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ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

 

 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. ผูเดินเทาท่ีเปนเด็กเล็กมีอัตราเส่ียงตออุบัติเหตุมากท่ีสุด  อุบัติเหตุสวนใหญมักจะเกิดในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเด็ก

คุนเคย ระหวางเวลา 16.00-18.00 น.ซึ่งเปนเวลาท่ีเด็กกําลังเดินทางกลับบาน หรือกําลังเลนหลังจากท่ีโรงเรียน

เลิก 

2. เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 10 ป อาจยังไมมีการพัฒนาทักษะการมองไปรอบๆตัว และการฟงส่ิงตางๆท่ีชวยใหพวกเขา

ปลอดภัยจากการจราจร ดังน้ันเด็กจึงตองไดรับการฝกฝนใหรูจัก หยุด มองดู  ทุกทิศทาง และ ฟงเสียง  

การจราจรท่ีขอบถนนกอนท่ีจะขามถนนซึ่งถาเด็กทําไดตามน้ีโอกาสท่ีเขาจะระมัดระวังตัวเองจากการจราจรบน

ทองถนนก็จะมีมากขึ้น 

3. เด็กเล็กยังไมมีทักษะและความสามารถที่จะขามถนนอยางปลอดภัยดวยตนเอง เด็กสวนมากจะสังเกตเห็นวัตถุท่ี

อยูตรงหนาพวกเขาเทาน้ัน และไมสามารถบอกไดวาเสียงท่ีไดยินมาจากทิศทางใด ดังน้ันเด็กๆ ควรจะไดรับการ

ชวยเหลือ และสนับสนุนใหรูจักวิธีหันศีรษะเพ่ือมองและฟงเสียงยานพาหนะบนทองถนน 

4. เด็กท่ีมีอายุระหวาง 1-10 ป จะยังไมสามารถจําแนกสถานท่ีขามถนนท่ีเปนอันตรายและเลือกบริเวณท่ีปลอดภัย

กวาได เดิมพวกเขามักคิดวาสถานท่ีขามท่ีปลอดภัยคือบริเวณใดก็ตามท่ีเขาไมเห็นรถวิ่ง เด็กจะไมเขาใจวาใน

สภาพของถนนจริงน้ันมทีัง้ทางโคง เนิน หรือมมุถนนท่ีทาํใหไมสามารถมองเห็นรถได 

5. เด็กจะตองไดรับการการกระตุนหรือย้ําเตือนใหใชทางขามหรือเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทา

เสมอ 

หมายเหตุ : การขามถนนหนาโรงเรียนตางจากการขามถนนท่ีอ่ืนๆ เพราะเปนทางขามท่ีไดรับการดูและเฉพาะในชวงเชา

และเย็นเทาน้ัน 

 

6. เด็กๆ มักจะมีพฤติกรรมดานความปลอดภัยไมคอยแนนอน ดังน้ันทานจึงตองดูแลเขาอยางระมัดระวัง และย้ํา

เตือนใหคํานึงถึงส่ิงท่ีจะตองคิดและทําบอยคร้ัง 

7. โปรดจําไววา ความปลอดภัยของเด็กคือความรับผิดชอบของทานน้ันเอง 
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บทที่ 1  “ไปเดินกันเถอะ”  

 

 

 

 

 

 

เพ่ือใหนักเรียนรูจักสภาพแวดลอมของถนนในทองถิ่น และสามารถบอกเลาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมน้ันได  

จุดประสงคการเรียนรู 

 

1. ระบุและเรียกชื่อส่ิงตางๆ ท่ีปรากฏตามสภาพแวดลอมของทองถนนได 

จุดประสงคนําทาง 

2. แสดงวิธีการเดินเปนกลุมได 

 

1. ครูผูสอนเดินสํารวจรอบๆ โรงเรียน เพ่ือสังเกตสภาพแวดลอมตามทองถนน  

การเตรียมการสอน 

2. ทําสําเนา ใบงาน 1 : ทางเทาและถนน   ใบกิจกรรมที่บาน 1 : ถนนของฉัน และใบความรู 1 สําหรับ

นักเรียนทุกคน 

3. ตองแนใจวาผูชวยจัดกิจกรรม (อาสาสมัครท่ีเปนผูใหญหรือครูทานอ่ืนๆ) มีความเขาใจและรูวิธีการเดินเปนกลุม  

4. เตรียมกลองถายรูปเพ่ือบันทึกการเดินสํารวจ 

5. ศึกษาประเด็นความปลอดภัยเพ่ิมเติม   

 การเดนิถนนท่ีไมมทีางเทา  

 จดุอันตรายบนทางเทา  :  ยานพาหนะท่ีเขา-ออกจากอาคารหรือซอย  

 

โรงเรียนบางแหงในชนบทอาจไมสามารถทําการเดนิสํารวจเชนน้ีได จงึควรมกีารปรับใหเหมาะสมกบัสภาพแวดลอมใน

ทองถิ่นหรือตามแตโอกาสจะเอ้ืออํานวย เชน จัดใหมีการทํากิจกรรมน้ีเมื่อมีการไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี  

 

1. บทเรียนน้ีจะยังไมเกี่ยวของกับการขามถนนโดยตรง แตเนนการเรียนรูของสภาพถนนในทองถิ่น และการเดินเปน

กลุมอยางปลอดภัย 

สาระสําคัญของการสอน 

2. สภาพของถนนอาจรวมถึงส่ิงตางๆ ดังตอไปน้ี  ขึ้นอยูกับสภาพท่ีตั้งของโรงเรียน 

3. นักเรียนอาจไมคุนเคยกับคําวา “ขอบถนน” หรือ “ริมถนน” เพราะอาจมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละทองถิ่น 

ซึ่งลักษณะโดยท่ัวไปคือบริเวณท่ีขอบถนนมาจรดกับแนวดิน หรือแนวหญาขาวทาง นักเรียนจึงจําเปนตอง

แยกแยะลักษณะของขอบถนนได เพ่ือท่ีจะเรียนรูพฤติกรรมการขามถนนไดอยางถูกตอง 

 ทางเขา-ออก 

 ทอระบายนํ้า 

ประเด็นความปลอดภัย   

ผูเดินเทาท่ีเปนเด็กเล็กมีอัตราเส่ียงตออุบัติเหตุมากท่ีสุด  อุบัติเหตุสวนใหญมักจะเกิดในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเด็กคุนเคย 

ระหวางเวลา 16.00 -18.00 น. ซึ่งเปนเวลาท่ีเด็กกําลังเดินทางกลับบาน หรือกําลังเลนหลังจากท่ีโรงเรียนเลิก 
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 ถนนซอย 

 ถนนใหญ 

 ร้ัว 

 สะพานลอย 

 ทางเทา (ปูน) 

 ทางเทา (ดิน) 

 ทางขามหนาโรงเรียน 

 เสาไฟ 

 ทางขามทีมีสัญญาณไฟคนขาม 

 ปายจราจร 

 ทางมาลาย 

 ขอบถนนหรือริมถนน 

 เกาะกลางถนนหรือแปลงปลูกตนไม 

 การจราจรบนถนน 

 ตนไมขางทาง 

4. วิธีการเดินเปนกลุม : นักเรียนควรจะเดินดวยกันเปนคู โดยใหเดินชิดขอบดานในของทางเทา จับมือกัน  และ

รักษาตําแหนงในแถว นักเรียนตองหยุดเมื่อครูหรือผูดูแลส่ังใหหยุด และหยุดเมื่อถึงทางท่ีมีรถเขา -ออกจาก

อาคารหรือซอยท่ีตัดผานทางเทาจนกวาจะไดรับคําส่ังจากครูหรือผูดูแล และใหนักเรียนแตละคูไดมีโอกาสนํา

กลุมดวย 

 

1. อธิบายวิธีการเดินเปนกลุม และฝกปฏิบัติระหวางทางท่ีเดินไปยังประตูโรงเรียน โดยออกคําส่ัง เชน “นักเรียนเดนิ

ไปท่ี .... แลวหยุด ” พูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับเหตุผลและความสําคัญของการปฏิบัติตามคําส่ัง โดยเฉพาะเมื่อ

บอกใหหยุดนักเรียนก็ตองหยุด ใหนักเรียนผลัดกันนํากลุมใหมากท่ีสุด  

กจิกรรมการเรียนการสอน 

2. พานักเรียนเดนิสํารวจรอบๆ โรงเรียน ใหนกัเรียนบอกชือ่ส่ิงตางๆ ท่ีพบเห็นในสภาพแวดลอมของถนน 

3. ระหวางการเดินสํารวจ ใหหยุดสังเกตและพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของถนน ทางเทา เคร่ืองหมาย

จราจร และสภาพการจราจร พรอมกบัถามคาํถาม เชน “ถนนเสนน้ีมกีารจราจรคบัคัง่หรือเบาบาง ” “เพราะเหตุ

ใด”  “การจราจรอยูในระยะใกลหรือไกล”  

4. นับจาํนวนทางเขา-ออกจากอาคารและซอยท่ีตัดผานทางเทา และตอบคําถามท่ีวา “ประตูเขา-ออกปดหรือเปด

อยู และมีผลกระทบตอผูเดินเทาอยางไร”  กลาวถึงกรณีถามีรถยนตจอดขวางทางเทาจะทําอยางไร เนนประเด็น

ท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยของผูเดินเทา  

5. ถายภาพลักษณะของถนนท่ีสําคัญเพ่ือใชในชั้นเรียน  

6. ใหนกัเรียนทํางานใน   ใบงาน 1 : ทางเทาและถนน  

7. จัดปายแสดงเร่ืองความปลอดภัยบนทองถนนในชั้นเรียน และเพ่ิมขอมูลใหมๆ ตลอดปการศึกษา 

8. แนะนําและอธิบายงานท่ีตองทํา แลกเปล่ียนขอคิดเห็น อภิปราย และนําเสนอคําตอบ เมื่อนักเรียนนําใบงาน

กลับมาสง 
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ใบงาน 1 ทางเทาและถนน 

ชื่อ .............................................................................. นามสกลุ ..............................................................................  

เลขท่ี .............................................  ชั้น ..............................................................................  

คําชี้แจง

 

  ใหนักเรียนวาดภาพ และเขียนชื่อส่ิงท่ีพบเห็นตามทางเทาและถนน ระหวางการเดินสํารวจ 
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ใบกิจกรรมที่บาน 1 ถนนของฉัน 

 

ท่ีโรงเรียนเด็กไดเรียนรูการเปนผูเดินเทาอยางปลอดภัย กิจกรรมท่ีใหกลับมาทําท่ีบานน้ีจะชวยใหเขาเดินบนถนนในชุมชน

ไดอยางปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

1. เปนการงายท่ีจะพูดวา “ระวังใหดี ” หรือ “ดูแลตัวเองใหปลอดภัย ” แตเด็กสวนมากยังไมเขาใจวาท่ีพูดเชนน้ี

เกี่ยวของกับอะไรบาง ทานตองชวยอธิบายเหตุผลวาทําไมพวกเขาจึงตองระวังตัว 

ทานจะชวยไดอยางไร 

2. เมื่อทานตองการจะขามถนน ทานควรพูดใหเด็กฟงวา ทานจะตองทําอยางไรเมื่อทานไปถึงขอบถนน ทานตอง

หยุดเพ่ือจะมองดูรอบๆ ฟงเสียงการจราจร และตองแนใจวาปลอดภัยแลวจึงจะกาวลงบนถนน จับมือเด็กไวขณะ

เดินขามถนน อธิบายใหเขาเขาใจวาเพราะทานเปนผูใหญ ทานจึงตองตัดสินวา เมื่อไรมีความปลอดภัยเพียง

พอท่ีจะขามถนนได  

 

1. พาเด็กเดินไปตามถนนใกลบริเวณท่ีพักอาศัย นําแบบบันทึกการสังเกตและดินสอไปดวยเพ่ือใชบันทึกส่ิงท่ี

สังเกตเห็น 

สิ่งที่ตองปฏิบัติ 

2. พูดคุยเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ตามทองถนนท่ีแตกตางกัน เชน ปายจราจรตางๆ ขอบถนน ตัวถนน และสภาพ

การจราจร 

3. กลาวถงึลักษณะของถนนท่ีเห็นวาเปนถนนท่ีมกีารจราจรคบัคัง่หรือเปนถนนวาง และอะไรเปนสาเหตใุหถนนมี

การจราจรคบัคัง่หรือวาง  

4. นับจาํนวนทางเขา-ออกจากอาคารและซอยท่ีตัดผานทางเทา มีปะตูเปดหรือปดอยู และมีผลตอผูเดินเทาอยางไร 

พูดคุยถึงความเปนไปไดท่ีจะมีรถถอยหลังออกมาสูถนน หรือมีรถที่ขับออกมาจากซอยอยางรวดเร็ว โดยไมได

มองดูวามีผูเดินเทาอยูหรือไม  ดังน้ันผูเดินเทาจะตอง “คอยระวังดูและฟง” ขณะท่ีเดิน  

5. ชวยเด็กกรอกขอมูลลงใน แบบบันทึกการสังเกต ใหสมบูรณ และใหเด็กทํางานใน ใบกิจกรรมที่บาน 1  

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นความปลอดภัย   

ผูเดินเทาท่ีเปนเด็กเล็กมีอัตราเส่ียงตออุบัติเหตุมากท่ีสุด  อุบัติเหตุสวนใหญมักจะเกิดในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเด็กคุนเคย 

ระหวางเวลา 16.00-18.00 น.ซึ่งเปนเวลาท่ีเด็กกําลังเดินทางกลับบาน หรือกําลังเลนหลังจากท่ีโรงเรียนเลิก 

 

กจิกรรม    :   เดินสํารวจกับเด็ก  

เวลาที่ใช   :   1 ชั่วโมง โดยประมาณ 

วัสดุที่ใช   :   แบบบันทึกการสังเกต และดนิสอ 

วันที่สงคืน  :   
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แบบบันทึกการสังเกต 

 

คําชี้แจง

�  ทางเขา-ออกอาคารหรือซอย 

  กรุณาใสเคร่ืองหมาย  / ลงในชองส่ีเหล่ียมหนาส่ิงท่ีทานพบบนทองถนน  

�  ขอบถนน �  ทางเทา (ดิน) 

�  สัญญาณไฟจราจร �  ทางเทา (ปูน) �  ลูกระนาดบนถนนสําหรับชะลอ

ความเร็วรถ  

�  เคร่ืองหมายท่ีใชบนถนน �  รถยนตท่ีจอดอยู �  ตนไมตามถนน 

�  ตูไปรษณีย  �  เคร่ืองอํานวยความปลอดภัย

สําหรับผูเดินเทา เชน สะพานลอย 

�  ที่จอดรถโดยสาร  

 

�  อ่ืนๆ  ไดแก 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................  
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ใบกิจกรรมที่บาน 1 ถนนของฉัน  

 

ชื่อ .............................................................................. นามสกลุ ..............................................................................  

เลขท่ี .............................................  ชั้น ..............................................................................  

วันท่ีสง ................................................................................................................................  

 

คําชี้แจง

 

  1. ใหนกัเรียนวาดภาพถนนใกลบานของนักเรียน พรอมเขียนคาํอธิบายลงในภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                2. ใหนกัเรียนตอบคาํถามตอไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

                     2.1 ถนนใกลบานฉันไมมีการจราจรคับคั่งเมื่อใด 

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

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

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

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

 

                     2.2  ถนนใกลบานฉันมกีารจราจรคบัคัง่เมือ่ใด 

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

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

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

................................................................................................................................................................................ 
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บทที่ 2  “หยุด มอง ฟง และคิด”  

 

 

 

 

 

เพ่ือสอนใหนักเรียนรูจักและปฏิบัติตามขั้นตอนการขามถนนท่ีถูกตองในสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย  

จุดประสงคการเรียนรู 

 

1. อธิบายขั้นตอน หยุด มอง ฟง คดิ ได  

จุดประสงคนําทาง 

2. อธิบายถึงส่ิงท่ีตอง มอง ฟง และคิด ได  

3. ปฏิบัติตามขั้นตอน หยุด มอง  ฟง คดิ ได   

 

1. เตรียมกระดาษสําหรับวาดภาพ กระดาษแข็งสําหรับทําบัตรคาํ เทปกาว ชอลก หรือเชอืกยาวๆ สําหรับทํา

เคร่ืองหมายบนถนนหรือทางเทา  

การเตรียมการสอน  

2. ทําสําเนา ใบงาน 2 : การขามถนน และ ใบงานกิจกรรมที่บาน 2 : หยุด มอง ฟง คิด สําหรับนักเรียนทุกคน  

3. ผูชวยจัดกิจกรรม (อาสาสมัครท่ีเปนผูใหญหรือครูทานอ่ืนๆ) จะตองรูขั้นตอน หยุด มอง ฟง คดิ เปนอยางดี

เชนกนั  

  

1. บทเรียนน้ีเนนขั้นตอนการขามถนนโดยเฉพาะ เพ่ือเปดโอกาสใหมีการฝกปฏิบัติขั้นตอนการขามถนนท่ีถูกตองใน

สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย และท่ีสําคัญคือควรมีผูใหญรวมฝกปฏิบัติกับนักเรียนดวย เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูวา

เวลาขามถนนควรจะจับมือผูใหญหรือเด็กท่ีโตพอท่ีจะดูแลเขาไดเมื่อขามถนทุกคร้ัง 

สาระสําคัญของการสอน 

2. กลาวถึงขั้นตอนการขามถนนท่ีปลอดภัยโดยใช ใบความรู 1 : หยุด มอง ฟง คิด  

3. เนนใหนกัเรียนหยดุยนืท่ีขอบถนนทุกคร้ัง นักเรียนตองไดรบัการฝกใหรูจกัหันศรีษะเพ่ือมองไปรอบๆ ในการฝก 

มอง และ ฟง เสียงรถ ส่ิงสําคัญก็คือผูใหญท่ีควบคุมดูแลตองทําเปนตัวอยาง โดยคิดและเปลงเสียงออกมาดังๆ 

ตามขั้นตอน หยุด มอง ฟง คดิ  เชน ฉันหยุดท่ีขอบถนน ขณะน้ีฉันกําลังมองไปทุกทิศทาง (หันศรีษะมองไป

รอบๆ) เพ่ือจะไดเห็นสภาพการจราจรท่ีเกิดขึ้น มีรถยนตวิ่งมา 1 คัน ฉันจะคอยจนกวามันจะผานฉันไป และ

หลังจากน้ันฉันจะมองดูอีกคร้ัง ถาไมมีรถยนตมา และฉันรูวาฉันจะปลอดภัย ฉันจึงขามถนน “  

4. ขั้นตอน หยุด ฟง มอง คดิ มีดังน้ี  

 จับมือผูใหญไว (สําหรับเด็กเล็ก) 

 เลือกบริเวณท่ีปลอดภัยเพ่ือจะขามถนน โดยเปนบริเวณท่ีทานสามารถมองเห็นการจราจรได

ชดัเจนทุกทิศทาง และเปนบริเวณท่ีคนขับรถสามารถมองเห็นทานไดเชนกนั  

 “หยุด” ยนืบนทางเทา โดยหางจากขอบถนนหรือไหลทาง (กรณีไมมีทางเทา) ประมาณ 1 กาว  

ประเด็นความปลอดภัย   

เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 10 ป อาจยังไมมีการพัฒนาทักษะการมองไปรอบๆตัว และการฟงส่ิงตางๆท่ีชวยใหพวกเขาปลอดภัยจาก

การจราจร ดังน้ันเด็กจึงตองไดรับการฝกฝนใหรูจัก หยุด มองด ูทุกทิศทาง และ ฟงเสียง การจราจรท่ีขอบถนนกอนท่ีจะขาม

ถนนซึ่งถาเด็กทําไดตามน้ีโอกาสท่ีเขาจะระมัดระวังตัวเองจากการจราจรบนทองถนนก็จะมีมากขึ้น 
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 “มอง” ไปใหทัว่ทุกทิศทาง เพ่ือใหเห็นสภาพการจราจร 

 “ฟง” ใหทัว่ทุกทิศทาง เพ่ือรับรูสภาพการจราจร  

 “คิด” ถงึความปลอดภัยในการขามถนน และขามถนนเมือ่ถนนวาง หรือเมือ่ยานพาหนะหยดุสนิท  

 “เดิน” ขามถนนเปนเสนตรง คอยมองและฟงเสียงรถขณะเดินขามถนนดวย  

 

1. ใหนกัเรียนกาํหนดจดุหรือเสนเร่ิมตนสําหรับจาํลองการขามถนนตามข้ันตอน หยุด ฟง มอง คดิ 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

2. เขียนตําวา หยุด ฟง มอง คดิ และ เดิน ลงในบัตรคํา ใหนักเรียนอธิบายความหมายของแตละคํา ถามนักเรียน

วา ทําไมเราตองหยุด หยุดท่ีไหน เราตองมองดูอะไร เราตองคิดถึงอะไร ทําไมเราจึงตองเดิน และเดินเมื่อใด  

3. จัดสถานการณจําลอง  

 ใชบริเวณท่ีโลงกวาง ทําเคร่ืองหมายถนนและทางเทาขนาดเทาของจริง โดยใช ชอลก เทปกาว หรือ

เชือกยาวๆ  

 ใหนกัเรียนน่ังเปนแถวตามความยาวของถนนจาํลอง 

 ใหนักเรียนแตละคนหรือเปนคูฝกขามถนนกับผูใหญ โดยใชบัตรคําเปนเคร่ืองเตือนนักเรียน กลาว

ชมเชยเมื่อนักเรียนทําถูกตอง กลาวย้ําถึงการปฏิบัติท่ีถูกตองและเหมาะสม  
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ใบงานที่ 2 การขามถนน 

 

ชื่อ .............................................................................. นามสกลุ ..............................................................................  

เลขท่ี .............................................  ชั้น ..............................................................................  

 

คําชี้แจง

 

1. ฉันหยุดยืนท่ี ............................................................  

  ใหนักเรียนวาดภาพแสดงการขามถนนและเติมขอความลงในชองวาง 

 

 

 

 

 

2. ฉันมอง 

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

 

3. ฉันฟง ..................................................................... 

 

 

 

 

 

4. ฉันคิดเร่ือง 

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

 

5. ฉันเดินขามถนนเมื่อ .................................................  
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ใบกิจกรรมที่บาน 2 หยุด มอง ฟง คดิ 

 

ท่ีโรงเรียนเด็กไดรับการฝกการขามถนนในบริเวณโรงเรียนดวยขั้นตอน หยุด มอง ฟง คิด ซึ่งใบกิจกรรมน้ี จะชวยใหเด็กได

มีโอกาสฝกขามถนนจากสถานท่ีจริง 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน หยุด มอง ฟง คดิ มีดังน้ี 

1. จับมือผูใหญไว (สําหรับเด็กเล็ก) 

2. เลือกบริเวณท่ีปลอดภัยเพ่ือจะขามถนน โดยเปนบริเวณท่ีทานสามารถมองเห็นการจราจรไดชดัเจนทุกทิศทาง 

และเปนบริเวณท่ีคนขบัรถสามารถมองเห็นทานไดเชนกนั  

3. “หยุด” ยนืบนทางเทา โดยหางจากขอบถนนหรือไหลทาง (กรณีไมมีทางเทา) ประมาณ 1 กาว  

4. “มอง” ไปใหทัว่ทุกทิศทาง เพ่ือใหเห็นสภาพการจราจร 

5. “ฟง” ใหทัว่ทุกทิศทาง เพ่ือรับรูสภาพการจราจร  

6. “คิด” ถงึความปลอดภัยในการขามถนน และขามถนนเมือ่ถนนวาง หรือเมือ่ยานพาหนะหยดุสนิท  

7. “เดิน” ขามถนนเปนเสนตรง คอยมองและฟงเสียงรถขณะเดินขามถนนดวย  

 

1. เด็กๆ สามารถรับรูการกระทําของผูใหญได ดังน้ันทานจะตองเปนตัวอยางท่ีดีในการขามถนนทุกคร้ัง 

ทานจะชวยไดอยางไร  

2. กระตุนใหเด็กรูจักหันศีรษะ เพ่ือมองไปรอบๆ และฟงเสียง ซึ่งโอกาสท่ีเด็กจะปฏิบัติตามขั้นตอนเหลาน้ีจะมีมาก

ขึ้นเมื่อเด็กๆ ถูกฝกใหหยุดยืนท่ีขอบถนนกอนท่ีจะเดินขามถนน 

3. เลือกบริเวณท่ีปลอดภัยสําหรับขามถนนเสมอ และอธิบายใหเขาฟงวาทําไมบริเวณน้ีจึงเปนบริเวณท่ีปลอดภัย 

เลือกใชทางขามสําหรับผูเดินเทา เชน อุโมงคใตดิน สะพานลอย ทางมาลาย หรือบริเวณท่ีมีเคร่ืองหมายและ

สัญญาณไฟคนขาม แมวาอาจตองเดินไกลขึ้น  

4. แมจะเปนการขามถนนตรงทางมาลาย หรือบริเวณท่ีมีสัญญาณไฟคนขาม ทานก็ควรสอนใหเด็กคอยจนกระท่ัง

ยานพาหนะทุกชนิดหยุดสนิท และแนใจวาคนขับมองเห็นพวกเขากอนท่ีจะขามถนน  

5. ใชขั้นตอน หยุด มอง ฟง คดิ ทุกคร้ังเมื่อจะขามถนน  

 

 

 

 

 

ประเด็นความปลอดภัย   

เด็กเล็กยังไมมีทักษะและความสามารถท่ีจะขามถนนอยางปลอดภัยดวยตนเอง เด็กสวนมากจะสังเกตเห็นวัตถุท่ีอยู

ตรงหนาพวกเขาเทาน้ัน และไมสามารถบอกไดวาเสียงท่ีไดยินมาจากทิศทางใด ดังน้ันเด็กๆ ควรจะไดรับการชวยเหลือ 

และสนับสนุนใหรูจักวิธีหันศีรษะเพ่ือมองและฟงเสียงยานพาหนะบนทองถนน 

 



12 
 

 

สิ่งที่ตองปฏิบัต ิ

1. ระหวางสองสัปดาหตอจากน้ีไป ขอใหเด็กไดมีโอกาสฝกปฏิบัติขั้นตอนการขามถนน โดยใชเทคนิค หยุด มอง 

ฟง คิด ขณะไป-กลับ จากโรงเรียน หรือในโอกาสท่ีเดก็ไดเดนิทางไปพรอมกบัผูปกครอง และควรจะสงเสริมการ

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหลาน้ีการเดินขามทางรถไฟดวย  

2. ใหเดก็ทํางานใน ใบกิจกรรมที่บาน 2 ใหเสร็จสมบูรณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรม    :   หยุด มอง ฟง คิด 

เวลาที่ใช   :   เปนกจิกรรมทดาํเนการอยางตอเน่ือง 

วัสดุที่ใช   :   อุปกรณวาดภาพ ใบกจิกรรมท่ีบาน 2 

วันที่สงคืน  :   



13 
 

ใบกิจกรรมที่บาน 2 หยุด มอง ฟง คดิ  

 

ชื่อ .............................................................................. นามสกลุ ..............................................................................  

เลขท่ี .............................................  ชั้น ..............................................................................  

วันท่ีสง ................................................................................................................................  

