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เกร่ินน าการสมัมนา 
     นายชาญวิทย ์ โวหาร  
     ผู้ด าเนินรายการ 
 แม้ว่า แนวโน้มการเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางถนนในภาพรวมจะลดลง แต่ตวัเลขการเสยีชีวติ     
ปีละ 20,000 ราย ไดก้่อใหเ้กดิความสญูเสยีทางเศรษฐกจิปีละหลายแสนลา้นบาท จงึบ่งชีถ้งึความจ าเป็น
ทีต่้องเปลีย่นวธิคีดิในการแก้ไขปัญหา โดยควรมุ่งเน้นการสรา้งระบบความปลอดภยัทางถนนใหม้ากขึน้ 
จากสถานการณ์ความรุนแรงของอุบตัเิหตุทางถนนทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา เริม่มกีาร
ชะลอตวั แต่ยงัควรเน้นการเฝ้าระวงั และจดัการปัญหาความรุนแรงของอุบตัเิหตุบนถนนสายรองใหม้าก
ขึ้น  ในด้านอัตราการสวมหมวกนิรภัยปี 2561 พบว่าอัตราการสวมหมวกนิรภัย (รวมผู้ขบัขี่และ
ผูโ้ดยสาร) เฉลีย่ทัว่ประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 45 เช่น จงัหวดัสงิหบ์ุรรีอ้ยละ 46 จงัหวดัอ่างทองรอ้ยละ 26 
จงัหวดัปทุมธานีรอ้ยละ 56 และกรุงเทพมหานครรอ้ยละ 85 เป็นตน้ 

 อตัราการสวมหมวกนิรภยัเฉพาะผู้ขบั
ขี่เฉลี่ยทัว่ประเทศคิดเป็นร้อยละ 52 เช่น 
จงัหวดัสงิหบ์ุร ี รอ้ยละ 53 จงัหวดัอ่างทอง
รอ้ยละ 33 จงัหวดัปทุมธานีรอ้ยละ 69 และ
กรุงเทพมหานครร้อยละ 92 ส่วนอตัราการ
สวมหมวกนิรภยัเฉพาะผู้โดยสารเฉลี่ยทัว่
ประเทศคิดเป็นร้อยละ 22 เช่น จังหวัด
สงิหบ์ุร ี  รอ้ยละ 20 จงัหวดัอ่างทองรอ้ยละ 
8  จั ง ห วัดปทุ ม ธ านี ร้ อ ย ล ะ  1 5  แ ล ะ

กรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 55 หากผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต์ทีป่ระสบอุบตัเิหตุมกีารสวมหมวกนิรภยัจะมสี่วน
ช่วยใหก้ารบาดเจบ็และเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุลดลง เพราะการสวมหมวกนิรภยัจะสามารถช่วยลดโอกาส
การเสยีชวีติ อนัเนื่องมาจากการบาดเจบ็ที่ศรีษะไดถ้งึรอ้ยละ 45 ส าหรบัผูข้บัขี ่และรอ้ยละ 58 ส าหรบั
ผู้โดยสาร  สาเหตุของอุบตัเิหตุมาจากอะไรบ้าง เช่น 1) การใช้ความเรว็  กล่าวได้ว่าอุบตัเิหตุและการ
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เสียชีวิตกว่าร้อยละ 70-80 มาจากการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 2) การเมาแล้วขบั 
อุบตัเิหตุจราจรจากการเมาแลว้ขบัของปี 2559-2560 ตลอดทัง้ปีเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 1,000 คด/ีปี  คดิเป็น
สดัส่วนประมาณร้อยละ 1 ของคดีอุบัตเิหตุจราจรทัง้หมด 3) การง่วงแล้วขบั จากสถานการณ์ปัญหา
อุบตัิเหตุจากการหลบัใน ค่อนข้างน่าวติก จากตวัเลขสถิติย้อนหลงั 10 ปี ที่เพิม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปี 2559-2560 มจี านวนเพิม่ขึ้นเกอืบเท่าตวั ทัง้นี้ การหลบัในคอืการขบัขีใ่นขณะที่ตายงัเปิดอยู่ 
แต่ไม่สามารถรบัรู้ภาพที่มอียู่เบื้องหน้า ท าให้ไม่รู้สกึตวัและบงัคบัตวัเองไม่ได้ชัว่ขณะ 4) การไม่สวม
หมวกนิรภยั  5) การไม่คาดเขม็ขดันิรภยัของผูโ้ดยสารนัง่เบาะหลงั และ 6) การใชโ้ทรศพัท์มอืถอืขณะ
ขบัขี ่โดยการพูดคุย สนทนา พมิพ์ขอ้ความโต้ตอบ การเล่นโมบายแอปพลเิคชนั  ต่ างล้วนท าให้เกิด
อุบตัเิหตุ เพราะขาดสมาธ ิการละสายตาเพยีงชัว่วนิาทสีามารถท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้  
 ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญนายพงศ์ธร จันทรัศมี ผู้จัดการโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อ
นโยบายความปลอดภยัทางถนน มลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิ(มสช.) ไดก้ล่าววตัถุประสงคก์ารจดัการจดั
สมัมนา เรื่อง “Pathway to the future เสน้ทางสูอ่นาคตทีป่ลอดภยัของเดก็และเยาวชน”  
กล่าววตัถปุระสงค ์
 
     นายพงศ์ธร  จันทรัศมี  ผู้จ ัดการโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อนโยบายความ
ปลอดภยัทางถนน  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 
 
 ก า ร จั ด เ ว ที สั ม ม น า ค รั ้ ง นี้                       
มีวตัถุประสงค์ส าคญั 2 ประการ คือ 1) เพื่อ
ประกาศเจตนารมณ์ ในการขบัเคลื่อนความ
ร่วมมอืในการส่งเสรมิความปลอดภยัทางถนน
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 2) เพื่อเป็นเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวทางในการสง่เสรมิความ
ปลอดภยัทางถนนในกลุ่มเดก็และเยาวชน 

 
 
 
Session 1  ฉายวิดีทศัน์ เร่ือง “วยัแซบ วยัเส่ียง บนท้องถนน” 
 วดิทีศัน์ เรื่อง “วยัแซบ วยัเสีย่ง บนท้องถนน” สะท้อนอุบตัเิหตุในเดก็และเยาวชนกบัการขบั
รถจกัรยานยนตแ์ละการใชถ้นน  ใชเ้วลาฉายวดิทีศัน์ 3 นาท ี
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Session 2  ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการขบัเคลื่อนความปลอดภยัทางถนนส าหรบั     
กลุ่มเดก็และเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายธนวฒัน์  พรหมโชติ  รองประธานสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย  
 นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ  เลขาธิการสถาบนัยุวทศัน์แห่งประเทศไทย   
 นายทศพล กมลา  ผู้แทนจากองคก์ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
 สภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบนัยุวทศัน์แห่งประเทศไทย  และองคก์ารนักวชิาชพี
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ไดร้่วมประกาศเจตนารมณ์ในการขบัเคลื่อนความร่วมมอืความปลอดภยัทาง
ถนนส าหรบักลุ่มเดก็และเยาวชน ดงันี้ 
 1) จดัให้มทีางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยส าหรบัเด็กและเยาวชน เพื่อทดแทนการขบัขี่
รถจกัรยานยนตข์องเดก็และเยาวชนในสถานศกึษา ในกรณีทีบ่า้นของเดก็นักเรยีนใกลส้ถานศกึษาควรมี
การรณรงคแ์ละสง่เสรมิใหม้กีารรถจกัรยานในสถานศกึษา ทัง้นี้ เพือ่เป็นการลดการใชจ้กัรยานยนต ์และ
สนับสนุนให้เดก็และเยาวชนได้ออกก าลงักายด้วย หากหลกีเลี่ยงไม่ได้จ าเป็นต้องใช้รถจกัรยานยนต์
จะตอ้งมกีารสวมหมวกนิรภยั 
 2) จดัใหม้กีารใหค้วามรู ้ความเขา้ใจกบัเดก็และเยาวชนในเรื่องทีเ่กี่ยวข้องกบัการเดนิทาง เช่น 
กฎหมายจราจร ใบอนุญาตขบัขี่ ป้ายสญัญาณจราจร ฯลฯ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ท าให้ถนนเกิดความ
ปลอดภยัมากยิง่ขึ้น โดยอาจบรรจุหลกัสูตรลงไปในการศกึษาภาคบงัคบั เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาทีย่ ัง่ยนืในอนาคต  
 3) ขอใหร้ฐับาลผลกัดนั เรื่อง การเดนิทางปลอดภยัของเดก็และเยาวชน เป็นวาระแห่งชาตโิดย
จดัตัง้กลไกอนุกรรมการด้านความปลอดภยัของเดก็และเยาวชนขึ้นในศูนย์อ านวยความปลอดภยัทาง
ถนนสว่นกลางและทุกจงัหวดั ซึง่มเีครอืขา่ยสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย และเครอืขา่ยเดก็และ
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เยาวชนเขา้มาเป็นอนุกรรมการฯ เพื่อขบัเคลื่อนงานใหด้ าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อ
ดแูลความปลอดภยัใหก้บัเดก็และเยาวชน  
 ทัง้นี้ เครอืข่ายเดก็และเยาวชนทุกคนจะเฝ้าระวงัและตดิตามการด าเนินงานของรฐับาลอย่าง
ใกลช้ดิและเป็นระบบ เพื่อใหก้ารด าเนินงานนัน้ มคีวามต่อเนื่องและมผีลส าเรจ็อย่างสมบูรณ์ เพื่อใหเ้ดก็
และเยาวชนเป็นพลงัในการพฒันาประเทศชาตสิบืต่อไป 
 

 
พิธีร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการขบัเคล่ือนความร่วมมือความปลอดภยัทางถนน
ส าหรบักลุ่มเดก็และเยาวชน ของ 17 หน่วยงาน   
 ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
 ประธานพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์  
 หน่วยงานที่ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการขบัเคลื่อนความร่วมมอืความปลอดภัยทาง
ถนนส าหรบักลุ่มเดก็และเยาวชน จ านวน 17 องคก์ร มดีงันี้ 
 1) สภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
 2) สถาบนัยุวทศัน์แห่งประเทศไทย 
 3) ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
 4) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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 5) กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 
 6) ศูนยว์จิยัเพือ่สรา้งเสรมิความปลอดภยัการบาดเจบ็ในเดก็ (CSIP) 
 7) ศูนยว์ชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนน มลูนิธนิโยบายถนนปลอดภยั 
 8) บรษิทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 
 9) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ 
 10) กรมกจิการเดก็และเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
 11) กรมการขนสง่ทางบก 
 12) บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 13) ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 
 14) ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 
 15) องคก์ารช่วยเหลอืเดก็ประจ าประเทศไทย (Save the Children) 
 16) เครอืขา่ยพฒันาคุณภาพชวีติ 
 17) มลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิ
 ดร.สาธติ ปิตุเตชะ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวว่า มคีวามยนิดแีละเป็น
เกยีรตอิย่างยิง่ทีไ่ดเ้ป็นสกัขพียานการประกาศเจตนารมณ์ เพื่อช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนในช่วงอายุไม่
เกนิ 18 ปี ที่พบว่า ประสบอุบตัเิหตุและเสยีชวีติจากการเดนิทางบนท้องถนนจ านวนมาก เรื่องเหล่านี้
ควรได้รับการแก้ไขปัญหาโดย
รัฐบาลและทุกหน่วยงานที่ต้อง
ร่ วมมือกัน   รวมทั ้ง  ยังมีภา คี
เครือข่าย เช่น สถาบันยุวทัศน์ฯ 
และองค์กรต่างๆ เพื่อค้นหาข้อมูล 
วิถีทาง เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
การสูญเสยีชีวติ สูญเสยีทรพัย์สิน 
และบาดเจ็บให้น้อยที่สุด ในการ
สมัมนาครัง้นี้ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็ก
และเยาวชน โดยสิ่งที่แก้ได้ง่าย
ที่สุด คือการให้เด็กและเยาวชนมี
วนิัย เพื่อป้องกนัเหตุที่จะเกดิขึ้น ซึ่งต้องอาศยัครอบครวัที่ต้องมคีวามรู้ องค์ความรู้เพยีงพอว่าต้องท า
อย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุได้ และภาคีเครือข่ายมีความพยายามที่จะหาแนวทางที่ท าให้
อุบตัเิหตุบนถนนลดน้อยลง ภาพวดิทีศัน์ที่ฉายเมื่อสกัครู่นี้ แสดงให้เห็นถงึความสะเทอืนใจของพ่อแม่ 
ผูป้กครอง ทีต่้องเสยีใจอย่างทีสุ่ด เพราะต้องสูญเสยีบุตรหลาน ญาตพิีน้่อง จากอุบตัเิหตุบนถนน ซึ่งถอื
เป็นความสูญเสยีอย่างส าคญัอนัดบัหนึ่ง  ยงัไม่นับรวมความสูญเสยีทางดา้นเศรษฐกจิทีต่ดิตามมาด้วย 
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อย่างไรก็ตาม การที่ภาคเีครอืข่ายทัง้ 17 องค์กร ได้ร่วมกนัประกาศเจตนารมณ์จ านวน 3 ข้อ นัน้ มี
ความเชื่อมัน่ว่าจะช่วยใหปั้ญหาอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนลดน้อยลงได ้ 
 ภารกจิของกระทรวงสาธารณสุข มเีกีย่วขอ้งอย่างมากกบัเรื่องอุบตัเิหตุ ขณะทีส่งัคมมกัตอ้งการ
ให้มงีบประมาณส าหรบัการรกัษาพยาบาล การลดความแออดัในสถานพยาบาล การเพิม่บุคลากรทาง
การแพทย์ เพื่อดูแลประชาชนทัง้ประเทศ แต่ในฐานะของประเทศที่ก าลงัพฒันาจึงไม่สามารถจดัสรร
งบประมาณเหล่านี้เพื่อภารกิจนี้ทัง้หมดได้ แต่การป้องกนัจะสามารถท าได้ง่ายกว่า ดงันัน้ นโยบายที่
ส าคญัและตอ้งสง่เสรมิคอื การสง่เสรมิใหป้ระชาชนไม่ตอ้งเจบ็ป่วยดว้ยการออกก าลงักายใหม้ากขึน้ เป็น
ประจ าและท าอย่างสม ่าเสมอ จะเป็นการลดจ านวนผู้ป่วยและแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นได้  หากไม่มอีุบตัเิหตุ
หรอืมลีดน้อยลง กจ็ะท าใหภ้ารกจิของบุคลากรทางการแพทยล์ดน้อยลง  
 ขอขอบพระคุณภาคเีครอืข่ายทีใ่หค้วามส าคญั และเชื่อว่าการร่วมมอืกนัตามเจตนารมณ์ทัง้สาม
ขอ้นี้ จะเป็นการลดอุบตับินท้องถนนจากการใช้รถจกัรยานยนต์ของเดก็และเยาวชน จากสถติวินัละ 9 
รายใหล้ดน้อยลงได ้ถา้ทุกสว่นใหค้วามส าคญัและปฏบิตัติามนัน้ เช่น  กระทรวงคมนาคมตอ้งดูเรื่องการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย สภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทยตอ้งไปใหค้วามรูก้บัเดก็และเยาวชนทัว่ประเทศ 
การใหค้วามรูผู้ป้กครองในการดูแลบุตรหลาน  หากมคีวามร่วมมอืกนักจ็ะสามารถลดการสญูเสยีบนทอ้ง
ถนนไดเ้ป็นอย่างมาก 
 ในปี 2561 จงัหวดัระยองมสีถิติการสูญเสียชีวติจากอุบตัิเหตุบนท้องถนนเป็นอันดบั 1 ของ
ประเทศ เนื่องจากเป็นจงัหวดัที่อยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรม มปีระชากรแฝงมาก สาเหตุของอุบตัเิหตุส่วน
ใหญ่มาจากการเมาแลว้ขบั โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลจะเกดิอุบตัิเหตุและการสูญเสยีชวีติเป็นอนัดบัต้น
ของประเทศ  หวงัว่าทุกภาคเีครอืขา่ยจะไดร้่วมมอืกนัเพือ่ลดการสญูเสยีไดม้ากทีสุ่ด  
 ขอขอบคุณ สถาบนัยุวทศัน์แห่งประเทศไทย และสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย หวงั
อย่างยิง่ว่า การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนัของ 17 หน่วยงานครัง้นี้ จะบรรลุวตัถุประสงค์ที่มุ่งมัน่และ
ประสบความส าเรจ็ทุกประการ เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนไดค้วามปลอดภยัในการเดนิทางอย่างแทจ้รงิ 
 
Session 3 
รายงานผลการรบัฟังความคิดเหน็และผลการส ารวจความคิดเห็นของเดก็และเยาวชนเก่ียวกบั
สถานการณ์ความปลอดภยัทางถนน 
 
Can be a Hero 
  นายธนวฒัน์ พรหมโชติ รองประธานสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย 
 จากการส ารวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนในเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับภาค
ประจ าปี 2562 ซึ่งไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟ ไดส้ ารวจความเหน็ของเด็กและ
เยาวชนจาก 4 ภูมภิาคของประเทศไทยในเรื่องความปลอดภยัในการเดนิทางของเดก็และเยาวชน จาก
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สภาเดก็และเยาวชนทัง้ในระดบัต าบล อ าเภอ และจงัหวดั รวมถงึ กลุ่มเดก็และเยาวชนในพื้นที่จ านวน 
38 องคก์ร โดยแนวคดิของการท างานทีเ่ชื่อว่า เดก็และเยาวชนทุกคนสามารถเป็น Hero ได ้

 การส ารวจความคดิเห็นในพื้นที่ภาค
กลางจัดที่ จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์  ใช้
กระบวนการส ารวจความคิดเห็น โดยเริ่ม
จากการให้ข้อมูลกับผู้ร ับการส ารวจความ
คิดเห็น จากนัน้ตัง้ประเด็น Yes หรือ No 
เพื่อให้เกิดการระดมความคิดเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอสู่ความส าเร็จ เช่น การตัง้ค าถาม
ใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์มีไว้ป้องกันต ารวจ 
ใช่หรือไม่ ท าให้ทราบว่าเด็กและเยาวชน

