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สาเหตอุะไรบา้งททีําใหเ้ด็กในวยัเรยีน
มคีวามเสยีงไดร้บับาดเจ็บ หรอืเสยีชวีติ
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THE 7% PROJECT
Increase child helmet use to reduce child motorcycle injuries and fatalities



2,600 คนเสยีชวีติจาก
อุบตัเิหตุทางถนน

72,680 คนบาดเจบ็ และพกิาร
จากอบุตัเิหตุทางถนน

เด็ก 1.3 ลา้นคน
เดนิทางดว้ยรถจกัรยานยนต ์ 7%

แตม่เีพยีง

ทีสวมหมวกนิรภยั
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กรอบแนวคิดการดาํเนินโครงการ

สิทธิเดก็

(ปี 2535 ประเทศไทยลงนามใน

อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็)

กรอบโรงเรียนปลอดภยัรอบ

ด้าน

(child safety for 

survival:CSS)

ความปลอดภยัในเดก็ ด้านถนน

ปลอดภยั

Child Safety



สทิธเิดก็ 

 

สิทธิเดก็ คอื  เป็นสิทธิสากล ( Universal Rights ) และเป็นสิทธิเดด็ขาด ( 

Absolute Rights ) ทตีอ้งไดร้บัการรบัรองและคุม้ครอง ซงึเดก็ในทนีีหมายถงึมนุษย์

ทุกคนทมีอีายตุาํกวา่ 18 ปี ยกเวน้ผูท้แีต่งงานทถีกูตอ้งตามกฎหมายของประเทศ  
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สิทธิการมีชีวิตรอด สิทธิการปกป้องคุ้มครองเดก็

สิทธิการได้รบัการพฒันา สิทธิการมีส่วนร่วม

Child Safety
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องคค์วามรู้

(Knowledge)

การบริหารจดัการ

(School Management)

ทแีขวนหมวกนิรภยั/ ทจีอด

จกัรยานยนต ์/ทางเทา้ทปีลอดภยั/ ป้าย

จราจร /จดุรบัส่ง / หอ้งพยาบาล

ความรูเ้รอืง การขบัขปีลอดภยั การสวม

หมวกนิรภยั / กฎจราจร

-การถ่ายทอดความรู ้เช่น เพอืนถงึเพอืน 

บรูณาการในวชิาเรยีนการสอน

-ระเบยีบความปลอดภยับนถนน

-อาสาจราจร(นกัเรยีน/ผูป้กครอง)

-การตดิตามการสวมหมวกนิรภยั

-ประสานภาคเีครอืข่าย สรา้งความรว่มมอื 

โครงสร้างอาคารสถานที/สิงอาํนวย

ความสะดวก

(Safe Facilities)

Child Safety

เสาที 1

เสาที 2 เสาที 3



THE 7% PROJECT’s 4 
components

การศกึษา ตํารวจ และกฎหมาย

รณรงคผ่์านสอื นวตักรรม

สรา้งเสรมิกจินิสยัทดี ีในการสวมหมวก
นิรภยัอย่างถกูตอ้ง และเรอืง
ความสําคญัของหมวกนิรภยั

เจา้หนา้ทตีาํรวจรว่มสนับสนุนงานดา้น
การศกึษาเรอืงความปลอดภยัทอ้งถนน 
และการบงัคบัใชก้ฎหมายหมวกนิรภยั

สรา้งสรรคห์มวกนิรภยัในแบบทเีด็ก ๆ 
นิยมสวมใส่ โดยตวัเด็ก ๆ เอง เพอืเป็น
การสรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของในตวัเด็ก 
ๆ ทมีตี่อโครงการ

สรา้งความตระหนัก และสรา้งกระแส
สนับสนุน โดยรว่มกบังานเชงินโยบาย
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https://www.youtube.com/watch?v=eafOpy_2YaE&list=PLHi1ZptUoaQ0hrt0QotBsZ
kFNNoUSA-3O&index=2
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วตัถปุระสงค ์
- เพอืใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา คร ูบคุลากร นักเรยีนแกนนํา และผูแ้ทนชมุชน ได ้

ประเมนิความปลอดภยัและการเขา้ถงึอาคารสถานท ีการลดความเสยีงของอาคาร
สถานท ีการส่งเสรมิพฤตกิรรมทปีลอดภยั และมาตรการส่งเสรมิความปลอดภยัใน
โรงเรยีน 