 

คําชี้แจง

 

  ใหนักเรียนวาดภาพลงในชองวางแตละชอง แสดงส่ิงท่ีนักเรียนตองปฏิบัติเมื่อขามถนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หยดุหางจากขอบถนน 1 กาว มองดกูารจราจรโดยรอบ 

ฟงเสียงยานพาหนะ คิดวาควรขามถนนเมื่อใดจึงจะปลอดภัย 

ขามถนนโดยเดินเปนเสนตรงอยางรวดเร็ว คอยมอง และฟงเสียงยานพาหนะขณะท่ีขามถนน 
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บทที่ 3 “เลือกสถานที่ขามถนนที่ปลอดภัย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือใหนักเรียนตระหนักวาบริเวณท่ีปลอดภัยท่ีสุดในการขามถนนคือ บริเวณท่ีมีเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดิน

เทา ดงัแสดงใน  ใบความรู 2  

จุดประสงคการเรียนรู 

 

1.  ระบุบริเวณท่ีปลอดภัยในการขามถนนได 

จุดประสงคนําทาง 

2. อธิบายวิธีการขามถนนตรงบริเวณทางขามสําหรับผูเดินเทาไดอยางถูกตอง 

3. แสดงวิธีการขามถนนโดยใชเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทาท่ีใกลกับโรงเรียนไดอยางถูกตอง 

4. ระบุผูท่ีสามารถชวยเหลือเด็กใหขามถนนอยางปลอดภัยได 

 

1. ทําสําเนา ใบงาน 3 : การขามถนนของผูเดินเทา สําหรับนักเรียนทุกคน 

การเตรียมการสอน 

2. รวบรวมบัตรคาํท่ีไดจากบทท่ี 2  

3. ศึกษาประเด็นความปลอดภัยเพ่ิมเติม 

 การขามถนนบริเวณทางแยก ท่ีมสัีญญาณไฟจราจรสําหรับคนเดนิเทา  

  การขามถนนบริเวณทางขามหนาสถานศึกษาโดยมีตํารวจ/ครูดูแล 

4. กําหนดเวลาท่ีเหมาะสม และใหแนใจวามีผูดูแลการขามถนนหนาโรงเรียนกอนจะเร่ิมกิจกรรมยอย 1 (ถาเปนไป

ได) 

5. ถาจําเปน ควรขอความรวมมือจากผูปกครองท่ีมารับนักเรียนใหเขารวมในกิจกรรมดวย 

 

1. ดูแลการขามทางรถไฟเปนกรณีพิเศษ โดยเฉพาะบริเวณท่ีไมมีสัญญาณเตือน ใหใชขั้นตอน หยุด มอง ฟง คดิ 

ตลอดเวลา คอยจนกระท่ังสัญญาณไฟและระฆังหยุดดังกอนเดินขามทางรถไฟ 

สาระสําคัญของการสอน 

2. ใช ใบความรู 2 : บริเวณที่ปลอดภัยสําหรับผูเดินเทา 

3. อภิปรายลักษณะของเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยของผูเดินเทาท่ีนักเรียนใชในทองถิ่น 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. เด็กท่ีมีอายุระหวาง 1-10 ป จะยังไมสามารถจําแนกสถานท่ีขามถนนท่ีเปนอันตรายและเลือกบริเวณท่ีปลอดภัย

กวาได เดิมพวกเขามักคิดวาสถานท่ีขามท่ีปลอดภัยคือบริเวณใดก็ตามท่ีเขาไมเห็นรถวิ่ง เด็กจะไมเขาใจวาในสภาพ

ของถนนจริงน้ันมทีัง้ทางโคง เนิน หรือมมุถนนท่ีทาํใหไมสามารถมองเห็นรถได 

2. เด็กจะตองไดรับการการกระตุนหรือย้ําเตือนใหใชทางขามหรือเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทาเสมอ 

หมายเหตุ : การขามถนนหนาโรงเรียนตางจากการขามถนนท่ีอ่ืนๆ เพราะเปนทางขามท่ีไดรับการดูและเฉพาะในชวงเชาและ

เย็นเทาน้ัน 
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4. พูดคุยเกี่ยวกับบริเวณท่ีตั้งของเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยของผูเดินเทาใกลโรงเรียน เชน ทางมาลาย 

สะพานลอย อุโมงค (ถามี) 

5. ภาพถายท่ีไดจากการเดนิสํารวจในบทท่ี 1 เพ่ือประกอบการอภิปราย 

6. อภิปรายเกี่ยวกับเคร่ืองหมายตางๆ ท่ีอยูบนทองถนน 

7. อภิปรายเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของธงท่ีใชสําหรับการขามถนนตรงทางขามของโรงเรียน 

8. อภิปรายบทบาทและหนาท่ีของผูควบคุมดูแลการขามถนน (ลูกเสือหรือเนตรนารี) 

9. อภิปรายเกี่ยวกับบริเวณใกลทางขามท่ีสามารถจอดรถไดพรอมใหเหตุผล 

 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมยอย 1 : การขามถนนตรงทางขามของโรงเรียน (ถามี) 

1. ทบทวนขัน้ตอนการเดนิเปนกลุม (จากบทท่ี 1) 

2. ใหผูดูแลการขามถนนอธิบายขั้นตอนการเดินขามถนน ถาไมมีผูดูแลใหทบทวนขั้นตอน โดยใชบัตรคําและให

ผูใหญสาธิตเปนตัวอยาง 

3. ขอใหผูปกครองเดินขามถนนกับกลุมนักเรียนท่ีเปนเด็กเล็ก 

4. เดินขามถนนอยางระมัดระวัง แลวทบทวนขั้นตอนการเดินขามถนนอีกคร้ังเมื่อขามกลับมา 

 

กิจกรรมยอย 2 : การใชทางขามที่มีสัญญาณไฟคนขาม 

1. นํานักเรียนเดินไปยังบริเวณทางขามท่ีมีสัญญาณไฟคนขาม ทางมาลาย หรือบริเวณส่ีแยก (ถามี) ท่ีอยูใกลกับ

โรงเรียน โดยใหนักเรียนยืนหางจากบริเวณทางขามเพ่ือทําการสังเกตไดชัดเจนและไมขวางทางผูใชทางขามคน

อ่ืนๆ  

2. อภิปรายถึงปจจัยท่ีทําใหสถานท่ีขามถนนบริเวณดังกลาวปลอดภัยกวาบริเวณอ่ืน โดยใหเหตุผล เชน ผูขับขี่คาด

วาผูเดินเทาจะขาม ณ จุดท่ีจัดไวสําหรับขามถนน ผูขับขี่จะไมจอดรถใกลทางขามมากเกินไป เพ่ือใหผูท่ีจะขาม

ถนนสามารถมองเห็นรถท่ีวิง่ไป-มา และใหผูขับขี่สามารถมองเห็นผูขามไดเชนกัน 

3. เฝาดูการขามถนนชั่วระยะเวลาหน่ึง ชี้ใหนักเรียนสังเกตการณเปล่ียนสัญญาณไฟคนขาม อธิบายและพูดคุยถึง

ส่ิงท่ีเกิดขึ้น 

4. ใหผูใหญสาธิตวิธีการขามถนนตรงบริเวณท่ีทําการสังเกต 

5. อธิบายการขามถนนของผูใหญตามขั้นตอน หยุด มอง ฟง คิด ดังน้ี หยุดบริเวณทางขามรอใหรถจอดและ

สัญญาณไฟคนขามเปล่ียนเปนสีเขียว สบสายตากับคนขับรถ มองใหแนใจวายานพาหนะท้ังหมดหยุดสนิท จึง

เดนิขามถนนอยางรวดเร็ว 

6. ฝกขามถนนตรงทางขามเปนกลุมอยางระมัดระวังท้ังไปและกลับ 

7. ใหนกัเรียนทํา ใบงาน 3 :การขามถนนของผูเดินเทา  

 

หมายเหต ุ: ควรจัดกิจกรรมยอย 1 และกิจกรรมยอย 2 แยกกันคนละวัน ซึ่งกิจกรรมยอย 2 อาจไมเหมาะกบัโรงเรียน

ในบางทองถิ่น แตสามารถทํากิจกรรมน้ีไดเมื่อมีการไปทัศนศึกษายังสถานท่ีท่ีเอ้ืออํานวยใหสามารถทํากิจกรรม

ดงักลาวได   
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ใบงาน 3 การขามถนนของผูเดินเทา  

 

ชื่อ .............................................................................. นามสกลุ ..............................................................................  

เลขท่ี .............................................  ชั้น ..............................................................................  

 

คําชี้แจง

 

  ใหนักเรียนวาดภาพเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยในการขามถนนท่ีอยูใกลโรงเรียนและบอกเหตุผลวาทําไมการ

ขามถนนบริเวณดังกลาวจึงปลอดภัยกวาบริเวณอ่ืนขางใตภาพ  
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

ประเด็นความปลอดภัย

1. เคร่ืองหมายจราจรถูกออกแบบขึ้นเพ่ือชวยเหลือ หรือเตือนผูเดินเทาและผูขับขี่ 

   

2. ผูเดินเทาและผูขับขี่จะตองปฏิบัติตามขอกําหนด ของปาย สัญญาณ และเคร่ืองหมายจราจรตางๆ ภายใต

กฎหมายและจะถูกลงโทษเมื่อฝาฝน 

3. อันตรายท่ีเกิดกับผูเดินเทาสามารถเกิดขึ้นไดทุกเวลา เน่ืองจากทางเทาบางแหงอาจเปนทางเขา-ออกหรือถนนตดั

ผาน ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายได 

4. เด็กควรไดรับการฝกฝนใหใชขั้นตอน หยุด มอง ฟง คิด เมื่อตองใชทางเทา 

5. ถนนบางแหงอาจไมมีทางเทา หรือทางเทาถูกกีดขวางทําใหผูเดินเทาตองเดินบนถนนซึ่งมียานพาหนะตางๆ 

สัญจรไป-มา ในกรณีน้ีเด็กจะตองระมัดระวังตนเองเปนพิเศษเพ่ือใหแนใจวาผูขับขี่สามารถมองเห็นเขาไดอยาง

ชัดเจน 

6. การใชรถใชถนนเปนเร่ืองท่ีซับซอนและอันตรายท่ีเด็กตองประสบอยูทุกวัน อุบัติเหตุจากการใชรถใชถนนเปน

สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเด็กในวัยเรียนไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

7. เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 10 ป ยังขาดความชํานาญและความสามารถในการใชรถใชถนนอยางปลอดภัย ซึ่งผูปกครอง

บางคนประเมินความสามารถของเด็กสูงเกินไปจึงทําใหเกิดเหตุการณท่ีนาสลดใจ 

8. เด็กอาจไมสนใจในคําเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชรถใชถนน เนื่องจากเด็กไมเขาใจความหมายของคํา

วาการจราจร การตาย การบาดเจ็บอันตรายและความปลอดภัย 

9. อุบัติเหตุจากการเดินเทาสวนมากของเด็กจะเกิดขึ้นในบริเวณท่ีเด็กคุนเคยหรือในละแวกบานสวนมากอุบัติเหตุ

จะเกิดขึ้นขณะท่ีเด็กเดินไป-กลับระหวางบานและโรงเรียน หรือระหวางการเลนหลังเลิกเรียน บริเวณท่ีเดก็

ประสบอุบัติเหตุบอยๆ คือบนถนนท่ีอยูระหวางทางแยก 

10. เมื่อเด็กมองไมเห็นยานพาหนะท่ีวิ่งไปมาบนถนนใกลกับจุดท่ียืนอยู เด็กก็มักจะคิดวาถนนชวงน้ันปลอดภัย

พอท่ีจะขามไดโดยไมไดคํานึงถึงวารถท่ีจอดอยู ตนไม หรือพุมไม จะทําใหผูขับขี่มองไมเห็นตนเองซึ่งกําลังจะขาม

ถนน 

11. ถึงแมเด็กในวัยน้ีจะมีความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับ ประเด็นความปลอดภัยในการใชรถใชถนนแตก็ยังไมสามารถ

ขามถนนไดอยางถูกตองปลอดภัยไดทุกครั้งไป 

12. ในฐานะท่ีทานเปนผูขับขี่ ผูปกครอง ผูท่ีหวงใยเด็ก และอาศัยอยูในชุมชน ทานสามารถสนับสนุนใหเด็กสามารถ

ใชรถใชถนนไดอยางปลอดภัยโดยรูตัวอยูตลอดเวลาวามีเด็กกําลังเดินหรือขี่รถจักรยานอยูในบริเวณเดียวกับท่ี

ทานกําลังขับขี่รถและระมัดระวังการใชความเร็ว 

13. อุบัติเหตุจากการเดินเทาและการขี่รถจักรยานมักเกิดขึ้นในละแวกท่ีเด็กอาศัยอยู และมีการจราจรคอนขางนอย 

ผูขับขี่ยานพาหนะสวนมากมักอางวามองไมเห็นเด็ก หรือเด็กวิ่งตัดหนารถอยางกะทันหัน อุบัติเหตุเหลาน้ี

สามารถ หลีกเล่ียงไดเพียงแตผูขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนตไมขับรถเร็วเมื่อเขาสูบริเวณท่ีพักอาศัย โรงเรียน 

หรือสวนสาธารณะ 
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14. หากผูขับขี่พบเห็นลูกบอลหรือของเลนกล้ิงลงมาบนถนนควรคาดการณเอาไวกอนวาอาจมี เด็กวิ่งตามออกมา

เก็บลูกบอลโดยไมสนใจกับยานพาหนะท่ีวิ่งผานไป-มา ทานควรลดความเร็ว และควรคิดวาอาจมีส่ิงท่ีทานไม

คาดคิดเกิดขึ้นไดเสมอ 

15. เมื่อเด็กอยูรวมกลุมกับเพ่ือนๆ เด็กจะมีความระมัดระวังในการใชรถใชถนนนอยลงกวาเมื่อยูตามลําพัง ซึ่งเด็ก

มักจะขามถนนตามอยางเพ่ือนกลุมใหญ  

16. เด็กอาจไดรับแรงกดดันจากเพ่ือนๆ ใหทําในส่ิงท่ีอาจเปนอันตรายตอตนเอง เด็กจึงควรไดรับการฝกฝนใหมี

ความสามารถในการรับมือกับสถานการณเชนนี้ เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบตอความปลอดภัยของตนเองใหมาก

ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

บทที่ 1 “เคร่ืองหมายและสัญญาณจราจร”  

 

 

 

 

นักเรียนไดรูจักและเขาใจเคร่ืองหมายจราจรท่ัวไปท่ีเกี่ยวของกับผูเดินเทา 

จุดประสงคการเรียนรู 

  1.  ระบุปาย  สัญญาณ  และเคร่ืองหมายจราจรท่ีเกี่ยวของกับผูเดินเทา  

จุดประสงคนําทาง 

  2.  อธิบายความหมายของปาย  สัญญาณ  และเคร่ืองหมายจราจรหลัก ๆ ท่ีเกี่ยวของกับผูเดินเทาได  

 3.  สามารถปฏิบัติตามกฎขอบังคับของปายจราจรท่ีเกี่ยวของกับผูเดินเทา  

 

  1.  ครูผูสอนควรสํารวจพ้ืนท่ีบริเวณใกลโรงเรียนไป เพ่ือบันทึกตําแหนงท่ีตั้งของเคร่ืองหมายจราจรท่ีสําคัญ 

การเตรียมการสอน 

  2.  กําหนดใหมีผูใหญหรือครูทานอ่ืน ๆ เปนผูชวยในการเดินสํารวจเคร่ืองหมายจราจร  

 3.  ทําสําเนา  ใบงาน 1 : เคร่ืองหมายจราจร  และ ใบกิจกรรมที่บาน 1 : การสํารวจเคร่ืองหมายจราจร  

สําหรับนักเรียนทุกคน 

 4.  เตรียมกระดานรองเขียน  กระดาษ  ดินสอ ใหนักเรียนทุกคน  

 

  1.  ทบทวนขัน้ตอน  หยุด  มอง  ฟง  คดิ  สําหรับการขามถนนโดยดูจาก ใบความรู 1 

สาระสําคัญของการสอน 

  2.  รูปทรงของเคร่ืองหมายจราจรมคีวามหมายอยูในตวัเอง  เชน  เคร่ืองหมายรูปแปดเหล่ียม  ใชแสดง

ความหมาย “หยดุ”  เคร่ืองหมายรูปสามเหล่ียมกลับหัว ใชแสดงความหมาย “ใหทาง”  เครื่องหมายรูปวงกลม ใชแสดง

ความหมาย “ควบคุม”  เชน การควบคุมความเร็ว เครื่องหมายรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน  ใชแสดงความหมาย “เตอืน”  ซึง่

รวมถึงเคร่ืองหมายสําหรับผูเดินเทาดวย 

 

หมายเหตุ

 

 :  สําหรับโรงเรียนในชนบทน้ัน  ครูผูสอนอาจจะพานักเรียนไปศกึษาเคร่ืองหมายจราจรในตวัเมอืงท่ีอยูใกลเคยีง  

รวมท้ังสังเกตเคร่ืองหมายจราจรท่ีอยูขางทางในระหวางการเดินทางไดอีกดวย 

 

 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. เคร่ืองหมายจราจรถูกออกแบบขึ้นเพ่ือชวยเหลือ หรือเตือนผูเดินทางเทาและผูขับขี ่

2. ผูเดินเทาและผูขับขี่จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของปาย สัญญาณ และเคร่ืองหมายจราจรตาง ๆ 

ภายใตกฎหมาย  และจะถูกลงโทษเมื่อฝาฝน 
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  1.  แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย  ใหนักเรียนชวยกันวาดภาพและระบายสีเคร่ืองหมายจราจรตาง ๆ  เทาท่ี

นักเรียนจะคิดไดภายในเวลา 10-15 นาที 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

  2.  จัดแสดงผลงานของนักเรียนในชั้นเรียน แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปราง  สี  ขอความ  หมายเลขท่ีใช

บนเคร่ืองหมายจราจร  และสถานท่ีทีส่ามารถพบเห็นเคร่ืองหมายจราจรบางอยางไดบอยคร้ัง 

  3.  อธบิายการทํา ใบงาน 1 : เคร่ืองหมายจราจร แกนักเรียนพรอมท้ังแจกดินสอใหนักเรียนทุกคน 

  4.  แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย  กลุมละ 5-6 คน  โดยมีผูชวยคอบควบคุมดูแลนักเรียนแตละกลุม  ใหนักเรียน

เดินสํารวจปาย  สัญญาณ  และเคร่ืองหมายจราจรตาง ๆ ในบริเวณรอบโรงเรียนโดยเนนสวนท่ีเกี่ยวของกับผูเดินเทา  ให

นักเรียนวาดรูปเคร่ืองหมายจราจรท่ีมรูีปรางตาง ๆ ลงใน ใบงาน 1 : เคร่ืองหมายจราจร  ซึง่การระบายสีเคร่ืองหมายให

ถูกตองสามารถทําในหองเรียนได 

  5.  ฝกปฏิบัติขั้นตอน หยุด มอง ฟง คดิ  เมื่อจะขามถนนทุกคร้ัง  แลกเปล่ียนขอคิดเห็นเกี่ยวกับเคร่ืองหมาย

จราจรท่ีพบในสวนของสถานท่ีติดตั้ง  รูปราง  ส่ี และจุดประสงคของเคร่ืองหมายจราจรเหลาน้ัน  พรอมตอบคําถามตอไปน้ี 

“ปายจราจารน้ีบอกอะไรแกเรา”  

 

  1.  ทบทวนพรอมท้ังเปรียบเทียบเคร่ืองหมายจราจรท่ีรวบรวมไดจากการดนิสํารวจ  กบัเคร่ืองหมายจราจรท่ี

นักเรียนชวยกนัวาดกอนการเดนิสํารวจ 

กิจกรรมทบทวน 

  2.  ใหนกัเรียนวาดเคร่ืองหมายจราจรใหม ๆ ท่ีพบจากการเดนิสํารวจลงบนกระดาษอีกแผนเปรียบเทียบ

เคร่ืองหมายจราจรท่ีมีรูปรางเหมือนกัน  แตมีขอความตางกัน 

 3.  ใหนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับสีของเคร่ืองหมายจราจรและเหตุผลในการใชสีท่ีแตกตางกัน  

  4.  ใหนกัเรียนระบายสีเคร่ืองหมายจราจรใน ใบงาน 1 : เคร่ืองหมายจราจร  ใหถูกตอง 

  5.  แนะนําและอธิบาย ใบกิจกรรมที่บาน 1 : การสํารวจเคร่ืองหมายจราจร แกนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ใบงาน 1  เคร่ืองหมายจราจร 

  

ชื่อ ......................................................................... นามสกลุ ....................................................................  

เลขท่ี .................................................... ชั้น ..............................................................................................  

 

คําชี้แจง  1. ใหนกัเรียนสํารวจเคร่ืองหมายจราจรรูปแบบตาง ๆ วาดภาพเคร่ืองหมายจราจรเหลาน้ันตามลักษณะท่ีพบ

เห็น ซึ่งรวมถึงขอความหรือหมายเลขท่ีพบบนเคร่ืองหมายจราจร  หากพ้ืนท่ีไมพอนักเรียนสามารถใชพ้ืนท่ีดานหลัง

กระดาษได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ใหนกัเรียนตอบคาํถามตอไปน้ี 

         มีสีอะไรท่ีใชในเคร่ืองหมายจราจร 

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

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

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

 

 นักเรียนคิดวาเหตุใดจึงเลือกใชสีเหลาน้ี 

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

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

........................................................................................................................................................................  
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ใบกิจกรรมที่บาน 1 การสํารวจเคร่ืองหมายจราจร 

 

ชื่อ ......................................................................... นามสกลุ ....................................................................  

เลขท่ี .................................................... ชั้น ..............................................................................................  

วันท่ีสง ..................................................................................................................................................... 

 

คําชี้แจง

 

  ใหนกัเรียนกาเคร่ืองหมาย ( ) ลงในชองส่ีเหล่ียมขวามือเมื่อพบเห็นเคร่ืองหมายจราจรดังแสดงในตารางขางลาง 

(1 ชองตอ 1 เสนทางท่ีทาํการสํารวจ) พรอมกบัระบายสีเคร่ืองหมายจราจรตามท่ีนกัเรียนเห็น 
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ใบกิจกรรมที่บาน 1 การสํารวจเคร่ืองหมายจราจร 

 

  ท่ีโรงเรียนเดก็ไดเรียนรูและสํารวจเคร่ืองหมายจราจรบริเวณรอบ ๆ  โรงเรียน  เคร่ืองหมายจราจรท่ีแสดงในตาราง

ขางลางเปนเคร่ืองหมายท่ีทานพบเห็นไดท่ัวไป โปรดศึกษาเคร่ืองหมายจราจรโดยละเอียด และปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีอยู

บนเคร่ืองหมายเหลาน้ันเพ่ือชวยใหเด็กทุกคนปลอดภัย 

 

   ใหทานพาเดก็ออกไปสํารวจเสนทางจราจรอยางนอย 3 เสนทางเพื่อสังเกตเครื่องหมายจราจร 

สิ่งที่ควรปฏิบัต ิ

    กอนออกจากบานทานพูดคุยเกี่ยวกับการสํารวจเสนทางและเคร่ืองหมายจราจรในตารางขางลาง  ๆ
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บทที่ 2 “อันตรายบนทางเทา”  

 

 

 

 

 

 

ใหนักเรียนพิจารณาประเด็นความปลอดภัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับทางเทาท่ีมีในทองถิ่น 

จุดประสงคการเรียนรู 

 

  1.  อธิบายส่ิงท่ีทําใหทางเทาปลอดภัยและไมปลอดภัยได 

จุดประสงคนําทาง 

  2.  สามารถคิดหาวิธีการแกไขปญหาเมื่อตองใชทางเทาท่ีไมปลอดภัย  

  3.  ใหมีพฤติกรรมของผูเดินเทาท่ีถูกตองและปลอดภัย  

 

  1.  วางแผนการเดินสํารวจอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นบนทางเทาท่ีมีในทองถิ่น  

การเตรียมการสอน 

 2.  จัดหากลองถายรูป  เพ่ือใชระหวางการเดินสํารวจ  

 3.  เตรียมกระดานรองเขียน  กระดาษ  และดนิสอ  สําหรับนักเรียนทุกคน 

 4.  สําเนา  ใบงาน 2 : อันตรายบนทางเทา ใหนกัเรียนคนละ 2 ชุด 

 5.  ทําสําเนา ใบกิจกรรมที่บาน 2 : การสํารวจในละแวกบาน และ ใบความรู 1 สําหรับนักเรียนทุกคน 

  6.  อธิบายจุดมุงหมายในการเดินสํารวจแกผูชวยสอนหรืออาจารยทานอ่ืน ๆ  ท่ีมาชวยควบคุมดูแลเด็ก 

 7.  ศึกษาประเด็นความปลอดภัย เพ่ิมเติม 

 การเดนิถนนท่ีไมมทีางเทา 

  จดุอันตรายบนทางเทา : ยานพาหนะท่ีเขา-ออกจากอาคารหรือซอย 

 

  1.  เน่ืองจากทางเทาเปนพ้ืนท่ีใชสอยสวนรวม  ฉะน้ันควรคํานึงถึงผูอ่ืนดวยเมื่อใชทางเทา 

สาระสําคัญของการสอน 

 2.  ควรมองดูและฟงเสียงของยานพาหนะท่ีเขาและออกจากถนน  และปฏิบัติตามขั้นตอน  หยุด มอง ฟง คดิ  

ทุกคร้ังเมื่อมีเสนทางเขา-ออกจากอาคาร หรือมีถนนตัดผาน  ทางเทา  และเมื่อจะขามถนนทุกคร้ัง (ดใูนใบความรู 1) 

 

 

 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. อันตรายท่ีเกิดกับผูเดินเทาสามารถเกิดขึ้นไดทุกเวลา  เน่ืองจากทางเทาบางแหงอาจเปนทางเขา-ออก

หรือถนนดัดผาน  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายได 

2. เด็กควรไดรับการฝกฝนใหใชขั้นตอน หยุด มอง ฟง คดิ เมื่อตองใชทางเทา 

3. ถนนบางแหงอาจไมมทีางเทา  หรือทางเทาถกูกดีขวางทําใหผูเดนิเทาตองเดนิบนถนนซึง่มยีานพาหนะ

ตาง ๆ สัญจรไป-  มา  ในกรณีน้ีเด็กจะตองระมัดระวังตนเองเปนพิเศษเพ่ือใหแนใจวาผูขับขี่สามารถ

มองเห็น   เขาไดอยางชัดเจน 
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  1.  แลกเปล่ียนความคดิเห็นกบันักเรียนเกีย่วกบัอันตรายประเภทตาง ๆ ท่ีนกัเรียนอาจประสบบนทางเทาใน

ทองถิ่น 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

 2.  เขียนขอคิดเห็นของนักเรียนบนกระดานดํา และอภิปรายวาเหตุใดส่ิงเหลาน้ีจึงอาจกอใหเกิดอันตรายท่ีตัดกับ

ทางเทา  ส่ิงกีดขวางตาง ๆ เชน ถังขยะ วัสดุกอสราง  ฝาทอระบายนํ้ามี่ไมแข็งแรง การซอมบํารุงถนน  รถจักรยานยนต   

กิ่งไมท่ีหอยลงมา  ทางเทาท่ีแคบ  ขอบถนนท่ีไมมีทางเทา  รถจักรยานยนต  คนขี่รถจักรยาน  สุนัข  และรถเข็นขายของ 

 3.  แลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียนเกี่ยวกับสวนของทางเทาท่ีไมควรเดิน  เชน  สวนท่ีชิดขอบถนน  

  4.  อธิบาย ใบงาน 2 : อันตรายบนทางเทา  และจุดประสงคในการเดินสํารวจแกนักเรียน  ระหวางการเดิน

สํารวจใหนกัเรียนตอบคาํถาม “นักเรียนควรปฏิบตัอิยางไร”  แลวจึงกลับมาทําใหเสร็จในชั้นเรียน 

 

กิจกรรมยอย 1 : การสํารวจทางเทา 

 1.  นํานักเรียนเดนิสํารวจทางเทาในทองถิน่ ใหนกัเรียนเดนิเปนคู และใช  ใบงาน 2 : อันตรายบนทางเทา  เพ่ือ

จดบันทึกส่ิงท่ีเปนอันตรายท่ีพบระหวางการเดนิสํารวจ  นับจาํนวนถนนท่ีตดัผานทางเทา  บันทึกส่ิงท่ีคดิวาบดบังการ

มองเห็นของผูขับขี่ยานพาหนะท่ีจะออกมาจากอาคารหรือ  ซอย เชน  ร้ัวสูง  หรือตนไม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือน

วาเหตุใดส่ิงเหลาน้ีจึงเปนอันตรายตอผูเดินเทา 

 2.  ถายภาพส่ิงท่ีเปนอันตรายบนทางเทาเพ่ือใชในการอภิปรายในชัน้เรียน 

 3.  คิดวิธีการแกไขปญหาเมื่อตองใชทางเทาท่ีเปนอันตราย  และฝกปฏิบัติตามแผนน้ันระหวางการเดินสํารวจ  

  4.  ฝกขั้นตอน หยุด  มอง  ฟง  คดิ  ในการขามถนนระหวางการเดนิสํารวจ  ควรขามถนนระหวางการเดนิ

สํารวจ  ควรขามถนนบริเวณท่ีมีทางขาม เชน ทางมาลาย  หรือสะพานลอยทุกคร้ัง 

 

กิจกรรมยอย 2 : การติดตามผลในชั้นเรียน 

 1.  เมือ่กลับเขาชัน้เรียน ใหเปรียบเทียบผลการสํารวจส่ิงท่ีอาจเปนอันตรายในการเดนิเทาของนักเรียนกบัรายการ

บนประดานดาํ  ทําเคร่ืองหมาย ( )  หนารายการท่ีพบในการเดินสํารวจและเขียนส่ิงท่ีพบเพ่ิมเติม 

 2.  ถามนักเรียน เชน  

     ทางเทามีความกวางเทากันตลอดหรือไม เหตุไรจึงมีขนาดไมเทากัน 

    เมื่อใดท่ีรถยนตอาจวิ่งตัดทางเทา 

    เหตุใดเราจึงตองระมัดระวังเมื่อเดินเขาใกลถนนหรือทางเขา-ออกจากอาคารท่ีตอังผานทางเทา 

    นักเรียนจะมั่นใจไดอยางไรวาจะปลอดภัย  เมื่อเดินใกลถนนหรือทางเขา-ออกจากอาคารที่ตัดผานทาง

เทา 

     ส่ิงท่ีอยูบนทางเดินเทาตลอดเวลาคืออะไร และส่ิงท่ีอยูบนทางเดินเพียงชั่วคราวคืออะไร 

  3.  ใหนักเรียนจับกลุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นบันทึกแผนการรับมือกับส่ิงท่ีเปนอันตรายท่ีพบระหวางการเดิน

สํารวจ และตอบคําถามใน ใบงาน 2 : อันตรายบนทางเทา 
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ใบงาน 2  อันตรายบนทางเทา 

 

ชื่อ ......................................................................... นามสกลุ ....................................................................  

เลขท่ี .................................................... ชั้น ..............................................................................................  

 

คําชี้แจง

ชือ่ถนน : …………………………………………………………………………………………………… 

   ใหนกัเรียนบันทึกอันตรายบนทางเทาท่ีอาจเกดิข้ึนกบัผูเดนิเทาท่ีนกัเรียนพบระหวางการเดนิสํารวจ 

ส่ิงท่ีเปนอันตราย : .........................................................................................................................................  

เหตใุดจงึเปนอันตราย : ..................................................................................................................................  

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

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

นักเรียนควรทําอยางไร : ................................................................................................................................  

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

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

ชือ่ถนน : …………………………………………………………………………………………………… 

ส่ิงท่ีเปนอันตราย : .........................................................................................................................................  

เหตใุดจงึเปนอันตราย : ..................................................................................................................................  

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

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

นักเรียนควรทําอยางไร : ................................................................................................................................  

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

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

ชือ่ถนน : …………………………………………………………………………………………………… 

ส่ิงท่ีเปนอันตราย : .........................................................................................................................................  

เหตใุดจงึเปนอันตราย : ..................................................................................................................................  

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

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

นักเรียนควรทําอยางไร : ................................................................................................................................  