จ านวนหน่ึงทีไ่ม่ทราบถงึสทิธปิระโยชน์ของการพกใบขบัขี ่และพ.ร.บ. ภาคบงัคบั ในกรณีทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 
โดยสรุปเดก็และเยาวชนในพืน้ทีภ่าคกลางเหน็ว่า การสวมหมวกนิรภยัมไีวป้้องกนัต ารวจ และหมวกตอ้ง
ไดร้บัมาตรฐาน มอก. และอตัราการปรบัของเจา้หน้าทีต่ ารวจไม่มมีาตรฐาน ไม่เท่ากนั ควรมแีต้มคะแนน
เกีย่วกบัการขบัขีป่ลอดภยัดว้ย 
 การส ารวจความคิดเห็นในพื้นที่ภาคใต้  เห็นว่า ใบขบัขี่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
เนื่องจากบางคนไดใ้บขบัขีม่าแบบงา่ยๆ ดว้ยการซื้อใบขบัขี ่หรอืรูปแบบการเขา้อบรมเพื่อท าใบขบัขีไ่ม่
น่าสนใจและรูส้กึไม่ไดร้บัประโยชน์  เดก็และเยาวชนเหน็ว่า ใบขบัขีม่ไีวเ้พื่อป้องกนัต ารวจ โดยเดก็และ
เยาวชนเสนอใหม้กีารพฒันาหลกัสตูรการอบรมใหท้นัสมยัและน่าสนใจเพิม่มากขึน้  
 การส ารวจความคดิเหน็ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อสิาน) เหน็ว่า เดก็และเยาวชนทีอ่ายุ
ต ่ากว่า 15 ปีของภาคอสิานจะขบัขีร่ถจกัรยานยนต์กนัมากที่สุด เนื่องจากมคีวามจ าเป็น เพราะพ่อแม่
เป็นเกษตรกร เช่น ท าไร่ท านา ท าสวน ไม่มเีวลาใหลู้ก จงึซือ้ความสะดวกสบายใหลู้กโดยไม่ไดค้ านึงถงึ
ความเสี่ยงหรอือนัตรายที่จะเกดิขึ้น และตัง้ค าถามว่า เหตุใดในภาคอสิานจึงไม่มรีถโรงเรยีน ไม่มรีถ
รบัสง่ และใหลู้กขบัรถจกัรยานยนตไ์ปโรงเรยีน 
 การส ารวจความคดิเห็นในพื้นที่ภาคเหนือ เห็นว่า  ต้องใช้กลไกของสภาเด็กและเยาวชนทัง้
ระดบัต าบล อ าเภอ จงัหวดั มาร่วมขบัเคลื่อนการแกไ้ขปัญหา  
          สภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทยไดร้บังบประมาณจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย์  โดยในปี 2563 สภาเด็กและเยาวชนฯ จะน าเรื่องความปลอดภัยทางถนนรับมา
ด าเนินการอย่างเตม็ที ่โดยใหค้วามรูก้บัเดก็และเยาวชน และกระตุน้ใหห้น่วยงานในพืน้ทีใ่หค้วามส าคญั
กบัปัญหานี้  จงึขอใหผู้ใ้หญ่เหน็ว่า เดก็และเยาวชนไม่ใช่ปัญหา แต่เดก็และเยาวชนจะเป็นกลไกในการ
ขบัเคลื่อนทีเ่พือ่แกไ้ขปัญหาเรื่องความปลอดภยัทางถนนต่อไป 
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Youth Poll Youth Safety 
 นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบนัยุวทศัน์แห่งประเทศไทย 
  สิง่ที่ส าคญัที่สุดที่ต้องท าคอืการ
ป้องกัน ไ ม่ ให้ เกิดการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตในเด็กและเยาวชน ผลการ
ส ารวจความคิดเห็นเด็กและเยาวชน
เกี่ยวกบัสถานการณ์ความปลอดภยัทาง
ถนน เมื่ อ เดือนพฤษภาคมถึง เดือน
กรกฎาคม 2562 จากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 1,151 คน แบ่งเป็นเพศหญิงรอ้ย
ละ 66 เพศชายรอ้ยละ 32.9 ทีเ่หลอืเป็น
เพศทางเลอืกอายุระหว่าง 10-15 ปี โดย
กลุ่มตวัอย่างทีม่จี านวนมากทีสุ่ดคอือายุ 16-20 ปี มจี านวนรอ้ยละ 81.6 และกลุ่มอายุ 21-25 ปี เหตุผลที่
มกีลุ่มอายุ 16-20 ปีจ านวนมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มทีม่กีารใชร้ถจกัรยานยนตจ์ านวนมาก ระดบัการศกึษา
มตีัง้แต่ระดบัประถมศกึษาถงึระดบัปรญิญาตร ีระดบัการศกึษาประเภทอาชวีะศกึษาเป็นสถานศึกษา
ประเภทเดยีวทีอ่นุญาตใหเ้ดก็นักเรยีนขบัรถจกัรยานยนต์ไปโรงเรยีนได ้ประเดน็ทีส่ ารวจอนัแรกคอืการ
รบัรูส้ถานการณ์ปัญหาอุบตัเิหตุในประเทศไทย รอ้ยละ 95.7 ทราบว่า การไม่สวมหมวกนิรภยัจะส่งต่อ
อตัราการรอดชวีติจากอุบตัเิหตุที่เกดิขึ้นในระหว่างการขบัรถจกัรยานยนต์ และร้อยละ 27.2 ใส่หมวก
นิรภยัทุกครัง้ ร้อยละ 65.5 ใส่บางครัง้ และร้อยละ 7.3 ไม่ใส่หมวกนิรภยัเลย สาเหตุที่ท าให้เด็กและ
เยาวชนไม่สวมหมวกนิรภยั ไดแ้ก่             1) ระยะทางใกล ้ 2) ไมส่ะดวกสบาย เช่น ท าใหผ้มเสยีทรง 
3) เชื่อว่าไม่เกดิอุบตัเิหตุ ประเดน็ต่อมาคอื ทราบหรอืไม่ว่า หมวกนิรภยัต้องไดร้บัมาตรฐานจาก มอก. 
369-2557 ผลส ารวจพบว่า มเีพยีงร้อยละ 67.7 ที่ทราบ ร้อยละ 32 ไม่ทราบ ประเดน็ต่อมากรณีขบัขี่
รถยนต์หรอืเป็นผู้โดยสาร ท่านรู้หรอืไม่ว่าถุงลมนิรภยัจะป้องกนัอนัตรายได้สูงสุดหากใช้คู่กบัเข็มขดั
นิรภยั ผลส ารวจพบว่า รอ้ยละ 82 ทราบ  อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้มากทีสุ่ดไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต์ลื่นลม้ รอ้ย
ละ 26.2  ถูกเฉี่ยวชนบนทางเทา้ รอ้ยละ 4.6 ถูกเฉี่ยวชนขณะขบัขี ่รอ้ยละ 9.4  
 อุบตัเิหตุไม่ใช่เรื่องของดวงหรอืโชคลาง แต่เป็นเรื่องของความประมาท หากทัง้ผู้ขบัขีแ่ละผูใ้ช้
ถนนมคีวามระมดัระวงัในการเดนิทางอุบตัเิหตุจะไม่เกดิขึน้ ผลส ารวจพบว่าจากประสบการณ์การประสบ
อุบัติเหตุล่าสุดพบว่า ร้อยละ 54 บาดเจ็บสาหสัจากอุบัติเหตุ ไม่ได้รบับาดเจ็บร้อยละ 9.4 บาดเจ็บ
เล็กน้อยหรอืไม่บาดเจ็บ ร้อยละ 47  และร้อยละ 28 เคยสูญเสยีคนใกล้ตวัจากอุบตัิเหตุ สาเหตุของ
อุบตัเิหตุ พบว่า เมาแลว้ขบั รอ้ยละ 46 ขบัเรว็รอ้ยละ 17.2 ฝ่าฝืนเครื่องหมายและสญัญาณจราจร รอ้ย
ละ 12  การไม่ใช่อุปกรณ์นิรภยั รอ้ยละ 13.2 ขาดทกัษะในการขบัขี ่รอ้ยละ 11.6 ความคาดหวงัในการ
แกไ้ขปัญหาของหน่วยงานต่างๆ ไม่ถงึครึง่เหน็ว่า การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ จะแกไ้ขปัญหาได ้
และเหน็ว่าการจบัปรบัและจ าคุก หรอืการใชม้าตรการทางกฎหมายจะท าใหอ้ตัราการใชห้มวกนิรภยัมาก
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ขึน้ รอ้ยละ 74.1 เหน็ว่า ช่วยลดได ้และรอ้ยละ 95.3 เหน็ว่า ควรใหเ้ดก็และเยาวชนมาช่วยในการแกไ้ข
ปัญหา 
 
Session 4  Y-talk : Gen ใหม่ ไร้เจบ็ 
เดก็เลก็ปลอดภยั ด้วยความห่วงใยของท้องถ่ิน  
 นางสาวกชกร ชินะวงศ ์ เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิ  มูลนิธิสถาบนัวิจยัเพื่อท้องถ่ิน 
 ปัจจุบันท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านการจัดการความ
ปลอดภยัในท้องถนนในพื้นที่จงัหวดัภาคเหนือ งานวจิยันี้ได้รบัการสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) จากการส ารวจสถติกิารเสียชวีติจากอุบตัเิหตุจากฐานขอ้มูล 3 
แห่งคอื กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิและบรษิทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ จ ากดั ในระหว่างปี 2556 - 2560 พบว่า 
เดก็และเยาวชนเสยีชวีติตัง้แต่แรกเกดิถงึ 19 ปี 
จ านวนทัง้สิน้ 17,634 ราย โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการเกิดอุบัติเหตุบนรถจักรยานยนต์  
โดยเฉพาะในช่วงวนัที่ 1 - 23 เมษายน เป็น
ช่วงทีม่กีารเสยีชวีติมากทีสุ่ด  
 ความปลอดภยับนท้องถนนกบัเด็กปฐมวยัเพื่อสร้างความปลอดภยัให้เกดิขึ้นกบัตวัเดก็ แล้ว
ขยายไปยงัผู้ที่เกี่ยวขอ้ง อุบตัเิหตุไม่ได้เกดิขึ้นเพยีงเส้นทางจากบ้านมายงัศูนย์พฒันาเดก็เล็ก ดงันัน้ 
การสรา้งความปลอดภยับนทอ้งถนนใหก้บัเดก็ๆ ไดรู้จ้กัการป้องกนัตวัเอง กจิกรรมนี้ครูศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ไม่สามารถด าเนินการไดเ้พยีงล าพงั แต่ตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เทศบาล องคก์ารบรหิารสว่นต าบล โรงเรยีน และชุมชน  
 โครงการเริ่มต้นในปี 2555 - 2556 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น จุดประกายเรื่องความ
ปลอดภยับนท้องถนนในเดก็ระดบัปฐมวยั โดยได้รบัทุนสนับสนุนจากศูนย์วชิาการความปลอดภัยบน
ทอ้งถนน  (ศวปถ.) ท างานทีศู่นย์พฒันาเดก็เลก็ ต าบลป่าสกั จงัหวดัล าพูน จากนัน้ในปี 2560 - 2561 
ขยายผลการด าเนินการสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยบนท้องถนนจ านวน 16 
โครงการ จ านวน 30 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และต่อเนื่องในปี 2562 - 2563 ไดย้กระดบัโครงการต่อยอดใน
โรงเรยีนจ านวน 8 โรงเรยีน 5 ศูนย์พฒันาเดก็เล็ก โดยการพฒันาครู  การจดักระบวนการเรยีนรู้ การ
สรา้งการมสี่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน การจดัสภาพแวดลอ้ม การจดัการจุดเสีย่ง การท าแผนการ
จดัการเรยีนรู้ สร้างสื่อในการเรยีนรู้ โดยพฒันาให้ศูนย์พฒันาเดก็เล็กเป็นแหล่งเรยีนรู้ของชุมชน การ
ก าหนดมาตรการขอ้ตกลง      ขอ้ปฏบิตัริ่วมกนั สุดท้ายคอืการสรุปบทเรยีน การตดิตามผล และคนื
ขอ้มลูใหก้บัชุมชน 
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 โครงการนี้เน้นการขบัเคลื่อนอย่างเป็นกระบวนการ ไดร้บัการสนับสนุนจากองคก์ารบรหิารสว่น
ท้องถิน่ ผลที่ได้คอืเดก็มีการสวมหมวกนิรภยั ร้อยละ 100 ผู้ปกครองสวมหมวกนิรภยั ร้อยละ 70 เกดิ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบ เป็นแหล่งเรยีนรู้เรื่องความปลอดภยับนท้องถนนใน 4 ภูมภิาค เกิดการ
พฒันาทกัษะการเรยีนรู้ เกิดจิตส านึกเรื่องความปลอดภยับนท้องถนน เกิดทีมครูนักจดักระบวนการ
เรยีนรูใ้น 4 ภูมภิาค การพฒันาเป็นศูนยเ์ดก็เลก็ต้นแบบใน 4 ภูมภิาค เกดิการปรบัสภาพแวดลอ้ม การ
จดัการจุดเสีย่ง และระบบรถรบัส่งนักเรยีน เกดิกลไกการมสี่วนร่วมของท้องถิ่นในการขบัเคลื่อนเรื่อง
ความปลอดภยับนท้องถนน     สิง่ส าคญัคอื ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้การสนับสนุน ด้าน
งบประมาณ บุคลากร การประสานหน่วยงาน การสรา้งการเรยีนรู ้เพื่อจะน าไปสู่แรงกระเพื่อมไปยงัเดก็
และเยาวชนในทุกระดบัชัน้ในทุกพืน้ที ่ผูป้กครองและคนในชุมชน ขยายผลสูพ่ืน้ทีอ่ื่นทีส่นใจ สามารถลด
การบาดเจบ็และเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุของคนในชุมชน 
 ผลลพัธ์ที่เกดิขึ้น ได้แก่ ทมีคณะท างาน 4 ภูมภิาค จ านวน 8 จงัหวดั เกดิทมีวจิยัจ านวน 541 
คน ภาคเีครอืข่ายผูป้กครองชุมชน 2,522 คน  เดก็เลก็ร่วมโครงการ จ านวน 2,596 คน เกดิศูนยพ์ฒันา    
เดก็เลก็ตน้แบบ 30 แห่ง องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 16 แห่ง เกดิพฤตกิรรมการขบัขีป่ลอดภยั เดก็เลก็
สวมหมวกนิรภยัร้อยละ 100 ผู้ปกครองร้อยละ 70 เกดิการจดัการจุดเสีย่ง มกีารสร้างสื่อการเรยีนการ
สอน และการมแีผนประสบการณ์การเรยีนรูเ้รื่องความปลอดภยับนทอ้งถนนในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 ปัจจยัส าคญัทีส่นับสนุนท าใหโ้ครงการส าเรจ็คอื การสนับสนุนดา้นนโยบายและงบประมาณจาก 
กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดั และศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนนได้ก าหนด
นโยบายในการขบัเคลื่อนศูนย์เดก็เล็กปลอดภยัในการเดนิทางมายงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อย่าง
ชดัเจน 
 ขอ้เสนอเชงินโยบายคอืต้องการให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่สนับสนุนการท างานเรื่องความ
ปลอดภยัทางถนนในศูนย์พฒันาเดก็เล็กทุกแห่งใน 3 ประเดน็หลกั คอื 1) สนับสนุนการจดัการเรยีนรู้
และสือ่การสอนเรื่องความปลอดภยัทางถนนในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2) บรรจุเรื่องความปลอดภยัทางถนน
ใน ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในขอ้บญัญตัแิละเทศบญัญตัขิองทอ้งถิน่ และ 3) ก าหนดมาตรการใหเ้ดก็ทีเ่รยีนรู้
ใน ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ทุกสงักดัและสงักดัในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะตอ้งสวมหมวกนิรภยัทุกคน  
Road Safety Zone for Kids 
 
 นางสาวชุติมา บุญไทย  
 Senior Project Officer องคก์ารช่วยเหลือเดก็ประจ าประเทศไทย (Save The Children) 
 โครงการ The Seven Percent Project มทีี่มาจากการศกึษาขอ้มูลพบว่า เดก็ไทยจ านวน 1.3 
ล้านคน เดินทางโดยรถจกัรยานยนต์ แต่มีเพียงร้อยละ 7 ที่สวมหมวกนิรภัย ขณะที่มีตัวเลขพบว่า
เด็กไทยเสยีชีวติจากอุบตัเิหตุสองพันกว่าคน และหนึ่งหมื่นกว่าคนบาดเจ็บจากอุบตัเิหตุ การท างาน
ภายใต้แนวกรอบทางสทิธเิดก็ เดก็ทุกคนมสีทิธขิ ัน้พื้นฐาน สทิธใินการมชีวีติรอดปลอดภยั สทิธใินการ
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ได้รบัการปกป้องคุ้มครอง สิทธิในการได้รบัการพฒันา สิทธิในการแสดงความคิดเห็น กรอบความ
ปลอดภยัด้านถนนปลอดภยั กรอบโรงเรยีนปลอดภยัรอบด้าน เช่น โรงเรยีนต้องมโีครงสร้างปลอดภยั
ส าหรบัเดก็ กรอบเรื่องการจดัการในโรงเรยีนเพื่อใหเ้ดก็นักเรยีนมคีวามปลอดภยัในการเดนิทาง กรอบ
เรื่องขององคค์วามรู ้การจดัการแผนการเรยีนการสอน โดยเน้นเรื่องการมสี่วนร่วมของเดก็ๆ โครงการ
นกัขา่วรุ่นจิว๋ 
 เดก็ๆ จะสามารถสือ่สารถงึกนัไดด้ทีีสุ่ด ในการเล่าเรื่องความปลอดภยัไปยงัเดก็ๆ ดว้ยกนั  การ
จดักจิกรรมร่วมกบับรษิทั ฮอนดา้ จ ากดั เพน้ท์หมวกนิรภยั โครงการ Safety Zone For Kids จะเกดิขึน้
ได้ ต้องเกิดจากความมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผู้ปกครอง ชุมชน ส านักงานเขต เจ้ าหน้าที่เทศกิจ 
เจา้หน้าทีต่ ารวจ  

