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PHOTOVOICE คืออะไร เป้าหมาย วิธีการ

PHOTOVOICE 7 ขั้นตอน 

 • ขั้นที่ 1 : ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเท้า

 • ขั้นที่ 2 : ฝึกอบรมการถ่ายภาพ

 • ขั้นที่ 3 : เรียนรู้นอกพื้นที่เชิงสังเกตการณ์ (การลงพื้นที่ถ่ายภาพจุดเสี่ยง)

 • ขั้นที่ 4 : คัดเลือกภาพถ่ายและอภิปราย กลุ่มย่อย-กลุ่มใหญ่

 • ขั้นที่ 5 : จัดนิทรรศการภาพถ่าย

 • ขั้นที่ 6 : จัดเวทีประชุมวางแผนแก้ไขจุดเสี่ยง

 • ขั้นที่ 7 : แก้ไขจุดเสี่ยงและวัดผล

เอกสารแนบ A-M

สารบัญ
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PHOTOVOICE คืออะไร
 PHOTOVOICE (โฟโต้วอยซ์) คอื การประกาศด้วยภาพถ่าย เป็นสือ่ทีส่ามารถสะท้อนและเปิดเผยให้เห็น

ถงึสภาพทีแ่ท้จรงิของสงัคมทีม่ผีลต่อการด�าเนนิชีวติประจ�าวนั เด็กได้แสดงบทบาทในการถ่ายภาพความเส่ียงต่อ

การเดินเท้าบริเวณโดยรอบโรงเรียน หรือในเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียน หรือในบริเวณชุมชน และน�าภาพความ

เสี่ยงเหล่านั้นมาเผยแพร่สู่สาธารณะและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือจุดประกายให้เกิดการเปล่ียนแปลง น�าไปสู่ความ

ปลอดภัยต่อการเดินเท้าของเด็กๆ มากขึ้น

เป้าหมาย
1. เพื่อให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับการเดินเท้าและความปลอดภัยในการจราจร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Walk This 

Way Program

2. เพื่อให้เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ชุมชน อาสาสมัคร และหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการระบุอันตรายจาก

การเดินเท้า และหาหนทางแก้ไขปัญหา 

3. เพื่อจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย PHOTOVOICE ในการให้ความรู้แก่สาธารณะ และเป็นจุดเริ่มในการ

แลกเปลีย่นความคดิเห็นเรือ่งความปลอดภยัในการเดนิเท้า การแก้ไขจดุเสีย่งอนัตราย และเปลีย่นแปลง

นโยบาย 

วิธีการ
❶ ก�าหนดสถานที่ วัน และเวลาในแต่ละขั้นตอน 

 สถานที ่วนั และเวลาของแต่ละขัน้ตอน การเรยีนรูน้อกพืน้ทีแ่ละการปรกึษาหารอื ควรก�าหนดตามความ

เหมาะสมของสมาชิก (เด็ก) ในกลุ่ม สถานที่ในการปรึกษาหารือหรืออภิปราย ควรค�านึงถึง:   

 • สถานที่ที่ปราศจากสิ่งรบกวน เพื่อสามารถด�าเนินการอภิปรายได้ เช่น ห้องเรียนหรือห้องประชุม 

 • ห้องที่มีโต๊ะและเก้าอี้ส�าหรับนักเรียน ผู้ด�าเนินรายการ และผู้สังเกตการณ์อย่างน้อย 1 ท่าน 

เด็กบอกด้วย "ภาพถ่าย"
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❷ การเรียนรู้นอกพื้นที่เชิงสังเกตการณ์
 การเรยีนรู้นอกพืน้ทีเ่ชงิสังเกตการณ์ หรอืการลงพืน้ทีถ่่ายภาพจดุเสีย่ง ท�าโดยก�าหนดแผนทีเ่ส้นทางเดนิ

ทีไ่ด้เลอืกไว้ เพือ่ให้เดก็สามารถถ่ายภาพระหว่างการเรยีนรูน้อกพืน้ที ่พึงระลกึเสมอว่าความปลอดภยัเป็นสิง่ส�าคญั 

เด็กควรได้รับการดูแลในขณะที่สังเกตและถ่ายภาพเกี่ยวกับการจราจร เนื่องจากมันคือพื้นที่อันตราย ควรมีผู้ติด

ตามอื่นๆ เท่าที่จะท�าได้ เช่น ครู ผู้ปกครอง และอาสาสมัครกลุ่มขนาดเล็กที่มีเด็ก 3 คนต่อผู้ใหญ่ 1 คน ถือว่า

เหมาะส�าหรับการเรียนรู้นอกพื้นที่

❸ ผู้เข้าร่วมโครงการและบทบาท
1. คดัเลอืกเดก็อาย ุ10 ปีขึน้ไป ทีเ่ดนิเท้าไป-กลับโรงเรียน และมีความสนใจเร่ืองความปลอดภยัทางจราจร 

จ�านวนไม่เกิน 10 คน เข้าร่วมโครงการ

2. ก�าหนดหน้าที่และบทบาทให้แก่อาสาสมัคร ดังนี้

 ▪ ผู้ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการเดินเท้า เป็นผู้ฝึกสอนเก่ียวกับความปลอดภัยในการเดิน

เท้า ที่ได้รับการอบรมในการสอนหลักสูตรดังกล่าวแล้ว  

 ▪ ผู้ให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพ เป็นผู้ฝึกสอนการถ่ายภาพ 

 ▪ ผู้ด�าเนินรายการ เป็นผู้ด�าเนินการและดูแลโครงการทั้งหมด 

 ▪ ผู้จดบันทึก / ผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้ติดตามรายละเอียดของการอภิปราย 

 ▪ อาสาสมัครและผู้ติดตาม เป็นผู้ดูแลเด็กในระหว่างการเรียนรู้นอกพื้นที่

บทบาทของผู้ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการเดินเท้า 

 ให้ความรูเ้ดก็เกีย่วกบัความปลอดภยัในการเดินเท้า และประเมนิวตัถุประสงค์การเรียนรู้ผ่านการทดสอบ

ความรู้ทั้งก่อนและหลัง ตลอดจนให้เด็กมีส่วนร่วมในขั้นตอนทั้งหมดของโครงการ 

บทบาทของผู้ให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพ 

 ควรมทีกัษะในการถ่ายภาพ และสามารถอธบิายวธิกีารใช้กล้องถ่ายรูปและกล้องถ่ายรูปในมอืถอืได้ รวม

ทั้งควรมีประสบการณ์การท�างานกับเด็ก สามารถมองเห็นถึงศักยภาพของเด็กในการเป็นช่างภาพ 

บทบาทของผู้ด�าเนินรายการ 

 ด�าเนนิการอภปิรายโดยเชือ่ว่าสมาชกิทัง้หมดสามารถมส่ีวนช่วยเหลือได้ ผู้ด�าเนินรายการจะรับฟังความ

คิดเห็นและถามค�าถาม ค�าแนะน�าอื่นๆ ได้แก่

 • แสดงความสนใจสมาชิกที่ร่วมอภิปราย เพื่อกระตุ้นให้เขาร่วมแสดงข้อมูลที่มีประโยชน์ 

 • ละเว้นจากการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว พึงระลึกเสมอว่ามีหน้าที่ด�าเนินการอภิปราย ไม่ใช่ร่วมการ

อภิปราย 

 • กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด รวบรวมข้อมูลให้มาก และให้แน่ใจว่าสมาชิกที่ร่วม

อภิปรายทั้งหมดได้น�าเสนอมุมมองของพวกเขาทุกคน ไม่ใช่จากเพียงคนเดียว และต้องแจ้งให้สมาชิกที่

ร่วมอภิปรายทราบว่าไม่มีการตัดสินว่าความคิดถูกหรือผิด 

 • เปิดกว้างและยืดหยุ่นในเรื่องที่สมาชิกน�าเสนอ 
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 • การตั้งค�าถามแบบเจาะลึก (probing questions) หรือการตะล่อมกล่อมเกลาเพื่อค้นหาสาเหตุของ

ปัญหาสามารถน�ามาใช้เมื่อสมาชิกของกลุ่มไม่ตอบค�าถามที่แท้จริงที่เกิดขึ้น 

บทบาทของผู้จดบันทึก / ผู้สังเกตการณ์ 

 ในการอภิปรายของแต่ละขั้นตอน ควรมีผู้สังเกตการณ์อย่างน้อย 1 คน เพื่อท�าการจดบันทึกและจับ

ประเดน็ส�าคญั ค�าพดูทีถ่กูอ้างองิ รวมถงึอวจันภาษาทีใ่ช้ การจดบนัทกึต้องมคีวามถกูต้องเพือ่การสังเคราะห์และ

การวิเคราะห์ ดังนี้ 

 • พยายามให้ครอบคลุม 3 ประเด็น: ใครพูด พูดเรื่องอะไร และอย่างไร 

 • ให้แน่ใจว่า ค�าถามตั้งขึ้นตามค�าชี้แนะของผู้ด�าเนินรายการ และนักเรียนเข้าใจค�าถามนั้น 