 
กจิกรรมหลกั 
- การสํารวจความปลอดภยัของอาคารสถานท ี
- มาตรการลดความเสยีงของอาคารและสงิอํานวยความสะดวกดา้นโครงสรา้ง และ

สงิแวดลอ้ม 
 

ผลทคีาดวา่จะไดร้บั 
- ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครสูามารถจดัการประเมนิความปลอดภยัและความเสยีง 
- มแีนวทางลดความเสยีงและส่งเสรมิความปลอดภยัของอาคารและสงิอาํนวยความ
สะดวก 
- มมีาตรการป้องกนัและส่งเสรมิความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน

เสาหลกัท ี1 
สภาพแวดลอ้มปลอดภยั
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แผนทีจดุเสียง : ความปลอดภยัทางถนน
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Photovoice



สถานทเีรยีนรูป้ลอดภยั Safer Travel | Safer School | Nurturing Change

ผูป้กครองและวนิมอเตอรไ์ซคเ์ขา้รว่ม
สนบัสนุนโครงการ โดยการทํางานรว่มกบัแกน
นําหมวกนิรภยัในโรงเรยีน  โดยมุ่งใหผู้ป้กครอง 
และชมุชนมสี่วนรว่มในการจดัหา และส่งเสรมิ

ใหเ้ดก็ ๆ สวมหมวกนิรภยัทุกครงั

คุณครูและนกัเรยีนแกนนําหมวกนิรภยั ตรวจ
ตราประตูโรงเรยีน จุดขา้มถนน และ จุดรบั-สง่ 
เพอืสรา้งการปฏบิตัทิถูีกตอ้งเรอืงถนนปลอดภยั 
และตดิตามพฤตกิรรมการสวมหมวกฯ



อาํนวยการถนนปลอดภยั Facility | Access I Facilitate Change

โรงเรยีนจดัหาสถานททีอีาํนวยตอ่การสง่เสรมิ
การสวมหมวกนิรภยั เชน่ ทเีก็บหมวกฯ ใน
โรงเรยีน หรอื หอ้งเรยีน

สนบัสนุนการสรา้งหมวกนิรภยัทตีรงใจเดก็ อนัเป็นกา้วแรกไปสู่
การสรา้งกระแส การสวมหมวกนิรภยัใหเ้ป็นทชีนืชอบ

ทํางานรว่มกบัภาคธรุกจิเอกชน ในการ
สนบัสนุนหมวกนิรภยัแกเ่ดก็นกัเรยีนทมีคีวาม

จาํเป็น
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วตัถปุระสงค ์
 เพอืใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา คร ูบคุลากร นักเรยีนแกนนํา และผูแ้ทนชมุชน 

สามารถจดัทําแผนความปลอดภยัรอบดา้นในโรงเรยีนและดําเนินงานตามแผน  
 
กจิกรรมหลกั 
 การจดัตงัคณะกรรมการความปลอดภยัในโรงเรยีน 
 การประเมนิความเสยีง จดุเสยีง ในโรงเรยีน / ชมุชน 
 การจดัทําแผนความปลอดภยัในโรงเรยีน 
 การฝึกซอ้มแผน 
 การดําเนินงานตามแผนความปลอดภยั 
 การตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงาน 
 
ผลทคีาดวา่จะไดร้บั 
 เกดิคณะกรรมความปลอดภยัในโรงเรยีน 

- โรงเรยีนจดัทําการประเมนิความเสยีงภยั  
- โรงเรยีนจดัทําแผนการดําเนินงานความปลอดภยั 
- โรงเรยีนดําเนินการตามแผน 

เสาหลกัท ี2  
การบรหิารจดัการ



คุณครูแกนนําหมวกนิรภยั

ตาํรวจแกนนําหมวกนิรภยั
ทํางานรว่มกบัโรงเรยีน 

และชมุชม ในการ
ส่งเสรมิการสวมหมวก

นิรภยัทกุครงั
ส่งเสรมิการสวมหมวก
นิรภยั และจดักจิกรรม
การเรยีนรูถ้นนปลอดภยั
ในโรงเรยีน นกัเรยีนแกนนําหมวกนิรภยั