 สิง่ที่จะเปลี่ยนพฤตกิรรมเดก็ได้ ต้อง
อาศยัสื่อที่น่าสนใจ เช่น การเดนิรณรงค์ใน
โรงเรยีน การเพน้ทห์มวกนิรภยั เป็นตน้  
 ผลการส ารวจชัว่โมงการเรียนรู้เรื่อง
ความปลอดภัยทางถนนของเด็กเทียบกับ
อัตราการสวมหมวกนิรภัย พบว่าครัง้แรก
เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทาง
ถนนในชัว่โมงเรียนจ านวน 2.9 ชัว่โมง     
นอกห้องเรียนมีโอกาสเรียนจ านวน 3.3 
ชัว่โมง และจากการส ารวจในปี 2560 พบว่า 

เดก็ไดเ้รยีนเรื่องความปลอดภยัทางถนนในชัว่โมงเรยีนจ านวน 7.6 ชัว่โมง และมกีจิกรรมนอกหอ้งเรยีน
เพิม่ขึ้นประมาณ 23.5 ชัว่โมง สะท้อนให้เหน็ว่า โรงเรยีนและครูให้ความส าคญั เป็นวชิาการเรยีนรู้ใน
ห้องเรยีน ท าให้เดก็ๆ ในเรยีนรู้เพิม่มากขึ้น และร้อยละในการสวมหมวกนิรภยัก็เพิม่สูงขึ้นจากร้อยละ 
15 เป็นรอ้ยละ 22 
 ตัวแทนครูจากโรงเรียนสุเหร่าสามอิน กรุงเทพฯ กล่าวว่า ตามกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก
อนุบาลและประถมศกึษาจะมกีารเรยีนรู้เรื่องความปลอดภยัทางถนนผ่านวชิาสุขศกึษา และพลศกึษา
ประมาณ 1 หน่วยการเรยีนรู ้โรงเรยีนจงึน าความรู้เรื่องความปลอดภยัทางถนนมาบูรณาการเขา้กบั 8 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ โดยได้มกีารจดัท าเวริ์คช้อปมาแล้ว 4 ครัง้ เพื่อพฒันาหน่วยการเรยีนรู้ของแต่ละ
รายวชิาเพื่อจดักระบวนการเรยีนการสอนใหเ้ดก็อนุบาล-ประถมศกึษา มจีติส านึกทีจ่ะสวมหมวกนิรภยั
มาโรงเรยีน เกดิแผนการเรยีนรู ้43 แผน เช่น วชิาคณิตศาสตร ์ครนู าเรื่องเรขาคณิตมาบูรณาการเขา้กบั
การเดนิทางปลอดภยั และการสวมหมวกนิรภยั มาสรา้งเป็นศลิปะผ่านรูปทรงเรขาคณิต เพื่อสนับสนุน
ใหเ้ดก็นกัเรยีนเกดิจติส านึกและเหน็ความส าคญัของการเดนิทางปลอดภยั 
ก่อน 15 ไม่ข่ี 
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 นางสาวกรวิการ์  บุญตานนท์  เจ้าหน้าท่ีวิจยั  ศูนย์วิจยัเพื่อสร้างเสริมความปลอดภยั
และป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็ (CSIP)  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ในแต่ละปีพบว่าเดก็และเยาวชนเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุปีละ 3,000 กว่าราย โดยเดก็และเยาวชน
อายุ 1 - 14 เสยีชวีติเพิม่ขึน้ทุกปี จากการเป็นผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์ ทัง้ทีต่ามกฎหมายเดก็อายุต ่ากว่า 
15 ไม่สามารถขบัรถจกัรยานยนต์ได้ 
แต่ในความเป็นจริงเด็กและเยาวชน
ใช้รถจกัรยานยนต์จ านวนมากเพราะ
ความสะดวก เพราะไม่มีทางเลือก
อื่นๆ เดก็ไทยอยู่กบัรถจกัรยานยนต์
ตั ้ง แ ต่ แ ร ก เ กิ ด จ น โ ต  เ ด็ ก ไ ท ย           
ซบ ซอ้น ซิง่ รถจกัรยานยนตม์าตัง้แต่
คลอดจากโรงพยาบาล จากสถิติ
พบว่า เด็กอายุ 10 - 14 มีอายุการ
เสยีชวีติเพิม่สูงขึน้  ภาพเดก็ซ้อนเดก็
ขีร่ถจกัรยานยนต์ จากสภาพปัญหาที่
เกดิขึน้ จงึเกดิเป็นโครงการก่อน 15 ไม่ขี ่ ไม่ขบั ไม่เจบ็ ไม่ตาย ซึง่ไม่ใช่เรื่องงา่ย เพราะยงัไม่มทีางเลอืก
ในการเดนิทางทีป่ลอดภยัและทัว่ถงึเพยีงพอส าหรบัเดก็และเยาวชนไทย  
 โครงการไดท้ างานร่วมกบั 79 โรงเรยีนใน 31 จงัหวดั ทีม่ปัีญหาเดก็นักเรยีนใชร้ถจกัรยานยนต์
ในการเดนิทางพบว่า จ านวนผูบ้าดเจบ็และเสยีชวีติลดน้อยลง จากการถอดบทเรยีนพบว่า การเริม่ต้น
ท างานจากข้อมูลการใช้รถจกัรยานยนต์ไปโรงเรียนของเด็กนักเรียนมีจ านวนกี่คน และสาเหตุที่ใช้
รถจกัรยานยนต์ไปโรงเรยีนเพราะความจ าเป็นกีค่น และเพราะแฟชัน่ กีค่น จากนัน้ใหค้วามรูก้บัเดก็และ
ผูป้กครอง ว่าเหตุทีเ่ดก็อายุไม่ถงึ 15 ปี ไม่ควรขบัรถจกัรยานยนตเ์พราะผดิกฎหมาย และวุฒภิาวะยงัไม่
เพยีงพอและหากเกดิอุบตัเิหตุผู้ที่เดอืดร้อนจะเป็นใครบ้าง เช่น เดก็ พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถงึการให้
ความรู้อื่นๆ เช่น การมใีบขบัขี่มีประโยชน์อย่างไร การสื่อสารและการรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์ และ
รณรงค์ในพื้นที่ด้วยการจดัสถานการณ์จ าลอง  การมกีฎระเบยีบ เช่น โรงเรยีนมกีฎระเบยีบไม่ให้เด็ก
อายุต ่ากว่า 15 ปี น ารถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีนโดยอาศยัความร่วมมอืกบัผูป้กครอง การสรา้งทางเลอืก
ในการเดนิทางใหเ้ดก็และเยาวชน พบว่าบางโรงเรยีนแก้ปัญหาดว้ยการจดัรถรบัส่งใหเ้ดก็นักเรยีน และ
การเชื่อมโยงภาคเีครอืขา่ยเพือ่ร่วมมอืกนั 
 ความท้าทายและแผนงานต่อไป  ได้แก่ การสร้างทางเลอืกที่ด ีเพื่อให้ก่อน 15 ไม่ขี ่เป็นไปได้
และ ผู้ใหญ่เหน็ความส าคญัจรงิๆ และเดก็ๆ ฝากมาบอกว่า พวกเราอยากให้ผู้ใหญ่จรงิใจในการแก้ไข
ปัญหาน้ี  
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ส่งต่อความปลอดภยัทางถนน จากรุ่นสู่รุ่น ด้วย RSC 
 นางสาวสุรตัน์ รุ่งอารี บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั 
 บรษิทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั เกดิขึน้จากมาตรา 10 ทว ิตาม พ.ร.บ. คุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 มหีน้าทีภ่ารกจิตามที ่พ.ร.บ. ก าหนด เช่น บรกิารใหค้ าแนะน าประชาชน 
ส่งเสริมการท าประกันภัย จ าหน่าย พ.ร.บ.ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเฉพาะผู้ข ับขี่
รถจกัรยานยนต ์ 
 จากข้อมูลของบริษัทฯ พบว่า 
กลุ่มผูเ้สยีชวีติทีสู่งเพิม่มากขึ้นคอื กลุ่ม
เยาวชนและวัยท างานจากตัว เลข
จ านวนประชาชนปี 2554 พบว่า 32 
ลา้นคนเป็นกลุ่มอายุ 25-60 ปี และกลุ่ม
อายุ  0-22 ปี มีจ านวน 22 ล้านคน 
นอกนัน้เป็นกลุ่มวัยเกษียณประมาณ
ร้อยละ 10 จึงท าให้เกิดแผนงานสร้าง
จิ ต ส า นึ ก รั ก ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น
สถานศกึษาของบรษิทัฯ กลยุทธ์ในการ
ขบัเคลื่อนโครงการคอืไม่มใีครพูดภาษาเดก็ไดด้ไีปกว่าเดก็ดว้ยกนั และการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ ท า
จรงิจะเป็นแนวทางให้เดก็เรยีนรู้ได้ดมีาก น าไปสู่ เดก็คดิ เดก็ท า เดก็น าเสนอ Road Safety Campus 
(RSC) บรษิทัฯ จะมสีาขาทุกจงัหวดัทัว่ประเทศไทยนโยบายนี้ส่งต่อไปยงัส านักงานสาขาทัว่ประเทศ 
ร่วมกบัเจ้าหน้าที่ต ารวจ หน่วยกู้ภยั การให้องค์ความรู้กบัสาขาก่อนลงไปอบรมให้กบัเดก็นักเรยีน  ให้
ความรูเ้รื่องการท าพ.ร.บ.ประกนัภยั การสวมหมวกนิรภยั การหดัขบัขีป่ลอดภยัใหถู้กต้อง การไม่ขบัรถ
เรว็ ปัจจุบนัมชีมรม RSC จ านวน 479 ชมรมทัว่ประเทศ เดก็ๆ จะขบัเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยไดด้ว้ย
ตวัเอง เป้าหมายทีต่อ้งการคอื ตวัเลขอุบตัเิหตุและการเสยีชวีติเป็นศูนย ์ 
 ทุกครัง้ทีใ่ชร้ถ ใชถ้นน เดก็และเยาวชนจะต้องมสีต ิมวีนิัย มนี ้าใจ มเีป้าหมายในการเดนิทางให้
ไปถงึจุดหมายดว้ยความปลอดภยั การรูก้ฎจราจร ป้ายจราจร  และการรูจ้กัใหท้างกนั 
 ส าหรบั 5 มาตรการป้องกนัการสูญเสยี ไดแ้ก่ การรณรงคส์วมหมวกนิรภยั เน้นที ่คน รถ ถนน 
สภาพแวดลอ้ม การท ากจิกรรมตกแต่งหมวกนิรภยั กจิกรรมขบัขีป่ลอดภยับนถนนจ าลอง โดยขอความ
ร่วมมอืจากภาคเอกชน เช่น ยามาฮ่า ฮอนดา้ และการจดัท าเวบ็ไซต์ 
 กิจกรรมส ารวจความปลอดภยัในการเดินทางของนักเรยีน เช่น มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
จ านวน 2,900 คน พบว่า มเีดก็นักเรยีนใช้รถจกัรยานยนต์ในการเดนิทาง จงึได้มกีารรณรงค์เรื่องการ
สวมหมวกนิรภัยและพบว่า สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดน้อยลงหรือตัวอย่างจาก
โรงเรยีนบา้นไผ่      ทีด่ าเนินการมาตัง้แต่ปี 2550 ท าใหอ้ตัราการบาดเจบ็และเสยีชวีติมน้ีอยมาก เป็น
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สถานศกึษาต้นแบบดา้นความปลอดภยัทางถนน โดยออกกฎบตัรร่วมกนัเรื่องความปลอดภยัทางถนน 
ท าใหเ้กดิการขบัเคลื่อนอย่างชดัเจนมากขึน้   
 ทุกคนเกี่ยวขอ้งกบัภารกจินี้เพราะทุกคนต้องใชร้ถใชถ้นนในการเดนิทาง เพื่อใหต้วัเลขการเกดิ
อุบัติเหตุและเสียชีวิตในเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์  บริษัทฯ ต้องการจะบูรณาการกับหน่วยงานทุก
หน่วยงานเพือ่สง่ต่อวฒันธรรมการเดนิทางปลอดภยันี้จากรุ่นสูรุ่่น 
 
School Safety Management 
 นางพรทิพา ศรีวงศ ์ หวัหน้างานอนามยัโรงเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
 กล่าวถงึตวัอย่างครอบครวัของตนเองคอื เมื่อเชา้วนัที ่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 บุตรสาวศกึษาอยู่
ชัน้มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ได้ขบัรถจักรยานยนต์ไปร่วมงานปัจฉิมนิเทศของโรงเรียน มีระยะทาง 35 
กโิลเมตร ระหว่างนัน้มรีถดบัเพลงิก าลงัดบัเพลงิ  โดยมคีวนัไฟและไม่มกีารใหส้ญัญาณไฟใดๆ  ท าใหร้ถ
ของบุตรสาวขบัไปชนทา้ยรถดบัเพลงิอย่างเตม็แรงในวนัส าเรจ็การศกึษาและต้องเขา้โรงพยาบาลรกัษา
ตัว อีกเหตุการณ์หนึ่งคือ นักเรียนชายชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถเรื่องการเป่าแคน จน
สามารถแสดงในงานบุญของหมู่บา้น ต่อมาในปี 2561 ครูมารบัดว้ยรถจกัรยานยนต์เพื่อไปแสดงในงาน 
ขบัรถเป็นระยะทางประมาณ 10 กโิลเมตร  บรเิวณทางไม่มแีสงไฟส่องสว่าง ขณะนัน้มรีถกระบะวิง่สวน
ทางมาและพุง่ชนดว้ยความเรว็สงู สง่ผลใหผู้ข้บัขีร่ถจกัรยานยนตท์ัง้สองคนั เสยีชวีติ 3 คน 

 ความสูญ เสียที่ เ กิดขึ้น  เ ป็นแรง
บันดาลใจให้เกิดแนวคิดที่จะจัดการเรื่อง
ความปลอดภยัในโรงเรยีนโดยในปี 2559 จงึ
ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยและท าให้ทราบ
กระบวนการท างานเพื่อแกไ้ขปัญหาอุบตัเิหตุ
ทางถนน มีการเก็บข้อมูลการเดินทางของ
นักเรียนในโรงเรียน และพบว่านักเรียนมี
ความเสี่ยงในการเดินทางทัง้สภาพถนน 
การจราจร ระยะทาง อายุของผู้ขบัขี่  และ

โรงเรยีนบ้านไผ่ มเีสน้ทางที่เชื่อมต่อกบัเสน้ทางสายหลกั การเดนิทางของเดก็นักเรยีนจะมคีวามเสีย่ง 
จงึไดน้ าขอ้มลูใหเ้กดิการรบัรูข้องผูบ้รหิาร โรงเรยีนและชุมชนเพือ่ป้องกนัอุบัตเิหตุทีเ่กดิขึน้กบัลูกๆ การ
มสี่วนร่วมของภาคเีครอืข่ายในพืน้ที ่ซึ่งโชคดทีีภ่าคมีคีวามเขม้แขง็ โรงเรยีนบา้นไผ่ไดเ้ป็นกรรมการใน
เครอืขา่ยป้องกนัอุบตัเิหตุ และร่วมเป็นอนุกรรมการใน ศวปถ.อ าเภอ เพือ่สง่ต่อขอ้มลู ความส าเรจ็ทีต่้อง
เกดิขึน้คอื สถติ ิอุบตัเิหตุตอ้งลดลง มกีารเกบ็ขอ้มลู การประชุม วางแผน ใหเ้ดก็ๆ มสีว่นร่วม การมสี่วน
ร่วมทุกภาคส่วนทัง้ระดบัโรงเรยีน อ าเภอ ภาคเีครอืข่าย กจิกรรม ได้แก่ การประกาศนโยบายองค์กร
เรื่องความปลอดภยัทางถนน การประชุมผู้ปกครอง การจดัระบบรถรบัส่งนักเรยีนของภาคเีครอืข่าย 
หรอืคร ูผูป้กครอง การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเดนิทางปลอดภยั  
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 กระบวนการท างานเรื่องความปลอดภยัทางถนนจ าเป็นทีโ่รงเรยีนต้องร่วมกบัผูป้กครอง ชุมชน 
ในการดูแลลูกหลานและส่งต่อไปยงั ศวปถ. อ าเภอ เพื่อลดอุบตัเิหตุของเดก็นักเรยีน สถติเิกดิอุบตัเิหตุ
ของนักเรยีนในปี 2561 มผีูป้ระสบอุบตัเิหตุจ านวน 4 ราย ในปี 2562 ตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึปัจจุบนัยงั
ไม่มผีู้เสยีชีวติจากอุบตัิเหตุ  สิง่ที่ท้าทายคอื การร่วมมอืของทุกฝ่ายจะท าให้เกิดความส าเร็จในการ
ท างาน ตอ้งมกีารประสานงานเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ มรีะบบขอ้มลูในการประสานกบัภาคเีครอืข่าย การ
น าระบบข้อมูลมาช่วยเหลือนักเรียนและบูรณาการในการแก้ไขปัญหา การจดัการเรียนรู้เรื่องความ
ปลอดภยัทางถนนใหก้บัเดก็นักเรยีน ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานทีใ่หค้วามร่วมมอืในการด าเนินการน้ี
ดว้ย 
 