 • ใช้รปูแบบมาตรฐานในการบนัทกึเพือ่ผูอ่้านสามารถเข้าใจได้ พยายามบนัทกึให้ชดัเจน และสอดคล้องทีส่ดุ 

 • พยายามจับประเด็นค�าพูดที่ถูกอ้างอิง และข้อความที่เป็นความคิดเห็น 

 • เน้นประเด็นหลัก และสาระส�าคัญ 

 • ระบุปัจจัยอื่นๆ ที่อาจช่วยในการวิเคราะห์ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ภาษาหรือท่าทางที่ใช้

บทบาทของอาสาสมัครและผู้ติดตาม

 ผู้ตดิตามต้องเป็นผูใ้หญ่ทีเ่ชือ่ถอืได้ และสามารถดแูลเดก็ในระหว่างการเดนิทาง เพือ่การเรยีนรูน้อกพืน้ท่ี

เชิงสังเกตการณ์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และครู สามารถเป็นผู้ติดตามได้ทั้งสิ้น 

❹ PHOTOVOICE 7 ขั้นตอน
 ขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้ จ�าเป็นต้องด�าเนินการเพื่อให้โครงการสมบูรณ์ ซึ่งควรปรับให้เหมาะสมตามความ

จ�าเป็นของกลุ่มสมาชิก และอาจด�าเนินการซ�้าได้อีกเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นแก่สมาชิก ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1: ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเท้า 

 ขั้นที่ 2: ฝึกอบรมการถ่ายภาพ 

 ขั้นที่ 3: เรียนรู้นอกพื้นที่เชิงสังเกตการณ์ (การลงพื้นที่ถ่ายภาพจุดเสี่ยง) 

 ขั้นที่ 4: คัดเลือกภาพถ่ายและอภิปราย กลุ่มย่อย-กลุ่มใหญ่

 ขั้นที่ 5: จัดนิทรรศการภาพถ่าย

 ขั้นที่ 6: จัดเวทีประชุมวางแผนแก้ไขจุดเสี่ยง

 ขั้นที่ 7: แก้ไขจุดเสี่ยงและวัดผล   

การจัดกิจกรรม PHOTOVOICE สามารถสิ้นสุดที่ขั้นที่ 5 (การจัดนิทรรศการภาพถ่าย) แต่หากโรงเรียนหรือ

ชุมชนต้องการให้เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น ควรด�าเนินการต่อขั้นที่ 6 และ 7
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ขั้นที่ ❶ ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเท้า

ผู้ด�าเนินการหลัก : ผู้ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการเดินเท้า 

เวลาที่ใช้ : 2 ชั่วโมง 

สื่อ อุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ : 

1. จดหมายแจ้งผู้ปกครอง (เอกสารแนบ A) 

2. แบบส�ารวจเชิงพฤติกรรม (เอกสารแนบ B) 

3. แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังบทเรียน (เอกสารแนบ C) 

4. ความรู้เกี่ยวกับการเดินเท้า (เอกสารแนบ D)

วัตถุประสงค์ : เด็กๆ สามารถ... 

1. เข้าใจสัญญาณจราจร และค�าศัพท์เฉพาะขั้นพื้นฐานส�าหรับคนเดินเท้าและคนขับรถ

2. แสดงพฤติกรรมการเดินเท้าที่ปลอดภัยผ่านกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม 

3. ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้บนท้องถนน 

4. แสดงความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในถนน 

5. ระบุสถานที่ที่เหมาะแก่การถ่ายภาพจุดเสี่ยง  

ก�าหนดการ : 

1. จดหมายแจ้งผู้ปกครอง (เอกสารแนบ A) ควรถูกส่งไปยังผู้ปกครองก่อนเริ่มขั้นที่ 1 

2. เมื่อผู้ปกครองอนุญาต จึงสามารถเริ่มบทเรียนได้ โดยเริ่มจากแบบส�ารวจเชิงพฤติกรรม (เอกสารแนบ 

B) และตามด้วยแบบทดสอบก่อนบทเรียน (เอกสารแนบ C) 

3. หลงัจากท�าแบบทดสอบก่อนบทเรยีนเสร็จเรียบร้อย ให้เร่ิมต้นสนทนาโดยใช้ความรู้เกีย่วกบัการเดินเท้า 

(เอกสารแนบ D) หรือสื่อการสอนที่ท่านมีอยู่ หรือใช้แบบฝึกหัดที่ปรากฏด้านล่างนี้ 

 ▪ แบบฝึกหัด 1: ถามความคิดเห็นของเด็กเกี่ยวกับคนเดินเท้า และบันทึกค�าตอบ 

 ▪ แบบฝึกหดั 2: ทบทวนความหมายของสญัญาณจราจรและอืน่ๆ เช่น สญัญาณไฟ ทางข้าม สญัญาณ

รถ และอันตรายในการเดิน รวมทั้งคิดทบทวนว่าอาจมีสิ่งใดเกิดขึ้นได้เมื่อเดินไปและกลับจาก

โรงเรียน และเดินในเวลากลางคืน 

 ▪ แบบฝึกหัด 3: หารือเกี่ยวกับมุมมองของประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับการเดินเท้า 

 ▪ แบบฝึกหัด 4: อภิปรายข้อดีและความเสี่ยงของคนเดินเท้า แยกเป็นข้อๆ

 ▪ แบบฝึกหัด 5: แสดงภาพถ่ายเกี่ยวกับคนเดินเท้าและสถานการณ์การจราจร ให้นักเรียนน�าเสนอ

ความเห็นต่อภาพ

4. เมื่อจบบทเรียนนี้ ให้ท�าแบบทดสอบหลังบทเรียน (เอกสารแนบ C) เพื่อตรวจสอบสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้



คู่มือ 7

ขั้นที่ ❷ ฝึกอบรมการถ่ายภาพ

ผู้ด�าเนินการหลัก : ผู้ให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพ 

เวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง 

สื่อ อุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ : 

1. มารยาทในการถ่ายภาพ (เอกสารแนบ E) 

2. การท�างานของกล้องถ่ายรูป (เอกสารแนบ F) 

3. สุนทรียศาสตร์ (เอกสารแนบ G) 

วัตถุประสงค์ : เด็กๆ สามารถ... 

1. สามารถใช้งานกล้องถ่ายรูปหรือกล้องจากมือถือ และเข้าใจการท�างานพื้นฐาน 

2. เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งใช้การถ่ายภาพเป็นเครื่องมืออ้างอิงข้อสงสัย 

3. เข้าใจวิธีถ่ายภาพเป็นเรื่องราว มีวัตถุประสงค์ และได้ความหมาย 

4. เข้าใจความส�าคัญของความปลอดภัยในขณะที่ถ่ายภาพ 

5. เข้าใจความส�าคัญเกี่ยวกับมารยาทในการถ่ายภาพ 

6. วาดแผนที่แสดงบริเวณหรือเส้นทางที่ถ่ายภาพได้  

ก�าหนดการ : 

1. แบบปฏิบัติ 1: ทบทวน (เอกสารแนบ E) และถามเด็กด้วยค�าถามต่อไปนี้ : 

 ▪ สิ่งที่คุณไม่ต้องการถูกถ่ายภาพ 

 ▪ อะไรคือวิธีการในการขอถ่ายภาพผู้อื่น 

 ▪ คุณควรถ่ายภาพของคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้หรือไม่ 

 ▪ มีความรับผิดชอบอะไรบ้างในการถ่ายภาพ

2. แจกจ่ายกล้องถ่ายรปู หรอืใช้กล้องจากมอืถอืทีเ่ด็กน�ามา และให้แน่ใจว่าได้ตัง้ค่าความละเอยีดภาพถ่ายสงูสุด 

อธิบายให้เด็กรู้ว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่ภาพถ่ายต้องมีคุณภาพสูง 

3. สอนเด็กให้รู้จักการท�างานพื้นฐานของกล้อง และวิธีการถ่ายภาพ โดยทบทวน (เอกสารแนบ F)

4. แบบปฏิบัติ 2: ทบทวน (เอกสารแนบ G) และหาภาพถ่ายให้เด็กเพื่อใช้เป็นตัวอย่างท่ีแสดงการจัดองค์

ประกอบภาพที่เหมาะสม รวมท้ังแสงสว่าง โครงร่าง เป้าหมาย และบริบท ให้เด็กเลือกภาพที่ชอบ และ

อภิปรายเชิงบวกและลบของภาพ 

5. แบบปฏิบัติ 3: สนทนาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เด็กอาจพบเมื่อเข้าร่วมโครงการ และวิธีการที่ท�าให้พวกเขา

ปลอดภัย 

6. แจกแผนที่เส้นทาง/อาณาเขตที่จะให้เด็กถ่ายภาพ และก�าหนดให้เด็ก 3 คนต่อผู้ติดตาม 1 คน 

“การให้สิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่ายของเด็ก” (เอกสารแนบ H) ต้องได้รับการเซ็นต์ยินยอมจากพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองเด็ก ก่อนเริ่มขั้นที่ 3
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ขั้นที่ ❸ เรียนรู้นอกพื้นที่เชิงสังเกตการณ์ (การลงพื้นที่ถ่ายภาพจุดเสี่ยง)

ผู้ด�าเนินการหลัก : ผู้ให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพ และอาสาสมัคร 

เวลาที่ใช้ : 2 ชั่วโมง 

สื่อ อุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ : 

1. การให้สิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพของเด็ก (เอกสารแนบ H) 

2. การให้สิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพของผู้ใหญ่ (เอกสารแนบ I) 

3. รายการข้อสังเกตการณ์ (เอกสารแนบ J) 

4. แผนที่เส้นทาง/อาณาเขตที่จะถ่ายภาพ

วัตถุประสงค์ : เด็กๆ สามารถ...

1. สังเกตและศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ได้เลือก 

2. เข้าใจและลงรายการในใบรายการข้อสังเกตการณ์ (เอกสารแนบ J) ส�าหรับสถานที่ที่ได้ท�าการศึกษา 

3. เดินตามรายละเอียดในแผนที่ เพื่อถ่ายสภาพถนนและการจราจร 

4. ถ่ายภาพได้อย่างน้อย 3 รูป 

5. ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการเมื่อถ่ายภาพบุคคลและขออนุญาตเผยแพร่ภาพโดยใช้ "แบบฟอร์มการให้สิทธิ์ใน

การเผยแพร่ภาพ" 

ก�าหนดการ : 

1. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 คน มีอาสาสมัครประจ�าในทุกกลุ่ม 

2. ให้เดก็แต่ละกลุม่ศกึษาแผนทีเ่ส้นทาง/อาณาเขตทีจ่ะถ่ายภาพให้เข้าใจ และพยายามกระจายกลุม่เดก็ไป

ยังจุดต่างๆ เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ไม่ซ�้ากัน 

3. ให้เด็กเน้นถ่ายภาพจุดเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคนเดินเท้าเป็นหลัก เช่น ทางเท้า ทางข้าม และจดบันทึก

ประเด็นที่ได้กล่าวถึงในบทเรียนก่อน 

4. เด็กควรได้รับการดูแลในขณะที่สังเกตและถ่ายภาพเกี่ยวกับการจราจร เนื่องจากมันคือพ้ืนที่อันตราย 

ควรมีผู้ติดตามอื่นๆ เท่าที่จะท�าได้ เช่น ครู ผู้ปกครอง และอาสาสมัครกลุ่มขนาดเล็กที่มีเด็ก 3 คนต่อ

ผู้ใหญ่ 1 คน



คู่มือ 9

ขั้นที่ ❹ คัดเลือกภาพถ่ายและอภิปราย กลุ่มย่อย-กลุ่มใหญ่

กลุ่มย่อย

 

ผู้ด�าเนินการหลัก : ผู้ด�าเนินการ และอาสาสมัคร 

เวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง 

สื่อ อุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ : 

1. แบบบันทึกภาพถ่าย  (เอกสารแนบ K)

2. บันทึกผู้สังเกตการณ์ (เอกสารแนบ L) 

วัตถุประสงค์ : เด็กๆ สามารถ... 

1. เลือก 1 ภาพที่สะท้อนความปลอดภัยของการเดินเท้าได้อย่างมากที่สุด 

2. น�าเสนอและอธิบายภาพในกลุ่มย่อยได้ 

ก�าหนดการ : 

1. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อย (ใช้กลุ่มเดิมในขั้นที่ 3) มีอาสาสมัครประจ�าในทุกกลุ่ม 

2. ให้เด็กทุกคนเลือกภาพถ่าย 1 รูปจากภาพที่ถ่ายได้ทั้งหมด โดยเป็นภาพที่คิดว่าเสี่ยงที่สุด อยากให้แก้ไข

ที่สุด และต้องเป็นภาพที่ให้รายละเอียดดี คมชัด แล้วให้แต่ละคนกรอกรายละเอียดใน “แบบบันทึก

ภาพถ่าย” (เอกสารแนบ K)

3. ให้เด็กถ่ายโอนไฟล์ภาพถ่ายทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งรูปที่เลือกและไม่ได้เลือก 

4. หลังจากกรอกแบบบันทึกภาพถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เด็กได้เล่าภาพท่ีเลือกให้เพ่ือนในกลุ่มฟังและ

อภิปรายร่วมกัน โดยผู้ด�าเนินการ และอาสาสมัครในกลุ่ม ท�าหน้าที่ชักชวนให้เกิดการสนทนาและจด

บันทึก โดยแนวทางค�าถามสนทนา เช่น  ท�าไมคุณเลือกภาพนี้ ภาพนี้ถ่ายเกี่ยวกับอะไร คุณรู้สึกอย่างไร

เมือ่คณุเดนิในสภาพแวดล้อมเช่นนี ้ควรต้องท�าอะไรหรอืไม่ เพือ่ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมทางเดนิเท้า ใคร

คือผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางเดินเท้า ฯลฯ 
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กลุ่มใหญ่ 

เวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง 

ผู้ด�าเนินการหลัก : ผู้ด�าเนินการ 

สื่อ อุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ : 

1. บันทึกผู้สังเกตการณ์ (เอกสารแนบ L) 

2. แบบส�ารวจความคิดเห็นหลังการวิจัย (เอกสารแนบ M) 

วัตถุประสงค์ : เด็กๆ สามารถ...

1. น�าเสนอภาพถ่ายที่เลือกไว้ต่อกลุ่มโดยรวม 

2. ระบุปัญหา และสาระส�าคัญโดยรวมจากน�าเสนอทั้งหมด 

3. ตอบแบบส�ารวจความคิดเห็นหลังการวิจัยได้สมบูรณ์ 

ก�าหนดการ: 

1. ให้เด็กน�าเสนออย่างสั้นเกี่ยวกับภาพถ่ายของตนในกลุ่มใหญ่ และอภิปรายร่วมกัน โดยแนวทางค�าถาม

ชวนอภิปราย เช่น ควรต้องท�าอะไรหรือไม่เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางเดินเท้า ใครคือผู้รับผิดชอบ

ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางเดินเท้า ฯลฯ

2. ให้เด็กตอบแบบส�ารวจความคิดเห็นหลังการวิจัย (เอกสารแนบ M)

3. นัดหมายและวางแผนการจดันทิรรศการภาพถ่าย PHOTOVOICE ร่วมกนักบัเดก็ รวมถึงซกัซ้อมบทบาท

หน้าที่ในวันงาน
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ขั้นที่ ❺ จัดนิทรรศการภาพถ่าย

ผู้ด�าเนินการหลัก : ครูและเด็กเจ้าของภาพถ่าย  

เวลาที่ใช้ : 2 ชั่วโมง 

สื่อ อุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ : 

1. ภาพถ่ายของเด็ก 

2. อุปกรณ์การจัดแสดงภาพ เช่น ขาตั้งรูป บอร์ด 

3. สติ๊กเกอร์โหวตภาพ 

วัตถุประสงค์ : เด็กๆ สามารถน�าเสนอภาพถ่ายแก่สาธารณะ และบอกความต้องการท่ีอยากจะให้ผู้ใหญ่ช่วย

ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงให้ปลอดภัยมากขึ้น 

ก�าหนดการ : 

1. จัดนิทรรศการในโรงเรียน หรือในที่อื่นๆ เช่น เทศบาล อบต ลานกีฬา 

2. เชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมชมภาพ เช่น ผู้บริหารการศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ร้านค้า ต�ารวจ เทศบาล อบต 

สื่อมวลชน ฯลฯ 

3. เด็กน�าเสนอภาพถ่ายและสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข 

4. เพิ่มความน่าสนใจ เช่น ให้แขกร่วมติดสติ๊กเกอร์โหวตภาพที่คิดว่าเสี่ยงที่สุด ฯลฯ 

5. การประเมินผล

 ▪ จ�านวนผู้เข้าชมภาพ สื่อมวลชน และผลตอบรับ 

 ▪ สื่อประชาสัมพันธ์ การโฆษณาในหนังสือพิมพ์ เครือข่ายอินเตอร์เนต และคลื่นวิทยุ

 ▪ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจัดนิทรรศการภาพถ่าย เช่น มีการแก้ไขจุดเสี่ยง 

การจัดกิจกรรม PHOTOVOICE จะสิ้นสุดลงขั้นที่ 5 แต่หากโรงเรียนหรือชุมชนต้องการให้เกิดการแก้ไขจุด

เสี่ยงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กๆ มากขึ้น ควรด�าเนินการต่อขั้นที่ 6 และ 7
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ขั้นที่ ❻ จัดประชุมวางแผนแก้ไขจุดเสี่ยง

