนุนให้ยมืหมวก
กนัน๊อคให้แก่นักเรียน เพื่อสรา้งเสริมคุณลักษณะที่ดีของนักเรยีนและผู้ปกครอง หลงัจากการด าเนินกจิกรรมแล้วพบว่า 
นกัเรยีนมกีารใส่หมวกกนัน็อคมากขึน้ และขยายผลส่งผลต่อพฤติกรรมของผูป้กครองและบุคคลในครอบครวัที่ ต้องใส่หมวก
กนัน็อคตามการรอ้งขอของนักเรยีน เพื่อเป็นตวัอย่างเมือ่รบัส่งนักเรยีนที่ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ จนเกดิเป็นพฤติกรรมที่กระท า
ตามปรกตอิย่างยัง่ยนืต่อไป   
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เรื่อง รณรงคก์ารใส่เสื้อชูชีพมาโรงเรียน 

 ดว้ยชมุชนตลาดเกรยีบ อ.บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มพีื้นทีแ่ม่น ้าเจา้พระยาไหลผา่นพื้นทีบ่รเิวณ หมูท่ี ่1 
– 7 ซึง่เป็นเขตพื้นทีชุ่มชนหนาแน่น รมิฝัง่แมน่ ้าเจา้พระยา ประกอบกบัการเกดิอุทกภยัขึน้ทุกปี จงึจ าเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องเฝ้า
ระวงัการจมน ้า จากภยัการสญัจรทางน ้าและอุทกภยัมากขึ้น อีกทัง้การเสยีชวีติจากการจมน ้าในเดก็เป็นสาเหตุการเสยีชวีติ
อนัดบัแรกของเดก็ในไทย  

ชมุชนตลาดเกรยีบ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัดงักล่าว จึงจดัท าโครงการเดก็ไทยปลอดภยั ใน พ.ศ.๒๕๕๕  เพื่อจดั
อบรมรณรงคล์ดการเกดิอุบตัิเหตุ อุบตัิภยั ทัง้จากถนนและจากการสญัจรทางน ้า สง่เสรมิและสนับสนุนการสวมใส่เสื้อชูชพีแก่
นกัเรยีน ทีต่อ้งโดยสารเรอืไปกลบัโรงเรยีน โดย ใหค้วามรูแ้ละรณรงค ์ดงัต่อไปนี้   

1. อบรมครูทัง้ในสว่นของโรงเรยีนวดัตลาด (อุดมวทิยา) และ ศูนย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลต าบลตลาดเกรยีบ ในการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และการชว่ยเหลอืในกรณีพบเดก็นกัเรยีนจมน ้า      

2. รณรงคใ์หเ้ดก็นกัเรยีน และพ่อแม่ ผูป้กครองสวมใส่เสือ้ชูชพี ขณะโดยสารเรอื และไม่ให้เดก็ออกไปเล่นน ้า โดยที่
ไมม่ผีูป้กครองดแูล  

เริม่รณรงค์จากเดก็นักเรยีนที่ต้องเดนิทางสญัจรดว้ยเรอื ทัง้ในศูนย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลต าบลตลาดเกรยีบ และ
โรงเรยีนวดัตลาด (อุดมวทิยา) เป็นจ านวน 40 คน และนักเรยีนที่ไม่ไดส้ญัจรทางเรอื เป็นจ านวนรวมกนัทัง้ 2 โรงเรยีน 360 
คน และมกีารขยายผลต่อไปยงัผูป้กครองของนักเรยีนทัง้สองโรงเรยีน เพื่อสรา้งเสรมิคุณลกัษณะนิสยัความปลอดภยัให้กบั
ผูป้กครองต่อไป   ผลการด าเนินงาน  พบว่า ผูป้กครองและนกัเรยีนมกีารปฏบิตัิตามการสวมใสเ่สือ้ชชูพี จนเกดิความเคยชนิ  
อีกทัง้ยงัมกีารปรบัปรุงท่าน ้ า จดัให้มเีสื้อชูชพี และอุปกรณ์ช่วยชวีติ  รวมทัง้บูรณาการร่วมกบัองค์กรอื่น เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพชุมชนต าบลตลาดเกรียบ และCSIP เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านวิชาการ และประสบการณ์ด าเนินงาน
รว่มกนั 