ร่วมสร้างสงัคมคนขบัรถดี กบั Campus Challenge โดย โตโยต้า ถนนสีขาว 
 นายพิษณุ อุ่นเจริญ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ตอ้งการสรา้งความปลอดภยัทางถนนดว้ยแนวคดิ
ร่วมสรา้งสงัคมคนขบัรถด ีนายคอิจิโิร โทะโยะดะ ผูก้่อตัง้บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์(ประเทศญีปุ่่ น) จ ากดั 
ไดใ้หป้รชัญาในการด าเนินธุรกจิว่า ไม่ว่าบรษิทัฯ จะท าธุรกจิทีป่ระเทศใด จะต้องมกีารพฒันาสงัคมหรอื
ชุมชนนัน้ๆ ดว้ย จงึเกดิเป็นโครงการโตโยต้า ถนนสขีาว เพือ่สรา้งความปลอดภยับนทอ้งถนนเริม่ต้นใน
ปี 2531 เมื่อปี 2561 ได้ครบรอบ 30 ปี  ระยะแรกเป็นการสร้างการรบัรู้และสร้างความตระหนักรู้เรื่อง
ความปลอดภยับนท้องถนน มป้ีายรณรงค์ และคู่มอืการขบัขี่ปลอดภยัไปสู่สงัคม ระยะที่สองเป็นการ
มุ่งเน้นทีก่ารกระท า จงึเกดิเป็นกจิกรรมทีห่ลากหลาย แบ่งตามช่วงวยัอายุ 6-12 ปี กจิกรรมเมอืงจราจร
จ าลองจ านวน 3 แห่งคอื กรุงเทพมหานคร 
พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช กิจกรรม
ส าห รับ วัย เ ย าวชน  Campus Challenge 
กิจกรรมขบัขี่ปลอดภัยส าหรบัเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไป การสร้างสงัคมคนขบัรถดี
เกิดเป็นศูนย์พฒันาศกัยภาพผู้ขบัขี่รถยนต์
โตโยต้า ตัง้อยู่ที่ถนนบางนา-ตราด กม.3 
และได้มีการจดัตัง้ศูนย์การเรียนรู้การขบัขี่
ปลอดภยัแห่งแรกขึน้ทีน่ี่ดว้ย 
 กิจกรรม Campus Challenge เป็นกิจกรรมการประกวดแผนประชาสมัพันธ์ และรณรงค์ลด
อุบตัเิหตุในรัว้มหาวทิยาลยั กลุ่มเป้าหมายคอื นิสติ นักศกึษา สถานศกึษา เพื่อให้ตระหนักเรื่องความ
ปลอดภยัทางถนน เปิดโอกาสใหน้ิสตินักศกึษา ได้ออกแบบแผนประชาสมัพนัธ์ลดอุบตัเิหตุ เปิดโอกาส
ให้ได้ลงมอืปฏบิตัดิ้วยตนเอง และได้เพิม่กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มอาชวีศกึษาด้วย นิสตินักศกึษาที่สนใจ
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สามารถส่งใบสมคัรมายงับรษิทัฯ ได้ โดยผู้เขา้ร่วมโครงการต้องเขา้อบรมหลกัสูตรขบัขีป่ลอดภัยของ
บรษิทัฯ   
 บรษิทัฯ สนับสนุนงบประมาณทมีละ 20,000 บาท ในการรณรงค์ในรัว้มหาวทิยาลยั เรื่อง การ
ขบัขีป่ลอดภยั ผู้ชนะและรองชนะเลศิจะได้รบัโอกาสเดนิทางไปประเทศญี่ปุ่ น เพื่อศกึษาเรื่องการขบัขี่
ปลอดภยั นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะมอบเงนิใหก้บัมหาวทิยาลยัจ านวน 3 แห่ง ทีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิและ
รองชนะเลศิ จ านวนแห่งละ 100,000 บาท เพือ่รณรงคใ์นมหาวทิยาลยัต่อไปอกี 6 เดอืน  
 บริษัทฯ มีการอบรมการขบัขี่ปลอดภัย โดยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าร่วมอบรมได้ มี
จ านวน   ผูอ้บรมแลว้ทัง้สิน้ 2,413 คน   
 บรษิัทฯ เห็นว่า ความปลอดภยัทางถนนเป็นสิง่ส าคญั และเห็นได้ว่า เด็กและเยาวชนเป็นผู้
ประสบอุบตัเิหตุเพิม่สงูขึน้ จงึขอใหร้่วมกนัสรา้งสงัคมคนขบัรถดไีปดว้ยกนั 
 
แลกเปล่ียนมุมมองโดยภาคนโยบาย โอกาส และความเป็นไปได้ในการใช้กลไกและนอกระบบ
จดัการปัญหา 
 พลต ารวจตรี บุญเลิศ ว่องวัจนะ  ผู้บงัคับการกองแผนงานความมัน่คง ส านักงาน
ยุทธศาสตรต์ ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิตอ้งการใหเ้ดก็เกดิความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน สมยัก่อนหมวก
นิรภยัจะถูกเรยีกว่า “หมวกกนัจบั” คอื มไีวไ้ม่ใหต้ ารวจจบั แต่ว่าไม่ปลอดภยัเพราะไม่ไดม้าตรฐาน มอก. 
และเดก็ๆ มกัจะห่วงสวยมากกว่าห่วงเจบ็ บางคนถ้าไม่เหน็ต ารวจก็ไม่ใส่ พอเจอต ารวจก็รบีใส่หมวก
นิรภยัแลว้บอกว่า รบีไปโรงเรยีนใสห่มวกไม่ทนั เจา้หน้าทีต่ ารวจกเ็ขา้ใจเพราะยงัน าหมวกนิรภยัมาดว้ย 
หรอืกรณีใบขบัขี่มไีว้ป้องกนัต ารวจ เป็นต้น สะท้อนว่า การใช้รถใช้ถนนของเด็กๆ เข้าใจกฎจราจร
หรอืไม่ การเคารพวนิัยจะท าให้อุบตัเิหตุ
ลดน้อยลง ต ารวจต้องการให้ผู้ขบัขีอ่ยู่ใน
ระเบยีบของการใชร้ถใชถ้นน   
 ผมฝันว่า จะมีหลักสูตรเป็นภาค
บงัคบัของกระทรวงศกึษาธกิารว่า ถ้าไม่
ผ่ านหลักสูตรการใช้ รถ  การจราจร 
นักเรียนจะไ ม่สามารถจบการศึกษา 
เพราะสาเหตุใหญ่ของอุบัติเหตุที่ เกิด
ขึ้นมาจากความประมาทและขาดความ
เอาใจใส่ของผูใ้ชร้ถใชถ้นน  และเชื่อว่า หากเริม่ต้นจากเดก็และเยาวชนจะท าให้ตวัเลขจ านวนผู้ประสบ
อุบตัเิหตุจะเป็นศูนยไ์ด ้และยนืยนัว่า การบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเคร่งครดันัน้ เพือ่ลดอุบตัเิหตุเพือ่ใหทุ้ก
คนไดร้บัความปลอดภยั โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนทีจ่ะเป็นรากฐานทีแ่ขง็แกร่งของชาตติ่อไป 



การประชมุ เร่ือง “Pathway to the future เส้นทางสู่อนาคตท่ีปลอดภยัของเดก็และเยาวชน”   
ในงานสมัมนาวิชาการระดบัชาติ เร่ือง ความปลอดภยัทางถนน ครัง้ท่ี 14 “เดิน ข่ี ขบั ไป-กลบั ปลอดภยั” 

 

17 

 นางสาวรชัดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ ผู้อ านวยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเดก็
แห่งชาติ กรมกิจการเดก็และเยาวชน  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 ขอชื่นชมหน่วยงานทุกภาคสว่นทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคธุรกจิ และเดก็แลเยาวชนจาก  สภา
เดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทยและสถาบนัยุวทศัน์แห่งประเทศไทย ที่ร่วมกนัท าให้เกดิการเดนิทาง
ปลอดภยัในเดก็และเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์มสีภาเดก็และเยาวชน
ทัง้ในระดบัต าบล อ าเภอ และจงัหวดั เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนให้เกิดความปลอดภยัในการ
เดนิทางของเดก็และเยาวชน นอกจากนี้ยงัมคีณะกรรมการคุ้มครองเดก็จงัหวดัซึ่งมผีู้แทนจาก อยัการ 
ต ารวจ ศาล การศกึษา ผู้ทรงคุณวุฒโิดยมผีู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน ท าหน้าที่ก าหนดมาตรการ

กลไก สงเคราะห ์คุม้ครองสวสัดภิาพ
ของเดก็ใหป้ลอดภยั และมกีจิกรรมให้
เ ด็กมีค ว ามประพฤติที่ ดี  แ ล ะมี
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
มรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์เป็น
ประธาน  เพื่อให้มีการผลักดันเชิง
นโยบายต่อไป ดงันัน้ การท างานจะ
สามารถขับเคลื่อนได้ผ่านสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย  

 มาตรการทีจ่ะด าเนินการไดแ้ก่ การท าใหเ้ดก็ๆ มคีวามรู ้สรา้งจติส านึก เหน็ประโยชน์ของการ
สวมหมวกนิรภยั การดูแลความปลอดภยัของตวัเอง การใหค้วามรูก้บัผูป้กครอง การสรา้งเยาวชนแกน
น าตกัเตือนเด็กๆ ด้วยกนั จดักิจกรรมที่เกิดผลได้จรงิและท าให้เด็กๆ รู้ได้ด้วยตวัเอง ประเด็นที่ต้อง
ระมดัระวงัคอืการควบคุมอารมณ์ในการใช้รถใช้ถนน  การให้พ่อแม่มบีทบาทในการสอนบุตรหลาน 
นับเป็นตวัอย่างทีด่ใีหก้บับุตรหลาน โดยโรงเรยีน ผูน้ าชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มสี่วนร่วม ใน
การก าหนดนโยบาย มาตรการในเชงิป้องกนั และเฝ้าระวงัได ้เช่น ชุมชนก าหนดมาตรการร่วมกนัในการ
ไม่ท าพฤตกิรรมทีเ่ป็นความเสีย่งต่ออุบตัเิหตุ เป็นต้น มาตรการต่างๆ สามารถเสนอผ่านคณะกรรมการ
คุ้มครองเดก็จงัหวดั ท าให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัรบัทราบสถานการณ์ปัญหาและก าหนดมาตรการความ
ปลอดภยัผ่านหน่วยงานเช่น สภาเดก็และเยาวชนฯ หรอื บา้นพกัเดก็และครอบครวั อกีทางหนึ่ง เพื่อให้
เกิดแนวทาง มาตรการ ที่กว้างขวางขึ้น งานเรื่องความปลอดภยัในเดก็เป็นเรื่องที่เกดิขึ้นได้จ รงิผ่าน
กลไกดงักล่าว จงึเชื่อว่า จะร่วมดว้ยช่วยกนัเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในเดก็และมตีวัเลขอุบตัเิหตุในเดก็
และเยาวชนทีเ่กดิขึน้เป็นศูนยไ์ด ้ 
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 นางสาวจิระวรรณ ปะกะตงั  รองผู้อ านวยการเฉพาะกิจศนูยด์แูลช่วยเหลือนักเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) 
 จากการส ารวจขอ้มลูของตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2561 ถงึเดอืนกรกฎาคม 2562 จากพืน้ทีก่ารศกึษา
จ านวน 225 เขต พบว่า มนีกัเรยีนเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนรวมทัง้สิน้ 81 ราย เสยีชวีติ 55 ราย บาดเจบ็ 
25 ราย และทุพลภาพ 1 ราย และพบว่าเดอืนกรกฎาคมที่ผ่านมาเดก็นักเรยีนประสบอุบตัเิหตุบนทอ้ง
ถนน 12 รายและเสยีชวีติทัง้หมด จงึขอขอบคุณทีว่นันี้ทุกท่านมาร่วมกนัเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัทาง
ถนนแก่เดก็และเยาวชน 
 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
( สพฐ . )  ได้ก าหนดแนวปฏิบัติแล ะแจ้ ง ไ ปยัง
สถานศกึษาทุกแห่งนับตัง้แต่ปี 2556 คอืสถานศกึษา
ทุกแห่งตอ้งใหค้วามรูก้บันกัเรยีน และผูป้กครอง เรื่อง 
พ.ร.บ.จราจร และต้องก ากบัดูแลให้นักเรียนปฏิบตัิ
ตาม พ.ร.บ.จราจรด้วย พนักงานขบัรถของโรงเรียน
ต้องมคีวามรู้เรื่อง พ.ร.บ.จราจร มกีารประสานความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการควบคุมดูแลรถ
โรง เ รียน หรือ รถอื่ นๆ  ที่ เ ข้าออกในโรง เ รียน 
โดยเฉพาะรถดดัแปลงจะน ามาใชร้บัส่งนักเรยีนไม่ได้
มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจตัง้จุดตรวจเป็น
ระยะทัง้บรเิวณหน้าโรงเรยีนและบรเิวณใกลเ้คยีง จดั
ให้ครูดูแลการใช้รถรับส่งของนักเรียน การใช้ถนน
หน้าบริเวณโรงเรียนและภายในบริเวณโรงเรียน 
จดัท าทะเบยีนรถรบัสง่นกัเรยีนทุกชนิด จะตอ้งแนะน า
ผูป้กครองในการเลอืกใชร้ถรบัสง่นกัเรยีน และเมื่อเกดิอุบตัเิหตุจะตอ้งรายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัที 
 ในปี 2557 สพฐ. มหีนงัสอืแจง้ไปยงัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทุกเขต ใหจ้ดัท ามาตรการเรื่อง
การดูแลช่วยเหลอืช่วยเหลอืและคุ้มครองสวสัดภิาพและความปลอดภยัของนักเรยีน ดงันี้ 1) โรงเรยีน
ต้องดูแลใหน้ักเรยีนเลอืกใชร้ถบรกิารรบัส่งทีผ่่านการตรวจสภาพแลว้ ผูข้บัขีต่้องมคีวามรูป้ฏบิตัติามกฎ
จราจร ไม่ปล่อยให้นักเรยีนโดยสารเกนิจ านวนเกนิที่กฎหมายก าหนด หรอืห้อยโหนออกนอกตวัถงัรถ 
หา้มนัง่บนหลงัคารถ หรอืโดยสารในสภาพเสีย่งทีจ่ะประสบอุบตัเิหตุไดง้่าย 2) โรงเรยีนต้องดูแลการใช้
รถตู้ในการรบัส่งนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนช่วงปฐมวยั โดยจดัให้มคีรูหรอืผู้ได้รบัมอบหมายคอย
ช่วยเหลอืการขึ้นลงรถของนักเรยีน ก่อนปิดประตูรถทุกครัง้ ต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า ไม่มเีดก็นักเรยีน
ตกค้างอยู่ 3) กรณีผู้ปกครองน ารถมาส่งบุตรหลานต้องก าหนดจุดจอดรถให้ชดัเจน ไม่ให้จอดในพื้นที่
หา้มจอด หรอืขบัรถเขา้ไปภายในพืน้ทีท่ีอ่าจเกดิอนัตรายต่อเดก็นักเรยีน 4)การใชร้ถจกัรยานยนต์ของ
นักเรยีนต้องใส่หมวกนิรภยัและไม่ดดัแปลงสภาพรถจกัรยานยนต์ 5) นักเรยีนทีใ่ชร้ถจกัรยาน หรอืเดนิ
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เทา้ ตอ้งดูแลใหเ้ดนิชดิขอบทางถนน การขา้มสะพานลอยหรอืทางมา้ลายเท่านัน้ 6) การเลอืกใชร้ถยนต์
เพื่อใช้ในการทศันศึกษาต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรยีนไปนอก
สถานศกึษา พ.ศ. 2548 โดยในรายละเอยีดไดม้กีารก าหนดว่า หา้มพานักเรยีนเดนิทางในเวลากลางคนื  
ต้องตรวจสอบและเลือกเส้นทางโดยค านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั ตรวจสอบสภาพรถ และทราบ
ประวตัผิู้ขบัรถ การไม่ทศันศกึษาไกลเกนิไป หากขบัรถเกนิ 4 ชัว่โมงต้องมพีนักงานขบัรถ 2 คน เพื่อ
สบัเปลีย่นกนัขบัรถ ในการเดนิทางต้องมคีรูอย่างน้อย 2 คนในการพาเดก็นักเรยีนไป และหากเสน้ทาง
คดเคีย้ว หา้มใชร้ถสองชัน้ในการเดนิทาง 
 ในปี 2562 ได้ก าหนดให้เด็กนักเรียนอายุต ่ากว่า 15 ปี ห้ามใช้และขบัรถจักรยานยนต์มา
โรงเรยีนและหากอายุ 15 ปีขึน้ไป ต้องสวมหมวกนิรภยัในการขบัรถจกัรยานยนต์ หากรถรบัส่งนักเรยีน
เป็นรถกระบะ (pick-up)  ตอ้งมทีีก่ ัน้ป้องกนัการหอ้ยโหนทา้ยรถ และหา้มนัง่บนหลงัคา 
 ทัง้นี้ สพฐ. ไดจ้ดัท าโครงการ “กรกฎา ความปลอดภยั สรา้งวนิัยจราจร หนุน้อยปลอดภยั” โดย
ความร่วมมอืกบัสถาบนันวตักรรมและเทคโนโลยซีนัชโิร่ บจ.ไทย ยาซาก ิเน็ตเวริค์ เซอรว์สิ บจ.ยามา
โตะ อุนยู และ บจ.เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส  และส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยน าหลกัสูตรฝึก
นักเรยีนญี่ปุ่ นมาให้ความรู้ เพื่อสร้างวนิัยให้กบันักเรยีนไทยในช่วงอายุ 6 - 8 ปี  ในเดอืนกรกฎาคมที่
ผ่านมาไดด้ าเนินการไปแลว้ 10 โรงเรยีน โดยจดัการฝึกกจิกรรมใน 4 ฐาน คอืฐานแรกเป็นการฝึกใหเ้ดก็             
ชัน้ประถมศกึษารู้จกัเอาตวัรอดหากตดิอยู่ในรถ เช่น รูจ้กัการปิดเปิดประตูรถ รูจ้กัแตร รูจ้กัปุ่ มฉุกเฉิน 
ฐานทีส่องเป็นการรู้จกัจุดบอดของรถ โดยใหเ้ดก็นัง่อยู่ในต าแหน่งคนขบัรถและเรยีนรู้จุดบอด จุดอบัที่
คนขบัรถไม่สามารถมองเหน็ได ้ ฐานทีส่ามเป็นการตรวจสอบความปลอดภยัก่อนลงจากรถ และฐานทีส่ ี่
เป็นการขา้มถนนปลอดภยั โดยตอ้งขา้มทางมา้ลายหรอืสะพานลอยเท่านัน้ 
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ภาคผนวก 
กำหนดการสัมมนาวิชาการ 
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กำหนดการประชุมห้องย่อย 
“Pathway to the Future เส้นทางสู่อนาคตที่ปลอดภัยของเด็กและเยาวชน”  

ในงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย”  
14th Thailand Road Safety Seminar “Play your part and share the road”  

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Grand Hall 202  
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  

 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.05 น. Session 1 : วิดีทัศน์ “วัยแซบ วัยเสี่ยง บนท้องถนน” 

09.05 – 09.30 น. Session 2 : ร่วมลงนามประกาศประกาศเจตนารมณ์ เพื ่อการขับเคลื ่อนความ
ร่วมมือความปลอดภัยทางถนนสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน  

 ประธานพิธีเปิดลงนามประกาศเจตนารมณ์ 
โดย  ดร.สาธิต ปิตุเตชะ  

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

 หน่วยงานร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือความ
ปลอดภัยทางถนนสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน 

1. นายธนวัฒน์ พรหมโชติ 
 รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  
 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

2. นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ 
 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย 

3. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน 
 หัวหน้าผู้ตรวจการกรมป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย  
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
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4. นายวัลลภ งามสอน 
 ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก 
 กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 

5. นายสุริชาติ จงจิตต์ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน 
 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

6. นายแพทย์อัษฎางค์  รวยอาจิณ 
 อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

7. พล.ต.ต เอกรัก ลิ้มสังกาศ 
 รองผู้บัญชาการศึกษา 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

8. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

9. ว่าที่ร้อยตรี ทิตา  ดวงสวัสดิ์ 
 นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ  
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

10. นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ 
 ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม  

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

11. นายนพดล สันติภากรณ์ 
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มคลองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 

12. นางสาวเครือมาศ ศรีจันทร์ 
 ผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต 

13. นางพรพรรณ สินคีรี 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม 
 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
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14. นายประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ 
 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาธารณะ 
 ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก  

15. Mr. Cynan Hounghton  
 ผู้อำนวยการ (Country Director) 
 Save the Children องค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย 

16. นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ 
 ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
 ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย 

17. นายพงศ์ธร จันทรัศมี 
 ผู้จัดการโครงการฯ 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

 

09.30 – 09.50 น.
  