ผู้ด�าเนินการหลัก : คณะท�างานแก้ไขจุดเสี่ยง    

เวลาที่ใช้ : แล้วแต่จะก�าหนด

สื่อ อุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ : ภาพถ่ายของเด็กและข้อมูลจุดเสี่ยง  

วัตถุประสงค์ : เพื่อวางแผนแก้ไขจุดเสี่ยง จากภาพถ่าย PHOTOVOICE 

ก�าหนดการ :

1. จัดประชุมวางแผนแก้ไขจุดเสี่ยง โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องและแต่งตั้งเป็นคณะท�างานแก้ไขจุดเสี่ยง เช่น 

โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ต�ารวจ เทศบาล อบต ฯลฯ และควรมีวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญทางถนนร่วม

เป็นคณะท�างานด้วย 

2. เด็กเจ้าของภาพถ่าย ต้องมีส่วนร่วมตลอดการประชุม โดยมีบทบาทให้ข้อมูลจากภาพถ่ายจุดเสี่ยง และ

แสดงความเห็นวิธีการแก้ไขได้ 

3. คณะท�างาน น�าโดยวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญทางถนน ลงพื้นที่ส�ารวจเพิ่มเติม (จากภาพถ่ายของเด็ก) เพื่อ

ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นตามหลักวิศวกรรมจราจร ซึ่งอาจจะได้จุดเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการส�ารวจ 

4. น�าข้อมูลจากการส�ารวจมาวางแผนการแก้ไข 



คู่มือ 13

ขั้นที่ ❼ แก้ไขจุดเสี่ยงและวัดผล

ก่อน                                                            หลัง

ผู้ด�าเนินการหลัก : คณะท�างานแก้ไขจุดเสี่ยง    

เวลาที่ใช้ : (ขึ้นอยู่กับการวางแผนแก้ไข) 

สื่อ อุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ : ข้อมูลจุดเสี่ยงและแผนการแก้ไข    

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง (ที่มาจากภาพถ่าย PHOTOVOICE และจุดเสี่ยงที่ส�ารวจได้เพิ่มเติม) และวัดผล

ก�าหนดการ :

1. ด�าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ควรมกีารท�าความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกนักบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในจุดเส่ียงท่ีแก้ไขแล้ว เช่น ผูป้กครอง 

คนขับรถ นักเรียน ฯลฯ ยกตัวอย่าง เมื่อท�าทางม้าลายแล้ว ก็ควรท�าข้อตกลงกับนักเรียน ผู้ปกครอง ให้

พาเด็กข้ามทางม้าลายทุกครั้ง 

3. ด�าเนินการวัดผล เช่น ก่อน-หลังท�าทางม้าลายมีเด็กข้ามกี่คน อุบัติเหตุรถชนเด็กลดลงหรือไม่ ฯลฯ 

หลังการแก้ไขจุดเส่ียงเสร็จส้ิน ควรมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเข้มงวดกวดขันพฤติกรรมความ

ปลอดภัยควบคู่กันไป อย่างตลอดไปและยั่งยืน
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เอกสารแนบ A: ตัวอย่างจดหมายแจ้งผู้ปกครอง (Sample Parent Letter)

ชื่อ  .........................................

ที่อยู่  .......................................................................................

วันที่   .........................................

เรียน ................... (ชื่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง), ................

 ............... ชื่อองค์กร ............... ต้องการขอความยินยอมที่จะให้ ............. ชื่อเด็ก ............. เข้าร่วมใน 

............. ชื่อโครงการ .............

 โครงการนี้เป็นโอกาสส�าหรับบุตรหลานท่านที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเดินเท้า และเข้าร่วม

กิจกรรมการบรรยายสิง่แวดล้อมด้วยภาพถ่ายและค�าพดู ในโครงการเดก็จะเรยีนรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยัเดินเท้า 

การถา่ยภาพ การศึกษานอกสถานที่ในชุมชนเพื่อถ่ายภาพสภาพแวดล้อมของทางเทา้ และให้โอกาสการแสดงผล

งานของบุตรหลานของท่านในนิทรรศการ

 โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีค�าถามเกี่ยวกับโครงการ 

ขอแสดงความนับถือ 

ชื่อ ............. ผู้อ�านวยการขององค์กร .............

............. ชื่อองค์กร .............

 ; อนุญาตให้ ............... ชื่อเด็ก ............... เข้าร่วมในโครงการที่ได้ระบุข้างต้น 

 ; อนุญาตให้น�าภาพที่ ............... ชื่อเด็ก ............... ถ่าย ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดนิทรรศการและเผย

แพร่ภาพ

ชื่อของเด็ก .................................................... 

ชื่อผู้ปกครอง และลายเซ็นต์ .................................................... 

วันที่ ....................................................



คู่มือ 15

เอกสารแนบ B: แบบส�ารวจเชิงพฤติกรรม (Behavior Survey)

แบบส�ารวจชุดนี้ เหมาะกับเด็กที่เดินเท้าไปกลับโรงเรียนทุกวัน หรืออย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ 

กรอกข้อมูล : 

ชื่อ-สกุล: ............................................................

เพศ: ............... อายุ: ............... ปี โรงเรียน: .............................................  ระดับชั้น: ........ / ........ 

ใส่เครื่องหมายกากบาท X ในช่อง      ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

1. คุณเดินทางไป-กลับโรงเรียนอย่างไร? (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

 ;  เดินเท้า  

 ;  ขี่จักรยาน  

 ;  รถมอเตอร์ไซต์ 

 ;  รถยนต์   

 ;  รถประจ�าทาง (รถเมล์, รถสองแถว) 

 ;  แท็กซี่   

 ;  รถไฟ  

 ;  อื่นๆ ระบุ ............................................................ 

2. คุณต้องเดินไป-กลับโรงเรียน กี่วันในหนึ่งสัปดาห์? (วันจันทร์ – ศุกร์)

 ;  จ�านวน 1 วัน 

 ;  จ�านวน 2 วัน  

 ;   จ�านวน 3 วัน  

 ;  จ�านวน 4 วัน  

 ;  จ�านวน 5 วัน  

3. คุณเดินเท้าไป-กลับโรงเรียน คนเดียวหรือไม่? 

 ;  เดินคนเดียวเสมอๆ       

 ;  เดินคนเดียวบ่อย          

 ;  เดินคนเดียวบางครั้ง      

 ;  ไม่ค่อยจะเดินคนเดียว   

 ;  ไม่เคยเดินคนเดียว       

4. มีใครเดินไป-กลับโรงเรียนกับคุณบ้าง? (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

 ;  พ่อ แม่ 

 ;  ญาติ 

 ;  พี่ 

 ;  น้อง 

 ;  เพื่อน 
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 ;  อื่นๆ ระบุ ............................................................

 ;  ไม่มี

5. ใครเดินไป-กลับโรงเรียนกับคุณบ่อยที่สุด?   

 ;  พ่อ แม่ 

 ;  ญาติ 

 ;  พี่

 ;  น้อง 

 ;  เพื่อน  

 ;  อื่นๆ ............................................................

 ;  ไม่มี 

6. คุณใช้เวลาเดินไป-กลับโรงเรียน นานเท่าไร? 

 ;  น้อยกว่า  5 นาที 

 ;  ประมาณ  5-10 นาที 

 ;  ประมาณ  10-15 นาที 

 ;  ประมาณ  15-20 นาที 

 ;  มากกว่า   20 นาที 

7. มีแสงสว่างเพียงพอหรือไม่ ในเวลาที่คุณเดินไป-กลับโรงเรียน? 

 ;  มีตลอดเวลา 

 ;  มีค่อนข้างบ่อย 

 ;  มีบางครั้ง 

 ;  ไม่ค่อยมี 

 ;  ไม่มีเลย 

8. คุณเริ่มข้ามถนนคนเดียว เมื่ออายุ .......... ปี (หรือขณะก�าลังเรียนชั้น ....... / ....... )

9. มีใครสอนวิธีการข้ามถนนอย่างปลอดภัยแก่คุณหรือไม่? 

 ;  ไม่มี 

 ;  มี  

          -- ถ้ามี ใครสอนคุณข้ามถนน? (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) --

 ;  พ่อ แม่ 

 ;  ญาติ 

 ;  พี่ 

 ;  น้อง 

 ;  เพื่อน 

 ;  อื่นๆ ระบุ ............................................................

 ;  ไม่มีใครสอน 
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10. จากข้อ 9 เขาสอนอะไรคุณบ้าง? (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

 ;  มองทั้งสองด้านก่อนและระหว่างข้ามถนน 

 ;  ข้ามถนนที่ทางม้าลาย 

 ;  ใส่เสื้อผ้าสีอ่อน หรือมีอุปกรณ์สะท้อนแสงเมื่อข้ามถนนเวลากลางคืน 

 ;  เดินบนทางเท้าหรือฟุตบาทเสมอ 

 ;  เล่นบนพื้นที่ปลอดภัย ห่างจากถนน 

11. ขณะเดินเท้าหรือข้ามถนน คุณเคยถูกชนด้วยพาหนะต่อไปนี้หรือไม่? (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

 ;  จักรยาน 

 ;  รถมอเตอร์ไซค์

 ;  รถยนต์ 

 ;  รถประจ�าทาง (รถเมล์, รถสองแถว)

 ;  แท็กซี่ 

 ;  อื่นๆ ระบุ ............................................................