 
เรื่อง ป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรนุแรงต่อเดก็ ผูห้ญิง และสมาชิกในครอบครวั 

 

 
 
ความปลอดภยัในชวีติของบุคคลในครอบครวั เป็นสิง่ที่มคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก โดยเทศบาลต าบลตลาดเกรยีบ 

รว่มกบัพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดัพระนครศรอียุธยา องค์กรดา้นสตรแีละครอบครวัในต าบลตลาดเกรยีบ 
และชุมชนใกล้เคยีง  รว่มจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื่อรณรงค์และลดปัญหาความรนุแรงในครอบครวัลง อกีทัง้สนบัสนุนใหผู้น้ า
ชุมชนของต าบลตลาดเกรียบ ได้กระท าตนเป็นแบบอย่างในการลดความรุนแรงในครอบครวั เคารพถึงสทิธิของกนัและกนั 
ใหก้บัชาวบา้นผูอ้าศยั  
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อีกทัง้ตามวฒันธรรมและประเพณีท้องถิ่น ของชุมชนต าบลตลาดเกรียบเป็นชุมชนขนาดเล็ก มคีวามสมัพันธ์เป็น
ระบบเครอืญาติ การกระท าความรุนแรงต่อเด็ก ผูห้ญิง และสมาชิกในครอบครวัถือเป็นเรื่องที่ยอมรบัไม่ไดใ้นชุมชน หากมี
ครอบครวัใดปฏบิตัตินไมเ่หมาะสมจะถูกลงโทษจากสงัคมไปโดยปรยิาย  

มกีารจดัใหม้กีารอบรมเพื่อลดปัญหาความรนุแรงในเดก็ สตร ีและครอบครวั มผีูเ้ขา้รว่มองคก์รดา้นสตรแีละครอบครวั
ในต าบลตลาดเกรยีบ และชุมชนใกล้เคยีงชุมชนตลาดเกรยีบจ านวน 150 คน เพื่อสรา้งความเขา้ใจในการปฏบิตัิตนเมื่ออยู่
รว่มกนัและเพื่อรณรงคล์ดความรนุแรงในครอบครวัต่อไป 

นอกจากนี้ยงัมขี ัน้ตอนในการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงต่อเดก็ ผูห้ญิง และสมาชกิในครอบครวั เช่น กรณีตวัอย่าง
ครอบครวัหมู่ 5 ต าบลตลาดเกรยีบ  มหีวัหน้าครอบครวัท ารา้ยรา่งกายบคุคลในครอบครวั มผีูพ้บเห็นมาแจง้เหตุ ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลตลาดเกรยีบ ผูบ้รหิารเทศบาลต าบลตลาดเกรยีบ ไดส้ ัง่การและลงพื้นที่แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง ร่วมกบัก านัน 
ผูใ้หญ่บา้น และเจ้าหน้าที่ต ารวจในการระงบัเหตุเบื้องต้น และด าเนินการสอบสวนแล้วพบว่าหวัหน้าครอบครวัท่านนัน้ติดยา
เสพตดิ  จงึไดด้ าเนินการตามกฎหมายสง่บ าบดัสารเสพตดิ และท าขอ้ตกลงวา่จะไม่กลบัไปเสพอีก รวมทัง้ไดม้กีารฟ้ืนฟูสภาพ
จติใจและความสมัพนัธ์ของครอบครวั รวมทัง้จดัหาอาชพีเพื่อใหม้รีายไดก้บัครอบครวันี้ในขณะที่หวัหน้าครอบครวัอยู่ระหวา่ง
การบ าบดั มกีารขอรบัสนับสนุนจากพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ให้ช่วยเหลอืดา้นความ
เป็นอยู่ของครอบครวันี้เบื้องต้น ส่วนบุตรของครอบครวันี้มปัีญหาทางสุขภาพ จ าเป็นต้องไดร้บัความช่วยเหลือ หากหวัหน้า
ครอบครวัไดร้บัการบ าบดัยาเสพตดิไดแ้ลว้ จะมกีารจดัหาอาชพีใหก้บัหวัหน้าครอบครวันี้เพื่อสง่คนดคีนืสูส่งัคมต่อไป  