Session 3 : รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและผลการสำรวจความคิดเห็นของ
เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน 

 Can be a Hero 

 โดย นายธนวัฒน์  พรหมโชติ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแป่งประเทศไทย 

 Youth Poll Youth Safety 

 โดย  นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย  

 

09.50 – 12.00 น. Session 4 : Y-talk : Gen ใหม่ ไร้เจ็บ  

 เด็กเล็กปลอดภัย ด้วยความห่วงใยของท้องถิ่น  

 โดย นางสาวกชกร ชินะวงศ์ 
  เจ้าหน้าที่มูลนิธิ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
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 Road Safety Zone for Kids  

 โดย นางสาวชุติมา  บุญไทย  
   Senior Project Officer องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save The Children)  

 ก่อน 15 ไม่ขี่  

 โดย  นางสาวกรวิการ์ บุญตานนท์ 
  เจ้าหน้าที ่ว ิจัย ศูนย์วิจัยเพื ่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็ก (CSIP) 

 ส่งต่อความปลอดภัยทางถนน จากรุ่นสู่รุ่น ด้วย RSC  

 โดย นางสาวสุรัตน์ รุ่งอารี 
   บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 

 MIS : School Safety Management   

 โดย นางพรทิพา ศรีวงศ์ 
  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

 ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี กับ Campus Challenge โดย โตโยต้า ถนนสีขาว 

 โดย  นายพิษณุ  อุ่นเจริญ  
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จำกัด 

 

 แลกเปลี่ยนมุมมองโดยภาคนโยบาย: โอกาสและความเป็นไปได้ในการใช้กลไกในและ
นอกระบบจัดการปัญหา 

 พลตำรวจตรีบุญเลิศ ว่องวัจนะ 
 ผู้บังคับการกองแผนงานความม่ันคง สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 
 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 นางสาวรัชดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ  

 ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 

 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
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 นางสาวจิระวรรณ ปะกะตงั   
รองผูอ้ ำนวยกำรเฉพำะกจิศูนยด์แูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน (สพฐ.) 

  

 เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

12.00 – 12.30 น. Session 5 : เปิด “ตลาดนัดความรู้” ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนดี ๆ จากเครือข่าย
ความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ 

ผู้ดำเนินรายการ นายชาญวิทย์  โวหาร  

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพเพ่ือความเท่าทันทางสังคม  

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  
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ภาคผนวก 
ประกาศเจตนารมณ์ฯ 
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    รอง
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ภาคผนวก 
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการฯ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วม 
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ  

เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งท่ี 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” 

----------------------------- 

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

1 นายธวัชชัย กูลหลัก สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กระบี่ 

2 นายวีรภัทร แซ่ด่าน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กระบี่ 

3 นายณัฐพล ซุ่นเส้ง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กระบี่ 

4 นางสาวนวลนภวรรณ ภูริภาคย์เรืองกุล สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

5 นางสาวปราชญา ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

6 นายโยธิน ทองพะวา สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

7 นายอัคพล ทองขาว สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กำเเพงเพชร 

8 นางสาวธนพรรณ สีขอน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ขอนแก่น 

9 นางสาววรรณวลี โหยงโสภา สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ขอนแก่น 

10 นางสาวอำไพ พรมจรรย์ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ชุมพร 

11 นายศุภกรณ ์ คำเพลิง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ 

12 นางสาวยศวดี ดิสสระ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ตรัง 

13 นายณัฐวุฒิ พาเวียง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นครปฐม 

14 นายอนุวัฒน์ อ่างทอง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นครราชสีมา 

15 นางสาวอริสรา แตงกระโทก สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นครราชสีมา 

16 นางสาวปัญณิกา สุขศรีนวล สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นครศรีธรรมราช 

17 นายอาสือมัน มะรีเป็น สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นราธิวาส 

18 นายณรงค์ศักดิ ์ ต้นทอง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ปทุมธานี 

19 นายภานุวัฒน์ เดชานุภานนท์ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ปทุมธานี 

20 นายวีรวุฒิ พินิจพันธุ์ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ปทุมธานี 
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21 นางสาวสุณัฐดา โชคประสพรวย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ปทุมธานี 

22 นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ปทุมธานี 

23 ว่าที่ร้อยตรีวิศรุต ครองโพธิ์ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา 

24 นาาสาวกัญญารัตน์ วงศ์ใหญ่ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พะเยา 

25 นางสาวสุภัสสร จันวันชัย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พะเยา 

26 นายเรวัฒนาวุธ ลาลุน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พังงา 

27 นายโยธิน เกื้อกูล สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พัทลุง 

28 นายณัฐวัฒน์ จัฎนาวอน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มุกดาหาร 

29 นายณัฐวุฒิ พันที สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มุกดาหาร 

30 นายปกรณ์เกียรติ พรมจันทร์ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มุกดาหาร 

31 นายรุสลัน ไซซิง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ยะลา 

32 นายอามีน อำบูเล็ง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ยะลา 

33 นางสาวลักษณารีย์ บำรุงเอื้อ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร้อยเอ็ด 

34 นางสาวณัฐนิชา คำมูล สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ลำปาง 

35 นายวรชาติ ทองแจ้ง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ลำพูน 

36 นายขจรศักดิ์ ปินตาติ๊บ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ลำพูน 

37 นายชุติสรณ์ หมู่มาก สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ศรีสะเกษ 

38 นางสาวกััสตูรี บรรดา สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สตูล 

39 นายปณิธาน ศรีสร้อย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมุทรสงคราม 

40 นายศิราเศรษฐ ตู้จินดา สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมุทรสงคราม 

41 นายเอกกวินท ์ วัฒนศรี สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมุทรสงคราม 

42 นายเอกวินท์ วัฒนศรี สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมุทรสงคราม 

43 นายปณิธาน ศรีสร้อย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมุทรสาคร 

44 นางสาวณัฐภัสสร กงถัน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สระแก้ว 
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45 นายศักดิ์สยาม ปัญญา สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สระแก้ว 

46 นายวสิษฐ์พล หาสาฤทธิ์ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สระแก้้ว 

47 นายธนวัฒน์  พรหรมโชติ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  สระบุรี 

48 นายนพดล มีปราง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สุพรรณบุรี 

49 นายพงศกร บุญสันต์ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย อ่างทอง 

50 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อแดง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย อ่างทอง 

51 นายรัชชานนท์ เรียนรังษี สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย อุตรดิตถ์ 

52 นายอภินันท์  ดวงสนิท สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย อุบลราชธานี 

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยและอาชีวศึกษา  

1 นายพชรพรรษ ์ ประจวบลาภ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

2 นายสุรเซษฐ์ โพธิ์แสง สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

3 นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์  สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

4 นางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

5 นายนพดล อินทร์ต๊ะ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

6 นางสาวมธุรส มานะศรี สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

7 นายสุทธิพงษ ์ ปิโย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

8 นายจักรินทร์ สุทรากษ ์ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

9 นายธนสิทธิ์ สุประดิษฐ์ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

10 นายศุภชัย อุตมะ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

11 นายกิตติภูม ิ อินคง สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

12 นายเควิน บัวมี สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

13 นายภารดล ดวงจันทร์ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

14 นางสาวพรรณษา ภู่สี สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

15 นายจิราเจต บัณฑิต สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
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16 นาย จารุพัฒน์ เสรีนิวัฒิ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

17 นายณัฐชนนท์ ชัยการกิจวงษ์ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

18 นางสาววนิดา ศรีคำ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

19 นายเพชรมงคล วัสสุวรรณ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

20 นายภิชานนท์ ชื่นอารมณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร 

21 นางสาวธัญวลัย หมื่นจำรัส วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร 

22 นางสาวขนิษฐา พุฒพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร 

23 นายพิสิฐ สมิงนาง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร 

24 นางสาวรัฐนันท์ ทองอยู่ยืน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร 

25 นางสาวชลธิชา ผาเวช วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร 

26 นางสาวปุณยาพร ทำเลนา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร 

27 นายทศพล คำมาลา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร 

28 นางสาวสถาพร มีอุดหนุน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที ่ยว
กรุงเทพ 

กรุงเทพมหานคร 

29 นายธิรชัย ช่วยสุด วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที ่ยว
กรุงเทพ 

กรุงเทพมหานคร 

30 นางสาวธันย์ชนก คงวิกุล วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที ่ยว
กรุงเทพ 

กรุงเทพมหานคร 

31 นางสาวพรรณวร ดอระมาน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที ่ยว
กรุงเทพ 

กรุงเทพมหานคร 

32 นางสาวอัสชาวดี สงศรี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที ่ยว
กรุงเทพ 

กรุงเทพมหานคร 

33 นายธนะเมศฐ์ กิตินันท์อัครเดช วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที ่ยว
กรุงเทพ 

กรุงเทพมหานคร 

34 นายเจษฎากร อิงกูลพัฒนาสุข วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที ่ยว
กรุงเทพ 

กรุงเทพมหานคร 
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35 นายชิษนุพงศ ์ เผือกเชาไวย์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที ่ยว
กรุงเทพ 

กรุงเทพมหานคร 

36 นางสาวปวีณา ฉลองกลาง วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที ่ยว
กรุงเทพ 

กรุงเทพมหานคร 

37 นางสาวสิตานิน ป้อมเปรม   กรุงเทพมหานคร 

38 นางสาวกฤติมา ยุทธธำรง   กรุงเทพมหานคร 

39 นางสาวสุพรรณรี พ่ึงพิทักษ ์ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร 

40 นายพงศกร พ่วงแพ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร 

 

วิทยากร   

1 นางสาวกชกร  ชินะวงศ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

2 นางสาวชุติมา  บุญไทย องค์การช่วยเหลือเด็ก  

3 นางสาวกรวิการ์ บุญตานนท์ 
ศูนย์ว ิจ ัยเพื ่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็ก (CSIP) 

4 อาจารย์พรทิพา ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.5)  

5 นางสาวสุรัตน์ รุ่งอารี บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 

6 นายพิษณุ  อุ่นเจริญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

7 นายธนวัฒน์  พรหมโชติ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

8 นายพชรพรรษ ์ ประจวบลาภ  สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย 
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แลกเปลี่ยนมุมมองโดยภาคนโยบาย 

1 นางสาวรัชดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิตา ดวงสวัสดิ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3 นายจิระ แนบสนิท สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

4 

5 

พลตำรวจตรี บุญเลิศ 

นางสาวจิระวรรณ  

ว่องวัจนะ 

ปะกะตัง   

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

ภาคีหน่วยงาน   

1 นางสาวกนิษฐา กตัญญุตาภรณ์ ศูนย์วิจัยเพื ่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็ก (CSIP) 

2 นายจตุรงค ์ ศิริบรรณากูล ศูนย์วิจัยเพื ่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็ก (CSIP) 

3 นายประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ ศูนย์วิจัยเพื ่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็ก (CSIP) 

4 นายวุฒิพงษ์ เพ่ิมมณีรัตน์ ศูนย์วิจัยเพื ่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็ก (CSIP) 

5 นายธนา วิโรจน์นุกูลกิตติ ศูนย์วิจัยเพื ่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็ก (CSIP) 

6 นางอรชีรา อาศนะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ 

7 นางนิ่มนวล ดีโพธิ์รัมย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ 

8 นางสาวอรุณรัตน์ วัฒนผลิน องค์การช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทย  

9 นางสาวมณฑล ี ทรงพัฒนะโยธิน องค์การช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทย  

10 นายจิรวัฒน์ จางจันทร์ โรงเรียนสุเหร่าสามอิน  

11 นางสาวอาภรณ์ คล่องดี โรงเรียนสุเหร่าสามอิน  

12 นางสาวสุธิดา ธีระตระกูล โรงเรียนบ้านไผ่  
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คณะทำงานและทีมวิชาการ   

1 นายพงศ์ธร จันทรัศมี มูลนิธิสาสาธารณสุขแห่งชาติ 

2 นางสาวกัญญารัตน์ ลบเมฆ มูลนิธิสาสาธารณสุขแห่งชาติ 

3 นางสาวสุวลัย เมืองเจริญ มูลนิธิสาสาธารณสุขแห่งชาติ 

4 นายชาญณรงค์ สังข์อยุทธ มูลนิธิสาสาธารณสุขแห่งชาติ 

5 นางสาวพัฐน์อร พยนต์ฤทธากานต์ มูลนิธิสาสาธารณสุขแห่งชาติ 

6 นายชาญวิทย์ โวหาร สถาบันพัฒนาศักยภาพเพ่ือความเท่าทันทางสังคม 

7 นายจักรพงษ ์ พ้ืนอินต๊ะศรี สถาบันพัฒนาศักยภาพเพ่ือความเท่าทันทางสังคม 

8 นางสาวฐิติพร ตินตะโมระ สถาบันพัฒนาศักยภาพเพ่ือความเท่าทันทางสังคม 

9 นายเกรียงศักดิ ์ บุญสุข ช่างภาพ  
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ภาคผนวก 
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ 
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ภาคผนวก 
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ 

โดย นายธนวัฒน์  พรหมโชติ 
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ภาคผนวก 
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ 

โดย  นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ 
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ภาคผนวก 
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ 

โดย นางสาวกชกร ชินะวงศ์ 
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ภาคผนวก 
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ 

โดย นางสาวชุติมา  บุญไทย 
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รวบรวมข่าวห้องย่อย 

“Pathway to the Future เส้นทางสู่อนาคตที่ปลอดภัยของเด็กและเยาวชน” 

ในงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” 

14th Thailand Road Safety Seminar “Play your part and share the road” 

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Grand Hall 202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ออนไลน์ สำนักข่าว/หน่วยงาน Link 

1 มสช.  จ ับม ือเยาวชน-ภาค ี  17 องค ์กร 
ขับเคลื่อน 3 มาตรการ สร้างความปลอดภัย
ทางถนนให้เด็กไทย 

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 
2562 

วันที่ข่าว 

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 

สยามรัฐ https://siamrath.co.th/n/95766 

2. 17 องค์กรขับเคลื่อนแก้ปัญหาอุบัติเหตุบน
ท้องถนนของเด็กไทย หลังพบเสียชีวิตวันละ 
9 ราย 

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 
2562 

ไทยโพสต์ https://www.thaipost.net/main/detail/43021 



การประชมุ เร่ือง “Pathway to the future เส้นทางสู่อนาคตท่ีปลอดภยัของเดก็และเยาวชน”   
ในงานสมัมนาวิชาการระดบัชาติ เร่ือง ความปลอดภยัทางถนน ครัง้ท่ี 14 “เดิน ข่ี ขบั ไป-กลบั ปลอดภยั” 

 

116 

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ออนไลน์ สำนักข่าว/หน่วยงาน Link 

3. สธ. ผลักดันวาระความปลอดภัยทางถนน

ของเด็กและเยาวชน ให้เป็นมาตรการ

ระดับชาติ 

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 
2562 

ROAD SAFETY NEWS 
TIZEN เว ็บชาวข ่าว เ พ่ือ
ความปลอดภัยทางถนน 

https://www.roadsafetynewstizen.com/2019/0
8/08/child-2/#.XUw58D7hUhA.facebook 

4. อันตราย! เด็กและเยาวชน 10-19 ปี

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุกว่า 3 พันคน ร่วม

ขับเคลื่อนหาทางออก 

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 
2562 

hfocus team 

 

https://www.hfocus.org/content/2019/08/1749
2?fbclid=IwAR2qlCe16SILslga-f-
1ACJDDRNOEjhxwSbW7KYJdc-435rAl-
lcGKLQFUw 

5. มสช. ห่วงอุบัติเหตุคร่าเด็กไทยวันละ 9 ศพ 

จับมือ 17 องค์กร ขับเคลื่อนมาตรการ

ปลอดภัย 

วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 
2562 

บ้านเมือง https://www.banmuang.co.th/news/education
/159576 

6. 17 องค์กร ร่วมแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้อง

ถนนของเด็กไทย 

 

วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 
2562 

สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ 
https://bit.ly/2KGeEv5 

7. มสช. ห่วงอุบัติเหตุคร่าเด็กไทยวันละ 9 ศพ วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 
2562 

Thai PBS NEWS  https://news.thaipbs.or.th/content/282693 

https://web.facebook.com/ThaiPBSFan/posts/101624
68312480085/?_rdc=1&_rdr 

 

https://news.thaipbs.or.th/content/282693
https://web.facebook.com/ThaiPBSFan/posts/10162468312480085/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ThaiPBSFan/posts/10162468312480085/?_rdc=1&_rdr
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ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ออนไลน์ สำนักข่าว/หน่วยงาน Link 

8. สัมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความ

ปลอดถัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ 

ไป-กลับ ปลอดภัย” (7-8 ส.ค. 2562) 

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 
2562 

CSIP http://csip.org/wordpress/2019/08/08/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E
0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0
%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%
B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8
%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-2/ 

9. สัมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความ

ปลอดถัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ 

ไป-กลับ ปลอดภัย” (7-8 ส.ค. 2562) 

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 
2562 

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริม

ความปลอดภัยและป้องกัน

การบาดเจ็บในเด็ก รพ.