 ;  ไม่เคยถูกรถชน 

  -- ถ้าเคยถูกชน คุณได้รับบาดเจ็บที่ใด? (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

 ; ก. แขน 

 ; ข. เท้า 

 ; ค. มือ 

 ; ง. ศีรษะ 

 ; จ. ขา 

 ; ฉ. อื่นๆ ระบุ ............................................................

 --คุณต้องไปรักษาที่โรงพยาบาล หรือคลินิคหรือไม่? 

 ; ก. ต้อง 

 ; ข. ไม่ต้อง 

12. คุณรู้สึกปลอดภัยหรือไม่ ในระหว่างที่เดินบนถนนใกล้โรงเรียน? 

 ;  ตลอดเวลา 

 ;  ค่อนข้างบ่อย 

 ;  บางครั้ง 

 ;  ไม่ค่อย 

 ;  ไม่เลย

13. คุณรู้สึกปลอดภัยหรือไม่ ในระหว่างที่เดินบนถนนใกล้บ้าน? 

 ;  ตลอดเวลา 

 ;  ค่อนข้างบ่อย 

 ;  บางครั้ง 

 ;  ไม่ค่อย 

 ;  ไม่เลย 
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14. ใครคือผู้ที่ควรรับผิดชอบในการท�าให้ถนนใกล้โรงเรียนปลอดภัยส�าหรับการเดินเท้า? (ตอบได้มากกว่า

หนึ่งข้อ)

 ;  ตัวคุณเอง

 ;  หน่วยงานภาครัฐ 

 ;  เทศบาล อบต.

 ;  ต�ารวจ 

 ;  คนในชุมชน 

 ;  พ่อ แม่ 

 ;  ครูใหญ่ ครู เจ้าหน้าที่โรงเรียน 

 ;  นักธุรกิจท้องถิ่น 

 ;  ทุกคนที่กล่าวข้างต้น 

 ;  อื่นๆ ระบุ ___________________ 
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เอกสารแนบ C: แบบทดสอบก่อนและหลังบทเรียน (Pre and Post-Test)

กรอกข้อมูล

 • เพศ      ชาย      หญิง  อายุ ........ ปี ระดับชั้น ป. ...... /...... โรงเรียน ................................................  

 • เดินทางไป-กลับโรงเรียนโดยวิธี (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)      เดินเท้า      รถจักรยาน                   

     รถมอเตอร์ไซค์      รถยนต์/รถปิกอัพ      รถโรงเรียน/รถรับ-ส่งนักเรียน      รถเมล์/แท็กซี่/รถตู้             

     อื่นๆ ระบุ __________

ค�าถามมี 8 ข้อ โปรด X (กากบาท) หน้าค�าตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุด เพียง 1 ค�าตอบเท่านั้น

1. ถ้าไม่มีทางเท้า (ฟุตบาท) จะเดินอย่างไรไม่ให้ถูก

รถชน?

ก.  เดินติดถนนให้มากที่สุด

ข.  เดินห่างจากถนนให้มากที่สุด

ค.  เดินสวนทางกับรถ และมองเห็นรถได้สะดวก

ง.  ถูกทั้ง ข. และ ค.

2. ถ้ามีน้องเดินด้วย จะดูแลน้องให้เดินปลอดภัย

อย่างไร?

ก.  ให้น้องเดินน�าหน้า คุณเดินตามหลัง และมอง

น้องตลอดเวลา

ข.   ให้น้องเป็นฝ่ายจับมือคุณไว้ให้แน่น ป้องกัน

น้องวิ่งออกไปบนถนน  

ค.   ให้น้องเดินชิดด้านใน (ห่างจากถนน) และ

จับมือน้องตลอดเวลา

ง.  ผิดทุกข้อ

3. สวมใส่เสื้อผ้าแบบใด ที่จะท�าให้คนขับรถมอง

เห็นคุณในเวลากลางคืนหรือในที่ๆ มีแสงสว่าง

น้อย?

ก.  เสื้อผ้าสีด�า หรือสีน�้าตาลเข้ม

ข.  เสื้อผ้าสีขาว หรือสีอ่อนๆ

ค.  เสื้อผ้าสีเข้มๆ และเป็นมันเงา

ง.  ผิดทุกข้อ

4. หากต้องเดินใกล้น�้า จะเดินอย่างไรไม่ให้ตกน�้า?

ก.  เดินห่างจากน�้าให้มากที่สุด ไม่หยอกล้อเล่น

กันขณะเดิน

ข.  หากมีน�้าประกบทั้งสองข้าง ให้เดินตรงกลาง

ของทางเดิน 

ค.  เดินชิดแหล่งน�้า 

ง.  ถูกทั้ง ก. และ ข.

5. ข้ามถนนอย่างไร ไม่ให้ถูกรถชน?

ก.  ข้ามสะพานลอย หรือทางม้าลาย

ข.  วิ่งข้ามไปให้เร็วที่สุด รถจะได้ไม่ชน 

ค.  ถ้า “ไฟสัญญาณจราจร (ควบคุมคนเดิน

เท้า)”เปลี่ยนเป็นสีแดง ให้รีบข้ามถนนทันที

ง.  ถูกทุกข้อ

6. เรียงล�าดับ 5 ขั้นตอนการข้ามถนน?

ก.  มอง-ฟัง-หยุด-คิด-วิ่ง

ข.  หยุด-มอง-ฟัง-คิด-วิ่ง

ค.  หยุด-มอง-ฟัง-คิด-เดิน

ง.  คิด-มอง-ฟัง-หยุด-เดิน
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7. ถ้าต้องข้ามถนนตรงสี่แยก จะข้ามอย่างไรไม่ให้ถูก

รถชน?

ก.  ข้ามถนนตรงบริเวณที่มีสัญญาณไฟจราจร 

และทางม้าลาย

ข.  วิ่งข้ามไปอีกฝั่งให้เร็วที่สุด 

ค.  รอให้ “สัญญาณไฟจราจร (ควบคุมรถ)” เป็น

สีเขียว แล้วค่อยข้ามอย่างระมัดระวัง

ง.  ถูกทั้ง ก. และ ค.

8. หากต้องข้ามถนนที่มี “เกาะกลางถนน” จะข้าม

อย่างไรไม่ให้ถูกรถชน?

ก.  วิ่งข้ามไปให้เร็วที่สุด รถจะได้ไม่ชน

ข.  ข้ามสะพานลอย หรือให้ผู้ใหญ่พาข้าม

ค.  ข้ามครั้งแรกแล้วพักที่เกาะกลาง จากนั้นข้าม

ครึ่งหลังต่อไป

ง.  ถูกทั้ง ข. และ ค.

เฉลยแบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังบทเรียน 

ข้อ 1 ตอบ ง. 

ข้อ 2 ตอบ ค. 

ข้อ 3 ตอบ ข. 

ข้อ 4 ตอบ ง. 

ข้อ 5 ตอบ ก. 

ข้อ 6 ตอบ ค. 

ข้อ 7 ตอบ ก. 

ข้อ 8 ตอบ ง. 
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เอกสารแนบ D: ความรู้เกี่ยวกับการเดินเท้า (Pedestrian Safety Tips)

วิธีเดินให้ปลอดภัย 

 • เดินบนทางเท้า (ฟุตบาท) ทุกครั้ง 

วิธีเดินในกรณีไม่มีทางเท้า 

 • พยายามเดินให้ห่างจากถนน ในระยะที่ปลอดภัย (หมายถึง เดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุด) 

 • เดินในทิศทางที่สวนทางกับรถ และสามารถมองเห็นรถได้สะดวก 

 • หากมีเด็กเล็กเดินด้วย ให้จูงมือเด็กเล็กเดินชิดด้านในของถนน จับมือเด็กไว้ให้แน่น ป้องกันเด็กเล็กวิ่ง

ออกไปบนถนน

วิธีเดินในที่ๆ มีแสงสว่างน้อย หรือกลางคืน 

 • สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อน สีสว่าง เช่น สีขาว สีเหลืองหรือผ้าสะท้อนแสง  

 • หากฝนตก ให้ใส่เสื้อกันฝนสีสว่าง ๆ 

 • ติดวัสดุสะท้อนแสงบนกระเป๋านักเรียน  ไฟฉาย  สายรัดข้อมือสะท้อนแสง

วิธีเดินในเส้นทางใกล้แหล่งน�้า 

 • พยายามเดินห่างจากแหล่งน�้าให้มากที่สุด 

 • เดินตรงกลางของทางเดิน ในกรณีมีแหล่งน�้าทั้ง 2 ข้าง 

 • ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะเดิน เพราะอาจท�าให้ตกน�้าได้