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

........................................................................................................................................................................ 
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ใบกิจกรรมที่บาน 2 การสํารวจในละแวกบาน 

 

  ท่ีโรงเรียนเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินเทาท่ีปลอดภัย  และการวางแผนเพ่ือรับมือกับส่ิงท่ีเปนอันตราย

บนทางเทา 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  จะตองมีผูใหญคอยดูแลเด็กเมื่อใชรถใชถนนทุกคร้ัง 

ทานจะชวยอยางไร 

 2.  เมือ่ทานเดนิไปสงหรือรับเดก็กลับจากโรงเรียน  ควรเลือกเสนทางท่ีการจราจรไมคบัคัง่ หรือเปนเสนทางท่ีตอง

ขามถนนนอยท่ีสุด และมีทางขามพรอมปายบอกอยางชัดเจน  เชน  ทางมาลาย  หรือสะพานลอย 

 3.  แนะนําใหเด็กใชขั้นตอน  หยุด  มอง  ฟง  คดิ  เมื่อตองการขามถนนและขามทางรถไฟ  แตผูใหญตองเปน

ผูตัดสินใจวาเมื่อใดจึงจะปลอดภัยพอท่ีจะขามได 

 4.  ขั้นตอน  หยุด  มอง  ฟง  คดิ มีดังน้ี 

 4.1  จับมือผูใหญไว (สําหรับเด็กเล็ก)  

 4.2  เลือกบริเวณท่ีปลอดภัยเพ่ือจะขามโดยเปนบริเวณท่ีทานสามารถมองเห็นการจราจรไดชดัเจนทุก

ทิศทาง  และเปนบริเวณท่ีคนขบัรถสามารถมองเห็นทานไดเชนกนั 

   4.3   “หยุด”  ยนืบนทางเทาโดยหางจากขอบถนนหรือไหลทาง (กรณีท่ีไมมีทางเทา) ประมาณ 1 กาว 

  4.4  “มอง”  ไปใหทัว่ทุกทิศทาง  เพ่ือใหเห็นสภาพจราจร 

  4.5  “ฟง”  ใหทัว่ทุกทิศทาง เพ่ือรับรูสภาพการจราจร 

  4.6  “คิด”  ถงึความปลอดภัยในการขามถนน ขามถนนเมือ่ถนนวาง หรือเมือ่ยานพาหนะหยดุสนิท 

   4.7  “เดิน”  ขามถนนเปนเสนตรง  คอยมอง และฟงเสียงรถขณะเดินขามถนนดวย 

 

  1.  อานคําแนะนําใน ใบกิจกรรมที่บาน 2  การสํารวจในละแวกบาน   พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับการทํากิจกรรม 

และเลือกจดุหมายในการเดนิทาง  ทานอาจจะใชแผนท่ีถนนชวยในการวางแผนเสนทางการเดนิทางกไ็ด 

สิ่งที่ตองปฏิบัติ 

  2.  เลือกเสนทางรวมกับเด็ก  

 3.  ในการเดินสํารวจเสนทาง ควรนํากระดาษ และดินสอไปดวยเพ่ือบันทึกขอมูลท่ีสําคัญลงบนแผนท่ี  

ประเด็นความปลอดภัย   

1. การใชรถใชถนนเปนเร่ืองท่ีซับซอนและอันตรายท่ีเด็กตองประสบอยูทุกวัน อุบัติเหตุจากการใชรถใชถนนเปน

สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเด็กในวัยเรียนไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

2. เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 10 ป ยังขาดความชํานาญ และความสามารถในการใชรถใชถนนอยางปลอดภัย  ซึ่ง

ผูปกครองบางคนประเมนิความสามารถของเดก็สูงเกนิไปจงึทําใหเกดิเหตกุารณทีน่าสนใจ 

3. เด็กอาจไมสนใจในคําเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชรถใชถนน  เนื่องจากเด็กไมเขาใจความหมาย

ของคําวาการจราจร การตาย การบาดเจ็บ อันตรายและความปลอดภัย 
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 4.  สังเกตพฤติกรรมการเดินถนนของเด็กโดยเฉพาะการปฏิบัติตามขั้นตอน หยุด  มอง  ฟง  คดิ  ควร

สนับสนุนใหเด็กมีพฤติกรรมท่ีถูกตองตลอดเวลา 

 5.  พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับส่ิงท่ีเปนอันตราย และชวยคิดหาวิธีการรับมือหรือหลีกเล่ียงส่ิงเหลาน้ัน  รวมท้ังฝก

วิธีการดังกลาว 

  6.  เมื่อกลับถึงบาน  ใหแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเด็กเกี่ยวกับส่ิงท่ีพบระหวางการเดินสํารวจ   และเขียนลงบน

แผนท่ี 

 7.  ใหเด็กวาดแผนท่ีตามท่ีเขาชอบ  ท้ังใหกาํลังใจแกเดก็ในการทํางานในใบกจิกรรมใหเสร็จสมบูรณ 
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ใบกิจกรรมที่บาน 2 การสํารวจในละแวกบาน 

ชื่อ ......................................................................... นามสกลุ ....................................................................  

เลขท่ี .................................................... ชั้น ..............................................................................................  

วันท่ีสง ..................................................................................................................................................... 

 

คําชี้แจง

 

  ใหนักเรียนวาดแผนท่ีและเขียนอธิบายบนแผนท่ีเกี่ยวของกับเสนทางท่ีนักเรียนเดินไปโรงเรียน  สวนสาธารณะ  

รานคาใกลบาน  หองสมุดประชาชน  บานเพ่ือน  โดยแสดงบริเวณท่ีมีสะพานลอย เคร่ืองหมายจราจร และบริเวณท่ียาก

ตอการขามถนน พรอมท้ังเขียนชื่อถนน รานคา และสถานท่ีนักเรียนผานระหวางการเดินสํารวจ 

เสนทางประจําของฉัน 
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บทที่ 3 “การขามถนนอยางฉลาด” 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนสามารถเลือกบริเวณขามถนนท่ีปลอดภัยในละแวกท่ีนักเรียนอาศัยอยูได 

จุดประสงคการเรียนรู 

 

  1.  สามารถขามถนนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนไดอยางปลอดภัยภายใตการดูแลของผูใหญ  

จุดประสงคนําทาง 

 2.  ระบุปจจัยท่ีมีผลตอการมองเห็นของผูเดินเทาและของผูขับขี่ได  

 

  1.  จัดหากลองถายรูปหรือ วีดีทัศน  

การเตรียมการสอน 

 2.  ทําสําเนา  ใบงาน 3 : การขามถนนอยางฉลาด สําหรับนักเรียนทุกคน 

 3.  จัดหาผูชวยในการถายภาพหรือถายวีดีทัศน และเปนผูสังเกตการณ  

 4.  เดินสํารวจพ้ืนทองถิ่นลวงหนา  เพ่ือพิจารณาบริเวณท่ีเปนอันตรายและยากตอการขามถนน  (บริเวณท่ีมรีถ

จอด  ทางแยก  ทางโคง  ทางเนิน  คอสะพาน  และบริเวณท่ีมคีนพลุกพลาน  เชนสวนสาธารณะ  ตลาด  รานคา)  พรอม

ท้ังสํารวจทางขามสําหรับผูเดินเทา เชน ทางมาลาย 

 5.  ศึกษาประเด็นความปลอดภัยจาก  

 การขามถนนท่ีไมมีสะพานลอย 

  การขามถนนบริเวณทางขามท่ีมีเกาะกลางถนน 

 

  1.  ทางขาม  เชน  ทางมาลาย  เปนบริเวณท่ีปลอดภัยสําหรับการขามถนน  นักเรียนจงึควรไดรบัการฝกฝนใหขาม

ถนนตรงบริเวณดังกลาวโดยเฉพาะกรณีท่ีไมมีผูใหญคอยชวยเหลือนักเรียน  จึงควรขามถนน ตรงทางขามทุกคร้ัง 

สาระสําคัญของการสอน 

 2.  ครูผูสอนควรเปรียบเทียบความสูงของนักเรียนกับส่ิงท่ีอยูริมถนน  ซึ่งอาจบดบังตัวนักเรียนจนทําใหผูขับขี่มอง

ไมเห็น เชน รถท่ีจอดอยู  ตนไม  เสาไฟ  เนนใหนักเรียนเขาใจวา ในบางบริเวณน้ันผูขับขี่อาจไมสามารถมองเห็นนักเรียนท่ี

กําลังจะขามถนนได  และชี้ใหนักเรียนเห็นถึงบริเวณท่ีผูขับขี่สามารถมองเห็นนักเรียนไดงาย 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. อุบัติเหตุจาการเดินเทาสวนมากของเด็กจะเกิดขึ้นในบริเวณท่ีเด็กคุนเคยหรือในละแวกบาน สวนมาก

อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นขณะท่ีเด็กเดินไป-กลับระหวางบานและโรงเรียน หรือระหวางการเลนหลังเลิกเรียน 

บริเวณท่ีเด็กประสบอุบัติเหตุบอย ๆ คือ บนถนนท่ีอยูระหวางทางแยก 

2. เมื่อเด็กมองไมเห็นยานพาหนะท่ีวิ่งไปมาบนถนนใกลกับจุดยืนอยู  เด็กก็มักจะคิดวาถนนชวงน้ันปลอดภัย

พอท่ีจะขามไดโดยไมไดคํานึงถึงวารุท่ีจอดอยู  ตนไม  หรือพุมไม จะทําใหผูขับขี่มองไมเห็นตนเองซึ่งกําลัง

จะขาม 

3. ถึงแมเด็กในวัยน้ีจะมีความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับ  ประเด็นความปลอดภัยในการใชรถใชถนน แตก็ยังไม

สามารถขามถนนไดอยางถูกตองปลอดภัยไดทุกครั้งไป 
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 3.  ทบทวนขัน้ตอนการขามถนน  หยุด  มอง  ฟง  คดิ  โดยใช  ใบความรู 1 

 

 1.  แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับนักเรียนเกี่ยวกับส่ิงท่ีเปนอุปสรรคในการขามถนน  แลวบันทึกลงในขอ 1 ของ ใบ

งาน 3 : การขามถนนอยางฉลาด 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

 2.  เขยีนรายการ “ส่ิงเปนอุปสรรคในการขามถนน ”  ลงบนกระดาษโปสเตอรขนาดใหญ โดยรวบรวมขอมลูจาก

การแลกเปล่ียนขอคิดเห็นและจากประสบการณของตัวนักเรียนเอง  ตั้งคําถาม เชน “เหตุใดส่ิงเหลาน้ีจึงเปนอุปสรรคใน

การขามถนน” เกิดไรขึ้น” และ “นักเรียนแกไขสถานการณอยางไร” 

 3.  นํานักเรียนเดินสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือสังเกตบริเวณท่ีปลอดภัยและไมปลอดภัยในการขามถนน ครูผูสอนควรพา

นักเรียนหยุดท่ีบริเวณตาง ๆ  เพ่ือชี้ใหนักเรียนเห็นส่ิงท่ีทําใหปลอดภัยแลไมปลอดภัย 

 4.  ตั้งคําถามกับนักเรียนวาบริเวณน้ีเหมาะสมท่ีจะขามถนนหรือไม  เพราะเหตุใด  ครูผูสอนอาจถายภาพบริเวณ

เหลาน้ันไว เพ่ือนําไปใชสอนในชั้นเรียนตอไป 

 5.  แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 3-4 คน โดยมีผูใหญเปนผูชวยเหลือ ฝกขามถนนบริเวณทางขามท่ีมีปาย

แสดงทางขามหรือทางขามท่ีมีสัญญาณไฟคนขามโดยใหฝกบริเวณละ 2-3 กลุม สลับกนัไป ทบทวนข้ันตอนการขามถนน 

หยุด  มอง  ฟง  คดิ  กอนท่ีจะขามถนน  แลวถายภาพหรือบันทึกวีดีทัศนเพ่ือใชในชั้นเรียน 

  6.  เลือกถนนท่ีมีการจราจรคอนขางเบาบางเพ่ือฝกขามถนนตรงบริเวณท่ีไมมีทางขาม  ใหนักเรียนเลือกบริเวณท่ี

ควรขาม  พรอมท้ังใหเหตุผลในการเลือก  เชน  ไมมีตนไมบัง  หากมีรถจอดอยูใหเลือกวาควรจะยืนท่ีใด ผูขับขี่จึงจะ

มองเห็นนักเรียน  ทบทวนขัน้ตอน  หยุด  มอง  ฟง  คดิ  กอนขามถนน  แลวใหนักเรียนฝกขามถนนเปนคูโดยมีผูใหญ

เปนผูพาขาม  ถายภาพหรือบันทึกวีดีทัศนไว 
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ใบงาน 3 การขามถนนอยางฉลาด 

 

ชื่อ ......................................................................... นามสกลุ ....................................................................  

เลขท่ี .................................................... ชั้น ..............................................................................................  

 

คําชี้แจง

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

  1.  ใหนกัเรียนบันทึกส่ิงท่ีเปนอุปสรรคในการขามถนน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 2.  ในกรณีท่ีบริเวณน้ันไมมีทางขามสําหรับผูเดินเทา  นักเรียนควรทําอยางไรเพ่ือใหสามารถขามถนนไดอยาง

ปลอดภัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................  
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ใบกิจกรรมที่บาน 3 มองเห็นไดงายหรือยาก 

 ที่โรงเรียนเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  เมื่อขับรถในบริเวณท่ีพักอาศัยควรขับดวยความเร็วท่ีปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพอากาศในขณะน้ัน เชน 

ใชความเร็วต่ําในขณะท่ีฝนตก 

ทานจะชวยไดอยางไร 

 2.  ระวังเด็กเมื่อทานขับรถเขาใกลบริเวณรานคา  โรงเรียน  และสวนสาธารณะในขณะท่ีถอยรถออกมาจากตัว

อาคารหรือท่ีพักอาศัยควรใชความเร็วต่ํามองรอบ ๆ เพ่ือระวังเด็กซึ่งอาจอยูในบริเวณน้ัน 

 3.  คํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กคนอื่นเชนเดียวกับบุตร/หลานของทานเอง 

 4.  ในกรณีฝนตก อากาศมื ดคร้ึม ใหเด็กสวมเส้ือกันฝนท่ีมีสีสวางสดใสเพ่ือชวยใหสามารถมองเห็นไดงายขึ้น 

 5.  ชวยเลือกกระเปานักเรียนท่ีมีสีสวาง  และอธิบายใหเด็กเขาใจถึงเหตุผลในการเลือกท่ีเกี่ยวของกับความ

ปลอดภัย 

  6.  เมื่อขับรถไปกับเด็ก  ควรชี้ใหเห็นผูเดินเทา และคนขี่จักรยานท่ีมองเห็นไดงายเน่ืองจากการสวมเส้ือผาท่ีมีสี

สวางสดใส 

 

 1.  กอนออกไปนอกบานกับเด็ก  ควรพูดคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรม  “มองเห็นไดงายหรือยาก ” และในระหวางการ

เดินทางควรชวยเด็กสังเกตบุคคลท่ีควรสังเกตตามตารางในใบกิจกรรม 

สิ่งที่ตองปฏิบัติ 

 2.  อธิบายใหเด็กเขาใจถึงความสําคัญและความปลอดภัยในการท่ีผูขับขี่ยานพาหนะจะตองมองเห็นผูเดินเทา

หรือคนขีร่ถจกัรยานบนทองถนน 

 

 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. ในฐานะท่ีทานเปนผูขับขี่  ผูปกครอง ผูท่ีหวงใยเด็ก  และอาศัยอยูในชุมชน  ทานสามารถสนับสนุนใหเด็ก

สามารถใชรถใชถนนไดอยางปลอดภัย โดยรูตัวอยูตลอดเวลาวามีเด็กกําลังเดินหรือขี่รถจักรยานอยูใน

บริเวณเดียวกับท่ีทานกําลังขับขี่รถและระมัดระวังการใชความเร็ว 

2. อุบัติเหตุจากการเดินเทาและการขี่รถจักรยานมักเกิดขึ้นในละแวกท่ีเด็กอาศัยอยู  และมีการจราจรคอนขาง

นอย  ผูขับขี่ยานพาหนะสวนมากมักอางวามองไมเห็นเด็ก หรือเด็กวิ่งตัดหนารถอยางกะทันหัน  อุบัติเหตุ

เหลาน้ีสามารถ หลีกเล่ียงได เพียงแตผูขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนตไมขับรถเร็วเมื่อเขาสูบริเวณท่ีพัก

อาศยั  โรงเรียน  หรือสวนสาธารณะ 

3. หากผูขับขี่เห็นลูกบอลหรือของเลนกล้ิงลงมาบนถนนควรคาดการณเอาไวกอนอาจมี  เด็กวิ่งตามออกมาเก็บ

ลูกบอลโดยไมสนใจกับยายพาหนะท่ีวิ่งผานไป-มา  ทานควรลดความเร็ว และควรคิดวาอาจมีส่ิงท่ีทานไม

คาดคิดเกิดขึ้นไดเสมอ 
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ใบกิจกรรมที่บาน 3  มองเห็นไดงายหรือยาก 

 

ชื่อ ......................................................................... นามสกลุ ....................................................................  

เลขท่ี .................................................... ชั้น ..............................................................................................  

วันท่ีสง ..................................................................................................................................................... 

 

คําชี้แจง

บุคคลที่ควรสังเกต 

  เมือ่นักเรียนอยูในยานพาหนะ  ใหนกัเรียนกาเคร่ืองหมาย ( ) เพ่ือบันทึกวานักเรียนสามารถมองเห็นบุคคล

ตอไปน้ีไดงายหรือยากในชวงเวลากลางวันและกลางคืน 

 

บุคคลท่ีสวมเส้ือผาสีสวางสดใส 

กลางวัน กลางคืน 

เห็นงาย เห็นยาก เห็นงาย เห็นยาก 

    

 

 

 

 

 

 

เหตผุล 

 

 

 

 

 

เหตผุล 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ีตาํรวจจราจร 

 

 

 

 

 

    

เหตผุล 

 

 

 

 

เหตผุล 

 

 

 

 

บุคคลท่ียืนอยูระหวางรถท่ีจอดอยู     

เหตผุล 

 

 

 

 

 

เหตผุล 
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บุคคลที่ควรสังเกต 

 

บุคคลท่ีสวมเส้ือผาสีเขมหรือสีดํา 

กลางวัน กลางคืน 

เห็นงาย เห็นยาก เห็นงาย เห็นยาก 

    

 

 

 

 

 

 

เหตผุล 

 

 

 

 

 

เหตผุล 

 

 

 

 

 

บุคคลท่ีกําลังขี่จักรยาน 

 

 

 

 

 

    

เหตผุล 

 

 

 

 

เหตผุล 

 

 

 

 

เด็กรอขามถนน 

 

 

 

 

 

    

เหตผุล 

 

 

 

 

เหตผุล 

 

 

 

 

ผูเดินเทาท่ีซึ่งเดินอยูขางทาง 

 

 

 

 

 

    

เหตผุล 

 

 

 

 

เหตผุล 

 

 

 

 

บุคคลท่ีกําลังขามถนนท่ีทางขาม 

 

 

 

 

 

 

    

เหตผุล 

 

 

 

 

เหตผุล 
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บทที่ 4  “ฉันควรจะทําและพูดอยางไร” 

 

 

 

 

 

 นักเรียนมีความรับผิดชอบตอความปลอดภัยของตนเองในการใชรถใชถนน  

จุดประสงคการเรียนรู 

 

  1.  สามารถอธิบายพฤติกรรมของนักเรียนท่ีอาจจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยของบุคคลอื่นได  

จุดประสงคนําทาง 

 2.  ระบุสถานการณทีเ่ปนอุปสรรคตอการขามถนนได  

  3.  ระบุวิธีการแกไขปญหาเมื่อเผชิญกับสถานการณท่ีไมปลอดภัยได  

 

  1.  ทําสําเนา ใบงาน 4 :  รูจักคิด โดยทําเปนบัตรคําสําหรับนักเรียนแตละกลุม กลุมละ 4 คน 

การเตรียมการสอน 

 

  1.  การขอความชวยเหลือจากผูใหญเปนอีกวิธีหน่ึงท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับนักเรียนในการขามถนนอยาง

ปลอดภัย  แตในบางคร้ังนักเรียนจะตองรูจักรับผิดชอบตอความปลอดภัยของตนเองดวยการเลือกปฏิบัติตนอยางถูกตอง

และเหมาะสม 

สาระสําคัญของการสอน 

 2.  ในกรณีทีน่กัเรียนไมสามารถปฏิบตัตินไดตามท่ีไดรบัการฝกมาในการใชรถใชถนนดวยตนเองเปนคร้ังแรก  

ครูผูสอนควรกระตุนและใหกําลังแกนักเรียนในการพยายามหาวิธีการอ่ืน ๆ มาใช 

 

 1.  ใหนักเรียนเลาถึงส่ิงท่ีนักเรียนไดทําไปแลว  ท้ังๆ ท่ีไมอยากทําแตขัดเพ่ือนไมได  ใหนักเรียนบอกความรูสึกของ

ตนเองในขณะน้ัน พรอมเหตผุล  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.  พูดคุยเกี่ยวกับความรูสึกของนักเรียนเมื่อตองทําในส่ิงท่ีไมปลอดภัยเพราะเพ่ือขอใหทํา  เขียนความรูสึกของ

นักเรียนลงบนกระดานดาํ 

3.  ใหนักเรียนเสนอแนะวิธีการตาง ๆ   ท่ีอาจจะนําไปใชเมื่อถูกขอใหทําในส่ิงท่ีคิดวาเปนอันตรายเขียน

ขอเสนอแนะของนักเรียนบนประดานดําเนนใหนักเรียนเขาใจวาวิธีการแตละวิธีอาจมีประสิทธิภาพแตกตางกันไปตามแต

ละสถานการณ  นักเรียนอาจมีวิธีการท่ีหลากหลาย   เพ่ือใหตนเองปลอดภัย และ “ถาวิธีการแรกไมไดผล  นักเรียนจะทํา

อยางไร” 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. เมื่อเด็กอยูรวมกับเพ่ือน ๆ เด็กจะมีความระมัดระวังในการใชถนนนอยลงกวาเมื่ออยูตามลําพัง  ซึ่งเด็ก

มักจะขามถนนตามอยางเพ่ือนกลุมใหญ  

2. เด็กอาจไดรับแรงกดดันจากเพ่ือน ๆ ใหทําในส่ิงท่ีอาจเปนอันตรายตอตนเอง  เด็กจึงควรไดรับการฝกฝนใหมี

ความสามารถในการรับมือกับสถานการณเชนนี้   เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบตอความปลอดภัยของตนเองให

มากขึ้น 
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 4.  เลือกอานบทความจากบัตรคําท่ีครูผูสอนแจกใหพรอมท้ังตอบคําถาม  “หากนักเรียนทําส่ิงน้ี  จะเกิดอะไรขึ้น”  

“นักเรียนจะรูสึกอยางไร”  “นักเรียนจะพูดอยางไร” และ “นักเรียนจะทําอยางไร” 

 5.  เขียนคําตอบของนักเรียนและแลกเปล่ียนขอคิดเห็นเกี่ยวกับคําตอบน้ัน ๆ วาจะใชไดผลมากนอยเพียงใด  

 6.  พูดคุยกับนักเรียนวาควรทําอยางไรหากวิธีการท่ีนักเรียนเสนอไมไดผล  ควรใหนักเรียนชวยกันคิดจนไดวิธีการ

ท่ีดีท่ีสุด 

 7.  แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ 4 คน ใหนักเรียนชวยกันอานบทความ  แลกเปล่ียนขอคิดเห็นและคิด

วิธีการแกปญหา  

 8.  แลกเปล่ียนขอคิดเห็นในชั้นเรียนเกี่ยวกับวิธีการแกปญหาของแตละกลุม  พรอมท้ังพิจารณาความเปนไปได  
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ใบงาน 4 รูจักคิด 

 

ชื่อ ......................................................................... นามสกลุ ....................................................................  

เลขท่ี .................................................... ชั้น ..............................................................................................  

 

คําชี้แจง

 1.  นักเรียนกําลังเดินกลับจากโรงเรียน  นักเรียนมองเห็นเพ่ือนกลุมหน่ึงยืนอยูหนารานขายขนมซึ่งอยูริมถนนฝงตรงขาม

ท่ีมีการจราจรคับคั่ง และมีทางมาลายอยูเลยรานขายขนมไปเล็กนอย  เพ่ือตะโกนเรียกนักเรียนใหขามถนนไปหาพวกเขา 

“เร็วๆ เขา พวกเรากําลังจะไปกินไอศกรีม” 

   ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ี แลวตอบคําถาม 

 หากนักเรียนหากนักเรียนทําตามท่ีเพ่ือนบอกจะเกดิอะไรขึ้น  ............................ ............................ ............. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 นักเรียนจะพูดกับเพ่ือนอยางไร ...............................................................................................................  

 นักเรียนจะทําอยางไร ..............................................................................................................................  

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

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

2.  นักเรียนกําลังเลนฟุตบอล กับพ่ีชายในสวนหยอมริมถนน นักเรียนเตะลูกบอลอยางแรงจนลูกบอลกระเดน็ออกไป

กลางถนน พ่ีชายบอกใหนกัเรียนวิง่ไปเกบ็ลูกบอล   “เร็วๆ เขา ไปเก็บลูกบอลมาจะไดเลนตอ” 

 หากนักเรียนทําตามท่ีพ่ีชายบอกจะเกิดอะไรขึ้น ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 นักเรียนจะพูดกับพ่ีอยางไร ...................................................... ..................................................................  

 นักเรียนจะทําอยางไร ..............................................................................................................................  

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

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

3.  นักเรียนกับเพ่ือนอีกสองคนกําลังเดินไปรานคา  เมื่อมาถึงทางมาลาย ไมมีรถคันไหนหยุดใหนักเรียนขามถนนเลย 

เพ่ือนคนน่ึงบอกวา “เร็วๆ เขา วิ่งขามถนนกันเถอะ” 

 หากนักเรียนทําตามท่ีเพ่ือนบอกจะเกิดอะไรขึ้น  ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 นักเรียนจะพูดกับเพ่ือนอยางไร .................................................................................. ................................  

 นักเรียนจะทําอยางไร ..............................................................................................................................  

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

     ...................................................................................... ..................................................................................  
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

 

ประเด็นความปลอดภัย

 

   

1. เด็กในชวงอายุ 8 ถึง 9 ป จะแยกไมออกวาบริเวณใดเปนบริเวณที่สามารถขามถนนไดอยางปลอดภัย พวกเขามัก

คิดเอาวาบริเวณท่ีปลอดภัยคือบริเวณใดก็ตามท่ีไมมีรถยนตวิ่งมาใกล และเมื่อไดตัดสินใจวาจะขามถนน

ตรงไหนแลว ก็มักจะไมมีการทบทวนการตัดสินใจซ้ําอีกคร้ัง 

2. เด็กท่ีอายุต่ํากวา 10 ป อาจจะยังไมมีการพัฒนาทักษะและความสามารถทางรางกายท่ีจําเปนในการใชรถใช

ถนนไดอยางปลอดภัย  หรือไมปลอดภัยสําหรับการขามถนน พวกเขามักจะคิดวาบริเวณท่ีสามารถขามถนนได

อยางปลอดภัย  

3. เด็กในวัยน้ียังไมสามารถตัดสินใจไดวาบริเวณใดเปนบริเวณท่ีปลอดภัย หรือไมปลอดภัยสําหรับการขามถนน 

พวกเขามักจะคิดวาบริเวณท่ีสามารถขามถนนไดอยางปลอดภัย คือบริเวณใดก็ตามท่ีไมมีรถยนตวิ่งมาใกล และ

เมื่อไดตัดสินใจวาจะขามถนนตรงจุดใดก็มักจะขามตรงจุดน้ัน แมสภาพการจราจรจะเปล่ียนแปลงอยาง

กะทันหันกต็าม 

4. เคร่ืองอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทาชวยลดความเส่ียงใหแกเด็กขณะขามถนนได ดังน้ันส่ิงท่ีสําคัญและ

จําเปนอยางยิ่งท่ีเด็กตองขามถนนตรงทางขามท่ีมีเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยเสมอ 

5. อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นกับเด็กท่ีใชทางเทามักเกิดขึ้นในเขตเมือง บริเวณถนนใกลท่ีพักอาศัยท่ีเด็กคุนเคย อุบัติเหตุ

ดังกลาวน้ีมักเกิดบริเวณจุดกึ่งกลางของถนนที่เด็กไมสามารถมองเห็นการจราจรไดอยางชัดเจนเพราะมีรถยนต

จอดอยูหรือมีพุมไมบัง 

6. เด็กในวัยน้ีไมสามารถบอกไดวายานพาหนะท่ีวิ่งมาน้ันมีความเร็วระดับใด และไมสามารถประมาณไดวาตนเอง

มีเวลาขามถนนมากนอยเทาใด บางคนอาจใหรถท่ีวิ่งชาผานเลยไปแลวจึงขาม หรืออาจจะขามตัดหนารถท่ีวิ่ง

ตรงมาดวยความเร็วสูง 

7. ผูเดินเทาจํานวนมากตองเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทองถนน อันเน่ืองมาจากการท่ีผูขับขี่มองไม

เห็นผูเดินเทาจนกระท่ังสายเกินกวาจะแกไขสถานการณไดทัน เด็กในวัยเรียนเปนผูเดินเทาอีกกลุมหน่ึงท่ีมีโอกาส

เส่ียงตอเหตุการณดังกลาว 

8. สภาพอากาศและแสงสวางท่ีเปล่ียนแปลงไปในแตละชวงเวลา เชน ชวงเวลาท่ีฝนตกหนัก ชวงท่ีแสงแดดจา ชวง

ใกลค่ํา หรือชวงกลางคืน ทําใหการขามถนนมีความเส่ียงมากขึ้น 

9. เด็กควรสวมใสเส้ือผาสีสวาง ติดวัสดุสะทอนแสงบนกระเปานักเรียน และขามถนนบริเวณทางขามท่ีมีเคร่ือง

อํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทาเพราะจะชวยลดความเส่ียงตอการถูกรถชนได 

10. ผูเดินเทาจํานวนมากตองเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทองถนน อันเน่ืองมาจากการท่ีผูขับขี่มองไม

เห็นผูเดินเทาจนกระท่ังสายเกินกวาจะแกไขสถานการณไดทัน เด็กในวัยเรียนเปนผูเดินเทาอีกกลุมหน่ึงท่ีมีโอกาส

เส่ียงตอเหตุการณดังกลาว 

11. ในฐานะท่ีทานเปนผูขับขี่ยานพาหนะทานทราบดีวาสภาพอากาศและแสงสวางบางชวงเวลา เชนชวงท่ีฝนตก

หนัก หมอกลงจัด ชวงท่ีแสงแดดจา และชวงกลางคืน จะสงผลตอทัศนวิสัยของทานขณะขับรถอยางไร ซึ่งส่ิง

เหลานน้ียังเพ่ิมความเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุของผูเดินเทาเมื่อขามถนนอีกดวย 
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12. นักเรียนในวัยน้ีมักจะมีพฤติกรรมเพ่ือความปลอดภัยที่ไมสม่ําเสมอ แตนักเรียนสามารถพัฒนาพฤติกรรมที่

รับผิดชอบเพ่ือความปลอดภัยหากมีการสอนและย้ําเตือนบอยๆ ซึ่งจะกระตุนใหเด็กรูจักรับผิดชอบตอการกระทํา

ของตนท่ีอาจจะสงผลตอความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืนได 

13. บอยคร้ังท่ีเด็กตองตกอยูในสถานการณท่ีตองตัดสินใจเลือกระหวางความปลอดภัยของตนเองกับพฤติกรรมที่

บุคคลท่ัวไปปฎิบัติ ซึ่งอาจเปนส่ิงท่ีตัดสินไดยากสําหรับเขา เมื่อถูกเพ่ือนคะยั้นคะยอใหทําอะไรท่ีเส่ียงอันตราย 

หรือมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 

14. บางคร้ังการขอความชวยเหลือจากผูใหญถือวาเปนการกระทําท่ีเหมาะสมท่ีสุด แตเขาก็ควรท่ีจะสามารถปฎิบัติ

ตนอยางถูกตองเหมาะสม รับผิดชอบตอความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืนใด 
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บทที่ 1 “สถานการณที่วุนวาย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักเรียนสามารถประเมินสถานท่ีท่ีจะขามถนนเพ่ือความปลอดภัยของตนเองได  

จุดประสงคการเรียนรู 

 

1. ระบุกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับผูเดินเทาได 

จุดประสงคนําทาง 

2. สามารถจําแนกการขามถนนท่ีปลอดภัยและไมปลอดภัยได 

3. ระบุปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจขามถนนได 

4. สามารถขามถนโดยใชขั้นตอนท่ีถูกตองในบริเวณท่ียากตอการขามภายใตการดูแลของผูใหญ 

 

1. เลือกสถานท่ีใกลเคียง เพ่ือพานักเรียนออกไปเดินสํารวจ โดยเฉพาะบริเวณท่ีขามไดยากและคอนขางอันตราย 

เชนบริเวณใกลทางโคง บริเวณท่ีมีรถจอดทางแยกท่ีการจราจรคับคั่ง และบริเวณทางขามท่ีปลอดภัย เชน บริเวณ