รามาธิบดี 

https://www.dekdontdrive.com/web/2019/08/08/%e0%b8%aa%e0
%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%
b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b
8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8
%b1%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%
b4-2/ 

10. มสช.จับมือเยาวชนขภาคี 17 องค์กร

ขับเคลื่อน 3 มาตรการ สร้างความปลอดภัย

ทาถนนให้เด็กไทย 

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 
2562 

LINE TODAY https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%
B8%8A+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%
B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B
8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8
%84%E0%B8%B5+17+%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0
%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3+%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0
%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%
B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99+3+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0
%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0
%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%
B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8
%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%
A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99
%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%

https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%8A+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5+17+%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3+%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99+3+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-LL2g20
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%8A+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5+17+%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3+%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99+3+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-LL2g20
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%8A+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5+17+%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3+%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99+3+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-LL2g20
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%8A+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5+17+%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3+%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99+3+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-LL2g20
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%8A+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5+17+%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3+%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99+3+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-LL2g20
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การประชมุ เร่ือง “Pathway to the future เส้นทางสู่อนาคตท่ีปลอดภยัของเดก็และเยาวชน”   
ในงานสมัมนาวิชาการระดบัชาติ เร่ือง ความปลอดภยัทางถนน ครัง้ท่ี 14 “เดิน ข่ี ขบั ไป-กลบั ปลอดภยั” 
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https://bit.ly/2KFwcqV
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ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ออนไลน์ สำนักข่าว/หน่วยงาน Link 

15. มสช.ห่วงอุบัติเหตุคร่าเด็กไทยวันละ 9 ศพ 
จับมือเยาวชน-ภาคี 17 องค์กร เคลื ่อน
มาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนน 

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 
2562 

ThaiPR https://www.thaipr.net/health/947848 
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 วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 

มสช. จับมือเยาวชน-ภาคี 17 องค์กร ขับเคลื่อน 3 มาตรการ สร้างความปลอดภัย
ทางถนนให้เด็กไทย 

ออนไลน์ 

 

มสช.จับมือเยาวชน-ภาคี 17 องค์กร ขับเคลื่อน 3 มาตรการ 
สร้างความปลอดภัยทางถนนให้เด็กไทย 

 

วันนี้ (8 สิงหาคม 2562) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบัน
ยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง จัดงาน “Pathway to the Future เส้นทางสู่อนาคตที่
ปลอดภัยของเด็กและเยาวชน” พร้อมลงนาม ประกาศเจตนารมณ์เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือความ
ปลอดภัยทางถนนสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน ร่วม 17 องค์กร ได้แก่ มสช. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ
ไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการขนส่งทางบก กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน กรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20190808/ad845bd29b0051a02ad16527d567cc78a282ab4c4cf88d3aec0001507c5c9c5e.JPG?itok=AJgzOu0r
https://siamrath.co.th/
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(สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยการบาดเจ็บในเด็ก Save the Children องค์กร
ช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนน
ปลอดภัย (มนป.) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานโยบายความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

 

สาธิต ปิตุเตชะ ร่วมยินดีกับ พงศ์ธร จันทรัศมี 

โดยได้รับเกียรติจาก นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) เป็นประธานลง
นามประกาศเจตนารมณ์ ภายในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ 
ไป-กลับ ปลอดภัย” 14th Thailand Road Safety Seminar “Play your part and share the road” ณ 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมาก 

นายพงศ์ธร จันทรัศมี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนกำลัง
กลายเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก โดยทางองค์การอนามัยโลก (WHO) 
ประกาศให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road 
Safety) ตามปฏิญญามอสโก และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญและผลักดันเรื่องความปลอดภัย
ทางถนน โดยกำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563 ใน
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ส่วนของประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นนี้เช่นกัน โดยรัฐบาลประกาศให้ พ.ศ. 2554-2563 เป็น
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย 

 

สาธิต ปิตุเตชะ 

“ในรายงานมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนของ WHO เมื่อเร็ว ๆ นี้ ยังระบุอีกว่า ประเทศไทยมี
กฎหมายและมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนครบใน 5 ด้าน ได้แก่ ความเร็ว เมาแล้วขับ 
หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างขับรถ แต่กลับพบว่ามีข้อจำกัดในการส่งเสริม
สร้างความความตระหนักของผู้ใช้รถใช้ถนน และการบังคับใช้กฎหมาย เห็นได้จากอัตราการสวมหมวกนิรภัย
ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศ ประจำปี 2560 ของมูลนิธิไทยโรดส์ พบว่าเด็กไทยที่เป็นผู้ซ้อนท้ายสวม
หมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 
18 เป็นต้น” นายพงศ์ธร ให้ข้อมูลเพิ่ม 

นายพงศ์ธร กล่าวต่ออีกว่า ข้อมูลสถานการณ์และปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในข้างต้น ทำให้ภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ รวมถึงเครือข่ายเด็กและ
เยาวชน ห่วงกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงรวมตัวเป็น เครือข่ายความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนน
สำหรับเด็กและเยาวชน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนในการสร้างความตระหนัก การเรียนรู้ และการ

https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20190808/3319fc55a44d87ab211b0da7ebdbff2bb8b3121d31f3cc7d6ba7f7e1b614d3fb.JPG?itok=CqUIMe0F
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บังคับใช้กฎหมายส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ผ่าน 3 มาตรการสำคัญ 
ได้แก่ 

 

พชรพรรษ์ ประจวบลาภ 

1.  จัดให้มีทางเลือกในการเดินทางเพื่อทดแทนการขับขี่รถจักรยานยนต์ ด้วยการจัดให้มีรถรับส่งนักเรียน 
และพัฒนาการขนส่งสาธารณะให้ทั่วถึงและมีมาตรฐาน กรณีบ้านอยู่ใกล้สถานศึกษา ควรส่งเสริมการขี่
รถจักรยานหรือเดินไปเรียน ทั้งนี้ หากต้องขับข่ีด้วยรถจักรยานยนต์ ต้องใช้หมวกนิรภัยในการขับข่ี 

2.  สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล และต่อเนื่องไปทุกช่วงวัย ทั้งใน
ด้านแนวคิด การรับรู้ความเสี่ยง และทักษะการขับขี่ โดยเด็กและเยาวชนต้องผ่านหลักสูตรด้านกฎหมายและ
การใช้ถนน ก่อนได้รับใบขับขี่อย่างเคร่งครัด พร้อมผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
และมีการติดตามอย่างเป็นรูปธรรม 

3.  ผลักดันการขับเคลื่อน "วาระความปลอดภัยทางถนนของเด็กเยาวชน" และมีการติดตามอย่างเป็นรูปธรรม 

“ทางเครือข่ายความร่วมมือฯ จะร่วมกันขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ข้างต้น โดยจะให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ตั้งแต่ปีแรกที่ดำเนินงาน และน่ายินดีที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขรับปากนำประกาศเจตนารมณ์ในวันนี้ 
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เข้าหารือกับคณะรัฐมนตรีเร็ว ๆ นี้ เพื่อหามาตรการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นว่าตัวเลขเยาวชน
ไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุยังสูงอยู่” ตัวแทนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ระบุ 

 

ธนวัฒน์ พรหมโชต ิ

ด้านนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรักษาชีวิตของเด็ก
และเยาวชนในฐานะผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมดำเนินการ โดยเฉพาะการสร้าง
ความตระหนักรู้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้อุปกรณ์นิรภัย และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ ใช้รถใช้
ถนน ให้เป็นไปในแบบได้คุณภาพมาตฐาน ทางสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของ
การมีเครือข่ายเยาวชนแกนนำ ที่มีความรู้พร้อมขยายต่อในการลดการเจ็บตายบนท้องถนน ซึ่งน่าจะเป็นอีก
กลไกนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดมากที่สุด โดยทางสถาบันฯ จะเน้นสร้างความตระหนักในกลุ่ม
นักเรียนอาชีวศึกษาทั ่วประเทศเป็นกลุ ่มแรก และทำเป็นแผนระยะยาว 5 ปี เนื ่องจากเป็นกลุ ่มที ่ใช้
รถจักรยานยนต์มากที่สุด 
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ขณะที่ นายธนวัฒน์ พรหมโชติ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่
ปัจจุบันองค์กรหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคเอกชน ให้ความสนใจ 

 

โดยธงที่ตั ้งไว้จากการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในครั้งนี้ คือ 1. ประเทศไทยจะต้องมีเครือข่ายเด็กและ
เยาวชนเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างน้อย 1 เครือข่าย 2. ข้อเสนอนโยบายเพ่ือความปลอดภัยทางถนนใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนถูกน่าเสนอต่อนายรัฐมนตรีหรือผู้แทน 3. สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความ
เข้าใจต่อสถานการณ์และนโยบายถนนปลอดภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ได้ 200 คน และ 4. เครือข่ายเด็ก
และเยาวชนที่เกิดขึ้นนั้นสามารถวางแนวทาง แผนการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนได้เอง” รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวทิ้งท้าย 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 
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 17 องค์กรขับเคลื่อนแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนของเด็กไทย หลังพบเสียชีวิต
วันละ 9 ราย 

ออนไลน์ 

 

17 องค์กรขบัเคลื่อนแก้ปัญหาอบุัติเหตบุนท้องถนนของเด็กไทย หลังพบ
เสียชีวิตวันละ 9 ราย  
08 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18:30 น.     

   

 

 
8  ส.ค.62- มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์
แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายที ่เกี ่ยวข้อง จัดงาน “Pathway to the Future เส้นทางสู ่อนาคตที่
ปลอดภัยของเด็กและเยาวชน” พร้อมลงนาม ประกาศเจตนารมณ์เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือความ
ปลอดภัยทางถนนสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน ร่วม 17 องค์กร อาทิ  มสช. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ
ไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการขนส่งทางบก กรม
กิจการเด็กและเยาวชน กรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
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สุขภาพ (สสส.) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยการบาดเจ็บในเด็ก Save the Children 
องค์กรช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย ฯลฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) เป็นประธานลงนามประกาศเจตนารมณ์ พร้อมกับมีการสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14หัวข้อ “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมาก     
 
นายพงศ์ธร จันทรัศมี  จาก มสช.  กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญ
ที่สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก โดยทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ปี พ.ศ. 
2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ตามปฏิญญา
มอสโก และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญและผลักดันเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยกำหนด
เป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563 ในส่วนของประเทศไทยได้
ให้ความสำคัญต่อประเด็นนี้เช่นกัน โดยรัฐบาลประกาศให้ พ.ศ. 2554-2563  เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนนด้วย แต่ปัจจุบันยังพบว่าการบาดเจ็บทางถนน และคงห่างไกลจาก เป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่ง 
 
ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งอ้างอิงสถิติขององค์การสหประชาชาติ (WHO) พบว่า ใน
ปี 2559 ไทยมีอีตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน สูงถึง 22,491 ราย หรือเท่ากับ 60 คน/วัน   ร้อยละ 75 
ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ และ 3 ล้อ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-29 ปี  ขณะที่
จำนวนรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้นจาก 19 ล้านคัน เป็น 20 ล้านคันในระยะเวลา 4 ปี  
 
“WHO ยังระบุในรายงานของเขาอีกว่า ไทยมีกฎหมายและมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนครบ
ใน 5 ด้าน ได้แก่ ความเร็ว เมาแล้วขับ หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างขับรถ 
แต่กลับพบว่ามีข้อจำกัดในการส่งเสริมสร้างความความตระหนักของผู้ใช้รถใช้ถนน  และการบังคับใช้กฎหมาย 
เห็นได้จากอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศ ปี 60 ของมูลนิธิไทยโรดส์ พบว่า
เด็กไทยที่ซ้อนท้ายจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ขับขี่จักรยานยนต์สวม
หมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 18 เท่านั้น”  
 
นายพงศ์ธร กล่าวต่ออีกว่า ข้อมูลสถานการณ์และปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในข้างต้นทำให้ภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ รวมถึงเครือข่ายเด็กและ
เยาวชน ห่วงกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงรวมตัวเป็น เครือข่ายความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนน
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สำหรับเด็กและเยาวชน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนในการสร้างความตระหนัก การเรียนรู้ และการ
บังคับใช้กฎหมายส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ผ่าน 3 มาตรการสำคัญ 
ได้แก่   
 
1. จัดให้มีทางเลือกในการเดินทางเพื่อทดแทนการขับขี่รถจักรยานยนต์ ด้วยการจัดให้มีรถรับส่งนักเรียน 
และพัฒนาการขนส่งสาธารณะให้ทั่วถึงและมีมาตรฐาน กรณีบ้านอยู่ใกล้สถานศึกษา ควรส่งเสริมการขี่
รถจักรยานหรือเดินไปเรียน ทั้งนี้ หากต้องขับข่ีด้วยรถจักรยานยนต์ ต้องใช้หมวกนิรภัยในการขับข่ี  
2. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล และต่อเนื่องไปทุกช่วงวัย ทั้งใน
ด้านแนวคิด การรับรู้ความเสี่ยง และทักษะการขับขี่ โดยเด็กและเยาวชนต้องผ่านหลักสูตรด้านกฎหมายและ
การใช้ถนน ก่อนได้รับใบขับขี่อย่างเคร่งครัด พร้อมผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
และมีการติดตามอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ผลักดันการขับเคลื่อน "วาระความปลอดภัยทางถนนของเด็กเยาวชน" และมีการติดตามอย่างเป็นรูปธรรม 
“ทางเครือข่ายความร่วมมือฯ จะร่วมกันขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ข้างต้น โดยจะให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ตั ้งแต่ปีแรกที ่ดำเนินงาน และน่ายินดีที ่ รมช.ศธ. รับปากนำประกาศเจตนารมณ์ในวันนี ้ เข้าหารือกับ
คณะรัฐมนตรีเร็วๆ นี้  เนื่องจากเห็นว่าตัวเลขเยาวชนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุยังสูงอยู่” ตัวแทนจากมสช.
กล่าว 
 
    ด้าน นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากรายงาน
สถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2561 ของ WHO ยังพบด้วยว่า ประเทศไทยมีสัดส่วน
การเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก หรือร้อยละ 74.4 โดยพบว่าเป็นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 
20 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 3,300 คนต่อปี หรือเฉลี่ย 9 คน/วัน ในกลุ่มนี้เป็นเยาวชนอายุ 
15-19 ปี บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์มากที่สุด สาเหตุส่วนใหญ่มากจากการ
ไม่สวมหมวกนิรภัย  
 
    ขณะที่ ผลการสำรวจความเชื่อและสถานการณ์ต่ออุบัติเหตุในประเทศไทย จากตัวอย่างกลุ่มประชากรเด็ก
และเยาวชนในช่วงอายุ 10-25 ปี ทั่วประเทศไทย 1,151 คน ช่วงอายุ 16-20 ปี มากที่สุดร้อยละ 81.6 ที่ทาง
สถาบันยุวทัศน์ฯจัดทำขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า เยาวชนทราบว่าการไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นสาเหตุที่ทำให้ได้รับ
บาดเจ ็บข ั ้นร ุนแรงและอาจเส ียช ีว ิตได ้ส ู งถ ึ งร ้อยละ 95.7 แต ่กล ับใส ่สวมหมวกน ิรภ ัยเวลาใช้
จักรยานยนต์  บางครั้งสูงที่สุดร้อยละ 65.5 และไมใ่ส่เลยร้อยละ 7.3 ส่วนสาเหตุที่ไม่ใส่เพราะเห็นว่าระยะทาง
ใกล้ร้อยละ 75.6 และคิดว่าไม่น่าเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 4.9 ขณะที่อัตราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองจากกรณี
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รถจักรยานยนต์ล้ม /ลื่นไถลมากที่สุดร้อยละ 26.2 บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขั ้นสาหัสร้อยละ 5.4 พร้อมกันนี้
เรียกร้องให้ภาครัฐและองค์กรเอกชนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุมากถึงร้อยะ 58  
 
    “การบาดเจ็บและเสียชีวิตนี้ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติในหลาย ๆ ด้าน เช่น สูญเสียกำลังคนที่จะ
เติบโตมาพัฒนาประเทศ และอาจลุกลามไปถึงขั้นส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น การรักษา
ชีวิตของเด็กและเยาวชนในฐานะผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมดำเนินการ 
โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้อุปกรณ์นิรภัย และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของผู้ใช้รถใช้ถนน ให้เป็นไปในแบบได้คุณภาพมาตฐาน โดยทางสถาบันฯ จะเน้นสร้างความตระหนัก
ในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศเป็นกลุ่มแรก และทำเป็นแผนระยะยาว 5 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใช้
รถจักรยานยนต์มากที่สุด” เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์ฯกล่าว  
 
    ขณะที่  นายธนวัฒน์ พรหมโชติ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็ นเรื ่อง
น่ายินดีที่ปัจจุบันองค์กรหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคเอกชน ให้ความ
สนใจในเรื่องนี้  นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเป็นหนึ่งพลังร่วมแก้ไขปัญหา  จะสามารถ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทิศทางเชิงบวกได้ และจะกลายเป็นฐานที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
 
    “ธงที่ตั ้งไว้จากการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในครั้งนี้ คือ 1.ประเทศไทยจะต้องมีเครือข่ายเด็กและ
เยาวชนเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างน้อยหนึ่งเครือข่าย 2.ข้อเสนอนโยบายเพื่อความปลอดภัยทางถนนใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนถูกน่าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทน 3.สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความ
เข้าใจต่อสถานการณ์และนโยบายถนนปลอดภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ได้ 200 คน  และ 4.เครือข่ายเด็ก
และเยาวชนที่เกิดขึ้นนั้นสามารถวางแนวทาง แผนการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนได้เอง” รองประธานสภาเด็กและเยาวชนฯ"กล่าวทิ้งท้าย 
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 วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 
สธ. ผลักดันวาระความปลอดภัยทางถนนของเด็กและเยาวชน ให้เป็นมาตรการ
ระดับชาติ 

ออนไลน์ 
 
 