วิธีเลือกสถานที่ข้ามถนนที่ปลอดภัย  

 • ข้ามถนนโดยใช้สะพานลอย 

 • ข้ามถนนตรงทางม้าลาย 

 • ข้ามถนนตรงทางข้ามที่มีสัญญาณไฟคนข้าม

 • ข้ามถนนตรงจุดที่มีต�ารวจจราจร หรืออาสาสมัครดูแลความปลอดภัย

ใช้ 5 ขั้นตอน “หยุด มอง ฟัง คิด เดิน”

 • หยุด หมายถึง ยืนบนทางเท้าหรือไหล่ทาง ให้ห่างจากขอบถนน

 • มอง หมายถึง มองให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อรับรู้สภาพการจราจร

 • ฟัง หมายถึง ฟังให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อรับรู้สภาพการจราจร

 • คิด หมายถึง คิดถึงความปลอดภัยที่จะข้ามถนน และข้ามถนนเมื่อถนนว่าง หรือเมื่อการจราจรหยุด

สนิท

 • เดิน หมายถึง เดินข้ามเป็นเส้นตรง คอยมองและฟังเสียงขณะข้ามถนน

วิธีข้ามถนนตรงหัวมุมหรือทางแยก

 • ควรข้ามถนนตรงบริเวณทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร 

 • พยายามเลือกเส้นทางที่ปลอดภัย 

 • หยุดและดูให้แน่ใจทั้งสองข้างถนนก่อนจะข้าม 

 • ใช้ขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด เดิน
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วิธีข้ามตรงทางรถไฟ

 • ฟังเสียงระฆังและมองสัญญาณไฟกระพริบ

 • ใช้ขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด เดิน ทุกครั้ง และข้ามถนนตรงจุดข้ามที่มีป้ายบอกไว้

 • ห้ามข้ามถนนตรงด้านท้ายของขบวนรถไฟที่เพิ่งเคลื่อนตัวออกไป รอให้พ้นไปไกลเสียก่อนจึงค่อยข้าม

วิธีข้ามถนนบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง

 • ใช้ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟจราจร

 • รอจนกระทั่งรถเคลื่อนตัวไปหมดแล้วจึงข้าม

 • เลือกเดินเส้นทางที่มีการจราจรเบาบาง

 • ใช้เครื่องอ�านวยความปลอดภัยของผู้เดินเท้า เช่น สะพานลอย หรือทางม้าลาย  

 • ใช้ขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด เดิน

วิธีข้ามถนนที่มีมากกว่า 2 ช่องทางจราจร

 • ใช้เครื่องอ�านวยความปลอดภัยของผู้เดินเท้า เช่น สะพานลอย  ทางม้าลาย 

 • ปฏิบัติเหมือนกับเป็นการข้ามถนน 2 ครั้ง  (ข้ามทีละครึ่งถนน) ข้ามครึ่งแรกแล้วไปหยุดตรงเกาะกลาง

ถนน ก่อนที่จะข้ามครึ่งหลังต่อไป 

 • ใช้ขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด เดิน ในการข้ามถนนแต่ละครั้ง
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เอกสารแนบ E: มารยาทในการถ่ายภาพ (Ethics Review)

 โครงการการถ่ายภาพในลกัษณะนี ้จ�าเป็นต้องมกีารอภปิรายเกีย่วกบัจรยิธรรมและความเสีย่งท่ีอาจเกิด

ขึน้กบัผูเ้ข้าร่วม ให้แน่ใจว่าได้มกีารอภปิรายเกีย่วกบัประเด็นต่างๆ เช่น การเคารพสมาชกิในชมุชน ความปลอดภยั

ส่วนบุคคล และการให้ความยินยอม 

การเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัว 

 พึงระลึกว่าต้องเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของทุกคน ระหว่างด�าเนินโครงการ 

ความปลอดภัยส่วนบุคคล 

 ตระหนักและด�าเนินการที่ไม่เกิดความเส่ียง รวมถึงการบาดเจ็บ และการสูญเสียความเป็นส่วนตัว          

การถ่ายภาพย่อมไม่เกิดประโยชน์หากท�าให้ผู้ถ่ายได้รับอันตราย 

การให้ความยินยอม 

 ทางโครงการจ�าเป็นต้องได้รับเอกสารยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กในการเข้าร่วม

โครงการ นอกจากนีผู้เ้ข้าร่วมโครงการจะต้องได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบคุคลทีเ่ขาได้ถ่ายภาพ 

ถึงแม้ว่าการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเป็นข้อจ�ากัดการถ่ายภาพ แต่ท�าให้ป้องกันความเข้าใจ

ผิดและสร้างความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในชุมชนได้
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เอกสารแนบ F: การท�างานของกล้องถ่ายรูป (Camera Functions)

 การเข้าใจวิธีการใช้งานกล้องถ่ายรูปสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่ายได้อย่างมาก คุณสมบัติ

ต่างๆ ต่อไปนี้ จ�าเป็นต้องให้เด็กรับทราบ เพื่อให้เด็กมีความช�านาญมากขึ้นในฐานะที่เป็นช่างภาพ

 

Pre-Focus 

 ใช้ “focus lock / exposure lock” เพื่อปรับภาพที่จะถ่ายให้ชัดเจน และจะช่วยลดเวลา ทุกครั้งที่กด

ปุ่ม shutter 

Panning 

 การส่ายกล้อง เป็นการติดตามจับภาพที่ต้องการ การเร่งความเร็วในการส่ายจะช่วยป้องกันภาพพร่ามัว 

อุปกรณ์ optical viewfinder จะช่วยในการส่ายกล้อง หากไม่มี ให้จัดภาพอยู่ในกรอบและเคลื่อนที่ช้าๆ 

Timing 

 เรียนเกี่ยวกับ shutter-lag delay เพื่อจะได้ปรับสมดุลย์ในการถ่ายภาพ 

Flash 

 ปกติกล้องดิจิตอลจะมีแฟลชในตัวที่มีคุณภาพดีพอที่จะถ่ายภาพในระยะ 10 ฟุตหรือน้อยกว่า หากแสง

สว่างไม่พอ แฟลชจะช่วยจับภาพให้ชัดเจน 

ปัจจุบันมือถือสามารถถ่ายรูปได้ และคนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการถ่ายรูปจากกล้องในมือถือ ดังนั้นสามารถให้

เด็กน�ามือถือที่ถ่ายรูปได้มาประกอบการท�ากิจกรรม
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เอกสารแนบ G: สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)

องค์ประกอบของภาพคือสิ่งส�าคัญที่ท�าให้ภาพน่าสนใจ 

 การถ่ายภาพเป็นรปูแบบทางศลิปะ และข้อส�าคญัทีส่ดุคอืองค์ประกอบ เพือ่พัฒนาทกัษะนี ้ให้ศกึษาจาก

ภาพที่คุณชอบ 

เป้าหมายในการถ่าย (Subject) 

 เมื่อจะถ่ายภาพ ให้ระบุว่าอะไรคือสิ่งที่จะถ่าย ค�าตอบว่า “คน” หรือ “อาคาร” ยังไม่ดีพอ ต้องระบุให้

ชัดเจน เช่น “ส่วนเว้าของรูปร่าง” หรือ “หินที่แตกละเอียด” ซึ่งกระตุ้นความรู้สึกได้ ถึงแม้อยากจะถ่ายภาพที่

ธรรมดา แต่สิ่งส�าคัญคือการมองเห็นได้ว่าถ่ายอะไรและดึงดูดใจอย่างไร ให้ถามตนเองเสมอว่ามีจุดประสงค์อะไร

ในการถ่ายภาพ หรือปฏิกิริยาที่คุณต้องการจากผู้ชมภาพ 

บริบท (Context) 

 บรบิทหรอืฉากหลงัจะเพิม่ความเกีย่วข้อง ความคมชดัในส่ิงทีถ่่าย คณุสามารถเพิม่ความลึกของภาพโดย

การหาบริบทที่แตกต่างกันในแนวระนาบเดียวกัน เช่น หากภาพคืออาคารซึ่งเป็นฉากหลัง ให้เพิ่มบริบทที่เป็น

ดอกไม้หรือคนตรงด้านหน้า รวมทั้งสองเข้าด้วยกันด้วยวิธีง่ายๆ เช่น เอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจท�าให้ภาพไม่เด่น

ออกไป ด้วยการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นหรือเคลื่อนเข้าไปใกล้ภาพมากขึ้น 

ต�าแหน่งของสิ่งที่ถ่าย  (Subject Placement) 

 ต�าแหน่งของสิง่ทีถ่่ายในกรอบ มีความสัมพันธ์เกีย่วข้องกบับริบททีถ่่าย จุดศนูย์กลางในกรอบเป็นทีด้่อย

ทีส่ดุเพราะแน่นิง่ ไม่ช่วยเพิม่คณุค่าแก่บรบิท หากย้ายสิง่ทีจ่ะถ่ายจากจดุศนูย์กลาง กจ็ะท�าให้สิง่ทีจ่ะถ่ายเกีย่วข้อง

