






 

โครงการ : จางรณรงคสรางความตระหนักและเสริมความรูความเขาใจในการสญัจรบนทองถนนอยางปลอดภัย 
โดยสํานัก : สาํนักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเสี่ยงทางสังคม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
 

ความเปนมา  
ดวยสํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเสี่ยงทางสังคม (สํานัก 10) มีภารกิจในการดูแลรับผิดชอบแผนการจัดการ

ความปลอดภัยทางถนน ของ สสส. และแผนการจัดการความปลอดภัยทางถนน ไดยึดยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
เปนแนวทางในการดําเนินงานมาตลอด ซ่ึงประกอบไปดวย พลังนโยบาย พลังปญญา/ความรู และพลังสังคม โดยไดแบงการ
ดําเนินงานออกเปน 4 กลุมแผนงานหลัก ไดแก  
1) แผนงานการพัฒนานโยบายและสรางเปาหมายรวม  
2) แผนงานการพัฒนาเครือขายภาคีภาคประชาชนและการรณรงคประชาสัมพันธ  
3) แผนงานการพัฒนาโครงสรางและการบูรณาการการปองกันและลดอุบัติภัยทางถนนในระดับพ้ืนท่ี 
4) แผนงานการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและจัดการความรูดานอุบัติเหตุจราจร 

ตลอด  15  ป ท่ีผานมา สสส. ไดรวมกับภาคีเครือขายดานความปลอดภัยทางถนนดําเนินการสนับสนุนการทํางาน
เพ่ือปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ.2546 จนถึงปจจุบัน  โดยเนนการเชื่อมประสาน
และบูรณาการการทํางานเพ่ือทําใหเกิดการปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนนตลอดท้ังป มิใชเพียงเฉพาะชวงเทศกาลปใหม
หรือสงกรานตเทานั้น โดยงานสําคัญๆ ท่ี สสส. ไดเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยทางถนน ไดแก  
1) สนับสนุนกลไกการทํางานเพ่ือการปองกันอุบัติเหตุทางถนนท้ังในระดับชาติ จังหวัด และระดับพ้ืนท่ี โดยเฉพาะชุมชนและ
ทองถ่ินใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ   
2) สนับสนุนขอมูลวิชาการ การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล จัดทําคูมือทํางาน ใหแกภาคีเครือขาย หนวยงานภาครัฐ และ
จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเสนอตอหนวยงานหลักและคณะกรรมการชุดสําคัญรวมผลักดันใหเกิดนโยบาย มาตรการสําคัญท่ี
จะชวยลดอุบัติเหตุทางถนน  
3) รณรงคประชาสัมพันธ ผานสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน และรณรงคผานเครือขายลดอุบัติเหตุ ภาคประชาสังคม ภาค
ประชาชน และสื่อมวลชน โดยการสื่อสารสังคม สสส. ดําเนินการตลอดท้ังป แตไดเพ่ิมการรณรงคใหเขมขนยิ่งข้ึนในชวง “7 
วันอันตราย” เพ่ือกระตุกความคิดของผูใชรถ ใชถนน ใหเห็นความสําคัญของปญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ 
“ดื่มไมขับ” “กลับบานปลอดภัย” “ลดเร็ว ลดเสี่ยง” ฯลฯ รวมถึงเปนสื่อกลางชวยถายทอดนโยบายจากสวนกลางไปสูระดับ
ภูมิภาคและพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนใหประเด็นสื่อสารดังกลาวไดรับการยอมรับและนําไปสูการปฏิบัติใชอยางจริงจัง  
4) ขยายภาคีเครือขายความรวมมือ สสส. รวมพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงจากการประสาน 5 เสาหลักการทํางานดานอุบัติเหตุ ไดแก 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข บูรณา
การการทํางานและประสานเครือขายทองถ่ิน ประชาสังคม จนกลายเปนแนวรวมท่ีเขมแข็ง เกิดเปนเครือขาย อาทิ เครือขาย
สนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) เครือขายลดอุบัติเหตุ มูลนิธิเมาไมขับ ชมรมคนหวงหัว เครือขาย
เหยื่อเมาแลวขับ เครือขายสื่อภูมิภาคและวิทยุชุมชน 
5) รวมสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุของประเทศ บูรณาการขอมูลจากตํารวจ โรงพยาบาล บริษัทกลาง
คุมครองผูประสบภัย รวมกับขอมูลมรณบัตร ซ่ึงการมีระบบการรายงานขอมูลท่ีดี จะนําไปสูการแกไขปญหาท่ีแทจริงได   