สธ. ผลักดันวาระความปลอดภัยทางถนนของเด็กและ
เยาวชน ให้เป็นมาตรการระดับชาติ 

8 สิงหาคม 2562 
 

รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข ร่วมประกาศเจตนารมณ์ 17 หน่วยงาน เพื่อให้เด็กและเยาวชน ลดการ
บาดเจ็บ และการเสียชีวิต อย่ามองข้ามว่าเป็นเพียงการขับขี่เดินทางเพียงระยะสั้น ๆ รวมทั้ งเร่งรีบจนลืมหรือ
ไม่ได้สวมหมวกนิรภัย อย่าใช้ชีวิตโดยประมาทอย่างรู้ไม่เท่าทัน และผลักดันให้เป็นมาตรการสำคัญในระดับชาติ 
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เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามประกาศเจตนารมณ์ เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือความปลอดภัยทาง
ถนนสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 
14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” 

 

จากสถิติข้อมูลปี 2560 พบว่าเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 10 – 19 ปี เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเป็นจำนวน 3,526 
คน และกลุ่มเหล่านี้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 7  สำรับในปี 2561 มี
ผู ้เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุจำนวน 20,169 คน ซึ ่งเป็นข้อมูล จาก 3 หน่วยงาน คือกระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากร
มนุษย์ที่เป็นอนาคตของประเทศชาติที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้ง ๆ ที่การเสียชีวิตด้วยสาเหตุดังกล่าว สามารถป้องกัน
เพ่ือมิให้เกิดการสูญเสียและผลกระทบติดตามออกมาได้ 
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การให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยทางถนนสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงได้เกิดความร่วมมือของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคองค์กรสาธารณประโยชน์ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และสถานศึกษา ร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์ เพื ่อการขับเคลื ่อนความร่วมมือ  ความปลอดภัยทางถนนสำหรับกลุ ่มเด็กและ
เยาวชน  โดยกำหนดมาตรการสำคัญ 3 ประการ คือ การมีทางเลือกในการเดินทาง  โดยเฉพาะการจัดให้มีรถ
รับ-ส่งนักเรียนต้องมีมาตรฐานและความปลอดภัย   การขับขี ่รถจักรยานยนต์ต้องกำหนดให้สวมหมวก
นิรภัย   ทุกครั้งที่มีการออกสตาร์รถและถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควบคู่กับการขับขี่รถจักรยานยนต์  เพื่อเป็นการ
ป้องกันอุบัติเหตุ  ลดการบาดเจ็บ และการเสียชีวิต 
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ทั้งนี้  จะต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาชนต้องสวมหมวกนิรภัย โดยไม่มองข้ามว่าเป็นเพียงการขับขี่เดินทาง
เพียงระยะสั้น ๆ ไม่ไกลจากสถานที่ที่จะไป  หรือคิดว่าตนเองไม่ได้ขับขี่ออกสู่ถนนใหญ่   รวมทั้งมีความเร่งรีบ
จนลืมหรือไม่ได้สวมหมวกนิรภัย เรียกได้ว่าเป็นการใช้ชีวิตโดยประมาทอย่างรู้ไม่เท่าทัน 
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ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการปลูกฝังความรอบรู้  เจตคติที่ดีต่อการใช้หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กยังอยู่ในวัยเยาว์ระดับอนุบาล  จนกระท่ังถึงระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นระบบ
และมีหลักสูตรชัดเจน ทั้งในด้านการใช้รถตามกฎหมาย การต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ต้องผ่านการอบรมปฏิบัติ 
และฝึกฝนอย่างถูกต้อง  ไม่ใช่เพียงแค่ให้ผ่านการ ขอใบอนุญาตขับขี่เท่านั้น หรือการพกใบขับขี่เพื่อแสดงให้
เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบเท่านั้น แต่ควรหมายถึงความภาคภูมิใจที่ได้มีใบอนุญาตขับขี่ที่ผ่านการสอบด้วย
ความมุ่งมั่น ประการสุดท้ายคือ การผลักดันให้เป็นวาระความปลอดภัยทางถนนของเด็กและเยาวชน  เพ่ือ
กำหนดเป็นมาตรการสำคัญในระดับชาติ 

 

การประสานความร่วมมือของ 17 หน่วยงาน ที่ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในวันนี้  ถือเป็นภาคีเครือข่ายทุก
ส่วนที่เห็นความสำคัญและคุณค่าต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน   

จึงขอให้ความมุ่งมั่นของ  17 หน่วยงานนี้  เป็นเครื่องยืนยันที่จะจับมือกัน  ร่วมความคิดเห็นการปฏิบัติ เพื่อ
สร้างความปลอดภัยทางถนน และในอนาคตของสังคมไทยที่เด็กและเยาวชนได้รับการปกป้องคุ้มครองจาก
การขับข่ีหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์   
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รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า ในนามของกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็น 1 ในผู้ร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ จะให้ความร่วมมือ ผลักดัน การนำข้อมูลสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ไปกำหนดเป็นมาตรการสำคัญอีกส่วนหนึ่ง และหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในระยะยาว
กับ 17 หน่วยงาน ดังนี้ 
1. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
2. สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย 
3. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
4. กรมการขนส่งทางบก 
5. กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
6. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
8. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
9. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
10. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
11. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 
12. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
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13. ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) 
14. องค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย (Save the Children) 
15. ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย 
16. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และ 
17. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
ทั้งนี้ ขอให้การประกาศเจตนารมณ์เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือความปลอดภัยทางถนน  สำหรับกลุ่มเด็ก
และเยาวชนของ 17 หน่วยงานครั ้งนี ้  บรรลุตามวัตถุประสงค์ที ่ม ุ ่งมั ่น และประสบความสำเร ็จทุก
ประการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับความปลอดภัยทางถนนอย่างแท้จริง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุขกล่าว 
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 วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 
อันตราย! เด็กและเยาวชน 10-19 ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกว่า 3 พันคน ร่วม
ขับเคลื่อนหาทางออก 

ออนไลน์ 

 

อันตราย! เด็กและเยาวชน 10-19 ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกว่า 3 

พันคน ร่วมขับเคลื่อนหาทางออก 

Thu, 2019-08-08 15:48 -- hfocus team 

รมช.สธ. ร่วมสักขีพยานประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนหลังพบเสียชีวิตปีละ
กว่า 3,526 คน 

 



การประชมุ เร่ือง “Pathway to the future เส้นทางสู่อนาคตท่ีปลอดภยัของเดก็และเยาวชน”   
ในงานสมัมนาวิชาการระดบัชาติ เร่ือง ความปลอดภยัทางถนน ครัง้ท่ี 14 “เดิน ข่ี ขบั ไป-กลบั ปลอดภยั” 

 

138 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวในพิธีลง
นามประกาศเจตนารมณ์เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือความปลอดภัยทางถนนสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” 
ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ว่า จากสถิติข้อมูลปี 2560 พบว่าเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 10 
- 19 ปี เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเป็นจำนวน 3,526 คน และกลุ่มเหล่านี้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีอัตราการสวมหมวก
นิรภัยเพียงร้อยละ 7 สำรับในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุจำนวน 20,169 คน ซึ่งเป็นข้อมูล จาก 3 
หน่วยงาน คือกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จำกัด นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นอนาคตของประเทศชาติที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้งๆ ที่การเสียชีวิต
ด้วยสาเหตุดังกล่าว สามารถป้องกันเพื่อมิให้เกิดการสูญเสียและผลกระทบติดตามออกมาได้ 
 
การให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยทางถนนสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงได้เกิดความร่วมมือของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคองค์กรสาธารณประโยชน์ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และสถานศึกษา ร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์ เพ่ือการขับเคลื่อนความร่วมมือ ความปลอดภัยทางถนนสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน โดย
กำหนดมาตรการสำคัญ 3 ประการ คือ การมีทางเลือกในการเดินทาง โดยเฉพาะการจัดให้มีรถรับ-ส่งนักเรียน
ต้องมีมาตรฐานและความปลอดภัย การขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องกำหนดให้สวมหมวกนิรภัย ทุกครั้งที่มีการ
ออกสตาร์รถและถือเป็น สิ่งสำคัญที่ควบคู่กับการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ ลดการ
บาดเจ็บ และการเสียชีวิต ทั้งนี้ จะต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาชนต้องสวมหมวกนิรภัย โดยไม่มองข้ามว่าเป็น
เพียงการขับขี่เดินทางเพียงระยะสั้น ๆ ไม่ไกลจากสถานที่ที่จะไป หรือคิดว่าตนเองไม่ได้ขับขี่ออกสู่ ถนนใหญ่ 
รวมทั้ง มีความเร่งรีบจนลืมหรือไม่ได้สวมหมวกนิรภัย เรียกได้ว่าเป็นการใช้ชีวิตโดยประมาทอย่างรู้ไม่เท่าทัน 
 
“กระทรวงสาธารณสุข ที่เป็น 1 ในผู้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ จะให้ความร่วมมือ ผลักดัน การนำข้อมูลสถิติ
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กและเยาวชน ไปกำหนดเป็นมาตรการสำคัญอีกส่วนหนึ่ง และ
หาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในระยะยาว” นายสาธิต กล่าว 
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 วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
มสช. ห่วงอุบัติเหตุคร่าเด็กไทยวันละ 9 ศพ จับมือ 17 องค์กร ขับเคลื่อนมาตรการ
ปลอดภัย 

ออนไลน์ 

 

การศึกษา 
มสช. ห่วงอุบัติเหตุคร่าเด็กไทยวันละ 9 ศพ จับมือ 17 องค์กร ขับเคลื่อน

มาตรการปลอดภยั 

วันศุกร์ ที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 10.44 น. 
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มสช. ห่วงอุบัตเิหตุคร่าเด็กไทยวันละ 9 ศพ 

จับมือ 17 องคก์ร ขับเคลื่อนมาตรการปลอดภัย 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศ
ไทย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “Pathway to the Future เส้นทางสู่อนาคตที่ปลอดภัยของเด็ก
และเยาวชน” พร้อมลงนาม ประกาศเจตนารมณ์เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือความปลอดภัยทางถนน
สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน ร่วม 17 องค์กร ได้แก่ มสช. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุว
ทัศน์-แห่งประเทศไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการขนส่งทางบก กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพชีวิต บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จำกัด ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยการบาดเจ็บในเด็ก  Save the Children องค์กรช่วยเหลือเด็ก
ประจำประเทศไทย และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย 
(มนป.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนานโยบายความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก 
นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) เป็นประธานลงนามประกาศ
เจตนารมณ์ ภายในงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติ ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่  14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ 
ปลอดภ ัย” 14th Thailand Road Safety Seminar “Play your part and share the road”  ณ ศ ูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
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นายพงศ์ธร จันทรัศมี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนกำลัง
กลายเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก โดยข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนนซึ่งอ้างอิงสถิติขององค์การสหประชาชาติ (WHO) พบว่า จากการประมาณการผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนของไทย ปี 2559 มีสูงถึง 22,491 ราย หรือเทียบเท่ากับมีผู้เสียชีวิต 60 คน บนถนนทุกวัน 
ร้อยละ 75 ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ และ 3 ล้อ และผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-
29 ปี ทั้งนี้ จำนวนรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้นจาก 19 ล้านคัน เป็น 20 ล้านคันในระยะเวลา 4 ป ี
“ในรายงานมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนของ WHO เมื่อเร็วๆ นี้ ยังระบุอีกว่า ประเทศไทยมี
กฎหมายและมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนครบใน  5ด้าน ได้แก่ ความเร็ว เมาแล้วขับ 
หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างขับรถ แต่กลับพบว่ามีข้อจำกัดในการส่งเสริม
สร้างความความตระหนักของผู้ใช้รถใช้ถนน และการบังคับใช้กฎหมาย เห็นได้จากอัตราการสวมหมวกนิรภัย
ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศ ประจำปี 2560 ของมูลนิธิไทยโรดส์ พบว่าเด็กไทยที่เป็นผู้ซ้อนท้ายสวม
หมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 7เท่านั้น ในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพียงร้อย
ละ 18 เป็นต้น” 

  
นายพงศ์ธร กล่าวต่ออีกว่า ข้อมูลสถานการณ์และปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในข้างต้น ทำให้ภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ รวมถึงเครือข่ายเด็กและ
เยาวชน ห่วงกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงรวมตัวเป็น เครือข่ายความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนน
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สำหรับเด็กและเยาวชน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนในการสร้างความตระหนัก การเรียนรู้ และการ
บังคับใช้กฎหมายส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ผ่าน  3 มาตรการสำคัญ 
ได้แก่  

  
1. จัดให้มีทางเลือกในการเดินทางเพ่ือทดแทนการขับข่ีรถจักรยานยนต์ ด้วยการจัดให้มีรถรับส่งนักเรียน 

และพัฒนาการขนส่งสาธารณะให้ทั่วถึงและมีมาตรฐาน กรณีบ้านอยู่ใกล้สถานศึกษา ควรส่งเสริมการขี่
รถจักรยานหรือเดินไปเรียน ทั้งนี้ หากต้องขับข่ีด้วยรถจักรยานยนต์ ต้องใช้หมวกนิรภัยในการขับขี่ 

  
2. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล และต่อเนื่องไปทุกช่วงวัย ทั้งใน

ด้านแนวคิด การรับรู้ความเสี่ยง และทักษะการขับขี่ โดยเด็กและเยาวชนต้องผ่านหลักสูตรด้านกฎหมาย
และการใช้ถนน ก่อนได้รับใบขับข่ีอย่างเคร่งครัด พร้อมผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน และมีการติดตามอย่างเป็นรูปธรรม  

                 
3. ผลักดันการขับเคลื่อน "วาระความปลอดภัยทางถนนของเด็กเยาวชน" และมีการติดตามอย่างเป็น

รูปธรรม 
                 

ด้าน นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากรายงาน
สถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2561 ของ WHO ยังพบด้วยว่า ประเทศไทยมีสัดส่วน
การเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก หรือร้อยละ 74.4 โดยพบว่าเป็นเยาวชนที่อายุต่ำ
กว่า 20 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 3,300คนต่อปี หรือเฉลี่ย 9 คน ต่อวัน ในกลุ่มนี้เป็น
เยาวชนอายุ 15-19 ปี บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์มากที่สุด สาเหตุส่วนใหญ่
มากจากการไม่สวมหมวกนิรภัย 

                 
ขณะที่ ผลการสำรวจความเชื่อและสถานการณ์ต่ออุบัติเหตุในประเทศไทย จากตัวอย่างกลุ่มประชากรเด็กและ
เยาวชนในช่วงอายุ 10-25 ปี ทั่วประเทศไทย 1,151 คน โดยอยู่ระหว่างช่วงอายุ 16-20 ปี มากที่สุดร้อย
ละ 81.6 ที่ทางสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า เยาวชนทราบว่าการไม่สวมหมวก
นิรภัยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้สูงถึงร้อยละ 95.7 แต่
กลับใส่สวมหมวกนิรภัยเวลาใช้จักรยานยนต์บางครั้งสูงที่สุดร้อยละ 65.5 และไม่ใส่เลยร้อยละ 7.3 ส่วนสาเหตุ
ที่ไม่ใส่เพราะเห็นว่าระยะทางใกล้ร้อยละ 75.6 และคิดว่าไม่น่าเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 4.9 ขณะที่อัตราเกิด
อุบัติเหตุกับตัวเองจากกรณีรถจักรยานยนต์ล้ม /ลื่นไถลมากที่สุดร้อยละ  26.2 บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขั้นสาหัส
ร้อยละ 5.4 พร้อมกันนี้เรียกร้องให้ภาครัฐและองค์กรเอกชนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุมากถึงร้อยละ 58 
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ขณะที ่ นายธนวัฒน์ พรหมโชติ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  ธงที่ตั้งไว้จากการ
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในครั้งนี้ คือ 1.ประเทศไทยจะต้องมีเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อความปลอดภัย
ทางถนนอย่างน้อย 1 เครือข่าย 2.ข้อเสนอนโยบายเพื่อความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนถูกน่า
เสนอต่อนายรัฐมนตรีหรือผู้แทน 3.สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์และ
นโยบายถนนปลอดภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ได้ 200 คน  และ 4.เครือข่ายเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นนั้น
สามารถวางแนวทาง แผนการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนได้เอง 
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 วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
17 องค์กร ร่วมแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนของเด็กไทย 

ออนไลน์ 

 

17 องค์กร ร่วมแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนของ
เด็กไทย 
โดย Donnaya Suvetwethin 

วันที่ 09 สิงหาคม 2562 
ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์ 
ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยโพสต์ 

 

17 องค์กร ขับเคลื่อนแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนของเด็กไทย หลังพบเสียชีวิตวันละ 9 ราย 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่ง

ประเทศไทย และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง จัดงาน “Pathway to the Future เส้นทางสู่อนาคตที่ปลอดภัย
ของเด็กและเยาวชน” พร้อมลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือความปลอดภัย

https://www.thaihealth.or.th/users/Donnaya%20Suvetwethin.html
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ทางถนนสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน ร่วม 17 องค์กร อาทิ มสช. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการขนส่งทางบก กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน กรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต บริษัท กลางคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยการบาดเจ็บในเด็ก Save the Children องค์กร
ช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทยฯลฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข (รมช.สธ.) เป็นประธานลงนามประกาศเจตนารมณ์ พร้อมกับมีการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 หัวข้อ “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย”  ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมาก 

นายพงศ์ธร จันทรัศมี จาก มสช. กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนกำลังกลายเป็นปัญหา
สำคัญที่สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก โดยทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ปี 
พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) 
ตามปฏิญญามอสโก และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญและผลักดันเรื่องความปลอดภัยทาง
ถนน โดยกำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563 ในส่วน
ของประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นนี้เช่นกัน โดยรัฐบาลประกาศให้ พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนนด้วย แต่ปัจจุบันยังพบว่าการบาดเจ็บทางถนนและคงห่างไกลจากเป้าหมายลด
จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่ง 

ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งอ้างอิงสถิติขององค์การสหประชาชาติ 
(WHO) พบว่า ในปี 2559 ไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง 22,491 ราย หรือเท่ากับ 60 
คน/วัน ร้อยละ 75 ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ และ 3 ล้อ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 15-29 ปี ขณะที่จำนวนรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นจาก 19 ล้านคัน เป็น 20 ล้าน
คัน ในระยะเวลา 4 ปี 