กับบริบทมากขึ้น จะต้องสมดุลน�้าหนักของแต่ละสิ่งภายในกรอบ 

เส้นทางน�าสู่ภาพ  (Lines and Paths) 

 จัดให้มีเส้นทางน�าสู่ภาพโดยใช้เส้นทางจริงหรืออ้างอิง เพื่อน�าให้สายตาผู้ชมจับจ้องอยู่ที่ภาพ เช่น ใช้

ทางรถไฟ แม่น�้า และรั้วซึ่งเป็นตัวเลือกที่เด่นชัด หรือเส้นแนวนอนที่สงบ เส้นทแยงมุมที่ดูเคลื่อนไหว หรือเส้น

โค้งที่ดูมีชีวิตชีวา รวมท้ังอาจเช่ือมต่อจุดด้วยเส้นหรือรูปร่าง เช่น สามเหลี่ยม ภาพสนามเด็กเล่น ให้ความรู้สึก

ของการเคลื่อนไหวและพื้นที่พักสายตาในบางจุด
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เอกสารแนบ H: การให้สิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพของเด็ก (Child Photo Release)

 ผู้ลงนามไว้ข้างท้ายน้ียอมรับว่า เขาหรือเธอเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กที่แสดงในภาพที่แนบมานี้ 

และยินยอมให้สิทธิแก่ ........ชื่อองค์กร........ ที่จะน�าภาพหรือภาพถ่ายของเด็กที่แนบมานี้ไปท�าซ�้าและใช้โดยทาง

วิธีใดก็ตามที่มีในขณะนี้หรือในอนาคต (เรียก "ภาพเสมือน") 

 ผู้ลงนามไว้ข้างท้ายนี้สละซึ่งสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และให้ ........ชื่อองค์กร........ มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ในประโยชน์

ทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์ในภาพเสมือน ตลออดจนการให้สิทธิ์แก่ ........ชื่อองค์กร........ ในการให้ ขาย โอน เผยแพร่ 

จัดแสดง จ�าหน่าย และจัดแสดงต้นฉบับ ให้สิทธิ์ปฏิเสธ สิทธิ์ในการท�าซ�้า ส�าเนาและส่งทางโทรสารไปยังบุคคล 

ธุรกิจ บริษัท องค์กร หรือส�านักพิมพ์ แก่ผู้รับโอนใดๆ เพื่อให้หมุนเวียน และแจกจ่ายแก่คนอื่นตามวัตถุประสงค์

ทั้งหมดตามที่ระบุ 

 ผู้ลงนามไว้ข้างท้ายน้ีสละซึ่งสิทธิ์ท่ีจะตรวจสอบ อนุมัติหรือแก้ไขการใช้ภาพเสมือนหรือเอกสารอื่นใดที่ 

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินใดๆ ตามเอกสารฉบับนี้ ........ชื่อองค์กร........ อาจการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง จัดเรียงใหม่ 

เพิ่มหรือลบในภาพเสมือนได้ โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ที่ลงนามไว้ข้างท้ายนี้ 

 ผู้ลงนามไว้ข้างท้ายนี้สละสิทธิ์ และไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับการด�าเนินงานของ ........ชื่อองค์กร........ และ

ตัวแทน  ผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และบุคคลอื่นใด หน่วยงานและองค์กรที่ท�าหน้าที่

ภายใต้การอนุญาตหรืออ�านาจของ ........ชื่อองค์กร........ ซึ่งรวมถึงการจัดแสดง การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ 

และ/หรอืการแจกจ่ายข้อความทีเ่สรจ็แล้ว การออกอากาศ การบันทกึ หรอืการท�าซ�า้ภาพเสมอืนทัง้หมดหรอืบาง

ส่วน และไม่จ�าเป็นต้องรับผิดชอบใดๆจากการใช้ภาพเสมือน การท�าให้ภาพเสมือนเปลี่ยนแปลง ท�าภาพให้เลือน

ราง ท�าภาพให้หลอกตา โดยเจตนาหรืออย่างอื่นที่อาจท�าหรือ ผลิตเพื่อกิจกรรมดังกล่าว หรือเพื่อครอบครอง ท�า

ซ�้า หรือใช้ภาพเสมือน เพื่อเผยแพร่ การออกอากาศ ใช้ หรือจ�าหน่ายตามที่ระบุในเอกสารนี้ 

 เอกสารนี้ท�าในนามของผู้ลงนามไว้ข้างท้ายนี้ ผู้รับมรดก ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม ทายาท และผู้รับ

มอบอ�านาจ 

 ผูล้งนามไว้ข้างท้ายนีข้อรบัรองว่าเขาหรือเธอได้อ่านและเข้าใจความหมายและผลของมนั เขาหรือเธอเป็น 

พ่อแม่ หรือผู้ปกครองของเด็กในภาพที่แนบมานี้ และอนุญาตตามกฎหมายและมีสิทธิ์ในการลงนามเอกสารนี้ใน

นามของเด็ก เขาหรือเธอมีอายุมากกว่า 21 ปี และเจตนาที่จะผูกพันตามกฎหมาย และด�าเนินตามเอกสารตาม

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 

วันที่ ........... เดือน ................................ ปี ...................   

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

                          พยาน                                                   ชื่อ (โปรดพิมพ์)

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

                                                                                       ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ: .........................................................................................................................................................
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เอกสารแนบ I: การให้สิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพของผู้ใหญ่ (Adult Photo Release)

 ผูล้งนามไว้ข้างท้ายนีย้นิยอมให้สทิธแิก่ ........ชือ่องค์กร........ ทีจ่ะน�าภาพหรอืภาพถ่าย ภาพเสมอืน เสยีง 

ความคิดเห็น บทสนทนา ข้อมูลส่วนตัวของเขาหรือเธอไปท�าซ�้าและใช้ โดยทางวิธีใดก็ตามที่มีในสื่อทุกรูปแบบใน

ขณะนี้หรือในอนาคต (เรียก "ภาพเสมือน")

 ผู้ลงนามไว้ข้างท้ายนี้สละซึ่งสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และให้ ........ชื่อองค์กร........ มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ในประโยชน์

ทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์ในภาพเสมือน ตลอดจนการให้สิทธิ์แก่ ........ชื่อองค์กร........ ในการให้ ขาย โอน เผยแพร่ 

จัดแสดง จ�าหน่าย และจัดแสดงต้นฉบับ ให้สิทธิ์ปฏิเสธ สิทธิ์ในการท�าซ�้า ส�าเนาและส่งทางโทรสารไปยังบุคคล 

ธุรกิจ บริษัท องค์กร หรือส�านักพิมพ์ แก่ผู้รับโอนใดๆ เพื่อให้หมุนเวียน และแจกจ่ายแก่คนอื่นตามวัตถุประสงค์

ทั้งหมดตามที่ระบุ 

 ผู้ลงนามไว้ข้างท้ายน้ีสละซึ่งสิทธิ์ท่ีจะตรวจสอบ อนุมัติหรือแก้ไขการใช้ภาพเสมือนหรือเอกสารอื่นใดที่ 

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินใดๆ ตามเอกสารฉบับนี้ ........ชื่อองค์กร........ อาจการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง จัดเรียงใหม่ 

เพิ่มหรือลบในภาพเสมือนได้ โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ที่ลงนามไว้ข้างท้ายนี้ 

 ผู้ลงนามไว้ข้างท้ายนี้สละสิทธิ์ และไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการด�าเนินงานของ ........ชื่อองค์กร........ และ

ตัวแทน ผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงานและบุคคลอื่นใด หน่วยงานและองค์กร ที่ท�าหน้าที่

ภายใต้การอนุญาตหรืออ�านาจของ ........ชื่อองค์กร........ ซึ่งรวมถึงการจัดแสดง, การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ 

และ/หรือการแจกจ่าย ข้อความที่เสร็จแล้ว การออกอากาศ การบันทึก หรือการท�าซ�้าภาพเสมือนทั้งหมดหรือ

บางส่วน และไม่จ�าต้องรบัผดิชอบใดๆ จากการใช้ภาพเสมอืน การท�าให้ภาพเสมอืนเปลีย่นแปลง ท�าภาพให้เลือน

ราง ท�าภาพให้หลอกตา โดยเจตนาหรืออย่างอื่น ที่อาจท�าหรือผลิตเพื่อกิจกรรมดังกล่าว หรือเพื่อครอบครอง ท�า

ซ�้า หรือใช้ภาพเสมือน เพื่อเผยแพร่ การออกอากาศ ใช้ หรือจ�าหน่ายตามที่ระบุในเอกสารนี้ 

 เอกสารนี้ท�าในนามของผู้ลงนามไว้ข้างท้ายนี้ ผู้รับมรดก ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม ทายาท และผู้รับ

มอบอ�านาจ 

 ผู้ลงนามไว้ข้างท้ายนี้ขอรับรองว่าเขาหรือเธอได้อ่านและเข้าใจความหมายและผลของมัน เขาหรือเธอ

มีอายุมากกว่า 21 ปี และเจตนาที่จะผูกพันตามกฎหมาย และด�าเนินตามเอกสารตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

 

วันที่ ........... เดือน ................................ ปี ...................   