ท่ีมีการจราจรไมคับคั่ง บริเวณท่ีมีสะพานลอย เปนตน 

การเตรียมการสอน 

2. ศึกษาประเด็นความปลอดภัยเพ่ิมเติม 

 การขามถนนท่ีไมมีสะพานลอย  

 การขามถนนโดยใชสะพานลอยทางมาลาย 

3. เตรียมกลองถายรูปหรือกลองถายวิดีทัศนเพ่ือใหผูชวยครูผูสอนบันทึกภาพถาเปนไปได 

4. อธิบายใหผูชวยสอนทราบเกี่ยวกับขั้นตอน หยุด มอง ฟง คดิ 

5. ทําสําเนา ใบงาน 1 : การขามถนน  และ ใบกิจกรรมที่บาน 1 : ทางขามที่ยากและอันตราย  สําหรับ

นักเรียนทุกคน 

6. แจกกระดาษ A4 ใหกบันักเรียนอีกคนละ 2 แผน 

 

1. สถานท่ีบางแหงไมสมควรใชเปนท่ีขามถนนนักเรียนจึงควรเลือกใชทางขามสําหรับผูเดินเทา หรือเปนทางขามท่ีมี

เคร่ืองอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทาเสมอ 

สาระสําคัญของการสอน 

2. ขั้นตอน หยุด มอง ฟง คดิ มีดังน้ี 

1)  จับมือผูใหญไว (สําหรับเด็กเล็ก) 

ประเด็นความปลอดภัย   

เด็กในชวงอายุ 8 ถึง 9 ป จะแยกไมออกวาบริเวณใดเปนบริ เวณที่สามารถขามถนนไดอยางปลอดภัย พวกเขามักคิด

เอาวาบริเวณท่ีปลอดภัยคือบริเวณใดก็ตามท่ีไมมีรถยนตวิ่งมาใกล และเมื่อไดตัดสินใจวาจะขามถนนตรงไหนแลว ก็

มักจะไมมีการทบทวนการตัดสินใจซ้ําอีกคร้ัง 
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2) เลือกบริเวณท่ีปลอดภัยเพ่ือจะขาม โดยเปนบริเวณท่ีนกัเรียนสามารถมองเห็นการจราจรไดชดัเจนทุก

ทิศทาง และเปนบริเวณท่ีคนขบัรถสามารถมองเห็นนักเรียนไดเชนกนั 

3) “หยุด” ยนืบนทางเทาโดยหางจากขอบถนนหรือไหลทาง (กรณีไมมีทางเทา)ประมาณ 1 กาว  

4) “มอง”ไปใหทัว่ทุกทิศทาง เพ่ือใหเห็นสภาพการจราจร 

5) “ฟง”ใหทัว่ทิศทาง เพ่ือรับรูสภาพการจราจร 

6) “คิด”ถงึความปลอดภัยในการขามถนนขามถนนเมือ่ถนนวาง หรือเมือ่ยานพาหนะหยดุสนิท 

7) “เดิน”ขามถนนเปนเสนตรง คอยมาองและฟงเสียงรถขณะเดินขามถนนดวย 

 

1. ถามนักเรียนถึงส่ิงท่ีทําใหการขามถนนเปนไปอยางลําบาก เขียนขอคิดเห็นของนักเรียนบนกระดานดํา 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

2. ใหนักเรียนอภิปรายขอคิดเห็นเหลาน้ันทีละขอเพ่ือใหเขาใจถึงปญหาอยางชัดเจน และเสนอวิธีการแกไขปญหา 

หรือวิธีการท่ีจะรับมือกับสถานการณเหลาน้ันทีละขอเพ่ือใหเขาใจถึงปญหาอยางชัดเจน และเสนอวิธีการแกไข

ปญหา หรือวิธีการท่ีจะรับมือกับสถานการณเหลาน้ัน แลวเขียนลงบนกระดานดํา 

3. ใหนกัเรียนอภิปรายขัน้ตอนการขามถนน หยุด มอง ฟง คดิ  ใหความสนใจกบัการสังเกตสภาพการจราจรเปน

พิเศษ และเชื่อมโยงขั้นตอนการขามถนนเขากับปญหาท่ีไดอภิปรายไว 

 

1. นํานักเรียนออกเดินสํารวจเพ่ือเรียนรูสถานการณและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการขามถนน หยุดเปนระยะๆ เพ่ือถาม

นักเรียนวาบริเวณน้ันๆ เหมาะท่ีจะขามถนนหรือไม เพราะเหตุใด 

กจิกรรมการสาํรวจ 

2. ชี้ใหนักเรียนสังเกตส่ิงท่ีพวกเขาอาจมองขามหรือไมไดสนใจ เชน รถท่ีจอดอยูขางทาง แนวไมท่ีบดบังการมองเห็น

จากถนนเขามาและจากทางเทาออกไปใหนักเรียนไดอภิปรายเกี่ยวกับส่ิงเหลาน้ี และประเมินวาตนเองควรจะ

ปฏิบัติตนอยางไร รวมท้ังวิธีการแกไขปญหาท่ีเหมาะสม เชนการหาท่ีขามถนนท่ีปลอดภัยกวาหรือขามถนนเมื่อมี

ผูใหญดูแล 

3. เลือกบริเวณภายในระยะ 100 เมตร จากทางขาม ถามนักเรียนวาพวกเขาจะขามถนนตรงน้ีหรือไมถาขามเพราะ

เหตุใด และไมขามเพราะเหตุใด อธิบายใหนักเรียนเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการขามถนนตรงทางขามท่ี

กําหนดวา ตามกฎหมายแลวไมอนุญาตใหผูเดินเทาขามถนนตรงจุดใดๆ ก็ตามท่ีอยูภายในระยะ 100 เมตรจาก

ทางขามท้ัง 2 ดาน 

4. เลือกบริเวณท่ีมีสัญญาณไฟคนขาม สังเกตจังหวะการเปล่ียนของสัญญาณไฟคนขาม สังเกตจังหวะการเปล่ียน

ของสัญญาณไฟ แลวใหนักเรียนบอกวาควรขามถนนเมื่อใดจึงจะปลอดภัยและเมื่อใดไมปลอดภัย อธิบาย

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับผูเดินเทาและสัญญาณไฟคนขาม อธิบายใหนักเรียนเขาใจวาผูขับขี่คาดวาผูเดินเทาจะ

ขามถนนตรงทางขามและตัวผูขับขี่เองก็ควรชะลอความเร็วหรือหยุดรถเพ่ือใหคนขามตรงบริเวณดังกลาว 

อยางไรก็ตามนักเรียนจําเปนตองระมัดระวังตนเองตลอดเวลา และใชขั้นตอน หยุด มอง ฟง คดิ  ทุกคร้ังท่ีจะ

ขามถนน 

5. ใหนักเรียนฝกขามถนนในบริเวณท่ีเหมาะสมท้ังบริเวณท่ีมีและไมมีสัญญาณไฟคนขาม โดยแบงนักเรียนออกเปน

กลุมเล็กๆ โดยเลือกนักเรียนออกมา 1 กลุม เพ่ือสาธิตการเดินขามถนนกับผูใหญอยางถูกวิธีกอน โดยครูผูสอน

ควรอธิบายถึงวิธีการเดินขามถนนโดยเฉพาะอยางยิ่งการกวาดสายตาดูการจราจรในขณะท่ีขามถนน ถายรูป
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หรือบันทึกวิดีทัศนไวและใหนักเรียนท่ีรอขามถนนอยูสังเกตพฤติกรรมการขามถนนและเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับ

การขาถนนของเพ่ือนแตละกลุม 
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ใบงาน 1 การขามถนน 

 

ชื่อ..............................................................................นามสกุล..........................................................................  

เลขท่ี................................................................ชั้น.............................................................................................  

 

คําชี้แจง

 

 1.ใหนักเรียนวาดภาพเดินขามถนนตรงจุดท่ียากและอันตรายตอการขาม แลวระบายสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.เขียนบรรยายส่ิงท่ีผูเดินเทาตองมองดู ฟงเสียง คิดถึง และปฏิบัติ เพ่ือการขามถนนอยางปลอดภัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



45 
 

ใบกิจกรรมที่บาน 1 ทางขามที่ยากและอันตราย 

 

เด็กไดเรียนรูการจดจําสถานการณการขามถนนตางๆ ท่ีปลอดภัยและไมปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทานควรท่ีจะเปนตวัอยางท่ีดีในการขามถนนเพราะเด็กจะรับรู ไดเสมอวาผูใหญกําลังทําอะไรอยู ผูใหญท่ีพาเด็ก

ขามถนนในบริเวณท่ีไมปลอดภัย ไมใชเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทา และไมเชื่อฟงหรือป ฏิบัติ

ตามปายหรือสัญญาณจราจรตางๆคือผูท่ีกําลังสอนใหเด็กทําตามพฤติกรรมท่ีไมปลอดภัยซึ่งอาจเกิดผลเสียแก

เด็ก คือ ทําใหไดรับบาดเจ็บ หรืออาจถึงแกชีวิต 

ทานจะชวยไดอยางไร 

2. ทานตองใชเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทาทุกคร้ังท่ีเปนไปได ถึงแมว าตองเดินไกลกวาเดิม ถาม

เด็กดวยวาเหตุใดบริเวณน้ีจึงเปนบริเวณท่ีดีท่ีสุดในการขามถนน ในกรณีท่ีเปนบริเวณท่ีมีปายอนุญาตใหคนขาม 

หรือมสัีญญาณไฟคนขามทานควรสอนเดก็ใหหยดุรอ และมองดยูานพาหนะจนแนใจวายานพาหนะเหลาน้ันได

จอดสนิทแลว และผูขับขี่ก็มองเห็นผูท่ีกําลังจะขามถนน ท่ีสําคัญคือเด็กจะตองมองดูการจราจรทุกทิศท างใน

ขณะท่ีขามถนนดวย 

3. กรณีทีไ่มมเีร่ืองอํานวยความปลอดภัยตางๆ ทานควรเลือกบริเวณท่ีทานสามารถมองเห็นยานพาหนะบนทอง

ถนน และผูขับขี่ก็สามารถมองเห็นทานไดซึ่งทานควรพูดคุยเร่ืองเหลาน้ีกับเด็กดวย 

4. เมื่อทานเดินทางไปกับเด็ก ควรใหโอกาสเขาไดแสดงความรับผิดชอบมากขึ้น โดยใหเขาเปนผูเลือกบริเวณท่ี

ปลอดภัยสําหรับขามถนน กลาวชมเชยเมื่อเด็กสามารถประพฤติและป ฏิบัติตนไดอยางปลอดภัยและมีความ

รับผิดชอบ 

 

1. อานและพูดคุยเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลลง   ใบกิจกรรมที่บาน 1  รวมท้ังสถานท่ีใกลบานท่ีเหมาะสมสําหรับ

กจิกรรมน้ี 

สิ่งที่ตองปฏิบัติ 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. เด็กท่ีอายุต่ํากวา 10 ป อาจจะยังไมมีการพัฒนาทักษะและความสามารถทางรางกายท่ีจําเปนในการใชรถ

ใชถนนไดอยางปลอดภัย  หรือไมปลอดภัยสําหรับการขามถนน พวกเขามักจะคิดวาบริเวณท่ีสามารถขาม

ถนนไดอยางปลอดภัย  

2. เด็กในวัยน้ียังไมสามารถตัดสินใจไดวาบริเวณใดเปนบริเวณท่ีปลอดภัย หรือไมปลอดภัยสําหรับการขาม

ถนน พวกเขามักจะคิดวาบริเวณท่ีสามารถขามถนนไดอยางปลอดภัย คือบริเวณใดก็ตามที่ไมมีรถยนตวิ่งมา

ใกล และเมื่อไดตัดสินใจวาจะขามถนนตรงจุดใดก็มักจะขามตรงจุดน้ัน แมสภาพการจราจรจะเปล่ียนแปลง

อยางกะทันหันก็ตาม 

3. เคร่ืองอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทาชวยลดความเส่ียงใหแกเด็กขณะขามถนนได ดังน้ันส่ิงท่ีสําคัญ

และจําเปนอยางยิ่งท่ีเด็กตองขามถนนตรงทางขามท่ีมีเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยเสมอ 
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2. ติด ใบกิจกรรมที่บาน 1 กับแผนรองเขียนเพ่ือชวยใหเขียนไดสะดวก อยาลืมนําดินสอ และยางลบติดตัวไปดวย 

และตองแนใจวาเด็กยืนอยูบนทางเทาอยางปลอดภัยขณะวาดภาพ สวนท่ีตองเขียนรายละเอียดสามารถนํา

กลับมาทําท่ีบานได 

3. พูดคุยเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีเลือก และสภาพของถนนบริเวณน้ัน เชน บริเวณมีรถจอดอยูมากจนทําใหมอง

ยานพาหนะท่ีวิ่งไปวิ่งมาไมชัดเจนหรือไมบริเวณน้ันมีจราจรคับคั่งหรือมีทางแยกหรือไม มีเคร่ืองอํานวยความ

ปลอดภัยสําหรับผูเดนิเทาหรือไม มถีนนท่ีเปนทางโคงหรือหักมมุหรือไม ใหดเูคร่ืองหมายหรือปายจราจรตางๆ 

บนถนน และสนับสนุนใหเดก็วาดภาพบริเวณน้ันตามความพอใจ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรม : การสังเกตสถานท่ีขามถนนท่ีปลอดภัย 

  และไมปลอดภัย  

เวลาที่ใช : 1 ชั่วโมง โดยประมาณ 

วัสดุที่ใช : ใบกจิกรรมท่ีบาน 1  

  แผนรองเขียนและดินสอ 
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ใบกิจกรรมที่บาน 1 ทางขามที่ยากและอันตราย 

 

ชื่อ...........................................................................นามสกุล......................................................................  

เลขท่ี..........................................................ชั้น..........................................................................................  

วันท่ีสง........................................................................................................................................................  

 

คําชี้แจง

 

   ขอใหพอ แม หรือผูปกครองชวยดูแลนักเรียนในการทํากิจกรรมตอไปน้ี 

1. ใหนกัเรียนวาดภาพบริเวณท่ีขามถนนไดยาก (เลือกบริเวณใกลบาน) รวมถงึเคร่ืองหมายจราจรทาง

แยก รถท่ีจอด และทางเทา เปนตน ลงในกรอบดานลางน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. บริเวณดังกลาวกลายเปนบริเวณขามถนท่ียากและอันตรายเมื่อใด 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................   
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3. ใหนกัเรียนวาดภาพบริเวณท่ีปลอดภัยในการขามถนน (เลือกบริเวณใกลบาน) รวมถึงเครื่องหมาย

จราจรทางแยกรถท่ีจอด  และทางเทา เปนตน ลงในกรอบดานลางน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เหตุใดนักเรียนจึงคิดวาบริเวณน้ีเปนบริเวณท่ีสามารถขามถนนไดอยางปลอดภัย 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................  
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บทที่ 2  “เรามีเวลาหรือไม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการตัดสินใจไดอยางถูกตองวาควรขามถนนเมื่อใด  

จุดประสงคการเรียนรู 

 

 สามารถคาดคะเนเวลากับระยะทางท่ีจําเปนและเหมาะสมสําหรับขามถนนได  

จุดประสงคนําทาง 

 

จัดเตรียมไมเมตร หรือตลับเมตร ชอลก หมวก นาฬิกาจับเวลา หรือนาฬิกาขอมือท่ีมีเข็มวินาที (กลุมละ 1 

เรือน) แผนรองเขียน กระดาษ และดินสอสําหรับแตละกลุม 

การเตรียมการสอน 

1. ทําสําเนา ใบงาน 2 : เวลาที่ใชในการขามถนน สําหรับนักเรียนทุกคน 

2. กําหนดสถานท่ีสําหรับฝกขามถนนท่ีใกลสถานศึกษา 

3. อธิบายใหผูชวยสอนเขาใจจุดประสงคในการทํากิจกรรม 

4. ศึกษาประเด็นความปลอดภัยเพ่ิมเติม 

 การขามถนนท่ีไมมีสะพานลอย 

 

1. นักเรียนจําเปนตองฝกการนับชวงเวลาโดยใชนาฬิกาจับเวลาหรือนาฬิกาขอมือ ฝกการใชจังหวะปรบมือเพ่ือ

คํานวณเวลาขามถนนและความเร็วของยานพาหนะ 

สาระสําคัญของการสอน 

2. เนนใหนักเรียนเห็นวา ความเร็วของยานพาหนะมีผลตอระยะหางระหวางรถกับผูขามมากเทาใด ตัวผูขามก็จะ

ปลอดภั ยมากเทาน้ัน ฝกใหนกัเรียนไดสังเกตและเรียนรูเร่ืองความเร็วของยานพาหนะบนถนนจริงจากการ

เปรียบเทียบ โดยถามนักเรียนวา  “จะทราบไดอยางไรวา รถคันน้ีขับเร็วหรือชากวารถอีกคันหน่ึง “ 

3. สถานศึกษาท่ีอยูในชนบท อาจจะขอความรวมมือจากผูปกครองชวยขับรถสาธิตใหนักเรียนดูท่ีหนาสถานศึกษา 

4. ทบทวนขัน้ตอนการขามถนน หยุด มอง ฟง คดิ (กรุณาดูรายละเอียดใน ใบความรู 1)  

5. บทเรียนน้ีจาํเปนตองแบงการสอนออกเปน 2 วนั (วันละ 2 คาบ) 

 

 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นกับเด็กท่ีใชทางเทามักเกิดขึ้นในเขตเมือง บริเวณถนนใกลท่ีพักอาศัยท่ีเด็กคุนเคย อุบัติเหตุ

ดังกลาวน้ีมักเกิดบริเวณจุดกึ่งกลางของถนนที่เด็กไมสามารถมองเห็นการจราจรไดอยางชัดเจนเพราะมี

รถยนตจอดอยูหรือมีพุมไมบัง 

2. เด็กในวัยน้ีไมสามารถบอกไดวายานพาหนะท่ีวิ่งมาน้ันมีความเร็วระดับใด และไมสามารถประมาณไดวา

ตนเองมีเวลาขามถนนมากนอยเทาใด บางคนอาจใหรถท่ีวิ่งชาผานเลยไปแลวจึงขาม หรืออาจจะขามตัด

หนารถท่ีวิ่งตรงมาดวยความเร็วสูง 
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1.    ในสนามภายในสถานศกึษา แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4 คน ใหแตละกลุมขีดเสนสมมติใหเปนถนนกวาง

ประมาณ 6 เมตร (ซึ่งเปนระยะหางโดยเฉล่ียของถนนแบบ 2 ชองทางเดนิรถในชนบท) วาดรูปส่ีเหล่ียมท่ีขอบ

ถนนท้ังสองฝงโดยสมมติใหเปนทางเทาเพ่ือกําหนดเปนจุดขามถนน 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

2.    ใหสมาชิกในกลุมผลัดกันเดินขามถนน โดยใหนักเรียนท่ีรอขามอีกคนหน่ึงคอยจับเวลา คร้ังแรกจับเวลาโดยใช

จงัหวะปรบมอื หลังจากน้ันใชนาฬิกาจบัเวลา จดบันทึกเวลาท่ีนกัเรียนใชในการขามถนน 

3.    ใหนักเรียนแตละคนขามถนนอยางนอย 2 คร้ังและบันทึกเวลาท่ีใชในการขามถนนเพ่ือเปรียบเทียบ 

4.    คอยกํากับใหนักเรียนใชขั้นตอน หยุด มอง ฟง คดิ  ในการขามถนนทุกคร้ัง และหามวิ่งขามถนน 

5.    ในหองเรียน อภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีไดฝกปฏิบัติ ใหนักเรียนบันทึกเวลาท่ีตนเองใชมากท่ีสุดในการขามถนน

ลงใน ใบงาน 2 : เวลาที่ใชในการขามถนน  ตอนท่ี 1 อธิบายใหนักเรียนเขาใจวา เหตุใดการใชเวลาขามถนน

มากท่ีสุดจึงปลอดภัยกวาการใชเวลานอยท่ีสุด 
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ใบงาน 2  เวลาที่ใชในการขามถนน 

 

ชื่อ...........................................................................นามสกุล......................................................................  

เลขท่ี..........................................................ชั้น............................................................................................  

 

คําชี้แจง

 

   ใหนักเรียนเติมขอมูลลงในชองวางและตอบคําถามตอไปน้ี 

ตอนที่ 1 : บันทึกเวลาท่ีใชในการขามถนน 

 

 

  

 

  

 ตอนที่ 2 : การฝกจับเวลาท่ียานพาหนะเคล่ือนท่ีจากจุดท่ีกําหนดไปยังจุดขามถนน 

• สถานท่ีนักเรียนฝกจับเวลาคือ 

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

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

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

 

• นักเรียนคิดวา นักเรียนสามารถขามถนนตรงบริเวณน้ีไดอยางปลอดภัยหรือไม เหตุใดจึงปลอดภัย  และ

เหตุใดจึงไมปลอดภัย 

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

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

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

 

• ส่ิงท่ีนักเรียนจะตองคํานึงถึงระหวางท่ียืนรอเพ่ือขามถนนคืออะไร 

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

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

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

 

• เหตุใดระยะเวลาท่ีนักเรียนขามถนนจึงแตกตางกันในแตละคร้ัง 

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

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

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

 

 

ฉันใชเวลาในการขามถนนตามจงัหวะปรบมอื.........................................................คร้ัง  

ฉันใชเวลาในการขามถนนเปนเวลา..................................นาที...............................วนิาที  
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บทที่ 3 “สภาพอากาศในแตละวัน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ใหนักเรียนทราบวา สภาพอากาศและแสงสวางในแตละชวงเวลา มีผลกระทบตอความปลอดภัยของผูเดินเทา และ

ผูเดินเทาสามารถปองกันตนเองจากอันตรายไดอยางไร 

จุดประสงคการเรียนรู 

 

1. ระบุปจจัยท่ีมีผลตอการมองเห็นผูเดินเทาในสภาพอากาศและแสงสวางท่ีไมดี 

จุดประสงคนําทาง 

2. ระบุและบันทึกส่ิงท่ีผูเดินเทาตองปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยภายใตสภาพการณดังกลาว 

 

1. เตรียมกระดาษชารตแข็ง 

การเตรียมการสอน 

2. ทําสําเนา ใบงาน 3 : เสื้อผาที่เหมาะสําหรับผูเดินเทา   ใบกิจกรรมที่บาน 2 : การมองเห็นของผูขับขี่   

และ ใบความรู 1 สําหรับนักเรียนทุกคน 

3. ศึกษาประเด็นความปลอดภัยเพ่ิมเติม 

 การขามถนนบริเวณทางขามท่ีมีเกาะกลางถนน 

 

1.   สนับสนุนใหนักเรียนใชขั้นตอน หยุด มอง ฟง คิด เมื่อจะขามถนน และไมควรคิดวาผูขับขี่ยานพาหนะจะตอง

มองเห็นคนขามถนนเสมอไป ส่ิงสําคัญคือนักเรียนจะตองทําใหผูขับขี่มองเห็นตนเองไดชัดเจนขึ้นดวยการสวม

เส้ือผาสีสวาง โดยเฉพาะการสวมเส้ือกันฝนท่ีมีสีสันสดใส และมีวัสดุสะทอนแสงติดท่ีกระเปานักเรียน 

สาระสําคัญของการสอน 

2.   นักเรียนตองขามถนนตรงทางขามท่ีมีสัญญาณไฟคนขาม หรือทางขามท่ีมีเกาะกลางถนน ซึ่งเปนท่ีท่ีผูขับขี่

คาดวาผูเดินเทาจะใชเปนท่ีขาม 

 

 

 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. ผูเดินเทาจํานวนมากตองเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทองถนน อันเน่ืองมาจากการท่ีผูขับขี่

มองไมเห็นผูเดินเทาจนกระท่ังสายเกินกวาจะแกไขสถานการณไดทัน เด็กในวัยเรีย นเปนผูเดินเทาอีกกลุม

หน่ึงท่ีมีโอกาสเส่ียงตอเหตุการณดังกลาว 

2. สภาพอากาศและแสงสวางท่ีเปล่ียนแปลงไปในแตละชวงเวลา เชน ชวงเวลาท่ีฝนตกหนัก ชวงท่ีแสงแดดจา 

ชวงใกลค่ํา หรือชวงกลางคืน ทําใหการขามถนนมีความเส่ียงมากขึ้น 

3. เด็กควรสวมใสเส้ือผาสีสวาง ติดวัสดุสะทอนแสงบนกระเปานักเรียน และขามถนนบริเวณทางขามท่ีมีเคร่ือง

อํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทาเพราะจะชวยลดความเส่ียงตอการถูกรถชนได 
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1.   อภิปรายเกี่ยวกับ สภาพอากาศและแสงสวางท่ีมีผลตอการมองเห็นของผูเดินเทาและผูขับขี่ยานพาหนะ 

ชวงเวลาท่ียากตอการมองเห็นผูขับขี่หรือผูเดินเทา บันทึกคําตอบลงบนกระดาษชารตแข็ง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

2.   แจก ใบกิจกรรมที่บาน 2 : การมองเห็นของผูขับขี่   ซึง่เปนกจิกรรมท่ีใหนกัเรียนไดเปรียบเทียบคาํตอบท่ี

นักเรียนคิดไว กับคําตอบท่ีไดจากผูขับขี่ยานพาหนะครูผูสอนตองแนใจวานักเรียนเขาใจงานท่ีมอบหมาย

อยางละเอียด กําหนดวันสงคืน ใบกิจกรรมที่บาน 2 และแจก ใบความรู 1 เพ่ือเปนขอมูลสําหรับผูปกครอง 

3. เปรียบเทียบผลท่ีไดจากการสํารวจกบัท่ีนกัเรียนคดิไว 

4. ใหนักเรียนบันทึกคําตอบของผูขับขี่ยานพาหนะลงบนกระดาษชารตท่ีเหมาะสม เพ่ิมกระดาษชารตแข็งไดตาม

ความจําเปน 

5. พูดคุยกับนักเรียนถึงวิธีการท่ีจะชวยใหผูขับขี่ยานพาหนะมองเห็นผูเดินเทาในสภาพอากาศและทัศนวิสัยท่ีไมดี

ไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเชื่อมโยงกับผลการสํารวจของนักเรียน ใหนักเรียนเขียนคําตอบบนแถบกระดาษสีสดใส 

แลวติดแสดงไวกับกระดาษชารตแข็ง 

6. ใหนกัเรียนทํา ใบงาน 3 : เสื้อผาที่เหมาะสําหรับผูเดินเทา ใหเสร็จ 
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ใบงาน 3  เสื้อผาที่เหมาะสําหรับผูเดินเทา 

 

ชื่อ...........................................................................นามสกุล......................................................................  

  เลขท่ี..........................................................ชั้น............................................................................................  

 

คําชี้แจง

   1.1  เส้ือผาท่ีนักเรียนสวมใสชวยใหนักเรียนมีความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพ่ิมมากขึ้นอยางไร 

   1.  ใหนกัเรียนตอบคาํถามตอไปน้ี 

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

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

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

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

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

 

 1.2  เหตุใดสภาพอากาศบางอยาง หรือแสงสวางบางชวงเวลา  จึงกอใหเกิดความเส่ียงในการใชรถใชถนน 

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

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

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

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

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

 

1.3  นักเรียนจะปฏิบัติอยางไรจึงจะขามถนนไดอยางปลอดภัยในสภาพอากาศ หรือแสงสวางท่ีไมด ี

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................  
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2.ใหนักเรียนออกแบบเส้ือผาท่ีเหมาะสําหรับผูเดินเทาเพ่ือใชสวมใสในวันท่ีฝนตกชวงใกลค่ําหรือชวงกลางคืน  โดยระบุ

วัสดุและสีท่ีเหมาะสม และบอกคุณลักษณะพิเศษของเส้ือผาท่ีออกแบบดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

ใบกิจกรรมที่บาน 2 การมองเห็นของผูขับขี ่

 

 เด็กไดเรียนรูวา สภาพอากาศและแสงสวางมีผลตอการมองเห็นของผูเดินเทาและผูขับขี่ยานพาหนะ โปรดรวม

กจิกรรมการสํารวจ “การมองเห็นของผูขับขี่ยานพาหนะ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทานสามารถชวยลดความเส่ียงจากอุบัติเหตุไดหากทานขับรถดวยความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและแสง

สวางในขณะน้ัน เราไมสามารถบอกไดวาความเร็ว เทาใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด ดังน้ันส่ิงท่ีทานควรพิจารณาคือ 

ทานจะชวยไดอยางไร 

1. ผูขับขี่ท่ีดีจะใชความเร็วท่ีสอดคลองกับสถานการณท่ีเขากําลังประสบอยู เชน เมื่อเห็นรานคาและรถท่ีจอดอยู

หนาราน ใหระลึกไวเสมอวาโอกาสท่ีคนขับรถคันท่ีจอดอยูจะลงจากรถหรือเคล่ือนรถออกมาโดยไมไดมอง

เปนไปไดมาก หรืออาจมีเด็กวิ่งออกมาจากบริเวณท่ีรถจอดอยู ดังน้ันจึงควรลดความเร็วลงและเมื่อขับรถผาน

บริเวณสถานสถานศึกษา หรือบริเวณท่ีมีเด็กวิ่งเลนอยูขางถนน ก็ควรลดความเร็วลงเชนกัน เพราะอาจมี

เหตุการณท่ีไมคาดคิดเกิดขึ้นท่ีทําใหตองหยุดรถอยางกะทันหันได 

2. ผูขับขี่ควรจะลดความเร็วลง เมื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงเน่ืองจากส่ิงเหลาน้ี 

• ความมืด 

• แสงสะทอนจากดวงอาทิตย 

• สภาพอากาศท่ีไมด ี

• ตนไม อาคาร และรถท่ีจอดอยู 

• เนินเขาและทางโคง 

ส่ิงตางๆ เหลาน้ีจะทําใหการมองเห็นของผูขับขี่ไมชัดเจน การลดความเร็วลงทําใหมั่นใจไดวา 

เราจะสามารถหยุดรถไดทันทวงที ควรท้ิงระยะหางจากรถคันอ่ืนใหมากขึ้น และขับขี่ดวย

ความระมัดระวังเปนพิเศษ 

 

 

 

 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. ผูเดินเทาจํานวนมากตองเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทองถนน อันเน่ืองมาจากการท่ีผูขับขี่

มองไมเห็นผูเดินเทาจนกระท่ังสายเกินกวาจะแกไขสถานการณไดทัน เด็กในวัยเรียนเปนผูเดินเทาอีกกลุม

หน่ึงท่ีมีโอกาสเส่ียงตอเหตุการณดังกลาว 

2. ในฐานะท่ีทานเปนผูขับขี่ยานพาหนะทานทราบดีวาสภาพอากาศและแสงสวางบางชวงเวลา เชนชวงท่ีฝน

ตกหนัก หมอกลงจัด ชวงท่ีแสงแดดจา และชวงกลางคืน จะสงผลตอทัศนวิสัยของทานขณะขับรถอยางไร 

ซึ่งส่ิงเหลานน้ียังเพ่ิมความเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุของผูเดินเทาเมื่อขามถนนอีกดวย 
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1. พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับการสํารวจการมองเห็นของผูขับขี่ยานพาหนะ แนะนําใหเด็กสัมภาษณผูขับขี่คนอ่ืนๆ 

สัก 2 คน กลาวถึงสภาพอากาศและแสงสวางในลักษณะใดบางที่ทําใหความสามารถในการมองเห็นขณะขับ

รถลดลง พรอมท้ังอธิบายเหตุผลประกอบ รวมถึงการมองไมเห็นผูเดินเทาอันเน่ืองมาจากสภาพดังกลาวและ

ในฐานะผูขับขี่ทานทําอยางไรเพ่ือใหสามารถขับขี่ยานพาหนะไดอยางปลอดภัยภายใตสภาพอากาศและแสง

สวางท่ีไมดี 

สิ่งที่ตองปฏิบัต ิ

2. พูดคุยถึงวิธีท่ีจะชวยใหเกิดความปลอดภัยมากขึ้นแกผูเดินเทาซึ่งรวมถึงตัวเด็กเองมากขึ้น เมื่อตองเผชิญกับ

สภาพอากาศท่ีไมดี โดยอาจครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ 

•      เลือกสถานท่ีขามถนนท่ีปลอดภัย 

•      ขามถนนตรงทางมาลาย ทางขามท่ีมีสัญญาณไฟคนขาม หรือสะพานลอย ทุกคร้ังในการขามถนน 

•      ใชขั้นตอน หยุด มอง ฟง คดิ เมื่อจะขามถนนทุกคร้ัง และไมควรคิดวาผูขับขี่สามารถมองเห็นเรา

ไดตลอดเวลา 

•       สวมใสเส้ือผา และเส้ือกันฝนสีสวาง และติดวัสดุสะทอนแสงบนกระเปานักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรม : เรียนรูการมองเห็น 

  ของผูขับขี่ยานพาหนะ  

เวลาที่ใช : 20 นาที  โดยประมาณ 

วัสดุที่ใช : ใบกจิกรรมท่ีบาน 2  และดินสอ  

วันที่สงคืน :  
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ใบกิจกรรมที่บาน 2 การมองเห็นของผูขับขี ่

 

ชื่อ...........................................................................นามสกุล................................................................................  