“WHO ยังระบุในรายงานของเขาอีกว่า ไทยมีกฎหมายและมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยของ
ผู ้ใช้รถใช้ถนนครบใน 5 ด้าน ได้แก่ ความเร็ว เมาแล้วขับ หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย และห้ามใช้
โทรศัพท์มือถือในระหว่างขับรถ แต่กลับพบว่ามีข้อจำกัดในการส่งเสริมสร้างความความตระหนักของผู้ใช้
รถใช้ถนนและการบังคับใช้กฎหมาย เห็นได้จากอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ใน
ประเทศ ปี 60 ของมูลนิธิไทยโรดส์ พบว่า เด็กไทยที่ซ้อนท้ายจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 7 
เท่านั้น ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ขับข่ีจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 18 เท่านั้น” 

นายพงศ์ธร กล่าวต่ออีกว่า ข้อมูลสถานการณ์และปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในข้างต้น ทำให้ภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ รวมถึง



การประชมุ เร่ือง “Pathway to the future เส้นทางสู่อนาคตท่ีปลอดภยัของเดก็และเยาวชน”   
ในงานสมัมนาวิชาการระดบัชาติ เร่ือง ความปลอดภยัทางถนน ครัง้ท่ี 14 “เดิน ข่ี ขบั ไป-กลบั ปลอดภยั” 

 

147 

เครือข่ายเด็กและเยาวชน ห่วงกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงรวมตัวเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กและเยาวชน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนในการสร้างความตระหนัก 
การเรียนรู้ และการบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ 
ผ่าน 3 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 

1. จัดให้มีทางเลือกในการเดินทางเพื่อทดแทนการขับขี่รถจักรยานยนต์ ด้วยการจัดให้มีรถรับส่ง
นักเรียนและพัฒนาการขนส่งสาธารณะให้ทั่วถึงและมีมาตรฐาน กรณีบ้านอยู่ใกล้สถานศึกษาควรส่งเสริมการขี่
รถจักรยานหรือเดินไปเรียน ทั้งนี้ หากต้องขับข่ีด้วยรถจักรยานยนต์ ต้องใช้หมวกนิรภัยในการขับข่ี 

2. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล และต่อเนื่องไปทุกช่วง
วัย ทั้งในด้านแนวคิด การรับรู้ความเสี่ยง และทักษะการขับขี่ โดยเด็กและเยาวชนต้องผ่านหลักสูตรด้าน
กฎหมายและการใช้ถนน ก่อนได้รับใบขับขี่อย่างเคร่งครัด พร้อมผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทความ
ปลอดภัยทางถนน และมีการติดตามอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ผลักดันการขับเคลื่อน "วาระความปลอดภัยทางถนนของเด็กเยาวชน" และมีการติดตามอย่าง
เป็นรูปธรรม 

“ทางเครือข่ายความร่วมมือฯ จะร่วมกันขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ข้างต้น โดยจะให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมตั้งแต่ปีแรกที่ดำเนินงาน และน่ายินดีที่ รมช.ศธ. รับปากนำประกาศเจตนารมณ์ในวันนี้เข้าหารือกับ
คณะรัฐมนตรีเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากเห็นว่าตัวเลขเยาวชนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุยังสูงอยู่ ” ตัวแทนจาก มสช. 
กล่าว 

ด้าน นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากรายงาน
สถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2561 ของ WHO ยังพบด้วยว่า ประเทศไทยมีสัดส่วน
การเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก หรือร้อยละ 74.4 โดยพบว่า เป็นเยาวชนที่อายุต่ำ
กว่า 20 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 3,300 คนต่อปี หรือเฉลี่ย 9 คน/วัน ในกลุ่มนี้เป็น
เยาวชนอายุ 15-19 ปี บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการขับข่ีและโดยสารรถจักรยานยนต์มากที่สุด สาเหตุส่วน
ใหญ่มากจากการไม่สวมหมวกนิรภัย 

ขณะที่ ผลการสำรวจความเชื่อและสถานการณ์ต่ออุบัติเหตุในประเทศไทย จากตัวอย่างกลุ่มประชากร
เด็กและเยาวชนในช่วงอายุ 10-25 ปี ทั่วประเทศไทย 1,151 คน ช่วงอายุ 16-20 ปี มากที่สุดร้อยละ 81.6 ที่ทาง
สถาบันยุวทัศน์ฯ จัดทำขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ พบว่า เยาวชนทราบว่าการไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นสาเหตุที่ทำให้ไดร้ับ
บาดเจ็บขั้นรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้สูงถึงร้อยละ 95.7 แต่กลับใส่สวมหมวกนิรภัยเวลาใช้จักรยานยนต์ 
บางครั้งสูงที่สุดร้อยละ 65.5 และไม่ใส่เลยร้อยละ 7.3 ส่วนสาเหตุที่ไม่ใส่เพราะเห็นว่าระยะทางใกล้ร้อยละ 
75.6 และคิดว่าไม่น่าเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 4.9 ขณะที่อัตราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองจากกรณีรถจักรยานยนต์ล้ม/
ลื่นไถลมากที่สุดร้อยละ 26.2 บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขั้นสาหัสร้อยละ 5.4 พร้อมกันนี้เรียกร้องให้ภาครัฐและ
องค์กรเอกชนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุมากถึงร้อยะ 58 
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“การบาดเจ็บและเสียชีวิตนี้ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติในหลาย ๆ ด้าน เช่น สูญเสียกำลังคนที่จะ
เติบโตมาพัฒนาประเทศ และอาจลุกลามไปถึงขั้นส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น  การรักษา
ชีวิตของเด็กและเยาวชนในฐานะผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมดำเนินการ 
โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้อุปกรณ์นิรภัย และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของผู้ใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปในแบบได้คุณภาพมาตฐาน โดยทางสถาบันฯ จะเน้นสร้างความตระหนัก
ในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศเป็นกลุ่มแรก และทำเป็นแผนระยะยาว 5 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใช้
รถจักรยานยนต์มากที่สุด” เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์ฯกล่าว 

ขณะที ่นายธนวัฒน์ พรหมโชติ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นเรื่อง
น่ายินดีที่ปัจจุบันองค์กรหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคเอกชน ให้ความ
สนใจในเรื่องนี้ นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเป็นหนึ่งพลังร่วมแก้ไขปัญหา จะสามารถ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทิศทางเชิงบวกได้ และจะกลายเป็นฐานที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

“ธงที่ตั้งไว้จากการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในครั้งนี้ คือ 1. ประเทศไทยจะต้องมีเครือข่ายเด็กและ
เยาวชนเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างน้อยหนึ่งเครือข่าย 2. ข้อเสนอนโยบายเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนถูกน่าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทน 3. สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนที่มีความรู้
ความเข้าใจต่อสถานการณ์และนโยบายถนนปลอดภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ได้ 200 คน และ 4. เครือข่าย
เด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นนั้นสามารถวางแนวทาง แผนการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยทางถนนได้เอง” รองประธานสภาเด็กและเยาวชนฯ กล่าวทิ้งท้าย 
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Thai 
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NEWS 

วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
มสช. ห่วงอุบัติเหตุคร่าเด็กไทยวันละ 9 ศพ 

ออนไลน์ 

 

มสช.ห่วงอุบัติเหตุคร่าเด็กไทยวันละ 9 ศพ 
10 สิงหาคม 2562 

 

 

มสช. ห่วงอุบัติเหตุคร่าชีวิตเด็กไทยวันละ 9 ศพ จับมือเยาวชน 17 องค์กร ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนความร่วมมือความปลอดภัยทางถนนสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน 
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “Pathway to the 
Future เส้นทางสู ่อนาคตที่ปลอดภัยของเด็กและเยาวชน” พร้อมลงนาม ประกาศเจตนารมณ์เพื ่อการ
ขับเคลื่อนความร่วมมือความปลอดภัยทางถนนสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน ร่วม 17 องค์กร ได้แก่ มสช. สภา
เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์ -แห่งประเทศไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมการขนส่งทางบก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จำกัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยการบาดเจ็บในเด็ก 
Save the Children องค์กรช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
(ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนานโยบายความปลอดภัยทางถนนในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน  
 
ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุร้อยละ 50 ในปี 63  

นายพงศ์ธร จันทรัศมี ตัวแทนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์อุบัติเหตุทาง
ถนนกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก โดยทางองค์การอนามัย
โลก (WHO) ประกาศให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action 
for Road Safety) ตามปฏิญญามอสโก และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญและผลักดันเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน โดยกำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี 
2563 ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นนี้เช่นกัน โดยรัฐบาลประกาศให้ พ.ศ. 2554-2563 
เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย แต่ปัจจุบันยังพบว่าการบาดเจ็บทางถนนยังคง
ห่างไกลจากการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDG) ที่ 3.6 ที่ตั้ง
เป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่ง 
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ขณะที่ ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนซึ่งอ้างอิงสถิติขององค์การสหประชาชาติ ( WHO) 
พบว่า จากการประมาณการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทย ปี 2559 มีสูงถึง 22,491 คน หรือ
เทียบเท่ากับมีผู้เสียชีวิต 60 คน บนถนนทุกวัน ร้อยละ 75 ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ และ 3 
ล้อ และผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-29 ปี ทั้งนี้ จำนวนรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้นจาก 19 
ล้านคัน เป็น 20 ล้านคันในระยะเวลา 4 ปี 
 
นายพงศ์ธร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในรายงานมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนของ WHO เมื่อเร็วๆ นี้ ยัง
ระบุอีกว่า ประเทศไทยมีกฎหมายและมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนครบใน 5 ด้าน ได้แก่ 
ความเร็ว เมาแล้วขับ หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างขับรถ แต่กลับพบว่ามี
ข้อจำกัดในการส่งเสริมสร้างความความตระหนักของผู้ใช้รถใช้ถนน และการบังคับใช้กฎหมาย เห็นได้จาก
อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศ ประจำปี 2560 ของมูลนิธิไทยโรดส์ พบว่า
เด็กไทยที่เป็นผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์
สวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 18 เป็นต้น  
 
ขับเคลื่อน 3 มาตรการ  

นายพงศ์ธร กล่าวต่ออีกว่า ข้อมูลสถานการณ์และปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในข้างต้น ทำให้ภาคีเครือข่าย
ห่วงกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงรวมตัวเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก
และเยาวชน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนในการสร้างความตระหนัก การเรียนรู้ และการบังคับใช้
กฎหมายส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ผ่าน 3 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 
1. จัดให้มีทางเลือกในการเดินทางเพื่อทดแทนการขับขี่รถจักรยานยนต์ ด้วยการจัดให้มีรถรับส่งนักเรียน 
และพัฒนาการขนส่งสาธารณะให้ทั่วถึงและมีมาตรฐาน กรณีบ้านอยู่ใกล้สถานศึกษา ควรส่งเสริมการขี่
รถจักรยานหรือเดินไปเรียน ทั้งนี้ หากต้องขับข่ีด้วยรถจักรยานยนต์ ต้องใช้หมวกนิรภัยในการขับข่ี 
2. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล และต่อเนื่องไปทุกช่วงวัย ทั้งใน
ด้านแนวคิด การรับรู้ความเสี่ยง และทักษะการขับขี่ โดยเด็กและเยาวชนต้องผ่านหลักสูตรด้านกฎหมายและ
การใช้ถนน ก่อนได้รับใบขับขี่อย่างเคร่งครัด พร้อมผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
และมีการติดตามอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ผลักดันการขับเคลื่อน "วาระความปลอดภัยทางถนนของเด็กเยาวชน" และมีการติดตามอย่างเป็น
รูปธรรม 
“ทางเครือข่ายความร่วมมือฯ จะร่วมกันขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ข้างต้น โดยจะให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ตั้งแต่ปีแรกที่ดำเนินงาน และน่ายินดีที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขรับปากนำประกาศเจตนารมณ์ในวันนี้ 
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เข้าหารือกับคณะรัฐมนตรีเร็วๆ นี้ เพื่อหามาตรการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นว่าตัวเลขเยาวชน
ไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุยังสูงอยู่ ” ตัวแทนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ระบุ 
 
เด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 9 คนต่อวัน 

ด้าน นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่ าวว่า จากรายงาน
สถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2561 ของ WHO ยังพบด้วยว่า ประเทศไทยมีสัดส่วน
การเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก หรือร้อยละ 74.4 โดยพบว่าเป็นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 
20 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 3,300 คนต่อปี หรือเฉลี่ย 9 คน ต่อวัน ในกลุ่มนี้เป็นเยาวชน
อายุ 15-19 ปี บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์มากที่สุด สาเหตุส่วนใหญ่มาก
จากการไม่สวมหมวกนิรภัย 
 
ขณะที่ ผลการสำรวจความเชื่อและสถานการณ์ต่ออุบัติเหตุในประเทศไทย จากตัวอย่างกลุ่มประชากรเด็กและ
เยาวชนในช่วงอายุ 10-25 ปี ทั่วประเทศไทย 1,151 คน โดยอยู่ระหว่างช่วงอายุ 16-20 ปี มากที่สุดร้อยละ 
81.6 ที่ทางสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า เยาวชนทราบว่าการไม่สวมหมวก
นิรภัยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้สูงถึงร้อยละ 95.7 แต่
กลับใส่สวมหมวกนิรภัยเวลาใช้จักรยานยนต์บางครั้งสูงที่สุดร้อยละ 65.5 และไม่ใส่เลยร้อยละ 7.3 
 
ส่วนสาเหตุที่ไม่ใส่เพราะเห็นว่าระยะทางใกล้ร้อยละ 75.6 และคิดว่าไม่น่าเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 4.9 ขณะที่
อัตราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองจากกรณีรถจักรยานยนต์ล้ม ลื่นไถลมากที่สุดร้อยละ 26.2 บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ขั้นสาหัสร้อยละ 5.4 พร้อมกันนี้เรียกร้องให้ภาครัฐและองค์กรเอกชนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุมากถึงร้อ
ยะ 58 
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เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การบาดเจ็บและเสียชีวิตนี้ ส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในหลาย ๆ ด้าน เช่น สูญเสียกำลังคนที่จะเติบโตมาพัฒนาประเทศ และอาจลุกลามไปถึงขั้นส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น การรักษาชีวิตของเด็กและเยาวชนในฐานะผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนจึงเป็น
เรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมดำเนินการ โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้ให้เห็นถึงความสำคัญของ
การใช้อุปกรณ์นิรภัย และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้รถใช้ถนน ให้เป็นไปในแบบได้คุณภาพมาตรฐาน 
ทางสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีเครือข่ายเยาวชนแกนนำ ที่มีความรู้
พร้อมขยายต่อในการลดการเจ็บตายบนท้องถนน ซึ่งน่าจะเป็นอีกกลไกนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
มากที่สุด โดยทางสถาบันฯ จะเน้นสร้างความตระหนักในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศเป็นกลุ่มแรก 
และทำเป็นแผนระยะยาว 5 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใช้รถจักรยานยนต์มากที่สุด 

ขณะที่ นายธนวัฒน์ พรหมโชติ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่
ปัจจุบันองค์กรหลายภาคส่วน ทั้ให้ความสนใจในเรื่องนี้ และคงดีมากยิ่งขึ้นหากแต่ละองค์กรมีการบูรณาการ
การทำงานร่วมกัน ในการสร้างความตระหนัก เสริมสร้างทักษะ และพัฒนามาตรการหนุนเสริมการบังคับใช้
กฎหมายส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ในกลุ่มเด็กและเยาวชนตามช่วงอายุต่าง ๆ 

นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเป็นหนึ่งพลังร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งตนเชื่อว่าปัญหาของเยาวชน
โดยเฉพาะในเรื่องพฤติกรรมบนท้องถนน หากฟังเสียงและให้โอกาสให้เยาวชนได้เตือน ได้กระตุ้น กันเอง จะ
สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทิศทางเชิงบวกได้ และจะกลายเป็นฐานที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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นายธนวัฒน์ กล่าวว่า ธงที่ตั ้งไว้จากการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในครั้งนี้ คือ 1.ประเทศไทยจะต้องมี
เครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างน้อย 1 เครือข่าย 2.ข้อเสนอนโยบายเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนถูกน่าเสนอต่อนายรัฐมนตรีหรือผู้แทน 3.สร้างแกนนำเด็กและ
เยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์และนโยบายถนนปลอดภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ได้ 200 คน 
และ 4.เครือข่ายเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นนั้นสามารถวางแนวทาง แผนการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการ
การเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนได้เอง” รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวทิ้งท้าย 
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CSIP วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 
สัมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดถัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-

กลับ ปลอดภัย” (7-8 ส.ค. 2562) 

ออนไลน์ 
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ศูนย์วิจัยเพื่อสร้าง
เสรมิความปลอดภยั

และป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็ก รพ.

รามาธิบด ี

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 
สัมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดถัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-

กลับ ปลอดภัย” (7-8 ส.ค. 2562) 

ออนไลน์ 
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LINE TODAY 

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 
มสช.จับมือเยาวชนขภาคี 17 องค์กรขับเคลื่อน 3 มาตรการ สร้างความปลอดภัย

ทาถนนให้เด็กไทย 

ออนไลน์ 

 
 

LINE TODAY 

วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
มสช. ห่วงอุบัติเหตุคร่าเด็กไทยวันละ 9 ศพ 

ออนไลน์ 
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FM91 
วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 
บ.กลางฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือความปลอดภัย
ทางถนนนสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน 

ออนไลน์ 
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RYT9 
วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
มสช.ห่วงอุบัติเหตุคร่าเด็กไทยวันละ 9 ศพ จับมือเยาวชน-ภาคี 17 องค์กร เคลื่อน
มาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนน 

ออนไลน์ 
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Thai.ac 
วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 
มสช.จับมือเยาวชน-ภาคี 17 องค์กร ขับเคลื่อน 3 มาตรการ สร้างความปลอดภัย
ทางถนนให้เด็กไทย 

ออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชมุ เร่ือง “Pathway to the future เส้นทางสู่อนาคตท่ีปลอดภยัของเดก็และเยาวชน”   
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ThaiPR 
วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 
มสช.ห่วงอุบัติเหตุคร่าเด็กไทยวันละ 9 ศพ จับมือเยาวชน-ภาคี 17 องค์กร เคลื่อน
มาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนน 

ออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 