จากประสบการณการทํางานท่ีผานมา สสส. และภาคีเครือขายรวมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ไดรวมสรางความ
เปลี่ยนแปลงใหกับการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไมนอย แตปญหาและสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน ก็มีองคประกอบหลักสําคัญ 3 องคประกอบ คือ คน รถ ถนนและสิ่งแวดลอม ซ่ึงสาเหตุอุบัติเหตุสวนใหญจะเกิดจาก 
“คน” มากท่ีสุด เพราะจากการวิเคราะหของทางฝายวิชาการหรือแมกระท่ังตํารวจก็พบวา สาเหตุสวนใหญเกิดจาก
พฤติกรรมการขับข่ีของคน ซ่ึงลาสุดทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดเปดเผยขอมูลวา ป 2561 มีการออกใบสั่งจํานวน 
11,734,415 ใบ และมีจํานวนผูชําระคาปรับ 2,087,479 ใบ (คิดเปน 18%) และยังพบวามีคนไทยท่ีมีใบสั่งซอนสูงสุด 144 
ใบใน 1 ป ซ่ึงรถคันดังกลาวเปนรถขนสงของภาคเอกชน ซ่ึงชัดเจนวาประเทศไทยยังตองทํางานกับเรื่องการปรับพฤติกรรมผู
ขับข่ีอีกมาก อีกท้ังกลุมผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนสวนใหญเปนกลุมวัยรุน  



 
จากบทเรียนของตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการลดจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

ชี้ชัดวา “การบังคับใชกฎหมายจราจร” เปนมาตรการท่ีไดผลสูงสุดในการลดปญหานี้ ซ่ึงประเทศไทยยังคงมีจุดออนในเรื่อง
การบังคับใชอยูมาก และในประเทศญ่ีปุนเองก็ไดถอดบทเรียนความสําเร็จของการทํางานนี้เอาไววา การใหความรูและการ
สรางความตระหนักในกลุมเด็กและเยาวชนเรื่องวินัยจราจร พฤติกรรมการขับข่ีปลอดภัย และการสรางวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน จะเปนตัวชวยเสริมใหสามารถลดอุบัติเหตุทางถนนลงได เพราะการปลูกฝงความรูความตระหนักตั้งแตใน
วัยเด็กและเยาวชน จะชวยทําใหประชาชนมีคุณภาพ มีพฤติกรรมการขับข่ีท่ีดีและปลอดภัย และประเทศญ่ีปุนเองก็ประสบ
ความสําเร็จอยางมากในเรื่องการลดจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลง 

ในการนี้สํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเสี่ยงทางสังคม (สํานัก 10) จึงไดจัดทําโครงการจางรณรงคสรางความ
ตระหนักและเสริมความรูความเขาใจในการสัญจรบนทองถนนอยางปลอดภัยข้ึน โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือเสริมสรางความรู 
ความเขาใจ สรางความตระหนัก ในเรื่องวินัยจราจร และการขับข่ีอยางปลอดภัย ในกลุมเปาหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน 
ครู-อาจารย ผูปกครอง ในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคตางๆ โดยมุงหวังวาจะชวยทําใหเด็กและเยาวชนไดมีความรูความเขาใจเพ่ิมมาก
ข้ึนในเรื่องความปลอดภัยทางถนนอันจะทําใหเกิดความตระหนักและมีพฤติกรรมการขับข่ีท่ีปลอดภัย ท่ีจะชวยสงผลให
ประเทศไทยเกิดการสัญจรทางถนนอยางปลอดภัยตอไป 
 