การเรยีนรูร้ะหวา่งเพอืน 

พ่อแม่ชมุชน
ออกแบบแผนการทํางานหนุน
เสรมิในบทบาทหนา้ทขีองตน 

เพอืส่งเสรมิใหโ้รงเรยีน และเด็ก
สวมหมวกนิรภยัทกุครงั



เชงินโยบาย Insititutionalise | Sustainable change

นโยบายหมวกนิรภยัระดบัโรงเรยีน
ทํางานรว่มกบัโรงเรยีน เพอืมุ่งใหเ้กดินโยบาย
ระดบัโรงเรยีนทกีาํหนดใหน้กัเรยีนทเีดนิทางไป-
กลบัโรงเรยีนดว้ยรถจกัรยานยนตต์อ้งสวมหมวก
นิรภยัทุกครงั
โดยุ่งสรา้งตวัอย่างโรงเรยีนตน้แบบ เพอืตอ่ยอด
ขยายผลสู่แคมเปญระดบัชาตติอ่ไป

บนัทกึความเขา้ใจ ถนนปลอดภยั
องคก์ารชว่ยเหลอืเดก็ประเทศไทยรว่มลงนาม

ใน MOU เพอืปฎรูิปความปลอดภยัทางถนน  
 

โดยมอีงคก์รภาคปีระกอบดว้ย กระทรวงศกึษา
ฯ กระทรวงคมนาคม สตช. องคก์รวชิาการ 

องคก์รภาคประชาสงัคม และภาคธุรกจิเอกชน 
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วตัถปุระสงค ์
- เพอืใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา คร ูบคุลากร และผูแ้ทนชมุชน สามารถจดัการเรยีนการ

สอนเรอืงความปลอดภยั (ทางถนน) ไดอ้ย่างเหมาะสม ทงัในและนอกหลกัสตูร  
 
กจิกรรมหลกั 
- การจดัการเรยีนการสอนเรอืงความปลอดภยัในหลกัสูตร 
- กจิกรรมนอกหลกัสูตร 
- แนวทางการวดัผลและประเมนิผลการจดัการเรยีนรู ้
- การจดัทําสอืรณรงคท์เีหมาะสมกบัโรงเรยีนและชมุชน 

 
ผลทคีาดวา่จะไดร้บั 
- โรงเรยีนมกีารจดัการเรยีนการสอนเรอืงความปลอดภยั (ทางถนน) ไดอ้ย่างเหมาะสม ทงั
ในและนอกหลกัสตูร 

เสาหลกัท ี3  
องคค์วามรู ้การเรยีนการสอนเรอืงความปลอดภยั



สอื
หนังสอืคูม่อื

คูม่อื Behaviour Influence (BI)

การศกึษา Capacity-building | Inspire change
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ตวัอย่างกจิกรรมในโรงเรยีน
• สรา้งทมีคณุครแูกนนํา

• สรา้งทมีนักเรยีนแกนนํา 

• กจิกรรมใหค้วามรู ้

• ปลกูฝังสรา้งเสรมิวนัิย 

• ประชาสมัพนัธผ์ูป้กครอง 

• ตดิตามเฝ้าสงัเกตพฤตกิรรม

การสวมหมวก 

• บรูณาการเขา้กบัการเรยีน

การสอนและนอกหอ้งเรยีน



สอืและแคมเปญ Raise Awareness | Mobilise Support | Inspire Change

Alert Little Tun Social Experiment video

Campaign with Lazada Comic strips



คอซอง ขาสัน กันน็อก

Phuket Bike Week

สอืและแคมเปญ Raise Awareness | Mobilise Support | Inspire Change

กจิกรรม และแคมเปญออฟไลน์



สอืและแคมเปญ Raise Awareness | Mobilise Support | Inspire Change

กจิกรรม และแคมเปญออฟไลน์

7% Award Ceremony
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Photovoice
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Photovoice
1. ชอืภาพ 

2. ภาพนีเสยีงอยา่งไร 

3. แกไ้ขใหป้ลอดภยัอยา่งไร 

4. ใครบา้งทคีวรมาชว่ยแกไ้ข 

 1. ตวัคณุเอง ชว่ยไดอ้ย่างไร 

2. …………. ชว่ยไดอ้ย่างไร 

5.  ความเห็นอนื ๆ 

.................................



Child Safety 37

https://www.youtube.com/watch?v=MDrBBoKIusY&list=PLHi1
ZptUoaQ0hrt0QotBsZkFNNoUSA-3O&index=10



ขอบคุณครบั

ขอบคุณคะ่

THANK YOU