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

                          พยาน                                                   ชื่อ (โปรดพิมพ์)

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

                                                                                       ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ: .........................................................................................................................................................
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เอกสารแนบ J: รายการข้อสังเกตการณ์ (Observational Research Checklist)

ชื่อ-สกุล: ....................................................... 

วันที่: ....................................................... 

สถานท่ี : บรรยายสถานทีท่ีศ่กึษา เช่น บรเิวณโรงเรยีน ชมุชน หรอืเขตเมอืงทีพ่ลกุพล่าน ต้องแน่ใจด้วยว่ามแีผนท่ี

เส้นทางเดินประกอบด้วย 

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

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

ทางเท้า (ฟุตบาท) : ระหว่างที่เดินเท้า คุณได้เห็นสิ่งต่างๆ ในข้อต่อไปนี้หรือไม่: 

 ;  ไม่มีทางเท้า  

 ;  ทางเท้าถูกปิดกั้น 

 ;  ทางเท้าแตกร้าวและเสียหาย 

 ;  ทางเท้าถูกกีดขวางด้วยรถ ขยะ ร้านค้า 

 ;  ทางเท้าแคบเกินกว่าจะเดินได้ 

 ;  ทางเท้าเต็มไปด้วยผู้คน 

 ;  การจราจรหนาแน่น 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม : 

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

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

ทางข้าม : ระหว่างที่ข้ามถนน ให้ระบุว่าคุณได้เห็นสิ่งต่างๆ ในข้อต่อไปนี้หรือไม่: 

 ;  ไม่มีสัญญาณไฟจราจร 

 ;  ไม่มีการตีเส้นทางม้าลาย 

 ;  สัญญาณไฟจราจรให้เวลาไม่เพียงพอแก่การข้าม 

 ;  สัญญาณไฟจราจรไม่ท�างาน 

 ;  มองไม่เห็นสัญญาณไฟจราจร 

 ;  รถยนต์ปิดกั้นทางม้าลาย 

 ;  ทางม้าลายที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียน ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลในเวลาโรงเรียนเข้า-เลิกเรียน 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม: 

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

.............................................................................................................................................................................
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เครื่องหมายจราจร และสัญญาณไฟจราจร : เครื่องหมายความปลอดภัยบนถนนที่คุณพบเห็น มีอะไรบ้าง

เขียนหรือวาดรูปก็ได้

พฤติกรรมผู้ขับขี่ : ระหว่างที่คุณเดินเท้า ให้สังเกตรถยนต์ 10 คัน หรือจ�านวนรถตามที่สังเกตได้จริง พร้อมระบุ

สิ่งที่ได้พบเห็น ในข้อต่อไปนี้หรือไม่: 

 ;  ไม่ยอมให้คนเดินเท้าผ่านไปก่อน 

 ;  ขับไปในทางที่คนเดินเท้าก�าลังข้ามถนน 

 ;  ติดอยู่ในจราจร 

 ;  เร่งเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดอยู่ที่ไฟแดง 

 ;  กลับรถในทางที่แคบ หรือในที่จอดรถโดยไม่ดูผู้อื่น 

 ;  จอดคร่อมบนทางม้าลายขณะรถติดไฟแดง 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม : 

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

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

ข้อสังเกตอื่นๆ : ให้คุณเดินดูโดยรอบ และสังเกต พร้อมระบุสิ่งที่ได้พบเห็น ในข้อต่อไปนี้หรือไม่: 

 ;  มีป้ายเครื่องหมายก�าหนดความเร็ว 

 ;  มีไฟจราจร 

 ;  มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

 ;  มีเจ้าหน้าที่ดูแลที่ทางม้าลาย 

 ;  ไม่มีขยะเกลื่อนกลาด 

 ;  ไม่มีต้นหญ้า ต้นไม้ หรือมีเพียงเล็กน้อย 

 ;  อาจมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจ 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม : 

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

.............................................................................................................................................................................
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คุณรู้สึกอย่างไร ระหว่างเดินเท้าในระหว่างการลงพื้นที่ถ่ายภาพจุดเสี่ยง เช่น รู้สึกปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย 

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

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

อธิบายสภาพการจราจรที่คุณพบเห็น ในระหว่างการลงพื้นที่ถ่ายภาพจุดเสี่ยง 

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

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

คณุคดิว่า อะไรคอืส่ิงทีส่�าคญัทีสุ่ดทีจ่ะต้องท�าเพือ่ปรับปรุงทางเท้าให้ปลอดภยั ตามทีไ่ด้สงัเกตพบในระหว่าง

การลงพื้นที่ถ่ายภาพจุดเสี่ยงในวันนี้

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

.............................................................................................................................................................................
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เอกสารแนบ K : แบบบันทึกภาพถ่าย PHOTOVOICE  (1 ใบ ต่อ 1 ภาพ)

ชื่อ ........................................... นามสกุล ............................................................... ชื่อเล่น ................................

อายุ .......... ปี  ก�าลังศึกษาอยู่ชั้น ......... / .......... โรงเรียน ................................................................................ 

จังหวัด .................................

ชี้แจง  เลือกภาพที่คิดว่าเสี่ยงที่สุดและอยากให้แก้ไขมากที่สุด 1 ภาพ และกรอกข้อมูล 

❶ ตั้งชื่อภาพ ........................................................................ รหัสรูปภาพ (ที่ปรากฎในกล้อง) .........................

❷ ระบสุถานทีถ่่ายภาพ ............................................................................. วนัทีถ่่ายภาพ ....................................

วาดแผนที่ีื

❸ ภาพนี้เสี่ยงอย่างไร 

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

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

❹ แก้ไขให้ปลอดภัยได้อย่างไร

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

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

❺ ใครบ้างที่ควรมาช่วยแก้ไข 

  ตัวคุณเอง       ช่วยได้อย่างไร ........................................................................................................

 ........................ ช่วยได้อย่างไร .........................................................................................................

 ........................ ช่วยได้อย่างไร .........................................................................................................

 ........................ ช่วยได้อย่างไร .........................................................................................................

 ........................ ช่วยได้อย่างไร .........................................................................................................

❻ ความเห็นอื่นๆ .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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เอกสารแนบ L: บันทึกผู้สังเกตการณ์ (Observer Notes)

ชื่อผู้พูดบันทึกการสังเกตการณ์เวลา

เช่น ค�าถาม : 

ค�าตอบ : 

ข้อสงสัย : 

ความคิดเห็น :
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เอกสารแนบ M: แบบส�ารวจความคิดเห็นหลังการวิจัย (Post-Research Survey)

ชื่อ-สกุล: ....................................................... 

วันที่: .......................................................

คุณได้เรียนรู้อะไรจากโครงการ

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

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

คุณจะท�าอะไร เพื่อให้ปลอดภัยขณะที่เดินเท้า 

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

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

คุณคิดว่า ใครคือผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางเดินเท้า

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

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

อะไรที่คุณชอบมากที่สุดในกิจกรรมนี้

 ;  การเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเท้า  

 ;  การถ่ายภาพ 

 ;  การเรียนรู้นอกพื้นที่/การลงพื้นที่ถ่ายภาพจุดเสี่ยง  

 ;  การน�าเสนอภาพถ่ายให้เพื่อนๆ ฟัง 

 ;  อื่นๆ: .......................................................................

ในฐานะที่ร่วมโครงการ: 

     1. ฉันไม่รู้สึกอึดอัดในการร่วมแสดงความคิดเห็น 

 ;  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 ;  เห็นด้วย 

 ;  ไม่เห็นด้วย 

 ;  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

     2. ฉันไม่รู้สึกอึดอัดในการตั้งค�าถาม 

 ;  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 ;  เห็นด้วย 

 ;  ไม่เห็นด้วย 

 ;  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง     

      3. ฉันเข้าใจค�าถามที่ถูกถาม หรือค�าถามในแบบส�ารวจ 

 ;  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 ;  เห็นด้วย 

 ;  ไม่เห็นด้วย 

 ;  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
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     4. ฉันเรียนรู้บางสิ่งที่ฉันไม่รู้มาก่อนเกี่ยวกับว่า จะท�าอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยในขณะที่เดินเท้า 

 ;  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 ;  เห็นด้วย 

 ;  ไม่เห็นด้วย 

 ;  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
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สอบถามเพิ่มเติม :

นางสาวกรวิการ์ บุญตานนท์ (หนุงหนิง) 

โทร 02-644-9080-1 โทรสาร 02-644-9080-1 กด 22  

อีเมล์ zunsha@hotmail.com 

Safe Kids Thailand

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  

เว็บไซต์ www.safekidsthailand.com 

 www.csip.org

Facebook : Walk This Way Thailand

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก :

 FedEx และ Safe Kids Worldwide
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