วัตถุประสงค 
1.เพ่ือสรางความตระหนักเรื่องปญหาและผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึน ใหกับเด็กและเยาวชน ครู ผูปกครอง 
และประชาชนท่ัวไป  
2.เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ เรื่องวินัยจราจรและพฤติกรรมการขับข่ีปลอดภัย ใหกับเด็กและเยาวชน ครู ผูปกครอง 
และประชาชนท่ัวไป 
3.เพ่ือเชื่อมโยงและประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย แหลงเรียนรูตางๆ ในการตอยอด ขยายผลเรื่องความปลอดภัย
ทางถนนและวินัยจราจรใหเกิดการรับรูในสังคมวงกวางเพ่ิมมากข้ึน 
 

กลุมเปาหมาย 
1.เด็กและเยาวชน 2.ครู อาจารย  3.ผูปกครอง 
 

พ้ืนท่ีแหลงเรียนรูความรวมมือหลัก  
1.ศูนยเรียนรูสุขภาวะ (สสส.) ซ.งามดูพลี กทม.  2.ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาลําปาง    
3.หองสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี   4.ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษานครสวรรค    
5.ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC)   6.อุทยานการเรียนรูยะลา (TK Park ยะลา) 
7.มหาวิทยาลัยขอนแกน     8.ศูนยวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมเพ่ือการศึกษารอยเอ็ด 
9.โรงพยาบาลนาน 10.อุทยานการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต  (PK Park: Creativity and Innovation Center)   
 

พ้ืนท่ีแหลงเรียนรูความรวมมือกลุมโรงเรียน 
5 โรงเรียนตอจังหวัด รอบพ้ืนท่ีแหลงเรียนรูความรวมมือหลัก ระยะเสนทางไมเกิน 15 กิโลเมตร 
จํานวนรวม 50 โรงเรียน โดยมีความสนใจและเก่ียวของกับเนื้อหาในการรณรงคสื่อสาร 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.เกิดความตระหนักเรื่องปญหาและผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึน ใหกับเด็กและเยาวชน ครู ผูปกครอง และ
ประชาชนท่ัวไป  
2.เกิดความรู ความเขาใจ เรื่องวินัยจราจรและพฤติกรรมการขับข่ีปลอดภัย ใหกับเด็กและเยาวชน ครู ผูปกครอง และ
ประชาชนท่ัวไป 
3.เกิดความรวมมือกับภาคีเครือขาย แหลงเรียนรูตางๆ ในการตอยอด ขยายผลเรื่องความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจร
ใหเกิดการรับรูในสังคมวงกวางเพ่ิมมากข้ึน 



 
พ้ืนท่ีแหลงเรียนรูความรวมมือหลัก  

1.กรุงเทพมหานคร : อาคารศูนยเรียนรูสุขภาวะ สสส. : เริ่ม 8 มกราคม-15 กุมภาพันธ 63 

2.ฉะเชิงเทรา : ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา(KCC) : เริ่ม 16 กุมภาพันธ-24 มีนาคม 63 

3.นครสวรรค : ศูนยวิทยาศาสตรนครสวรรค : เริ่ม 26 มีนาคม-9 เมษายน 63 

4.นาน : โรงพยาบาลนาน : เริ่ม 12-26 เมษายน 63 

5.ลําปาง : ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาลําปาง : เริ่ม 28 เมษายน-13 พฤษภาคม 63 

6.ยะลา : อุทยานการเรียนรูยะลา : เริ่ม 18 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 63 

7.ภูเก็ต : อุทยานการเรียนรูนครภูเก็ต : เริ่ม 4-18 มิถุนายน 63 

8.อุดรธานี : หองสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี : เริ่ม 24 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 63 