เลขท่ี..........................................................ชั้น.......................................................................................................  

 

คําชี้แจง

      ผูขับรถยนตหรือผูขับขี่รถจักรยานยนต 

    ใหนักเรียนสัมภาษณผูขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนตจํานวน  2 คน และบันทึกขอมูล  

 

     ผูขับขี่คนที่ 1 ชื่อ.................................................นามสกุล...............................................................  

 

1. ในขณะขับขี่ยานพาหนะสภาพอากาศหรือแสงสวางเชนใดท่ีทําใหทานมองเห็นไมชัดเจน 

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

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

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

 

2. ทานปฏิบัติอยางไรเมื่ออยูในสภาพการณดังกลาว 

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

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

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

 

        ผูขับขี่คนที่ 2 ชื่อ.................................................นามสกุล................................................................. ... 

 

1. ในขณะขับขี่ยานพาหนะสภาพอากาศหรือแสงสวางเชนใดท่ีทําใหทานมองเห็นไมชัดเจน 

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

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

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

 

2. ทานปฏิบัติอยางไรเมื่ออยูในสภาพการณดังกลาว 

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

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

................................................................................................................................................................................  
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

ประเด็นความปลอดภัย

 

   

1. เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 10 ป อาจยังไมมีการพัฒนาทักษะการมองไปรอบๆ ตัว และการฟงส่ิงตางๆ ท่ีชวยใหพวกเขา

ปลอดภัยจากการจราจร 

2. เด็กในวัยน้ีสวนใหญยังขาดความสามารถในการเลือกทางขามท่ีปลอดภัย หรือระบุทางขามท่ีอันตรายได เมื่อเด็ก

มองไมเห็นยานพาหนะท่ีวิ่ง ไป-มาบนถนนใกลกับจุดท่ียืนอยู เด็กมักจะคิดวาถนนชวงน้ันปลอดภัยพอท่ีจะขาม

ไดและเมื่อตัดสินใจแลวก็ทําตามน้ันทันที 

3. อุบัติเหตุจากการเดินเทาสวนมากของเด็กจะเกิดขึ้นในบริเวณท่ีเด็กคุนเคย เชน ในละแวกบาน 

4. อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นขณะท่ีเด็กเดินไป-กลับระหวางบานและสถานศึกษา โดยเฉพาะชวงท่ีเดินทางกลับบานหรือ

ระหวางท่ีเลนหลังเลิกเรียน 

5. โดยท่ัวไปแลวเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 10 ป ไมควรเดินทางโดยท่ีไมมีผูใหญคอยดูแล ท้ังน้ีเพราะเด็กยังขาดความรู 

ทักษะ และพฤติกรรมท่ีจะชวยใหตนเองปลอดภัย 

6. ควรระลึกเสมอวา เด็กตองรูวาการเปนผูเดินเทาท่ีปลอดภัยตองทําอยางไรกอนท่ีทานจะตัดสินวาเด็กมี

ความสามารถเพียงพอท่ีจะขี่รถจักรยานจากบานไปรานคาหรือบานเพ่ือนท่ีอยูใกลเคียงหรือไม 

7. ผูเดินเทา 

 ฝนท่ีตกหนักทําใหเสียสมาธิจากการสังเกตส่ิงรอบขางเน่ืองจากมองเห็นไดไมชัดเจนเพราะตองกม

ศีรษะและหร่ีตาเพ่ือไมใหนํ้าฝนเขาตา 

 การพูดคยุหรือหยอกลอกบัเพ่ือนๆ ในระหวางท่ีเดนิ ทําใหไมสนใจการจราจรรอบๆตวัเทาท่ีควร 

 ไมไดตระหนักวาพฤติกรรมของตนเองบางอยางอาจสงผลกระทบตอผูอ่ืนได 

 ไมทราบวาสภาพอากาศท่ีไมดี เชน ฝนท่ีตกหนักจะมีผลตอระยะการหยุดของยานพาหนะ 

 การสวมเส้ือกันฝนสีสันสวางสดใส จะชวยใหผูขับขี่มองเห็นไดดีขึ้น 

 การใชรมสีสันสวางสดใสจะทําใหผูใชดูมีขนาดตัวใหญขึ้น ซึ่งจะชวยใหผูขับขี่มองเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

8. ผูขับขี่ 

 อาจใชความเร็วสูงเกินไปในสภาพอากาศที่ไมดี 

 การทํางานของท่ีปดนํ้าฝนอาจทําใหมองเห็นภาพไดไมถนัด  เน่ืองจากท่ีปดนํ้าฝนตองเคล่ือนไหวไปมา

ตลอดเวลา 

 อาจเสียสมาธิเน่ืองจากเสียงของท่ีปดนํ้าฝนเสียงตะโกนหรือการโบกมือของผูคนบนทางเทา หรือการ

รีบเรงเพ่ือไปใหทนันัดหมาย 

 ยานพาหนะอาจล่ืนไถลเมื่อตองหยุดอยางกะทันหัน 

9. เมื่อเด็ก ๆ เดินเปนกลุม เด็กจะมีความระมัดระวังในการขามถนนนอยลงกวาเมื่อขามถนนโดยลําพัง เพราะเด็ก

มักจะขามตามกลุมเพ่ือนโดยไมคํานึงถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 

10. เด็กๆ อาจจะทําอะไรท่ีเราคาดไมถึง เชน  บางคนอยูๆ ก็วิ่งออกมาบนถนน โดยมักจะวิ่งออกมาจากดานหลัง

ยานพาหนะท่ีจอดอยูขางทาง โดยคิดวาเมื่อตนเองมองเห็นยานพาหนะ ผูขับขี่ก็ตองมองเห็นตนเองเชนกัน 
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บทที่ 1 “ปญหาการจราจร” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เพ่ือฝกวิธีการขามถนนท่ีเหมาะสมกับสถานการณตางๆ  

จุดประสงคการเรียนรู 

 

1. อธิบายส่ิงท่ีทําใหการขามถนนปลอดภัยและไมปลอดภัยได 

จุดประสงคนําทาง 

2. สามารถคิดหาวิธีการ และฝกปฏิบัติตามเมื่อตองขามถนนในสถานการณท่ีเส่ียงอันตราบภายใต 

การดูแลของผูใหญ 

3. ระบุผลลัพธท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจขามถนนอยางไมปลอดภัย 

 

1. เลือกสถานการณการจราจรในทองถิ่นท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับท่ีระบุใน  ใบงาน 1 : ปญหาการจราจร 

การเตรียมการสอน 

2. ทําความเขาใจกับวิธีการขามถนนท่ีใชในแตละสถานการณ 

3. อธิบายใหผูชวยสอนเขาใจถึงวัตถุประสงคของการฝกขามถนนและการสังเกตการณ 

4. เตรียมกลองถายรูปหรือกลองถายวิดีทัศนเพ่ือทําการบันทึกการสังเกต 

5. ทําสะเนา ใบงาน 1 : ปญหาการจราจร  สําหรับนักเรียนทุกคน คาํตอบของใบงานน้ีอยูใน ใบความรู 3  

ซึ่งไดรวบรวมวิธีการขามถนนอยางไมปลอดภัยไว ครูผูสอน สามารถใชเปนขอมูลในการสอนได 

 

 ครูผูสอนควรสอนสถานการณการขามถนนตางๆ โดยแบงเปนบทเรียนส้ันๆ (เพียง 1 หรือ 2 สถานการณตอ 1 

บทเรียน ) จะดกีวาสอนแบบรวดเดยีวจบ และใหนกัเรียนทําใบงานไปทีละตอน 

สาระสําคัญของการสอน 

 

1. ถามนักเรียนวา มบีริเวณใดหรือสถานการณใดท่ีทาํใหนกัเรียนขามถนนอยางลําบาก ใหนกัเรียนเสนอ

วิธีการแกไขปญหา แลวตอบคําถามดังน้ี “วิธีการเหลาน้ีปลอดภัยหรือไมปลอดภัย และเพราะเหตุใด” 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

2. เขียนวิธีการท่ีไดลงบนกระดานดําเปนขอๆ (เพ่ือนําไปใชสําหรับ ใบงาน 1: ปญหาการจราจร) 

3. ใหนักเรียนอภิปรายถึงผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากการไมใชวิธีขามถนนท่ีปลอดภัย  

ประเด็นความปลอดภัย   

1. เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 10 ป อาจยังไมมีการพัฒนาทักษะการมองไปรอบๆ ตัว และการฟงส่ิงตางๆ ท่ีชวยให

พวกเขาปลอดภัยจากการจราจร 

2. เด็กในวัยน้ีสวนใหญยังขาดความสามารถในการเลือกทางขามท่ีปลอดภัย หรือระบุทางขามท่ีอันตรายได 

เมื่อเด็กมองไมเห็นยานพาหนะท่ีวิ่ง ไป-มาบนถนนใกลกับจุดท่ียืนอยู เด็กมักจะคิดวาถนนชวงน้ันปลอดภัย

พอท่ีจะขามไดและเมื่อตัดสินใจแลวก็ทําตามน้ันทันที 
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4. ทบทวนวิธีการเลือกสถานท่ีขามถนนท่ีปลอดภัย และขั้นตอน หยุด มอง ฟง คิด แลวเขียนรายละเอียดเปน

ขอๆ 

5. พานักเรียนไปสังเกตจากสถานท่ีจริงในทองถิน่ โดยใหยนืบนทางเทาและหางจากขอบถนนในระยะท่ี

ปลอดภัย 

6. ใหนักเรียนระบุลักษณะท่ีปลอดภัยและไมปลอดภัยของบริเวณน้ัน และชี้ใหนักเรียนสนใจลักษณะอ่ืนๆ ท่ี

ไมไดกลาวถึง 

7. ใหผูชวยสอนขามถนนพรอมกับนักเรียนท่ีแบงออกเปนกลุมเล็กๆ แลวขามกลับมาโดยทบทวนขั้นตอนการ

ขามถนนทุกคร้ังกอนท่ีจะขามไปและกลับ  

8. ครูผูสอนอธิบายพฤติกรรมการขามถนนของนักเรียนกลุมท่ีกําลังขามถนน ใหนักเรียนท่ีรอขามไดเห็น และให

นักเรียนแสดงขอคิดเห็นตอพฤติกรรมน้ัน ถายรูปหรือบันทึกวีดีทัศนการขามถนน 

9. ครูผูสอนและผูชวยสอนทําตามขอ 7 และ 8 จนครบทุกกลุม และเดินทางกลับสถานศึกษา 
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ใบงาน 1 ปญหาการจราจร 

 

ชื่อ ...................................................................... นามสกลุ ...................................................................  

เลขท่ี...............................................................ชั้น ...................................................................................  

 

คําชี้แจง

เมื่อไมมีทางเทา 

  ใหนักเรียนเขียนวิธีการขามถนนท่ีปลอดภัยในสถานการณตางๆ ตอไปน้ี 

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

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

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

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

 

เปนบริเวณหัวมมุถนน หรือทางแยก 

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

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

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

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

 

เมือ่สัญญาณไฟจราจรไมทํางาน 

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

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

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

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

 

ถนนท่ีมกีารจราจรคบัคัง่  

 

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

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

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

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

 

ถนนท่ีเปนทางลาดชนั  ทางโคงและทาง

คดเคี้ยว 

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

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

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

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

 

ถนนท่ีมีพุมไมหรือมีรถจอดเรียงราย 

 

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

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

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

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

 

ถนนกวาง 4 ชองทาง 

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

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

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

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

 

ทางมาลายท่ีรถมักไมหยุดใหคนขาม 

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

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

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

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

 

เมื่อขามทางรถไฟ 

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

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

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

........................................................ . 
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บทที่ 2  “การเดินทางไปและกลับอยางปลอดภัย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เพ่ือตรวจสอบความปลอดภัยของผูเดินเทาท่ีเปนนักเรียน และเสนทางท่ีนักเรียนใชเดินทางมาสถานศึกษาเปน

ประจาํ 

จุดประสงคการเรียนรู 

 

1. ระบุบริเวณท่ีปลอดภัยและบริเวณท่ีอันตรายตามเสนทางท่ีใชเดินเทามาสถานศึกษาเปนประจําได 

จุดประสงคนําทาง 

2. วางแผนเสนทางท่ีปลอดภัยท่ีสดุในการเดนิทางจากบานมาสถานศกึษา หรือจากบานไปยงัสถานท่ีอืน่ๆ ท่ี

นักเรียนสนใจได 

 

1. ขยายแผนท่ีถนนในทองถิ่นซึ่งครอบคลุมท่ีตั้งของสถานศึกษาและบานของนักเรียนใหมีขนาดเทากระดาษ 

A3  หรือ  A4 และทําสําเนาใหแกนักเรียนแตละกลุม หรือใหนักเรียนในแตละกลุมวาดขึ้น 

การเตรียมการสอน 

2. ทําความเขาใจกับสัญลักษณตางๆ บนแผนท่ี 

3. ทําสําเนา ใบงาน 2 : การเดินทางไปและกลับอยางปลอดภัย และ ใบกิจกรรมที่บาน 1 : เสนทางของ

ฉัน  สําหรับนักเรียนทุกคน 

 

1. แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4 คน โดยใหนักเรียนที่เดินทางมาสถานศึกษาทางเดียวกันอยูกลุมเดียวกัน 

แจกแผนท่ีท่ีเตรียมไวใหแตละกลุม กรณีท่ีไมมีแผนท่ี ใหนักเรียนวาดแผนท่ีขึ้นเอง 

สาระสําคัญของการสอน 

2. อธิบายสัญลักษณท่ีใชในแผนท่ี เชน สัญลักษณแสดงไฟจราจร วงเวียน ทางมาลาย แลวใหนักเรียนสราง

สัญลักษณท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีปลอดภัยและไมปลอดภัยท่ีไมไดแสดงไวในแผนท่ี 

 

1. สอบถามนักเรียนถงึวธิกีารเดนิทางไปและกลับจากสถานศกึษา ท้ังท่ีเดนิเทา โดยสารมากบัยานพาหนะ 

หรือขี่รถจักรยาน แลวบันทึกขอมูลท่ีไดเปนแผนภูมิรูปภาพ 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

2. ถามนักเรียนวา ในแตละวันนักเรียนใชเสนทางท้ังไปและกลับเหมือนหรือตางกัน พรอมใหเหตุผล ท่ีนักเรียน

เลือกใชเสนทางน้ัน 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. อุบัติเหตุจากการเดินเทาสวนมากของเด็กจะเกิดขึ้นในบริเวณท่ีเด็กคุนเคย เชน ในละแวกบาน 

2. อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นขณะท่ีเด็กเดินไป-กลับระหวางบานและสถานศึกษา โดยเฉพาะชวงท่ีเดินทางกลับบาน

หรือระหวางท่ีเลนหลังเลิกเรียน 
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3. พูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเดินทางเทาท่ีอยูตามเสนทางท่ีใช และระบุวาส่ิง

เหลาน้ันอยูในสวนใดของเสนทาง เขียนเปนรายการลงบนกระดาษชารต แลวระบุสัญลักษณของแผนท่ีท่ีใช

แทนส่ิงเหลาน้ัน เชน ทางมาลาย สัญญาณไฟจราจร ทางเทา 

4. ทํารายการส่ิงท่ีเปนอันตรายจากการเดินเทาพรอมระบุตําแหนงท่ีตั้ง เชน ถนนท่ีมีการจราจรคับคั่ง ทางแยก 

ทางรถไฟ หาบเร แผงลอย งานกอสรางบนถนนทางเทาท่ีแคบหรือจดุท่ีไมมทีางเทา การมจีาํนวนทาง

สัญลักษณท่ีนักเรียนในชั้นกําหนดขึ้นเพ่ือใชแทนส่ิงท่ีไมไดกําหนดไวในแผนท่ี 

5. ใหนักเรียนในแตละกลุมเขียนสัญลักษณแสดงส่ิงตางๆ จาก ขอ 3 และ 4 ท่ีไมไดระบุไวในแผนท่ีลงไป โดย

ใชสีแดงแทนส่ิงท่ีเปนอันตราย และใชสีเขียวแทนส่ิงท่ีปลอดภัย ตอจากน้ันใหสมาชิกแตละคนในกลุม

ลากเสนทางท่ีใชเดนิทางไปและกลับจากสถานศกึษาเปนประจาํ อภิปรายและเปรียบเทียบเสนทางท่ี

คลายคลึงกัน 

6. ใหนักเรียนท้ังชั้นตัดสินใจเลือกมา 1 เสนทาง เพ่ือใชในการเรียนการสอนบทท่ี 3 ตอไป โดยอาจเลือกจาก

เสนทางท่ีมนีกัเรียน 2 ถึง 3 คนขึ้นไปใชรวมกัน 
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ใบงาน 2  การเดินทางไปและกลับอยางปลอดภัย 

 

ชื่อ................................................................................ นามสกลุ ....................................................................  

เลขท่ี ....................................................................... ชั้น ..................................................................................  

 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนศึกษาแผนท่ีและปฏิบัติตามขั้นตอนในใบงานน้ี 

1. บอกลักษณะหรือส่ิงท่ีชวยใหเสนทางท่ีใชเดินไปและกลับจากสถานศึกษาของนักเรียนมีความปลอดภัย และ

วาดสัญลักษณแทนส่ิงเหลาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. บอกอันตรายท่ีนกัเรียนพบขณะเดนิทางไปและกลับจากสถานศกึษา 

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

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

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

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

 

3. นักเรียนจะทําใหเสนทางท่ีตนใชมีความปลอดภัยขึ้นไดอยางงไร 

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรมที่บาน 1  เสนทางของฉัน 

 

 เด็กกําลังเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยของเสนทางที่เด็กใชเดินทางไปและกลับจากสถานศึกษา

เปนประจาํ 

 ทานพิจารณาวาเด็ก “โตพอ” หรือ “มีความรับผิดชอบเพียงพอ” ท่ีจะเดินทางไปและกลับจากสถานศึกษาโดย

ลําพังอยางไร การตอบคําถามน้ีตองไมพิจารณาเฉพาะอายุของเด็กเทาน้ัน แตตองพิจารณาวาเด็กมีความรูในการใชรถใช

ถนนอยางถูกตองปลอดภัย มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเปนเดินเทา ผูโดยสาร หรือผูขี่รถจักรยาน อยางปลอดภัยเพียง

พอท่ีจะเดินทางโดยลําพังภายใตสภาพการจราจรท่ีสับสนวุนวายของโลกปจจุบันหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส่ิงสําคัญคือ ทานควรทราบเสนทางท่ีเด็กใชเดินทางไปและกลับจากสถานศึกษา หรือสถานท่ีอ่ืนๆ  ใกลบาน 

ทานสามารถเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงท่ีอาจเปนอันตรายแกเด็กไดในฐานะผูเดินเทาดวยการเดินไปกับเขา  และ

ในขณะท่ีเดินอยูน้ันใหถามคําถามตอไปน้ีกับตนเอง 

ทานจะชวยไดอยางไร 

 เสนทางน้ีมกีารจราจรคบัคัง่หรือไม 

 เสนทางน้ีมีทางขามนอยท่ีสุดหรือไม 

 มทีางเทา หรือเดก็ตองลงเดนิบนพ้ืนผิวจราจรหรือไม 

 มีทางแยกท่ีขามยาก หรือตองเดินขามทางรถไฟหรือไม 

 มีทางขามท่ีมีปายหรือมีสัญญาณไฟคนขามหรือไม 

 เด็กมองหาบริเวณท่ีปลอดภัยเพ่ือขามถนนหรือไม 

 เด็กใชขั้นตอน หยุด มอง ฟง คิด กอนขามถนนหรือไม 

 บุตรหลานท่ีอายุนอยไดรับการดูแลจากพ่ีท่ีโตกวา หรือจากผูใหญหรือไม 

และแมวาเด็กเล็กมีเด็กท่ีโตกวาชวยดูแล ทานก็ควรระมัดระวัง ท้ังน้ีเพราะเด็กโตอาจยังมีประสบการณไมมาก

พอที่จะดูแลความปลอดภัยใหกับเด็กเล็กไดตลอดเวลา 

 

1. สอบถามจากเด็กเกี่ยวกับเสนทางท่ีเด็กใชเดินทางไปและกลับจากสถานศึกษาเปนประจํา และพูดคุย

เกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเสนทางท่ีเด็กใช  

สิ่งที่ตองปฏิบัติ 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. โดยท่ัวไปแลวเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 10 ป ไมควรเดินทางโดยท่ีไมมีผูใหญคอยดูแล ท้ังน้ีเพราะเด็กยังขาด

ความรู ทักษะ และพฤติกรรมท่ีจะชวยใหตนเองปลอดภัย 

2. ควรระลึกเสมอวา เด็กตองรูวาการเปนผูเดินเทาท่ีปลอดภัยตองทําอยางไรกอนท่ีทานจะตัดสินวาเด็กมี

ความสามารถเพียงพอท่ีจะขี่รถจักรยานจากบานไปรานคาหรือบานเพ่ือนท่ีอยูใกลเคียงหรือไม 
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2. อานและพูดคุยกับเด็กในการทํา ใบกิจกรรมที่บาน 1 เสนทางของฉัน  โดยใชแผนท่ีแสดงถนนในทองถิ่น

ประกอบ(ถามี)ใหเด็กเลือกจุดหมายปลายทางและกําหนดเสนทางดวยตนเอง โดยทานยังไมตองชวยในชวง

น้ี 

3. ขณะเดินตรวจสอบตามเสนทางท่ีกําหนดพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับส่ิงท่ีปลอดภัยและไมปลอดภัยสําหรับผูเดิน

เทา ถามเด็กวาเขาจะมีวิธีจัดการกับสถานการณท่ีอันตรายอยางไร แลวลองปฏิบัติไปพรอมกับเด็ก กลาวถึง

ส่ิงท่ีเด็กควรปฏิบัติเมื่อออกไปนอกบานเพ่ือความปลอดภัยของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรม          :     ตรวจสอบความปลอดภัยของเสนทางเดนิเทา 

เวลาที่ใช          :     2  ชั่วโมง 

วัสดุที่ใช          :     ใบกจิกรรมท่ีบาน 1 แผนรองเขียนและดินสอ 

วันที่สงคืน       :      
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ใบกิจกรรมที่บาน 1   เสนทางของฉัน 

 

ชื่อ ........................................................................ นามสกลุ .........................................................................  

เลขท่ี ............................................................... ชั้น ........................................................................................  

วันท่ีสง  ..........................................................................................................................................................  

 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ังในตาราง 

 

สิ่งที่ตองทํา  

- กระดาษ                                                -      แผนรองเขียน  

- ดนิสอ                                                   -      ผูใหญท่ีจะรวมเดินทางไปดวยกันกับเด็ก  

- แผนท่ีถนน ( ถามี )                                       เพ่ือตรวจสอบเสนทาง       

 

 

สิ่งที่ตองปฏิบัต ิ

1. กําหนดเสนทางเดินเทาไปและกลับจากสถานท่ีใกลบาน เชน บานเพ่ือน รานคา  เมื่อเลือกไดแลวใหวาดแผนท่ี

แสดงเสนทาง 

2. ชวนผูปกครองหรือญาติผูใหญเดินไปกับนักเรียนตามเสนทางท่ีกําหนด นําแผนท่ี แผนรองเขียน กระดาษ และ

ดินสอไปดวย เพ่ือจดบันทึกส่ิงท่ีเปนอันตราย และส่ิงท่ีปลอดภัยสําหรับผูเดินเทาท่ีนักเรียนพบ 

3. หลังจากท่ีเดินตรวจสอบตามเสนทางแลว ใหนักเรียนพูดคุยกับผูปกครองหรือผูใหญท่ีเดินไปดวยตามหัวขอ

ตอไปน้ี 

- เสนทางท่ีใชเปนเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดหรือไม 

- เสนทางท่ีส้ันท่ีสุด จะมีความปลอดภัยมากท่ีสุดหรือไม เหตุใดจึงปลอดภัย / เหตุใดจึงไมปลอดภัย 

- มทีางเทาตลอดเสนทางหรือไม 

- จาํเปนตองขามถนนท่ีอนัตรายหรือมกีารจราจรคบัคัง่หรือไม 

- เปนเสนทางท่ีมทีางขามสําหรับผูเดนิทางเทาหรือไม 

- เปนเสนทางท่ีปลอดภัยหรือไม เหตใุดจงึปลอดภัย / เหตุใดจึงไมปลอดภัย 

- สามารถปรับปรุงเสนทางน้ีไดหรือไม เหตใุดจงึปรับปรุงได / เหตใุดจงึปรับปรุงไมได 

 

 

เขียนรายงานเกี่ยวกับเสนทางลงบนกระดาษอีกแผนหน่ึง โดยมีเน้ือหาท่ีประกอบดานส่ิงตางๆ ตอไปน้ี  

- จุดหมายปลายทาง 

- เวลาท่ีออกเดนิทาง 

- ผูใหญท่ีเดินทางดวย 

- เสนทางท่ีใช(ใหแนบแผนท่ีดวย) 

- ส่ิงท่ีเปนอันตรายตอผูเดินเทาท่ีพบในเสนทาง 
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- ส่ิงท่ีชวยใหผูเดินทางเทาปลอดภัยท่ีพบในเสนทาง 

- เสนทางท่ีกําหนดมีความปลอดภัยหรือไม อยางไร 

- ส่ิงท่ีนกัเรียนปรับเปล่ียนหลังจากท่ีมกีารเดนิทางตรวจสอบเสนทางมอีะไรบาง 

- ความรูสึกท่ีนักเรียนมีตอเสนทาง พรอมระบุเหตุผล 

 

ใหนักเรียน และผูใหญท่ีรวมทํากิจกรรมลงนามในรายงาน และระบุวันท่ี  
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บทที่ 3  “ตรวจสอบความปลอดภัยของเสนทางเดินเทา” 

 

 เพ่ือทดสอบและประเมินความปลอดภัยของนักเรียนจากเสนทางท่ีนักเรียนเลือกเพ่ือใชเดินทางไปและกลับจาก

สถานศกึษา หรือสถานท่ีอืน่ๆ ท่ีนกัเรียนสนใจ 

จุดประสงคการเรียนรู 

 

 นักเรียนสามารถตรวจสอบและประเมนิเสนทางท่ีนกัเรียนวางแผนเพ่ือใชในการเดนิทางได  

จุดประสงคนําทาง 

 

1. ใหนกัเรียนสงคนื ใบกิจกรรมที่บาน 1 : เสนทางของฉัน กอนท่ีจะเร่ิมการสอนในบทน้ี 

การเตรียมการสอน 

2. แบงนักเรียนออกเปนกลุมกลุมละ 6 คนทําสําเนาเสนทางท่ีนกัเรียนเลือกจาก บทท่ี 2 : การเดิน 

ทางไปและกลับอยางปลอดภัย ใหกบันักเรียนทุกคน  

3. ทําสําเนา ใบงาน 3 : เดินตรวจสอบความปลอดภัยในเสนทางของฉัน  สําหรับนักเรียนทุกคน 

4. ขยายขนาดของ  ใบงาน 3 : เดินตรวจสอบความปลอดภัยในเสนทางของฉัน  เปนขนาด A3 หรือเขียน

ลงบนกระดาษขนาดใหญตดิบนกระดานดาํสําหรับใชรายงานผล 

5. แจกแผนรองเขยีนใหกบันักเรียนทุกคน  

6. อธิบายใหผูชวยสอนไดทราบรายละเอียดของกิจกรรม 

 

1. ทบทวนขัน้ตอนการขามถนน หยุด มอง ฟง คดิ 

สาระสําคัญของการสอน 

1.1 จับมือผูใหญไว (สําหรับเด็กเล็ก ) 

1.2 เลือกบริเวณท่ีปลอดภัยเพ่ือจะขาม โดยเปนบริเวณท่ีทานสามารถมองเห็นการจราจรไดชดัเจนทุก

ทิศทาง และเปนบริเวณท่ีคนขับรถสามารถมองเห็นทานไดเชนกนั 

1.3 “ หยุด ”  ยนืบนทางเทาโดยหางจากขอบถนนหรือไหลทาง (กรณีท่ีไมมีทางเทา) ประมาณ 1 กาว  

1.4 “ มอง ” ไปใหทัว่ทุกทิศทาง เพ่ือใหเห็นสภาพการจราจร 

1.5 “ ฟง ” ใหทัว่ทุกทิศทาง เพ่ือรับรูสภาพการจราจร 

1.6 “ คิด ” ถงึความปลอดภัยในการขามถนนขามถนนเมือ่ถนนวาง หรือเมือ่ยานพาหนะหยดุสนิท 

1.7 “ เดิน ” ขามถนนเปนเสนตรง  คอยมองและฟงเสียงรถขณะเดินขามถนนดวย 

 

1. ใหนกัเรียนแลกเปล่ียนขอคดิเห็นและเปรียบเทียบเสนทางท่ีใชเดนิทางไปสูจดุหมายปลายทางจาก ใบ

กิจกรรมที่บาน 1 : เสนทางของฉัน ถาจุดหมายปลายทางมีหลากหลายใหนักเรียนทั้งชั้นชวยกันเลือกมา 

2 หรือ 3 แหง และพูดคุยเกี่ยวกับความเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีเกิดขึ้น ภายหลังการเดินตรวจสอบเสนทาง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

2. ใหนักเรียนแลกเปล่ียนขอคิดเห็นเกี่ยวกับเสนทางท่ีเลือกในประเด็นตอไปน้ี 

 เสนทางท่ีใชเปนเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดหรือไม 
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 จําเปนหรือไมวาเสนทางท่ีส้ันท่ีสุด จะมีความปลอดภัยมากท่ีสุด เหตุใดจึงปลอดภัย/เหตุใดจึงไม

ปลอดภัย 

 มทีางเทาตลอดเสนทางหรือไม 

 มีทางขามสําหรับผูเดินเทาหรือไม 

 มีเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทาอะไรบาง 

 มีอะไรบางท่ีเปนอันตรายตอผูเดินเทา 

 วิธีการใดท่ีใชเพ่ือปองกัน แกไข หรือหลีกเล่ียงอันตรายเหลาน้ัน 

 จาํเปนตองขามถนนท่ีอนัตรายหรือมกีารจราจรคบัคัง่หลายคร้ังหรือไม 

 เปนเสนทางท่ีปลอดภัยหรือไม เหตใุดจงึปลอดภัย / เหตุใดจึงไมปลอดภัย 

 สามารถปรับปรุงได/ เหตใุดจงึปรับปรุงไมได 
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ใบงาน 3  เดินตรวจความปลอดภัยในเสนทางของฉัน 

 

ชื่อ ........................................................................ นามสกลุ .........................................................................  