 
เรื่อง ความร่วมมือของ 20 กลุ่มความปลอดภยัของชุมชน 

 

 
 
กลุ่มท างานความปลอดภัยของเทศบาลต าบลตลาดเกรยีบมีทัง้หมด 20 กลุ่ม  หรือประมาณจ านวน 70 คน มี

ตัง้เป้าหมายรว่มกนัพรอ้มภาพความส าเรจ็ของชมุชน และประโยชน์สูงสดุของต าบลเป็นส าคญั ภาคกีลุ่มท างานสว่นใหญ่เป็นผู้
อยู่อาศยัในชุมชน โดยแต่ละคนมบีทบาและหน้าที่หลากหลายดว้ยกนั ท าให้สามารถประสานความร่วมมอืและการบูรณาการ
แบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบไดโ้ดยง่าย  อีกทัง้ผลลพัธ์ของงานหรอืโครงการ หรอืกิจกรรมนัน้ประสบความส าเรจ็ก่อให้เกิด
ประโยชน์แกค่นในชมุชน และสามารถถ่ายทอดต่อไปให้กบัชมุชนอื่นๆ ได ้ตวัอย่างเชน่ ประธานอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายุทีบ่า้น
ต าบลตลาดเกรยีบ (อผส.) รบัหน้าทีเ่ป็นผูน้ าแพทย์ประจ าต าบลอกีหน้าทีห่นึ่ง  หรอืก านนัต าบลตลาดเกรยีบ ซึง่เป็นผูน้ าทอ้งที่
ของต าบลตลาดเกรยีบยงัเป็นคณะท างานเพื่อความปลอดภยัของต าบลตลาดเกรยีบด้วย เพื่อสนับสนุนการด าเนิน งานด้าน
ความปลอดภยัของต าบลตลาดเกรยีบ และกประสานระหว่างหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานเพื่อท างานและบูรณาการร่วมกนันัน้ 
มกีารด าเนินงานดงันี้ 

1.เมือ่พบปัญหาที่เกดิขึน้ในชมุชนแลว้ กรณีเร่งด่วน หรอืคาดวา่น่าจะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายเป็นอย่างยิง่ อาสาสมคัรหรอื
ประชาชนแจ้งเหตุซึง่หน้า ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรอืประสานงานมายงันายกเทศมนตรตี าบลตลาดเกรยีบ เพื่อประสานงานต่อ
หาผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
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2. เมือ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้แกไ้ขปัญหาในพื้นทีน่ัน้ๆ หรอืวา่ไดด้ าเนินงานเสรจ็สิน้แลว้ รายงานต่อนายกเทศมนตรตี าบล
ตลาดเกรยีบ ในฐานะประธานคณะท างานเพื่อความปลอดภยัเทศบาลต าบลตลาดเกรยีบ เพื่อสรปุผลการด าเนินงาน 

3. จดัให้มกีารประชุมเพื่อถอดบทเรยีนเพื่อความปลอดภยั และด าเนินการจดัท ารายงานเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ดา้น
วชิาการต่อไป 

โดยมแีผนผงัในการประสานงานดงัต่อไปนี้ 
ผงัการประสานงานระหว่างหน่วยงานและในสว่นงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

นายวชิยั ไวยท ิ

นายกเทศมนตรตี าบลตลาดเกรยีบ 

ผูน้ าองคก์ร 

ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ราชการ รฐัวสิาหกจิ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน 

นางสาวเยาวพา ดษิฐแยม้ 
ปลดัเทศบาลต าบลตลาดเกรยีบ 

หวัหน้าสว่นราชการ 

ประสานงานระหว่างสว่นราชการ 
และอ านวยการงานบรหิารดา้น

ชมุชนปลอดภยั 

นายคมเดช ธนาธษิณ์ 
นกัวชิาการศกึษา 

นางสาวสมคดิ ภาคทว ี
รกัษาการหวัหน้าศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

คณะท างานชุมชนปลอดภยั 

ด าเนินการดา้นวชิาการ และดา้นกจิกรรมความปลอดภยั 
รวมถงึใหค้ าปรกึษาและชีแ้นะแนวทางในการด าเนินงานแก่

หน่วยงานอื่นๆ 