9.ขอนแกน : พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแกน : เริ่ม 11-25 กรกฎาคม 63 

10.รอยเอ็ด : ศูนยวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมเพ่ือการศึกษารอยเอ็ด : เริ่ม 28 กรกฎาคม 63 และตั้งเปนนิทรรศการถาวร 

 

พ้ืนท่ีแหลงเรียนรูความรวมมือกลุมโรงเรียน (5 โรงเรียนตอจังหวัด รอบพ้ืนท่ีแหลงเรียนรู) 

1.โรงเรียนวัดดาน จ.กรุงเทพมหานคร    2.โรงเรียนวัดยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 

3.โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จ.กรุงเทพมหานคร  4.โรงเรียนพระแมมารีสาธุประดิษฐ จ.กรุงเทพมหานคร 

5.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จ.กรุงเทพมหานคร   6.โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา 

7.โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา  8.โรงเรียนเซนตหลุยส จ.ฉะเชิงเทรา 

9.โรงเรียนเซนตแอนโทนี จ.ฉะเชิงเทรา   10.โรงเรียนวัดประตูน้ําทาไข จ.ฉะเชิงเทรา 

11.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จ.นครสวรรค 12.โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค จ.นครสวรรค 

13.โรงเรียนมารียวิทยานครสวรรค จ.นครสวรรค  14.โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4) จ.นครสวรรค 

15.โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค จ.นครสวรรค   16.โรงเรียนเทศบาลบานพระเนตร (สามัคคีวิทยาคาร) จ.นาน 

17.โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา จ.นาน   18.โรงเรียนนธิิวิทย จ.นาน 

19.โรงเรียนราชานบุาล จ.นาน    20.โรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร) จ.นาน 

21.โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) จ.ลําปาง  22.โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) จ.ลําปาง 

23.โรงเรียนอนุบาลเมืองลําปาง (ธงชัยศึกษา) จ.ลําปาง  24.โรงเรียนอนุบาลเมืองลําปาง "เขลางครัตนอนุสรณ" จ.ลําปาง 

25.โรงเรียนไตรภพวิทยา จ.ลาํปาง    26.โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) จ.ยะลา 

27.โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จ.ยะลา    28.โรงเรียนธรรมวทิยามูลนิธิ จ.ยะลา 

29.โรงเรียนมานะศึกษา จ.ยะลา    30.โรงเรียนรังสีอนุสรณ จ.ยะลา 

31.โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว 3 จ.ภูเก็ต   32.โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญาในพระอุปถัมฯ จ.ภูเก็ต 

33.โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 4 จ.ภูเก็ต   34.โรงเรียนพิบูลสวัสดี จ.ภูเก็ต 

35.โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 5 จ.ภูเก็ต   36.โรงเรียนเทศบาล 6 (นครอุดรธานี) จ.อุดรธานี 

37.โรงเรียนบานหมากแขง จ.อุดรธานี    38.โรงเรียนบานพรสวรรค จ.อุดรธานี 

39.โรงเรียนอุดรวิทยา จ.อุดรธานี    40.โรงเรียนมารียพิทักษ จ.อุดรธานี 

 



 

 

 

41.โรงเรียนบานศิลา จ.ขอนแกน     42.โรงเรียนอนุบาลขอนแกน จ.ขอนแกน 

43.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนฝายประถมศึกษา จ.ขอนแกน  44.โรงเรียนสวนสนขอนแกน จ.ขอนแกน 

45.โรงเรียนฮ่ัวเค้ียววิทยาลัย ขอนแกน จ.ขอนแกน   46.โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม จ.รอยเอ็ด 

47.โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร (ท.รอ.4) จ.รอยเอ็ด   48.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (อ.ท.รอ) จ.รอยเอ็ด 

49.โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด    50.โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด 
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