เลขท่ี ............................................................... ชั้น ........................................................................................  

 

คําชี้แจง

 

  ใหนักเรียนกรอกขอมูล และตอบคําถามในสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 

                สวนที ่1 : รายการตรวจสอบความปลอดภัย 

1. ทําเคร่ืองหมาย X ลงในวงเล็บท่ีตรงกบัคาํตอบของนักเรียน 

 มทีางเทาตลอดเสนทางหรือไม                                             (   )  ม ี               (   ) ไมมี 

 นักเรียนคดิวาสภาพของทางเทาอยูในระดบัใด                      (   ) ดมีาก          (   ) ดี 

                                                                                                       (   ) ปานกลาง    (   ) ไมดี 

 มีทางเขา-ออก จากตวัอาคารหรือซอยตดัผานทางเทาหรือไม (    ) ไมม ี           (   ) มีไมมาก 

 

2. ทําเคร่ืองหมาย X ลงในวงเล็บตามความเหมาะสม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

 เสนทางท่ีใชมีเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทาอะไรบาง 

              (   )  ทางขามของสถานศึกษา                                                     (   )  ทางมาลาย 

              (   )  ทางขามท่ีมีสัญญาณไฟคนขาม หรือมีสัญญาณไฟจราจร      (   )  เกาะกลางถนน 

              (   ) ทางขามทางรถไฟ                                                                (   ) สะพานลอย  

              (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................... ...................................................................................  

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

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

3. เสนทางท่ีใชมีอะไรท่ีเปนอันตรายตอผูเดินเทา  

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

............................................................................................................................................................  
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 สวนที่ 2 รายงานการตรวจสอบความปลอดภัย 

1. เสนทางท่ีใชเปนเสนทางท่ีปลอดภัยหรือไม เหตุใดจึงปลอดภัย / เหตุใดจึงไมปลอดภัย  

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

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

 

2. สามารถปรับปรุงเสนทางไดหรือไม เหตใุดจงึปรับปรุงได / เหตใุดจงึปรับปรุงไมได  

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

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

 

3. เสนทางน้ีมีความปลอดภัยอยูในระดับใด (เลือกเพียง 1 ขอ ) 

(   )  มากท่ีสดุ                           (   )  มาก                               (   )  ปานกลาง  

(   )  นอย                                  (   )  อันตราย      
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บทที่ 4   “รูจักคิด”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักเรียนไดเรียนรูวิธีการท่ีจะชวยใหเปนผูใชรถใชถนนท่ีมีความรับผิดชอบตอความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน  

จุดประสงคการเรียนรู 

 

1. อธิบายพฤติกรรมท่ีจะชวยใหนักเรียนและผูใชรถใชถนนอ่ืนๆ เปนผูเดินเทาท่ีมีความปลอดภัย 

จุดประสงคนําทาง 

                        มากยิ่งขึ้น 

2. พิจารณาพฤติกรรมของตนเองจากมุมมองของผูขับขี่ได 

3. ระบุปจจัยท่ีสงผลตอการหยุดของยานพาหนะได 

 

1. ทําสําเนา ใบงาน 4 : รูจักคิด และ ใบกิจกรรมที่บาน 2 : มุมมองของผูขับขี่ สําหรับนักเรียนทุกคน 

การเตรียมการสอน 

2. จัดเตรียมกระดาษขนาด A4 กรรไกร กาว และกระดาษชารตแข็งขนาดใหญ สําหรับแตละกลุม 

3. ศึกษาประเด็นความปลอดภัยจาก ใบงาน 4 : รูจักคิด 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. ผูเดินเทา 

 ฝนท่ีตกหนักทําใหเสียสมาธิจากการสังเกตส่ิงรอบขางเน่ืองจากมองเห็นไดไมชัดเจนเพราะตองกม

ศีรษะและหร่ีตาเพ่ือไมใหนํ้าฝนเขาตา 

 การพูดคยุหรือหยอกลอกบัเพ่ือนๆ ในระหวางท่ีเดนิ ทําใหไมสนใจการจราจรรอบๆตวัเทาท่ีควร 

 ไมไดตระหนักวาพฤติกรรมของตนเองบางอยางอาจสงผลกระทบตอผูอ่ืนได 

 ไมทราบวาสภาพอากาศท่ีไมดี เชน ฝนท่ีตกหนักจะมีผลตอระยะการหยุดของยานพาหนะ 

 การสวมเส้ือกันฝนสีสันสวางสดใส จะชวยใหผูขับขี่มองเห็นไดดีขึ้น 

 การใชรมสีสันสวางสดใสจะทําใหผูใชดูมีขนาดตัวใหญขึ้น  ซึ่งจะชวยใหผู ขับขี่มองเห็นไดชัดเจน

ยิ่งขึ้น 

2. ผูขับขี่ 

 อาจใชความเร็วสูงเกินไปในสภาพอากาศที่ไมดี 

 การทํางานของท่ีปดนํ้าฝนอาจทําใหมองเห็นภาพไดไมถนัด เน่ืองจากท่ีปดนํ้าฝนตองเคล่ือนไหวไป

มาตลอดเวลา 

 อาจเสียสมาธิเน่ืองจากเสียงของท่ีปดนํ้าฝนเสียงตะโกนหรือการโบกมือของผูคนบนทางเทา หรือ

การรีบเรงเพ่ือไปใหทนันัดหมาย 

 ยานพาหนะอาจล่ืนไถลเมื่อตองหยุดอยางกะทันหัน 
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4. ขยายขนาด กิจกรรมที่บาน 2 : มุมมองของผูขับขี่   เปนขนาด A3 สําหรับนักเรียนแตละกลุมท่ีแบงใหม

เปนกลุมละ 6 คน  

 

1. ในบางกรณี เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนักเรียนควรอาศัยความชวยเหลือจากผูใหญอยางไรก็ตาม

นักเรียนควรปฏิบัติตนใหเปนผูมีความรับผิดชอบตอความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน 

สาระสําคัญของการสอน 

2. กระตุนใหนักเรียนคิดพิจารณาวาการกระทําของตนมีผลตอความปลอดภัยของผูอ่ืนอยางไร  

3. ครูผูสอนควรกระตุนและใหกําลังใจแกนักเรียนใหพยายามหาวิธีการอ่ืนๆ ท่ีจะชวยใหตนเองใชรถใชถนน

อยางถูกตองปลอดภัย ถาวิธีการแรกท่ีนําไปปฏิบัติใชไมไดผล 

 

1. อภิปรายเกี่ยวกับส่ิงท่ีนักเรียนเคยทําท้ังๆท่ีไมอยากทํา แตเพราะเพ่ือนๆ บอกวาไมเปนไรใหนักเรียน

แลกเปล่ียนขอคิดเห็นเกี่ยวกับหัวขอตอไปน้ี 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

 ความรับผิดชอบของผูเดินเทา และผูขับขี่ตอความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน 

 การกระทําของผูเดินเทาท่ีมีผลกระทบตอผูขับขี่ 

 สภาพอากาศบางอยางมีผลตอระยะการหยุดของยานพาหนะอยางไร 

 ผูเดินเทาและผูขับขี่สามารถทําอะไรไดบางเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกตนเองและผูอ่ืน 

2. แนะนําและอภิปรายเกี่ยวกับ ใบกิจกรรมที่บาน 2 : มุมมองของผูขับขี่ 

3. ทบทวนประเดน็ความปลอดภัยเพ่ิมเติม 

 จดุอันตรายบนทางเทา : ยานพาหนะท่ีเขา – ออก จากอาคารหรือซอย 

 การขามถนนท่ีไมมีสะพานลอย 
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ใบงาน 4  รูจักคิด 

 

ชื่อ ........................................................................ นามสกลุ .........................................................................  

เลขท่ี ............................................................... ชั้น ........................................................................................  

 

คําชี้แจง

1. ตัดเน้ือเร่ืองท้ังสามท่ีอยูในตารางขางลางตามรอยประ แลวติดแตละเร่ืองลงบนกระดาษ A4 ท่ีนักเรียนแตละ

คนในกลุมไดรับ 

   ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ังดังตอไปน้ี 

2. ใหนกัเรียนจนิตนาการวานักเรียนเปนบุคคลในเร่ือง อานและทําความเขาใจกบัสถานการณ 

3. สลับเร่ืองกันอานกับเพ่ือนในกลุม อภิปรายแตละสถานการณ และพิจารณาถึงส่ิงท่ีนาจะเกิดขึ้นมากท่ีสุด

เพราะเหตใุด 

4. บันทึกขอคดิเห็นลงในกระดาษ A4 

5. ใหนักเรียนคิดและแลกเปล่ียนขอคิดเห็นกับเพ่ือนวา บุคคลในเร่ืองความคิดถึงอะไรและปฏิบัติอยางไรจึงจะ

ทําใหผลท่ีออกมาแตกตางจากท่ีเปนอยู  

6. ใหนักเรียนเขียนเน้ือเร่ืองในสวนของตนเองใหม ท่ีแสดงใหเห็นวาการท่ีจะทําใหเกิดผลลัพธท่ีแตกตางจาก

เดิมน้ันควรตองปฏิบัติอยางไรบาง แลวติดกระดาษ A4 ลงบนกระดาษชารตขนาดใหญ  

 

     

1 :  เม่ือนักเรียนเปนผูเดินเทา 

     วันน้ีฝนตกหนัก นักเรียนกําลังเดินอยูบนถนนโดยไมไดใสเส้ือกันฝน และไมมีรม ตัวของนักเรียนเปยกโชกและ

ตองคอยเดินหลบแองนํ้าตามทางเดินตลอดเวลา นักเรียนคิดวา “ ฉันควรสวมเส้ือกันฝนมาจะไดไมตองเปยก

เกลียดฝนจริงๆ อยากหาท่ีหลบฝนจังเลย ตัวจะไดแหงเร็วๆ ” นักเรียนมองไปท่ีถนนฝงตรงขาม เห็นเพ่ือนของ

นักเรียนกาํหลังหลบฝนอยูชายคารานหนังสือ เพ่ือของนักเรียนตะโกนเรียกใหนกัเรียนขามถนนมายนืหลบฝน

ดวยกันจนกวาฝนจะหยุด นักเรียนคิดวา “ดีจริง ฉันจะไดหลบฝนและถือโอกาสเขารานหนังสือดูวาหนังสือการตูน

เลมใหมออกแลวหรือยัง ” นักเรียนกาวลงมาท่ีถนนทันทีเพ่ือจะขามถนน  

 

     สิ่งที่อาจเกิดขึ้นไดคืออะไร  
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    2 :  เม่ือนักเรียนเปนผูขับขี ่

     วันน้ีฝนตกหนักมาก นักเรียนกําลังจะพลาดนัดสําคัญถาไมรีบไปใหทัน ขณะขับรถท่ีปดนํ้าฝนขางหน่ึงสงเสียง

ดังนารําคาญมาก  นักเรียนตองปดและเปดสวิตซท่ีปดนํ้าฝนสลับกันไปเพ่ือจะไดไมตองทนฟงเสียงท่ีนารําคาญ

น้ัน นักเรียนคิดวา “ ฉันนาจะซอมท่ีปดนํ้าฝนอันน้ีตั้งแตอาทิตยท่ีแลว ถาฉันจอดรถเพ่ือซอมมันตอนน้ีฉันจะตอง

เปยกแนๆ แตถึงอยางไร ฉันก็จอดรถไมไดอยูดีเพราะฉันกําลังจะไปสาย ฉันไมชอบไปสาย แตรําคาญเสียงท่ีปด

นํ้าฝนจริงๆเลย มนัทําใหฉันเปนบา ” นักเรียนสังเกตเห็นวามีเด็กยืนอยูใตชายคารานหนังสือฝงตรงขาม กําลังยืน

โบกมือไปมาและตะโกนเสียงดัง ทันใดน้ันก็มีเด็กคนหน่ึงกาวออกมาท่ีถนนจากชองวางระหวางรถท่ีจอดอยูขาง

ทางตรงหนารถของนักเรียนพอด ีนักเรียนตองเหยยีบเบรกอยางกะทันหัน 

 

          สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นไดคืออะไร  

 

 

     

     3 : เม่ือนักเรียนเปนเพื่อนของผูเดินเทา 

      วนัน้ีฝนตกหนักมาก นักเรียนกาํลังยนืหลบฝนอยูทีช่ายคารานหนังสือ นักเรียนคดิวา  “ อยากใหฝนหยุดตกเร็วๆ 

จังเลย ยืนรอคนเดียวอยางน้ีนาเบ่ือท่ีสุด ฉันเกลียดการรอโดยไมมีอะไรทํา ”  นักเรียนมองเห็นเพ่ือนกําลังเดินอยูบน

ทางเทาฝงตรงขาม นักเรียนคิดวา “ ถาชวนเพ่ือมายืนดวยกัน จะไดคุยกันแกเบ่ือจนกวาฝนจะหยุดตก ”  นักเรียนจงึ

โบกมือและตะโกนเรียกเพ่ือนให “ ขามถนนมายืนดวยกันสิ จะไดคุยกันจนกวาฝนจะหยุดตก ” 

 

              สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นไดคืออะไร 
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ใบกิจกรรมที่บาน 2   มุมมองของผูขับขี ่

 

 เด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูเดินเทาจากมุมมองของผูขับขี่ และพฤติกรรมเหลาน้ีมีผลตอความปลอดภัย

ของตนเองและผูอ่ืนอยางไร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ในฐานะผูขับขี่ ทานจะควรระมัดระวังพฤติกรรมบางอยางของผูเดินเทาท่ีอาจทําใหทานตองใช

ความสามารถในการขับขี่ของทานท่ีมีอยูเพ่ือรับกับสถานการณท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ทานจะชวยไดอยางไร 

 

พฤติกรรมของผูเดินเทาที่ไมปลอดภัย เชน  

- ขามถนนโดยไมใชทางมาลาย หรือสะพานลอย ท่ีอยูใกล 

- ขามถนนตรงจุดท่ีเปนอันตรายเมื่อไมมีทางมาลายหรือสะพานลอยใหขาม 

- วิ่งขามถนนโดยไมมองยานพาหนะท่ีวิ่งไป – มา 

- สวมเส้ือผาสีเขม ซึ่งมองเห็นไดยากในเวลากลางคืน ในบริเวณท่ีมีแสงสวางนอย หรือในเวลาท่ีอากาศ

ไมแจมใส 

2. เลาใหเด็กฟงเกี่ยวกับส่ิงท่ีทานตองทําในฐานะท่ีเปนผูขับขี่เพ่ือความปลอดภัยของทุกคน เชน ลดความเร็ว

ใหเหมาะสมกับสภาพอากาศขณะน้ัน และคอยสังเกตพฤติกรรมของผูเดินเทาโดยเฉพาะเด็กๆ รวมไปถึง

สถานการณท่ีไมปลอดภัยอ่ืนๆ ท่ีอธิบายใน   ใบกิจกรรมที่บาน 2   ทานควรพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับส่ิงท่ีมี

ผลกระทบตอระยะการหยุดของยานพาหนะ และความสําคัญของมันในสภาวะท่ีฝนตกหนัก หรือทัศนวิสัย

ไมดี เปนตน  

 

1. เด็กอาจตองการสัมภาษณทานหรือผูขับขี่คนอ่ืน เกี่ยวกับทักษะในการขับขี่ เมื่อทานออกไปนอกบานกับเด็ก 

ควรชี้ใหเด็กดูพฤติกรรมของผูเดินเทาท่ีปลอดภัยและไมปลอดภัย  

สิ่งที่ตองปฏิบัติ 

พฤติกรรมของผูเดินเทาท่ีปลอดภัย เชน 

- ขามถนนบริเวณทางขามไดแก ทางมาลาย สะพานลอย 

- ดูแลเด็กเล็กท่ีเดินมาดวยกันใหเดินอยางปลอดภัย 

- เลือกขามถนนบริเวณท่ีปลอดภัย กรณีท่ีไมมีทางขาม 

- สวมเส้ือผาสีสวางสดใส โดยเฉพาะในเวลากลางคนืหรือเวลาท่ีฝนตก  

ประเด็นความปลอดภัย   

1. เมื่อเด็ก ๆ เดินเปนกลุม เด็กจะมีความระมัดระวังในการขามถนนนอยลงกวาเมื่อขามถนนโดยลําพัง เพราะ

เด็กมักจะขามตามกลุมเพ่ือนโดยไมคํานึงถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 

2. เด็กๆ อาจจะทําอะไรท่ีเราคาดไมถึง เชน บางคนอยูๆ ก็วิ่งออกมาบนถนน โดยมักจะวิ่งออกมาจากดานหลัง

ยานพาหนะท่ีจอดอยูขางทาง โดยคิดวาเมื่อตนเองมองเห็นยานพาหนะ ผูขับขี่ก็ตองมองเห็นตนเองเชนกัน 
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2. พูดถึงพฤติกรรมของผูเดินเทาในสถานการณตางๆ ท่ีผานท่ีทานเคยประสบมา พรอมท้ังผลกระทบท่ี

พฤติกรรมเหลาน้ันมีตอความปลอดภัยของทุกคนท่ีใชรถใชถนนรวมกัน ใหเด็กบอกส่ิงท่ีเขาคิดวาผูเดินเทา

ควรปฏิบัติเพ่ือใหท้ังตนเองและผูอ่ืนปลอดภัย  

 

กจิกรรม : พูดคุยเกี่ยวกับมุมมองของผูขับขี่  

เวลาที่ใช : 1 ชั่วโมง 

วัสดุที่ใช : ใบกจิกรรมท่ีบาน 2 และดนิสอ  

  วันที่สงคืน :  
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ใบกิจกรรมที่บาน 2   มุมมองของผูขับขี ่

 

ชื่อ ........................................................................ นามสกลุ .........................................................................  

เลขท่ี ............................................................... ชั้น ........................................................................................  

วันท่ีสง..........................................................................................................................................................  

 

คําชี้แจง

     1.1 ใหผูขับขี่บอกความเร็วท่ีใชในการขับขี่ในสถานการณตางๆตอไปน้ี พรอมท้ังใหเหตุผล 

  1. ใหนักเรียนสัมภาษณผูขับขี่อยางนอย 1 ทาน ประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

     1.2 พฤติกรรมท่ีปลอดภัยและไมปลอดภัยของผูเดินเทาท่ีผูขับขี่สังเกตเห็นภายใตสถานการณดังกลาว 

 2.ระบุส่ิงท่ีผูเดินเทาสามารถปฏิบัติได เพ่ือความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืนในสถานการณตางๆ  

 

สถานการณ มุมมองของผูขับขี ่ พฤติกรรมที่ผูเดินเทาควรปฏิบัต ิ

ฝนตก  ความเร็ว.............................................  

พฤติกรรมของผูเดินเทา 

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

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

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

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

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

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

แสงแดดจา ความเร็ว............................................  

พฤติกรรมของผูเดินเทา  

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

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

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

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

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

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

กลางคนื  ความเร็ว............................................  

พฤติกรรมของผูเดินเทา  

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

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

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

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

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

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

บริเวณทางเขา-ออกจากอาคาร  ความเร็ว............................................  

พฤติกรรมของผูเดินเทา  

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

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

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

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

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

.......................................................... 
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

 

ประเด็นความปลอดภัย

 

   

1. เด็กในวัยน้ีสวนใหญยังขาดความสามารถในการเลือกทางขามท่ีปลอดภัย หรือระบุทางขามท่ีอันตรายได เมื่อเด็ก

มองไมเห็นยานพาหนะท่ีวิ่งไป-มาบนถนนใกลกับจุดท่ียืนอยู  เด็กก็มักจะคิดวาถนนชวงน้ันปลอดภัยพอท่ีเพียง

จะขามได 

2. จากการศึกษาวิจัยพบวา เมื่อเด็กไดตัดสินใจขามถนนแลวจะไมเปล่ียนใจท่ีจะกาวถอยกลับขึ้นมาบนขอบถนน

แมวาสภาพการจราจรจะเปล่ียนแปลงไป และก็จะไมเปล่ียนบริเวณท่ีจะขามท่ีพวกเขาไดเลือกไวแลว ดังน้ันจึง

จําเปนตองเนนใหเด็กคํานึงถึงความสําคัญของการเลือกทางขามท่ีปลอดภัย และการปฏิบัติตามขั้นตอนการขาม

ถนนอยางถูกตองปลอดภัยดวย 

3. โดยท่ัวไปแลว เด็กเล็กจนถึงวัยประมาณ 10 ป ไมควรเผชิญกับสภาพการจราจรตามลําพังโดยไมมีผูใหญดูแล 

เพราะพวกเขาอาจยังไมมีการพัฒนาทักษะและความสามารถท้ังดานรางกาย และการรับรูเพ่ือความปลอดภัย

ของตนเอง 

4. อุบัติเหตุท่ีเกิดกับเด็กมักเกิดขึ้นในบริเวณท่ีเด็กคุนเคยโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเดินกลับจากสถานศึกษา หรือ

ในขณะท่ีวิ่งเลนหลังเลิกเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุมักจะอยูชวงกึ่งกลางระหวางทางแยก 

5. จากการวิจัยพบวา เด็กจะเอาใจใสตอสภาพการจราจรนอยลง เมื่อพวกเขาอยูรวมกันเปนกลุมกับเพ่ือน โดยจะ

ขามถนนตามเพ่ือนแมวาจะเส่ียงตออันตรายมากขึ้นกวาการขามถนนตามลําพังถาเด็กเล็กไดรับการดูแลโดยพ่ีท่ี

โตกวา โปรดรับรูวาเดก็ท่ีโตกวาน้ันอาจมคีวามสามารถในการรับรู หรือมปีระสบการณเกีย่วกบัการใชรถใชถนน

ไมเพียงพอในการดูแลเด็กท่ีอายุนอยกวาได 

6. เด็กยังขาดความสามารถในการพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางระยะทางกับความเร็วของยานพาหนะ ซึ่งไหว

พริบ ความเขาใจเร่ืองมิติ และการมองดูรอบทิศทางในชวงอายุ 10 ปแรก ยงัคงเปนแบบคอยเปนคอยไป จงึทําให

เด็กท่ีเปนผูเดินเทามีความเส่ียงตอการประสบอุบัติเหตุจากการขามถนนไดงาย 

7. การฝกฝนใหเด็กสามารถคาดคะเนระยะทางจะชวยใหเด็กสามารถพัฒนาทักษะตางๆ ท่ีจําเปนตอการประเมิน

ระยะเวลาท่ีสัมพันธกันกับการขามถนน 

8. อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นในบริเวณท่ีเด็กคุนเคยขณะเดินไปสถานศึกษาและโดยเฉพาะอยางยิ่งขณะเดินกลับบาน หรือ

ขณะวิ่งเลนหลังเลิกเรียน 

9. การเลือกสถานท่ี ๆ ปลอดภัยในการขามถนน มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการขามถนนอยางปลอดภัยและมีวิธีการ

ปฏิบัติเฉพาะสําหรับสถานการณการจราจร ท่ียุงยากจะชวยใหเด็กมีความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

10. การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูใหญ คือ การสนับสนุนใหเด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการขามถนนอยางถูกตอง

ปลอดภัย เมื่อขามถนนในบริเวณท่ีอันตราย ถาผูใหญไมขามถนนตรงทางขาม ไมสนใจสัญญาณไฟจราจร และ

ไมปฏิบัติตาม สัญญาณไฟคนขาม เทากับทานสอนพฤติกรรมท่ีไมปลอดภัยแกเด็ก ซึ่งอาจนําไปสูการบาดเจ็บ 

หรือเสียชีวิตได 
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บทที่ 1 “ขามถนนอยางปลอดภัย” 

 

 

 

 

 

 

 

  1.   อธิบายขั้นตอนการขามถนนอยางปลอดภัยในแตละขั้นตอนได  

จุดประสงคการเรียนรู 

  2.   ขัน้ตอนการขามถนน  หยุด  มอง  ฟง  คดิ  มีดังน้ี 

     จับมือผูใหญไว (สําหรับเด็กเล็ก) 

    เลือกบริเวณท่ีปลอดภัยเพ่ือจะขาม  โดยเปนบริเวณท่ีทานสามารถมองเห็นการจราจรไดชดัเจนทุก

ทิศทาง และเปนบริเวณท่ีคนขบัรถสามารถมองเห็นทานไดเชนกนั 

    “หยุด”  ยนืบนทางเทาโดยหางจากขอบถนนหรือไหลทาง (กรณีท่ีไมมีทางเทา) ประมาณ 1 กาว 

    “มอง”  ไปใหทัว่ทุกทิศทาง เพ่ือใหเห็นสภาพการจราจร 

    “ฟง”    ใหทัว่ทุกทิศทาง  เพ่ือรับสภาพการจราจร 

    “คิด”    ถงึความปลอดภัยในการขามถนน ขามถนนเมือ่ถนนวาง  หรือเมือ่ยานพาหนะหยดุสนิท 

    “เดิน”  ขามถนนเปนเสนตรง  คอยมอง  และฟงเสียงรถขณะเดินขามถนนดวย 

 

  1.  ใหนักเรียนแตละคนเขียนขั้นตอนและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการขามถนนท่ีพวกเขาคิดวาเปน

ขั้นตอนท่ีปลอดภัยดวยตนเอง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

  2.  แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 3 คน  ใหแตละกลุมเปรียบเทียบขั้นตอนการขามถนนอยางปลอดภัยของแต

ละคน  แลวชวยกันทํารายการแสดงขั้นตอนการขามถนนอยางปลอดภัยท่ีเพ่ือนทุกคนเห็นดวย  ใหนักเรียนทํากิจกรรมนํ้า

ซ้ําอีกคร้ังแบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมละ 6 คน 

 3.  ครูผูสอนและนักเรียนรวมอภิปรายเกี่ยวกับขั้นตอนการขามถนนอยางปลอดภัยท่ีได  และเขียนเปนรายการท่ี

ทุกคนในชัน้เห็นชอบและควรครอบคลุมเน้ือหาของข้ันตอน หยุด  มอง  ฟง  คดิ  แลวเขียนลงบนกระดานดาํ หรือบน

กระดาษชารตท่ีเตรียมไว 

 4.  ครูผูสอนใหนักเรียนแตละคน  เปนคู หรือเปน กลุมเล็ก ๆ  ผลิตส่ือเสริมความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการขามถนน

สําหรับเด็กเล็ก เชน หนังสือรูปภาพ  ชุดโปสเตอร  หรือหนังสือชุดเลมเล็กซึ่งแตละเลมแสดงประเด็นท่ีเกี่ยวของกับขั้นตอน

การขามถนน  ดังตัวอยางตอไปน้ี 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. เด็กในวัยน้ีสวนใหญยังขาดความสามารถในการเลือกทางขามท่ีปลอดภัย  หรือระบุทางขามท่ีอันตรายได  

เมื่อเด็กมองไมเห็นยานพาหนะท่ีวิ่งไป-มาบนถนนใกลกับจุดท่ียืนอยู  เด็กก็มักจะคิดวาถนนชวงน้ันปลอดภัย

พอท่ีเพียงจะขามได 

2. จากการศึกษาวิจัยพบวา  เมื่อเด็กไดตัดสินใจขามถนนแลวจะไมเปล่ียนใจท่ีจะกาวถอยกลับขึ้นมาบนถนน  

แมวาสภาพการจราจรจะเปล่ียนแปลงไป  และก็จะไมเปล่ียนบริเวณท่ีจะขามท่ีพวกเขาไดเลือกไวแลว  

ดังน้ันจึงจําเปนตองเนนใหเด็กคํานึงถึงความสําคัญของการเลือกทางขามท่ีปลอดภัย และการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการขามถนนอยางถูกตองปลอดภัยดวย 
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     เร่ือง “ท่ีน่ีหรือ ไมใชท่ีน่ีนะ!”  (การเลือกสถานท่ีทีป่ลอดภัยในการขามถนนในกรณีทีเ่ปนเดก็เล็ก สถานท่ี

ดังกลาวควรเปนทางขามท่ีมีเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทาเสมอ) 

 เร่ือง  “มองซายมองขวา” (การมองดูสภาพจราจร) 

      เร่ือง “ฟงใหดี”  (ใชคําศัพทและรูปภาพเกี่ยวกับเสียงท่ีไดยินจากการจราจร) 

      เร่ือง “คิดกอนขาม”  (ควรจะคิดถึงอะไรบางเมื่อจะขามถนน) 

      เร่ือง “ใครจะชวยพาฉันขามถนน” 

  5.  ครูผูสอนแนะนําและชี้แจงเกี่ยวกับ ใบงาน 1 : แผนงานผลิตสื่อ  นักเรียนอาจทํางานเดีย่ว เปนคู หรือเปน

กลุมเล็ก ๆ  โดยแตละคนจะตองทําใบงานของตนเองใหเสร็จ 

 6.  สนับสนุนใหนักเรียนคิดวิธีการนําเสนอการขามถนนแตละขั้นตอนตอกลุมเปาหมายอยางระมัดระวัง  นักเรียน

ตองถามครูเกี่ยวกับแผนงานผลิตส่ือใหเขาใจกอนท่ีจะเร่ิมลงมือทํา 

  7.  ในระหวางการทํางาน  ใหนักเรียนระดมความคิดเพ่ือตั้งชื่อหัวขอใหนาสนใจ  และเพ่ิมเติมรายการลงในหัวขอ

ทุกคร้ังท่ีมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ใบงาน 1  แผนงานผลิตสื่อ 

 

ชื่อ ......................................................................... นามสกลุ ....................................................................  

เลขท่ี .................................................... ชั้น ..............................................................................................  

 

คําชี้แจง

แผนงานผลิตสื่อ 

   ใหนักเรียนวางแผนการผลิตส่ือเสริมความรูโดยใชแบบฟอรมน้ี (สามารถใชกระดาษดานหลังถาตองการ)  

 

ชื่อ .....................................................................นามสกลุ .................................................................... .................... 

เลขท่ี .................................................... ชั้น .......................................................................................... ..................... 

 

ชนิดของส่ือ....................................................................................................................................................................  

กลุมเปาหมาย ...............................................................................................................................................................  

ชื่อเร่ือง .........................................................................................................................................................................  

ผูจัดทํา .........................................................................................................................................................................  

 

สาระการเรียนรู 

หนา เน้ือหา ตังอยางของแนวคิด 
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ใบกิจกรรมที่บาน 1 ขั้นตอนการขามถนนอยางปลอดภัย 

  เด็กไดเรียนรูเพ่ิมมากขึ้นเกี่ยวกับการขามถนนอยางปลอดภัย  แตทานพิจารณาวาเด็ก “โตพอ ” หรือ “มีความ

รับผิดชอบเพียงพอ”  ท่ีจะเดินทางไปและกลับจากสถานศึกษาโดยลําพังอยางไร  การตอบคําถามน้ีตองไมพิจารณาเฉพาะ

อายุของเด็กเทาน้ัน  แตตองพิจารณาวาเด็กมีความรูในการใชรถใชถนนอยางถูกตองปลอดภัย  มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการ

เปนผูเดินเทา  ผูโดยสาร  หรือขี่รถจักรยานอยางปลอดภัยเพียงพอท่ีจะเดินทางโดยลําพังภายใตสภาพการจราจรท่ีสับสน

วุนวายของโลกปจจุบันหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับขั้นตอนการขามถนน และ ใบกิจกรรมที่บาน 1 ขั้นตอนการขามถนนอยางปลอดภัย ให

เขาอธิบายแตละขั้นตอนใหฟง  

สิ่งที่ตองปฏิบัติ 

  2.  ใหทานกาํหนดจดุหมายปลายทางสําหรับทํากจิกรรมการเดนิรวมกบัเดก็ไปยงัสถานท่ีตาง ๆ เชน รานคาใกลบาน  

หรือบานเพ่ือน  โดยปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีใหแกเด็ก  เด็กจะทําหนาท่ีเปนผูสังเกตพฤติกรรมการขามถนนของทาน  และ

บันทึกขอมูลลงในตารางชองท่ี 1  ของ ใบกิจกรรมที่บาน 1 

  3.  อภิปรายเกี่ยวกับทักษะการขามถนนของทานตามขั้นตอนตาง ๆ โดยใชรายงานใน ใบกิจกรรมที่บาน 1 ประกอบ 

 4.  กาํหนดการเดนิทางคร้ังท่ี 2  ในคร้ังน้ีทานทําหนาท่ีเปนผูสังเกตพฤติกรรมของเด็ก  เพ่ือเพ่ิมทักษะหรือเพ่ิม

ประสบการณ  ทานสามารถทําการเดินทางเพ่ิมขึ้นได แลวกรอกขอมูลลงใน ใบกิจกรรมที่บาน 1  ใหสมบูรณ  ในการเดนิ

ขามถนนแตละคร้ัง  หากมีขอสังเกตเพ่ิมเติมใหใชชองวางดานลาง  ขอแนะนําใหใชแผนรองเขียนและจัดเตรียมดินสอ

สํารองไปดวย 

กจิกรรม   :    เปนผูเดินเทาท่ีปลอดภัย 

เวลาที่ใช  :    1 ชั่วโมง 

วัสดุที่ใช  :    ใบกจิกรรมท่ีบาน 1 

                      1 แผนรองเขียน และดินสอ 

วันที่สงคืน : 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. โดยท่ัวไปแลว เด็กเล็กจนถึงวัยประมาณ 10 ป  ไมควรเผชิญกับสภาพการจราจรตามลําดังโดยไมมีผูใหญดูแล  

เพราะพวกเขาอาจยังไมมีการพัฒนาทักษะและความสามารถท้ังดานรางกาย  และการรับรูเพ่ือความปลอดภัย

ของตนเอง 

2. อุบัติเหตุท่ีเกิดกับเด็กมักเกิดขึ้นในบริเวณท่ีเด็กคุนเคยใกลกับบาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเดินกลับจาก

สถานศึกษา  หรือในขณะท่ีวิ่งเลนหลังเลิกเรียน  และสถานท่ีเกิดเหตุมักจะอยูชวงกึ่งกลางระหวางทางแยก 

3. จากการวิจัยพบวา  เด็กจะเอาใจใสตอสภาพการจราจรนอยลง  เมื่อพวกเขาอยูรวมกันเปนกลุมกับเพ่ือน  โดย

จะขามถนนตามเพ่ือนแมวาจะเส่ียงตออันตรายมากขึ้นกวาการขามถนนตามลําดัง  ถาเด็กเล็กไดรับการดูแล

โดยพ่ีท่ีโตกวา  โปรดรับรูวาเด็กโตกวาน้ันอาจมีความสามารถในการรับรู  หรือมีประสบการณเกี่ยวกับการใชรถ

ใชถนนไมเพียงพอในการดูแลเด็กท่ีอายุนอยกวาได 
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ใบกิจกรรมที่บาน 1  ขั้นตอนการขามถนนอยางปลอดภัย 

 

ชื่อ .............................................................................. นามสกลุ ..............................................................................  

เลขท่ี ............................................................. ชั้น ...................................................................................................  

วันท่ีสง ..................................................................................................................................................................... 

 

คําชี้แจง

พฤติกรรมการขามถนน 

  ใหทําการสังเกตพฤติกรรมของผูเดินเทาเมื่อขามถนนโดยใสเคร่ืองหมาย    ลงในตารางตามความเหมาะสม 

       คร้ังที่ 1       คร้ังที ่2        คร้ังที ่3 

   ทํา  ไมทํา    ทํา   ไมทาํ    ทํา   ไมทาํ 

1.  เลือกบริเวณท่ีจะขามถนนท่ีปลอดภัย       

2.  หยดุยนืหางจากขอบถนนอยางนอยหน่ึงกาว       

3.  มองซาย – ขวา  เพ่ือดกูารจราจรทุกทิศทาง       

4.  ฟงเสียงการจราจรทุกทิศทาง       

5.  คํานึงถึงความปลอดภัยในการขามถนนเมื่อ       

     5.1  รอใหรถเล้ียวและรถท่ีจอดอยูเคล่ือนท่ีผานไปกอน       

     5.2  รอใหการจราจรท้ังหมดหยดุสนิทเมือ่ขามถนนตรง 

            ทางขามท่ีกาํหนด 

      

     5.3  ปฏิบัติตามสัญญาณไฟคนขาม       

     5.4  ทราบวามีเวลาเพียงพอท่ีจะขามพนได       

6.  เดนิขามถนนเปนเสนตรงเมือ่เห็นวาปลอดภัย       

7.  ยังคงมองและการฟงเสียงการจราจรในขณะขามถนน       

 

ขอเสนอแนะ : 

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

……………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

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

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

 

ชื่อบุคคลท่ีไปกับนักเรียน  : ..........................................................................................................................................  
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บทที่ 2  “เวลาที่เหมาะสม” 

 

 

 

 

 

 นักเรียนสามารถตรวจสอบและฝกฝนกา รคาดคะเนระยะเวลาท่ีสัมพันธกันกับการขามถนน 

จุดประสงคการเรียนรู 

 

  1.  ระบุปจจยัท่ีมผีลตอระยะทางในการหยดุยานพาหนะ  

จุดประสงคนําทาง 

 2.  ฝกฝนการคาดคะเนระยะเวลาท่ียานพาหนะจะเคล่ือนมาถึงตัวได  

 

  1.  ทําสําเนา ใบงาน 2 : กําหนดเวลาที่เหมาะสม   สําหรับนักเรียนทุกคน  พรอมท้ังขยายขนาดของใบงานให

มีขนาดเทากระดาษ A3  หรือวาดใหมลงในกระดาษชารตใหมีขนาดใหญขึ้น 

การเตรียมการสอน 

 2.  เลือกถนนบริเวณใกลเคียงท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  และวัดขนาดความกวางของถนน  จากขอบถนนดานหน่ึง

ไปยังอีกดานหน่ึง 

 3.  จัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ เชน  ตลับเมตร  สายวัด  นาฬิกาจับเวลา  แผนรองเขียน  เคร่ืองคิดเลข  และชอลก

เขียนกระดานดํา 

 4.  ชี้แจงแกผูชวยสอนใหเขาใจบทบาทของตนเองและการทํากิจกรรม  

 5.  หาขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดความเร็วของยานพาหนะในทองถิ่น  

 

  1.  เนนใหเห็นวายานพาหนะบางคันจะวิ่งเร็วกวาหรือชากวายานพาหนะคันอ่ืน  โดยใสใจกับขอกําหนดความเร็ว

ของยานพาหนะในทองถิน่ 

สาระสําคัญของการสอน 

 2.  ทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับระยะทางในการหยุดยานพาหนะ  วาผูขับขี่ไมสามารถหยุดยานพาหนะได

ในทันที  เน่ืองจากผูขับขี่ตองใชเวลาในการตัดสินใจวาจะหยุดหรือไม  ซึ่งก็ขึ้นอยูกับประสบการณและสมรรถภาพทาง

รางกายของผูขับขี่เอง  และเมื่อตัดสินใจหยุดแลวยานพาหนะจะยังคงเคล่ือนท่ีตอไปอีกระยะหน่ึง  เน่ืองจากความเร็วท่ีใช

กอนการหยดุ  สภาพของยานพาหนะ  สภาพถนนและสภาพอากาศ  โดยท่ีระยะทางท่ีใชในการหยดุยานพาหนะเทากบั  

“ระยะทางกอนหามลอบวกดวยระยะทางขณะหามลอ เชน 

 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. เด็กยังขาดความสามารถในการพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางระยะทางกับความเร็วของยานพาหนะ  ซึ่ง

ไหวพริบ  ความเขาใจเร่ืองมิติ   และการมองดูรอบทิศทางในชวงอายุ 10 ปแรก  ยงัคงเปนแบบคอยเปนคอย

ไป  จึงทําใหเด็กท่ีเปนผูเดินเทามีความเส่ียงตอการประสบอุบัติเหตุจากการขามถนนไดงาย 

2. การฝกใหเด็กสามารถคาดคะเนระยะทางจะชวยใหเด็กสามารถพัฒนาทักษะตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการประเมิน

ระยะเวลาท่ีมีเมื่อใชรถใชถนน 
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ดงัน้ันระยะทางท่ีใชในการหยดุยานพาหนะ 

  = 12 + 20 = 30 ม. 

  

 3.  กลาวถึงขั้นตอนการขามถนนใน   ใบความรู 1 

 

 1.  นําเสนอ ใบงาน 2  ท ี่ขยายหรือวาดใหใหญขึ้น  ใหนักเรียนอธิบายขอคิดเห็นท่ีมีเกี่ยวกับความหมายของ

แผนภาพ  แลกเปล่ียนขอคิดเห็นในชั้นเรียนเพ่ือทําความเขาใจใหชัดเจนขึ้น 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.  ครูผูสอนถามคําถามตอไปน้ี  

  2.1  ระยะทางกอนหามลอและระยะทางขณะหามลอ  หมายถึงอะไร  

  2.2  เพราะเหตุใดระยะทางกอนหามลอ และระยะทางขณะหามลอ  จึงแตกตางกันในแตละกรณีตัวอยาง  

  2.3  ถาเพ่ิมความเร็วขึ้น  ระยะทางกอนหามลอและระยะทางขณะหามลอจะเปนอยางไร  เหตุใดจึงเปน  

          เชนน้ัน  

  2.4  นักเรียนคาดวาจะเกิดอะไรขึ้นกับระยะทางท่ีใชในการหยุดยานพาหนะถาฝนตก  มีหมอกจัด  หรือ 

         ในชวงเวลากลางคนื  เหตใุดจงึเปนเชนน้ัน  

  2.5  นักเรียนคาดวาจะเกิดอะไรขึ้นถาถนนเปยก  

 3.  อธิบายใหนักเรียนเขาใจวา ระยะทางท่ีใชในการหยุดพาหนะ  จากกรณีตัวอยางซึ่งเปนกรณีท่ียานพาหนะอยู

ในสภาพดี  ผูขับขี่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ  และถนนท่ีใชอยูในสภาพท่ีแหงและเรียบ  แลกเปล่ียนขอคิดเห็นวาจะเกิด

อะไรขึ้นถาตัวแปรเหลาน้ีเปล่ียนแปลงไป เชน  ผูขับขี่อยูในอาการเหน็ดเหน่ือย หรือเสียสมาธิ  หรือหามลออยูในสภาพท่ีไม

สมบูรณ 

 4.  แจกสําเนา ใบงาน 2 : กําหนดเวลาที่เหมาะสม   ใหนกัเรียนคาํนวณระยะทางในการหยดุยานพาหนะใน

แตละระดับความเร็วในใบงาน 

 5.  แบงนักเรียนในชั้นออกเปนกลุมตามระดับความเร็วของยานพาหนะท่ีกําหนด แลวนํานักเรียนไปยังสนามของ

สถานศึกษาเพ่ือวัดระยะทางท่ีใชในการหยุดยานพาหนะท่ีคํานวณไดโดยเร่ิมจากจุดเร่ิมตนเดียวกัน 

 6.  ใหนักเรียนแตละกลุมผลัดกันยืนท่ีจุดเร่ิมตนและจุดท่ียานพาหนะเพ่ือสังเกตความยาวของระยะทางในแตละ

ระดับความเร็ว  โดยใหนักเรียนลองคาดคะเนระยะทางกอน  แลวจึงทําการวัดดวยอุปกรณ 
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ใบงาน 2  กําหนดเวลาที่เหมาะสม 

ชื่อ ......................................................................... นามสกลุ ....................................................................  

เลขท่ี .................................................... ชั้น ..............................................................................................  

 

คําชี้แจง

 

   ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ังตอไปน้ี ใชดานหลังของกระดาษถาตองการ  

 ตอนที่ 1 :  แผนภาพแสดงระยะทางในการหยดุยานพาหนะ 

 ระยะทางกอนหามลอ  คอื ระยะทางท่ียานพาหนะกําลังเคล่ือนท่ีอยูในขณะท่ีผูขับขี่กําลังพิจารณาขอมูลท่ี

ไดรับและตัดสินใจหยุดยานพาหนะ 

 ระยะทางขณะหามลอ  คือ  ระยะทางท่ียานพาหนะเคล่ือนท่ีหลังจากท่ีผูขับขี่ไดเหยียบหามลอแลว 

 ระยะทางที่ใชในการหยุดยานพาหนะ  คอื  ระยะทางท้ังหมดท่ียานพาหนะเคล่ือนท่ีตั้งแตผูขับขี่ทราบวาตน

จะตองหยดุยานพาหนะ (กอนหามลอ) จนกระท่ังยานพาหนะหยดุสนิท 
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ตอนที่ 2 :  ความปลอดภัยของผูเดินเทา 

      ส่ิงท่ีผูเดินเทาจะตองคํานึงถึงและปฏิบัติเมื่อตัดสินใจจะขามถนนคืออะไร 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................  
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บทที่ 3 “ทางขามใหมตรงไหนด”ี 

 

 

 

 

 

 นักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนทักษะการเลือกสถานท่ีท่ีปลอดภัยในการขามถนน  ในกรณีท่ีไมมีเคร่ืองอํานวยความ

ปลอดภัยแกผูเดินเทา 

จุดประสงคการเรียนรู 

 

  1.  ตัดสินใจเลือกจุดท่ีปลอดภัยในการขามถนนได  

จุดประสงคนําทาง 

 2.  สามารถพัฒนาวิธีการขามถนนในสถานการณท่ียากลําบากได  

  3.  มีพฤติกรรมการขามถนนท่ีถูกตองปลอดภัยในสถานการณตาง ๆ  

 

  1.  ศึกษาประเด็นความปลอดภัย เพ่ิมเติม 

การเตรียมการเรียนการสอน 

 การขามถนนท่ีไมมีสะพานลอย 

 2.  ทําสําเนา  ใบงาน 3 : คํานึงถึงการจราจร  สําหรับนักเรียนแตละคู และสําเนา ใบกิจกรรมบาน 2 : ขาม

ถนนอยางระมัดระวงั สําหรับนักเรียนทุกคน 

 3.  เลือกสถานท่ีใกลเคียงอยางนอย 2 แหงท่ีสอดคลองกับท่ีไดระบุไวใน ใบงาน 3 

 4.  จัดเตรียมกรรไกร  จานสี  และกระดาษ  

 5.  อธบิายใหผูชวยสอนเขาใจถงึบทบาทของตนในการทํากจิกรรม  

 6.  เตรียมกลองถายรูปและกลองวีดีทัศนเพ่ือบันทึกการทํากิจกรรมประกอบการอภิปราย  

  

  1.  เนนใหเห็นความสําคัญของการใชทางขามท่ีมีเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยแกผูเดินเทา  ถาหากไมมีนักเรียน

ควรระบุไดวาจุดท่ีเลือกขามน้ันมีความปลอดภัยหรือไม  หรือพวกเขาตองหาบริเวณท่ีปลอดภัยกวา 

สาระสําคัญของการสอน 

 2.  ในการฝกภาคปฏิบตันิีอ้าจแบงการเรียนการสอนออกเปน 2 ชวง  ถาสถานท่ีท่ีเลือกอยูไกลกัน  

 3.  ทบทวนขัน้ตอนการขามถนน  หยุด  มอง  ฟง  คดิ  จาก ใบความรู 1 

 

 

 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นในบริเวณท่ีเด็กคุนเคยขณะเดินไปสถานศึกษา และโดยเฉพาะอยางยิ่งขณะเดินกลับบาน  

หรือขณะวิ่งเลนหลังเลิกเรียน 

2. การเลือกสถานท่ี ๆ ปลอดภัยในการขามถนน  มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการขามถนนขามเปนตอการประเมิน

ระยะเวลาท่ีมีเมื่อใชรถในการขามถนน  มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการขามถนนอยางปลอดภัยและมีวิธีการ

ปฏิบัติเฉพาะสําหรับสถานการณการจราจร  ท่ียุงยากจะชวยใหเด็กมีความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
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  1.  ใหนกัเรียนดูภาพถายเกี่ยวกับการขามถนนท่ีไมมสีะพานลอย  บรรยายภาพท่ีเห็นและอภิปรายการจราจรใน

ภาพเพ่ือจะไดเขาใจรายละเอียดของขอมูลท่ีมีอยูอยางชัดเจน 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

 2.  มุงความสนใจไปยังกลุมผูเดินเทาท่ีเปนเด็กโตและเด็กเล็กท่ีกําลังรอขามถนน  อภิปรายเกี่ยวกับประเด็น

ความปลอดภัยท่ีเกี่ยวของกับนักเรียนกลุมเปาเพ่ือนําไปสูขั้นตอนการขามถนนอยางปลอดภัยในสถานการณน้ัน ๆ 

 3.  ขณะทําการอภิปราย  ใหนกัเรียนคนใดคนหน่ึง  ออกไปรางแผนท่ีถนนลงบนกระดานดาํ  และใหนกัเรียนอีก

คนหน่ึงทําเคร่ืองหมายลงบนตาํแหนงท่ีจะใชขามถนนลงในแผนท่ี 

 4.  อภิปรายเกี่ยวกับส่ิงท่ีผูเดินเทาควรจะตองมองและคิดขณะขามถนน  ใหนักเรียนลากเสนรูปลูกศรสีแดงเพ่ือ

แสดงทิศทางท่ีอาจจะมอีนัตรายจาการจราจร 
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ใบงาน 3  คํานึงถึงการจราจร 

 

ชื่อ ......................................................................... นามสกลุ ..................................................................................  

เลขท่ี .................................................... ชั้น ............................................................................................................  

 

คําชี้แจง

      1.  จับคูทํางานกับเพ่ือน       

    ใหนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี  

  2.  ตดัภาพตอไปน้ีตามรอบประ  นําไปตดิลงบนกระดาษเปลาอีกแผน (1 ภาพตอ 1 แผน) 

  3.  ลากเสนรูปศรสีแดง  แสดงทิศทางของยานพาหนะท่ีวิง่ไปมาบนถนนตามภาพ  

  4.  เขียนส่ิงท่ีผูเดินเทาจะตอง  มอง  ฟง  และคิด  เมื่อจะขามถนน ณ จุดท่ีกําลังยืนอยูเพ่ือท่ีจะขามถนน

ตามทิศทางของลูกศรท่ีกําหนดได 
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ใบกิจกรรมที่บาน 2  ขามถนนอยางระมัดระวัง 

 

เด็กกําลังเรียนรูกับการเลือกสถานท่ีท่ีปลอดภัยในการขามถนนโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนอยางถูกตอง และ

เรียนรูวิธีการปฏิบัติตนอยางปลอดภัยในสถานการณการจราจรท่ียากลําบาก  ซึ่งจะชวยใหเด็กมีความปลอดภัยในการใช

ถนนมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 1.  เลือกสถานท่ีท่ีปลอดภัยในการขามถนนทุกคร้ัง  ใชเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทาทุกคร้ังท่ี

เปนไปได  แมวาจะตองเดินไกลขึ้น  ใหเด็กอธิบายวาเหตุใดบริเวณเหลาน้ันจึงเปนท่ีท่ีดีท่ีสุดในการขามถนน  และแมวาจะ

ขามถนนตรงทางขามท่ีกําหนดก็ควรสอนเด็กใหรอจนกวายานพาหนะทุกคันจุหยุสนิทกอนแลวจึงขาม  และควรเนนใหเด็ก

เล็กเห็นความสําคัญของการมองซายมองขวาตลอดเวลาขณะขามถนน 

ทานจะชวยอยางไร 

 2.  ในกรณีท่ีไมมีเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทา  ใหเลือกสถานท่ีท่ีทานสามารถมองเห็น

ยานพาหนะไดชัดเจน  และผูขับขี่ก็สามารถมองเห็นทานไดชัดเจนเชนกัน  ซึ่งอาจหมายถึงการใชแนวท่ีจอดยานพาหนะ

เปนเสนขอบถนนแทนเสนขอบถนนจริง   เพราะจะไดไมถกูยานพาหนะท่ีจอดอยูบดบังถายนืบนขอบถนนจริง  ชีแ้จงใหเดก็

เขาใจเร่ืองเหลาน้ี 

 3.  เปดโอกาสใหเด็กไดรูจักรับผิดชอบดวยการใหเขาเปนผูเลือกสถานท่ีขามถนน  และเปนผูตัดสินใจขามถนน

เมื่อเห็นวาปลอดภัยแลวมากขึ้นภายใตการดูแลของทาน  ควรใหกําลังใจดวยการชมเชยเมื่อเขาแสดงพฤติกรรมท่ี

รับผิดชอบและปลอดภัยในการขามถนน 

 

   จับมือผูใหญไว (สําหรับเด็กเล็ก)  

ขั้นตอนการขามถนน 

  เลือกบริเวณท่ีปลอดภัยเพ่ือจะขาม  โดยเปนบริเวณท่ีทานสามารถมองเห็นการจราจรไดชดัเจนทุกทิศทาง  

และเปนบริเวณท่ีคนขบัรถสามารถมองเห็นทานไดเชนกนั 

  “หยุด”  ยนืบนทางเทาโดยหางจากขอบถนนหรือไหลทาง (กรณีท่ีไมมีทางเทา) ประมาณ 1 กาว 

  “มอง”  ไปใหทัว่ทุกทิศทาง  เพ่ือใหเห็นสภาพการจราจร 

  “ฟง”  ใหทัว่ทุกทิศทาง  เพ่ือรับรูสภาพการจราจร 

  “คิด”  ถงึความปลอดภัยในการขามถนน  ขามถนนเมือ่ถนนวาง  หรือเมือ่ยานพาหนะหยดุสนิท 

  “เดิน”  ขามถนนเปนเสนตรง  คอยมอง  และฟงเสียงรถขณะเดินขามถนนดวย 

 

ประเด็นความปลอดภัย   

        การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูใหญคือ  การสนับสนุนใหเด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการขามถนนอยางถูกตอง

ปลอดภัย  เมื่อขามถนนในบริเวณท่ีอันตราย  ถาผูใหญไมขามถนนตรงทางขาม ไมสนใจสัญญาไฟจราจร และไม

ปฏิบัติตาม  สัญญาณไฟคนขาม  เทากับทานสอนพฤติกรรมท่ีไมปลอดภัยแกเด็ก  ซึ่งอาจนําไปสูการบาดเจ็บ  หรือ

เสียชีวิตได 
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 1.  เด็กไดเรียบเกี่ยวกับการพิจารณาวาสถานการณใดปลอดภัย  หรือไมปลอดภัยสําหรับการขามถนน และได

เรียนรูวา  ควรหยุด  มอง  ฟง  และคิดถึงอะไรกอนจะขามถนน  ใหเด็กเลาใหฟงเกี่ยวกับกิจกรรม 

สิ่งที่ตองปฏิบัติ 

 2.  พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับ  ใบกิจกรรมที่บาน : 2 ขามถนนอยางระมัดระวัง เลือกบริเวณใกลเคียงท่ีเหมาะจะ

ทํากจิกรรมตามท่ีระบุในใบกจิกรรมท่ีบานคดิกบัแผนรองเขียนเพ่ือความสะดวกในการจดบันทึก  ควรเตรียมดนิสอ  และ

ยางลบสํารองตดิกระเปาของทานไว  ทานตองแนใจวาเดก็ยนืบนทางเทาอยางปลอดภัย ระหวางท่ีวาดภาพการจราจร  

สามารถทํากิจกรรมสวนท่ีตองเขียนตอไดท่ีบาน 

 3.  เมื่อเดินทางไปถึงสถานท่ีท่ีกําหนด  พูดคุยเกี่ยวกับสถานท่ีตั้งและลักษณะของถนนดังกลาว เชน รถท่ีจอดอยู  

ทางส่ีแยก  การจราจรท่ีคบัคัง่  ทางโคงหัวมมุถนนท่ีอนัตราย  เคร่ืองหมายบนถนน  และปายจราจรตาง ๆ หรือเคร่ือง

อํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทา  ใหเด็กวาดภาพถนนตามท่ีเห็น  ถาพิจารณาวามีคสามปลอดภัยเพียงพอ  ใหทาน

ฝกขามถนนกับเด็กโดยใหบรรยายขั้นตอนการขามถนนอยางถูกตองปลอดภัย และปฏิบัติตามขั้นตอนเหลาน้ัน 

 

 

          กจิกรรม   :    เปนผูเดินเทาท่ีปลอดภัย 

                                                                                                                  เวลาที่ใช   :   1 ชั่วโมง 

                                                                                                                  วัสดุที่ใช   :    ใบกจิกรรมท่ีบาน 2 แผน 

          รองเขียน และดินสอ 

                              วันที่สงคืน : 
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ใบกิจกรรมที่บาน 2  ขามถนนอยางระมัดระวัง 

 

ชื่อ .............................................................................. นามสกลุ ..............................................................................  

เลขท่ี ............................................................. ชั้น ...................................................................................................  

วันท่ีสง .................................................................................................................................................................... 

 

คําชี้แจง

  1.  เลือกสถานท่ีทีน่กัเรียนสามารถเห็นถนน 2 สาย  หรือมากกวาไดอยางชัดเจน  

   ใหนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี 1-7 และตอบคําถามขางลาง  

  2.  หาจดุท่ีสามารถยนืบนทางเทาอยางปลอดภัย  วาดแผนท่ีแสดงบริเวณดงักลาวคราว ๆ ลงในกรอบ

กาํหนดให 

  3.  วาดเคร่ืองหมายจราจรตาง ๆ เชน  ปายจราจร  หรือสัญญาณไฟจราจร  ท่ีปรากฏบนถนน  หรือ

ยานพาหนะท่ีจอดอยู 

  4.  เลือกบริเวณท่ีปลอดภัยในการขามถนน  โดยขอคําปรึกษาจากผูปกครอง หรือผูใหญท่ีไปดวย  

  5.  ทําเคร่ืองหมายแสดงบริเวณท่ีจะขามถนนลงบนแผนท่ี และลากเสนลูกศรแสดงทิศทางการขามถนน  

  6.  ถาผูปกครองเห็นชอบ ใหขามถนนดวยกัน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการขามถนนอยางถูกตองปลอดภัย  

  7.  วาดลูกศรแสดงทิศทางการจราจรท่ีนักเรียนตองคอยมองและระมัดระวังเมื่อขามถนน  
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เหตใุดบริเวณน้ีจงึเปนบริเวณท่ีปลอดภัยในการขามถนน 

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

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

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

 

บริเวณน้ีเปนท่ีขามถนนท่ีปลอดภัยเสมอ  ใชหรือไม  จงอธิบาย 

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

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

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

 

นักเรียนตองมอง  ฟง  และคิดถึงอะไรบางเมื่อจะขามถนน 

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

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

................................................................................................................................................................................  
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

ประเด็นความปลอดภัย

1. จากขอมูลสถิติอุบัติเหตุพบวา เด็กสวนใหญจะถูกรถชนในบริเวณท่ีเขาคุนเคย เชน ละแวกบานหรือขณะเดินทาง

ไปสถานศึกษา และโดยเฉพาะอยางยิ่งขณะเดินทางไปสถานศึกษา และโดยเฉพาะอยางยิ่งขณะเดินกลับจาก

สถานศึกษา 

   

2. ผลจากการวิจัยยืนยันวาเมื่อเด็กเดินรวมกันเปนกลุม เด็กมักจะทําตามส่ิงท่ีเพ่ือนทํา และมีความระมัดระวังใน

การขามถนนนอยกวาเมื่อตองขามถนนคนเดียว 

3. เด็กจะมีโอกาสเส่ียงตออันตรายมากเมื่อขามถนนในบริเวณท่ีมีรถจอดอยู และชวงกึ่งกลางถนนวิธีท่ีจะลด

อันตรายคือการใชทางขามท่ีมีเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทา และเด็กจะตองขามถนนบริเวณทาง

ขามท่ีกฎหมายกําหนดทุกคร้ัง 

4. พัฒนาการทางไหวพริบ ความสามารถในการมองเชิงมิติ การมองรอบทิศทางและการฟง จะเกิดขึ้นอยางคอย

เปนคอยไปในชวงอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 10 ถึง 12 ป ซึ่งหมายความวาเด็กอาจยังอยูในระยะของการ

พัฒนาความสามารถในการตัดสินวามีเวลาเพียงพอในการขามถนนใหปลอดภัยหรือไมและอาจจะยังไมสามารถ

บอกทิศทางของการจราจรจากเสียงท่ีไดยินไดอยางแมนยํา หรือไมสามารถรับรูวามียานพาหนะกําลังวิ่งมา

ทางดานขาง ของตนไดอยางเต็มท่ี 

5. เด็กมักจะตกอยูใตอิทธิพลของกลุมเพ่ือนไดงาย แรงกดดันท่ีเกิดขึ้นสามารถผลักดันใหเด็กมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงตอ

อันตราย 

6. การใหเด็กไดพิจารณาพฤติกรรมเหลาน้ันเห็นผลท่ีอาจจะเกิดขึ้น และหาวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีเส่ียง

อันตรายในขณะท่ียังคงมีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนตอไป เราสามารถชวยเด็กใหอยูรวมกับกลุมเพ่ือนไดอยางมี

ความสุขและปลอดภัย 
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บทที่ 1 “ถนนที่ปลอดภัย”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการขามถนนอยางถูกตอง ดวยการมีสวนรวม

รับผิดชอบตอความปลอดภัยของเด็กท่ีอายุนอยกวาใหขามถนนอยางปลอดภัยได 

จุดประสงคการเรียนรู 

 

1. อธิบายขั้นตอนการขามถนนทุกขั้นตอนอยางถูกตองได 

จุดประสงคนําทาง 

2. ประเมินพฤติกรรมการเดินเทาของตนเองและผูอ่ืนได 

 

1. จัดนักเรียนชั้นอายุนอยกวา (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หรือ 2 ) เขารวมทํากจิกรรมในบทเรียนโดยใชนกัเรียน

จาํนวนคร่ึงหน่ึงในการทํากจิกรรมในวนัท่ี 1 และอีกคร่ึงหน่ึงในวันท่ี 2  

การเตรียมการสอน 

2. ครูสอนอธบิายบทบาทของผูชวยสอนในการทํากจิกรรม 

3. เลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับทําการสังเกต เชน บริเวณทางขามท่ีมีสัญญาณไฟคนขาม ถนนใกลเคียงท่ีมี

การจราจรไมคบัคัง่ หรือทางขามหนาสถานศกึษา  

4. ทําสําเนา ใบงาน 1 : ตรวจสอบขั้นตอนการขามถนน และ ใบกิจกรรมที่บาน 1 : ความรับผิดชอบ

ของผูเดินเทา สําหรับนักเกรียนทุกคน 

5. แจกกระดานรองเขยีนและปากกาใหนกัเรียนทุกคน 

 

1. เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ครูผูสอนควรจะจัด 

สาระสําคัญของการสอน 

 มีผูชวยสอนจํานวนท่ีเพียงพอซึ่งอาจรวมถึงครูทานอ่ืนหรือเจาหนาท่ีตํารวจจราจร มาชวยอํานวย

ความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแกนักเรียน 

 เลือกสถานท่ีทํากิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. จากขอมูลสถิติอุบัติเหตุพบวา เด็กสวนใหญจะถูกรถชนในบริเวณท่ีเขาคุนเคย เชน ละแวกบานหรือขณะ

เดินทางไปสถานศึกษา และโดยเฉพาะอยางยิ่งขณะเดินทางไปสถานศึกษา และโดยเฉพาะอยางยิ่งขณะ

เดินกลับจากสถานศึกษา 

2. ผลจากการวิจัยยืนยันวาเมื่อเด็กเดินรวมกันเปนกลุม เด็กมักจะทําตามส่ิงท่ีเพ่ือนทํา และมีความระมัดระวัง

ในการขามถนนนอยกวาเมื่อตองขามถนนคนเดียว 

3. เด็กจะมีโอกาสเส่ียงตออันตรายมากเมื่อขามถนนในบริเวณท่ีมีรถจอดอยู และชวงกึ่งกลางถนนวิธีท่ีจะลด

อันตรายคือการใชทางขามท่ีมีเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทา และเด็กจะตองขามถนนบริเวณ

ทางขามท่ีกฎหมายกําหนดทุกคร้ัง 
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2. สอนขัน้ตอนการขามถนนใน ใบงาน 1 : ตรวจสอบขั้นตอนการขามถนน 

3. การทํากจิกรรมการเรียนการสอนอาจแบงออกเปน 2 วันเพ่ือจะไดสามารถจัดการดําเนินงานไดงายและ

สะดวกขึ้น 

4. นักเรียนท่ีทําหนาท่ีเปนผูสังเกตการณจะคอยสังเกตพฤติกรรมการขามถนนของเพ่ือนท่ีคูกัน โดยใหนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หรือ 2 คอยดูแบบอยางพฤติกรรมการขามถนนของเด็กโต 

 

1. อธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงความสําคัญของการขามถนนอยางถูกตองเพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีแกนักเรียนรุนนอง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

2. ใหนักเรียนระบุขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีพรอมท้ังใหเหตุผล เขียนขั้นตอนการขามถนนลงบน

กระดานดํา 

3. อธิบาย  ใบงาน 1 : ตรวจสอบขั้นตอนการขามถนน แกนกัเรียน นักเรียนตองทํา ใบงานตอนท่ี 1 ใหเสร็จ 

ณ สถานท่ีฝกปฏิบัติ โดยจะแบงออกเปน 2 ชวง และทํา ใบงานตอนท่ี 2 และ 3 ในชัน้เรียน 

4. ใหนักเรียนจับคูกับเพ่ือนและแบงหนาท่ีกันเปนผูสังเกตการณและผูสาธิตการขามถนน 

5. แจก ใบงาน 1 แกนักเรียนท่ีเปนผูสาธิต ใหนักเรียนเขียนชื่อและวันท่ีในใบงานพรอมท้ังชื่อของเพ่ือนซึ่งเปนผู

สังเกตการณ ติดใบงานลงบนกระดานรองเขียน แลวมอบใหเพ่ือนซึ่งเปนผูสังเกตการณ 

6. พานักเรียนไปยังสถานท่ีปฏิบัติจริง ใหผูชวยสอนแสดงการขามถนนตามขั้นตอนท่ีถูกตองเปนตัวอยางใน

ขณะท่ีครูผูสอนแสดงการเปนผูสังเกตการณเปนตัวอยาง 

7. ใหนักเรียนซึ่งเปนผูสาธิต 2 คน ขามถนนพรอมนักเรียนรุนนองโดยมีเพ่ือนซึ่งเปนผูสังเกตการณคอยสังเกต

พฤตกิรรมแลวบันทึกลงในใบงาน ใหนกัเรียนผลัดกนัปฏิบตัจินครบทุกคู 

8. ปฏิบัติกิจกรรมขามถนนอีกคร้ังในวันท่ี 2 โดยใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สลับหนาท่ีกัน และให

นักเรียนรุนนองอีกคร่ึงหองท่ีเหลือมารวมกิจกรรา 
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ใบงาน 1 ตรวจสอบขั้นตอนการขามถนน 

 

ชื่อ ............................................................................ นามสกลุ ........................................................................  

เลขท่ี ...................................................................... ชั้น ....................................................................................  

 

คําชี้แจง

     ตอนที่ 1 การสังเกตการณ 

  ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ังตอไปน้ี 

     ใหนักเรียนซึ่งเปนผูสังเกตการณ สังเกตพฤติกรรมของเพ่ือนและนักเรียนรุนนอง กาเคร่ืองหมาย ( / )เมื่อเพ่ือน

และนักเรียนรุนนองมีพฤติกรรมการขามถนนตามท่ีเขียนในตารางขางลางน้ี 

ขั้นตอนการขามถนน การขามถนนบริเวณ 

ทางขามสําหรับผูเดินเทา 

การขามถนนบริเวณ 

ที่ไมมีทางขาม 

เพื่อน รุนนอง เพื่อน รุนนอง 

1. เลือกขามถนนบริเวณท่ีปลอดภัยและจูง

มอืนักเรียนรุนนอง  

    

2. หยดุ หางจากขอบถนนประมาณ  

1 กาว 

    

3. มองรอบๆ สังเกตยานพาหนะท่ีผานไป

มาบริเวณน้ัน 

    

4. ฟง เสียงยานพาหนะท่ีกําลังแลนเขามา     

5. คิด วาปลอดภัยพอท่ีจะขามหรือยังโดย 

-  รอจนรถเล้ียวผานไปหรือรถท่ีจอด 

 อยูขางทางเคล่ือนออกไปแลว 

-  รอใหยานพาหนะหยดุใหขาม 

-ปฏิบัติสัญญาณไฟคนขาม 

-  กะระยะเวลาเพียงพอในการขามถนน

(เด็กโต) 

    

6. เดนิขามถนนเปนเสนตรงเมือ่เห็นวา

ปลอดภัยแลว 

    

7. มองดูและฟงการจราจรรอบๆ ตัวขณะ

เดินขามถนน 
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ตอนที่ 2 ขอสังเกต (โดยนักเรียนท่ีเปนผูสังเกตการณ) 

 

- พฤติกรรมของเพ่ือนซึ่งเปนผูขามถนนเปนอยางไร 

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

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

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

- พฤตกิรรมในการขามถนนของนักเรียนรุนนองชือ่ .......................................................... .เปนอยางไร  

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

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

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

- เพ่ือนของนักเรียนปรับปรุงพฤตกิรรมการขามถนนอยางไร 

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

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

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

. 

- นักเรียนรุนนองชื่อ .............................. .............................. สามารถปรับปรุงพฤตกิรรมการขามถนน 

อยางไร ................................................................................ ....................................................................................  

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

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

 

ตอนที่ 3  การประเมนิพฤตกิรรมของตนเอง (โดยนักเรียนท่ีเปนผูสาธิตการขามถนน) 

 

- นักเรียนเห็นดวยกับขอสังเกตของเพ่ือนซึ่งเปนผูสังเกตการณหรือไม เพราะเหตุใดจึงเห็นดวย หรือเหตุ

ใดจึงไมเห็นดวย 

- นักเรียนรูสึกอยางไรเมื่อขามถนนกับนักเรียนรุนนอง 

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

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

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

- นักเรียนคิดวาอะไรเปนส่ิงสําคัญท่ีนักเรียนตองปฏิบัติเมื่อตองขามถนนกับเด็กซึ่งอายุนอยกวา 

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

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

............................................................................................................................................... ................................ 
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ใบกิจกรรมที่บาน 1 ความรับผิดชอบของผูเดินเทา 

 

 เดก็ไดทบทวนข้ันตอนการขามถนนอยางปลอดภัย การจะตดัสินใจวาบุตรหลานของทานมคีวามรับผิดชอบเพียง

พอท่ีจะดูแลนองเมื่อเดินไปและกลับจากสถานศึกษา หรือสถานท่ีตางๆ ในละแวกบานได เปนเร่ืองท่ีตัดสินใจไดยากและไม

ควรพิจารณาจากอายุของเด็กเพียงอยางเดียวเทานั้น ทานจะตองพิจารณาวาเด็กมีความสามารถในการใชรถใชถนนของ

เด็กโดยไมตองมีผูใหญดูแลแลวหรือยัง และสามารถรับผิดชอบตอความปลอดภัยของนองไดดวยหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทานเคยสอนเด็กใหขามถนนโดยใชขั้นตอนท่ีถูกตองปลอดภัยหรือไม 

ทานจะชวยไดอยางไร 

1.1  จับมือผูใหญไว ( สําหรับเด็กเล็ก ) 

   1.2 เลือกบริเวณท่ีปลอดภัยเพ่ือจะขาม โดยเปนบริเวณท่ีทานสามารถมองเห็นการจราจรได 

  ชดัเจนทุกทิศทาง และเปนบริเวณท่ีคนขบัรถสามารถมองเห็นทานไดเชนกนั  

  1.3 “ หยดุ” ยนืบนทางเทาโดยหางจากขอบถนนหรือไหลทาง (กรณีท่ีไมมีทางเทา)  

  ประมาณ 1 กาว  

  1.4 “ มอง” ไปใหทัว่ทุกทิศทาง เพ่ือใหเห็นสภาพการจราจร  

  1.5 “ ฟง” ใหทัว่ทุกทิศทาง เพ่ือรับรูสภาพการจราจร  

  1.6 “ คิด” ถงึความปลอดภัยในการขามถนน ขามถนนเมือ่ถนนวาง หรือเมือ่ยานพาหนะ  

   หยดุสนิท  

  1.7 “ เดิน”  ขามถนนเปนเสนตรง คอยมองและฟงเสียงรถขณะเดินขามถนนดวย  

 2.  ทานเปนตัวอยางท่ีดีใหแกเด็กในการขามถนนหรือยัง โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการขามถนนอยางถูกตอง

ปลอดภัยทุกคร้ัง และใชทางขามท่ีกําหนด หรือทางขามท่ีมีเคร่ืองอํานวยความปลอดภัย เชน ทางมาลาย หรือสะพานลอย

เสมอ ถึงแมจะตองเดินไกลกวาปกติหรือไม 

 3. ทานเคยสังเกตวาเด็กมีทักษะในการเดินเทามากนอยเพียงใดหรือไม  

 4. เมื่อทานเดินไปกับเด็ก ทานเคยใหโอกาสเขาไดแสดงความรับผิดชอบมากขึ้นในการตัดสินใจเวลาท่ีจะขาม

ถนนหรือไม 

 

 

 

ประเด็นความปลอดภัย   

พัฒนาการทางไหวพริบ ความสามารถในการมองเชิงมิติ การมองรอบทิศทางและการฟง จะเกิดขึ้นอยางคอยเปนคอย

ไปในชวงอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 10 ถึง 12 ป ซึ่งหมายความวาเด็กอาจยังอยูในระยะของการพัฒนา

ความสามารถในการตัดสินวามีเวลาเพียงพอในการขามถนนใหปลอดภัยหรือไมและอาจจะยังไมสามารถบอกทิศทาง

ของการจราจรจากเสียงท่ีไดยินไดอยางแมนยํา หรือไมสามารถรับรูวามียานพาหนะกําลังวิ่งมาทางดานขาง ของตนได

อยางเต็มท่ี 
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1. ใหผูปกครองตอบคําถามในแบบทดสอบความรู แลวตรวจคําตอบไดจาก ใบกิจกรรมที่บาน 1  

สิ่งที่ตองปฏิบัต ิ

2. อาน ใบกิจกรรมที่บาน 1 พรอมกับเด็ก หารือกันวาจะเลือกสัมภาษณใครบาง 

 

แบบทดสอบความรู  

1. ทานคดิวาอะไรเปนสาเหต ุ3 อันดับแรกท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุ และทําใหเด็กเสียชีวิตมากท่ีสุดในประเทศไทย 

         ยาพิษ                                                                         จมนํ้า 

         ลําสัก / หายใจไมออก                                                  ไฟไหม 

         ตกจากท่ีสงู                                                                 การโดยสารยานพาหนะ 

         การเดนิเทา                                                                 การข่ีรถจกัรยาน  

2. ผูปกครองมักประเมินความสามารถในการใชรถใชถนนของเด็กสูงเกินไป(วงกลมรอบคําตอบ) 

ถกู                                                                           ผิด  

3. ทานคิดวาเด็กๆ มีความสามารถและทักษะเพียงพอท่ีจะขามถนนไดดวยตัวเองเมื่ออายุ ................. ป 

4. ทานคิดวาเด็กๆ เสียชีวิตจากการโดยสารยานพาหนะหรือจากการเดินเทาสูงกวากัน........................... 

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

5. เด็กอายุระหวาง 5-14 ป ท่ีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในแตละป ประมาณรอยละ 5 เกิดขึ้นกับเด็กท่ีเปนผูเดินเทา 

ขอความน้ีถูกหรือผิด ( วงกลมรอบคําตอบ) 

ถกู                                                                          ผิด  

 

 

 

 

กจิกรรม  : ทบทวนการเปนผูเดนิเทาท่ีปลอดภัย 

เวลาที่ใช : 1 ชม. 30 นาที 

วัสดุที่ใช : ใบกจิกรรมท่ีบาน 1  

  แผนรองเขียนและดินสอ 

วันที่สงคืน :  
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ใบกิจกรรมที่บาน 1  ความรับผิดชอบของผูเดินเทา 

 

ชื่อ ............................................................................ นามสกลุ ........................................................................  

เลขท่ี ...................................................................... ชั้น ....................................................................................  

วันท่ีสง ............................................................................................................................................................  

 

คําชี้แจง

ขั้นตอน 

  ใหนักเรียนสัมภาษณเด็กอายุระหวาง 5-8 ป 1 คน และ ผูใหญ 1 คน โดยใหแตละคนบอกขั้นตอนการขามถนน

เรียงตามลําดับกอนหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งส่ิงท่ีพวกเขาคําน่ึงถึงและปฏิบัติเมื่อขามถนนทําเคร่ืองหมาย ( / )  ลงในชองที่

ตรงกับคําตอบ ( บางคนอาจบอกไมครบทุกขัน้ตอน) 

เด็ก วัยรุน ผูใหญ 

1. เลือกขามถนนตรงบริเวณท่ีปลอดภัย    

2. หยดุหางจากขอบถนนประมาณ 1 กาว    

3. มอง รอบๆ เพ่ือสังเกตยานพาหนะท่ีผานไปมาในบริเวณน้ัน    

4. ฟง เสียงยานพาหนะท่ีกําลังวิ่งตรงเขามา    

5. คิด ปลอดภัยพอท่ีจะขามถนนหรือยัง โดย 

- รอจนกวารถเล้ียวผานไปแลวหรือรถท่ีจอดอยูขางทางเคล่ือน

ออกไป 

- กะระยะเวลาเพียงพอในการขามถนน 

- รอจนกวายานพาหนะบนถนนหยดุใหขาม 

- ปฏิบัติตามสัญญาณไฟคนขาม 

   

6. เดินขามถนนเปนเสนตรงเมื่อเห็นวาปลอดภัยแลว    

7. ยังคงมองและฟงการจราจรรอบๆตัวขณะเดินขามถนน    

 

เขียนขอเสนอแนะหรือขั้นตอนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการขางบนลงในตารางขางลางนี ้

เด็กชื่อ ...................................................................................................... อาย ุ............................................  

ขอเสนอแนะ/ ขั้นตอนอ่ืนๆ ......................................................................... อายุ ………………………….……. 

วัยรุนชื่อ.................................................................................................... อาย ุ............................................ 

ขอเสนอแนะ/ขั้นตอนอ่ืนๆ .........................................................................  อาย ุ.............................................  

ผูใหญชื่อ .................................................................................................  อาย ุ............................................  

ขอเสนอแนะ/ขั้นตอนอ่ืนๆ .........................................................................  อาย ุ.............................................  
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นักเรียนสรุปเน้ือหาสําคัญท่ีไดจากการสํารวจ  

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

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

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

 

นักเรียนสรุปเน้ือหาสําคญัท่ีไดรับจากการสํารวจ  

เฉลยคาํตอบแบบทดสอบความรู 

ขอ 1. 1-การเดนิเทา 2-การโดยสารยานพาหนะ 3-การขี่รถจักรยาน 

ขอ 2. ถูก   

ขอ 3. ประมาณ 12 ป   

ขอ 4. การเดนิเทา   

ขอ 5.  ถูก   
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บทที่ 2  “วินาทีแหงชีวิต” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักเรียนสามารถพิจารณาและเขาใจไดวาพฤติกรรมท่ีเส่ียงอันตรายมีผลกระทบตอความปลอดภัยของตนเอง

และผูอ่ืนอยางไร 

จุดประสงคการเรียนรู 

 

1. อธิบายผลท่ีเกิดจากพฤติกรรมเส่ียงอันตรายตอตนเองและผูอ่ืนได 

จุดประสงคนําทาง 

2. ระบุวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีเส่ียงอันตรายได 

3. สามารถปฏิบัติตนตามความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับความปลอดภัยของผูเดินเทา 

 

1. ทําสําเนา ใบงาน 2 : วินาทีแหงชีวิต สําหรับนักเรียนแตละคู 

การเตรียมการสอน 

2. ทําแผนใสของ  ใบงาน 2 เพ่ือใชอภิปรายในชั้นเรียนได 

 

1. อธิบายความหมายของคําวา “ การคาดการณ” ในความหมายท่ีเปนการหาขอสรุปจากหลักฐานท่ีมีอยู และ

เมื่อมีขอมูลเพ่ิมมากขึ้น ขอสรุปน้ันก็สามารถเปล่ียนแปลงได 

สาระสําคัญของการสอน 

2. ส่ิงท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัย (ดูจากภาพท่ีถายไวจากบทเรียนกอนหนาน้ี หรือจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ เชน 

วารสาร ) 

2.1 ถนนท่ีเปยก 

  - มีผลตอระยะทางในการหยุดยานพาหนะ และเปนไปไดท่ียานพาหนะจะล่ืนไถลไปเมื่อ     ตองหามลอ

อยางกะทันหัน 

2.2 ในฤดูหนาวจะมืดเร็วกวาฤดูอ่ืน  

 - ทําใหความสามารถในการมองเห็นส่ิงตางๆของผูขับขี่และผูเดินเทาลดลง  

2.3 ผูเดินเทา 

ประเด็นความปลอดภัย   

1. เด็กมักจะตกอยูใตอิทธิพลของกลุมเพ่ือนไดงาย แรงกดดันท่ีเกิดขึ้นสามารถผลักดันใหเด็กมีพฤติกรรมท่ี

เส่ียงตออันตราย 

2. การใหเด็กไดพิจารณาพฤติกรรมเหลาน้ันเห็นผลท่ีอาจจะเกิดขึ้น และหาวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีเส่ียง

อันตรายในขณะท่ียังคงมีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนตอไป เราสามารถชวยเด็กใหอยูรวมกับกลุมเพ่ือนได

อยางมีความสุขและปลอดภัย 
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 - การสวมเส้ือผาสีมืดจะทําใหผูขับขี่มองเห็นไดไมชัดเจนเทากับเมื่อสวมใสเส้ือผาสีสวางสดใส การเลน

ลูกบอลบนทางเทา ซึ่งลูกบอลอาจกล้ิงไปบนถนนและผูเลนวิ่งถลาออกไปเก็บลูกบอล มองเห็นเพ่ือนท่ีอยูฝง

ตรงกันขามทําใหขามถนนไปหาโดยมิไดระวังตัว  คาดคะเนระยะเวลาในการขามผิดพลาด 

 

2.4 สถานท่ี  

  - มียานพาหนะจอดอยูขางทาง โดยเฉพาะรถตู ซึ่งอาจทําใหผูขับขี่มองไมเห็นผูเดินเทาเปนบริเวณท่ีมี

เคร่ืองอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทาท่ีอยูไกลออกไปแตไมมีคนใชงาน 

 

1. ถามนักเรียนวาเคยเกี่ยวของหรือเห็นเกตุการณท่ียานพาหนะชนกันหรือไม อภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณท่ี

เกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงสถานการณ ผูคนยานพาหนะท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนผลท่ีเกิดขึ้น ใหนักเรียนใชเหตุผล

พิจารณาถงึสาเหตขุองการชน เขยีนเปนรายการบนกระดานดาํ 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

2. จากรายการบนกระดานดํา พิจารณาเชื่อมโยงระหวางการชนกับพฤติกรรมกับผูท่ีเกี่ยวของ โดยถามวา “ จะ

เกิดอะไรขึ้น  ถา ........... ? ”  (รถยนตวิ่งหาดวยความเร็วท่ีชากวาเดิม คนเดินเทารอสัญญาณไฟคนขามให

เปล่ียนเปนสีเขียวกอนจึงขามถนน) เขียนรายการท่ีปลอดภัยบนกระดานดาํ 

3. ฉายแผนใส ใบงาน 2   ใหนักเรียนดู แลวอานขอความของ “ เมื่อเวลา 5 โมงเย็น ”  โดยไมตองอธิบาย

เพ่ิมเติม 

4. แจกสําเนาใบงานใหนักเรียนแตละคูเพ่ือนําไปอภิปรายวาเกิดอะไรขึ้น และคิดวาอะไรเปนเหตุใหเกิดขึ้น โดย

ดูจากหลักฐานในภาพ นักเรียนอาจจะระบุไดมากกวา 1 สาเหต ุใหนกัเรียนบันทึกขอสรุปท่ีไดลงบนกระดาษ

อีกแผน 

5. แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4 คน ใหนักเรียนแลกเปล่ียนขอคิดเห็นท่ีได และแกไขตามความจําเปน 

หลังจากน้ันใหเลือกสถานการณท่ีคิดวานาจะเปนไปไดมากท่ีสุดมารายงานหนาชั้น 

6.  ใหแตละกลุมแลกเปล่ียนผลงานกัน ชี้หลักฐานสนับสนุนการคาดการณเกี่ยวกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้น เขียน

สาเหตุท่ีคาดวานาจะทําใหเกิดเหตุการณน้ันๆ บนกระดานดํา 

7. แบงกลุมตามเดิม ใหนักเรียนอภิปรายเดี่ยวกัลปสถานการณท่ีคาดคะเนในประเด็นท่ีวา“ จะเกิดอะไรขึ้นถา 

..............................” กลาวถึงพฤติกรรมท่ีอาจนําไปสูผลลัพธท่ีดีกวาของเหตุการณ  “ เมื่อเวลา 5 โมงเย็น ”  

แลวใหนักเรียนเขียนขอความในยอหนาน้ีใหมตามพฤติกรรมท่ีเสนอบนกระดานดํา 

8. ใหแตละกลุมเสนอขอความท่ีปรับปรุงใหมตอชั้นเรียน “ เมื่อเวลา 5 โมงเย็น ” และเขียนรายการพฤติกรรมที่

ปลอดภัยบนกระดานดาํ 

9. ใหนกัเรียนเปรียบเทียบรายการสาเหตขุองการท่ียานพาหนะชนกนัท่ีไดคาดการณไวในขอ 1 กบัรายการใน

ขอ 6  

10. ใชสถานการณท่ีนักเรียนกลุมตางๆ ไดคาดการณเปนประเด็นการอภิปรายเกี่ยวกับผลท่ีเกิดจากพฤติกรรม

เส่ียงอันตรายเหลาน้ัน ในแงของความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน 

11. อภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบของผูเดินเทา โดยใชสถานการณ “ เมื่อเวลา 5 โมง

เยน็ ......................”  ท่ีมกีารปรับปรุงแลว 

 



109 
 

ใบงาน 2 วินาทีแหงชีวิต  

 

ชื่อ ............................................................................ นามสกลุ ........................................................................  

เลขท่ี ...................................................................... ชั้น ....................................................................................  

 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานขอความขางลาง พรอมพิจารณาภาพท่ีเห็น แลวปฏิบัติกิจกรรมตามคําส่ัง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีรถคันหน่ึงจอดขวางถนนอยู โดยมีกลองปฐมพยาบาลฉุกเฉินวางอยูใกลกับรถ บุคคลผูหน่ึงกําลังไดรับการปฐมพยาบาล

จากหนวยบรรเทาสาธารณภัย  อีกคนหน่ึงนอนเหยยีดยาวบนถนน รางกายบางสวนมผีาคลุมไว อีกคนหน่ึงกาํลังน่ังพิง

ขอบทางเทาดวยใบหนาซีดเซียว แตดูเหมือนจะไมไดเปนอะไรมากนัก มีลูกบาสเกตบอลตกอยูใกลๆ โดยมีเศษกระจกแตก

กระจายเกล่ือนถนนและฝนก็เร่ิมตกลงมาอีกคร้ัง 

เมื่อเวลา 5 โมงเย็น มีเหตุการณเกิดขึ้นดังภาพ 
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ภาคผนวก 
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ใบความรู 1 หยุด  มอง  ฟง  คดิ 
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ใบความรู 2 บริเวณท่ีปลอดภัยสําหรับผูเดินเทา 
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ใบความรู 3 การขามในสถานกาณยากลําบาก 

กรณีไมมีทางเทา 

• เดนิในทิศทางท่ีสวนกบั

ยานพาหนะ 

• มองไปท่ีผูขับขี่ยานพาหนะ 

• เดินชิดขอบดานขวามือให

มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

• สวมเส้ือผาท่ีมีสีสดใสหรือสี

ออน 

• พยายามเดินใหหางจากถนน

ในระยะท่ีปลอดภัย 

กรณีมีหัวมุมหรือทางแยกมากมาย 

• ควรขามถนนตรงบริเวณทาง

แยกท่ีมีสัญญาณไฟจราจร 

• พยายามเลือกเสนทางที่

ปลอดภัย 

• ใชขั้นตอน หยุด มอง ฟง คิด 

กรณีไฟสัญญาณจราจรไมทํางาน 

• เดินไปขามถนนยังจุดถัดไปท่ี

มสัีญญาณไฟจราจร 

• ควรขอความชวงเหลือจาก

ผูใหญ 

กรณีถนนมีการจราจรคับคั่ง 

• ใชทางขามท่ีมีสัญญาณไฟ

จราจร 

• รอจนกระท่ังยานพาหนะ

เคล่ือนตัวไปหมดแลว 

• เลือกเดินเสนทางท่ีมี

การจราจรเบาบาง 

• ใชเครื่องอํานวยความ

ปลอดภัยของผูเดินเทา เชน 

ทางมาลาย หรือสะพานลอย 

• ใชขั้นตอน หยุด มอง ฟง คิด 

กรณีเปนบริเวณคอสะพาน เนิน  

แอง ทางโคง หรือหักศอก 

• พยายามอยูหางจากเนินหรือ

แองถาเปนไปได 

• ตองแนใจวาผูอ่ืนสามารถ

มองเห็นทานไดอยางชัดเจน 

• ออกหางจากทางโคงหรือ

ทางหักศอกเพ่ือจะได

มองเห็นไดรอบทิศทาง 

• ยืนในจุดท่ีผูขับขี่สามารถ

มองเห็นทานไดอยางชัดเจน 

• ใชขั้นตอน หยุด มอง ฟง คิด 

กรณีถนนมีรถโดยสาร 

หรือรถยนตจอดอยูมาก 

• พยายามหาจุดขามถนนที่

ปลอดภัย 

• รอจนยานพาหนะเคล่ือน

ผานไปจนหมด 

• พยายามสบตาผูขับขี่และ

มองดูสภาพการจราจร 

• ใชขั้นตอน หยุด มอง ฟง คิด 

กรณีถนนมี 4 ชองทางจราจร 

• ปฏิบัตเิหมอืนกบัเปนการ

ขามถนน 2 คร้ัง 

• ใชเครื่องอํานวยความ

ปลอดภัยของผูเดินเทา 

• ใชขั้นตอน หยุด มอง ฟง คิด 

ในการขามถนนแตละคร้ัง 

กรณีทางขามไมมีสัญญาณควบคุม 

• พยายามสบตาผูขับขี ่

• ตองแนใจวายานพาหนะ

ท้ังหมดหยุดแลว 

• ยังคงมองดูสภาพการจราจร

ในขณะท่ีขามถนน 

• ใชขั้นตอน หยุด มอง ฟง คิด 

กรณีทางขามสําหรับทางรถไฟ 

• ฟงเสียงระฆังและมอง

สัญญาณไฟกระพริบ  

• ใชขั้นตอน หยุด มอง ฟง คิด 

ทุกคร้ัง และขามถนนตรง

ขามท่ีมีปายแสดงไว 

• หามขามถนนตรงดานทาย

ของขบวนรถไฟท่ีเพ่ิงเคล่ือน

ตวัออกไป 

 


