


บทน�ำ

องค์การอนามัยโลกกล่าวไว้ว่า การเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศที่มีรายได้ระดับกลางและต�่า พบว่ามีอัตราการ

เพิ่มของอุบัติเหตุจราจรมากขึ้นในเมืองที่มีประชากรจ�านวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุน�าการตายของเด็กทั่วโลกที่มีอายุ

ระหว่าง 10-14 ปี ผูเ้ดนิเท้ำมคีวำมเสีย่งต่อกำรประสบอบุตัเิหตทุำงถนนมำกทีส่ดุ โดยเฉพำะเดก็วยัเรยีน หาก

ถูกรถชนจะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนขับรถ

 

ในเส้นทางที่เด็กต้องเดินไปโรงเรียนหรือเส้นทางตามที่ต่างๆ พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแวดล้อมตัว

เด็ก ทั้งควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพถนน ทางเท้า และเครื่องอ�านวยความปลอดภัยส�าหรับผู้เดินเท้า

ไม่เอื้ออ�านวยให้เด็กเดินและข้ามถนนอย่างปลอดภัย, ระหว่างทางที่เด็กเดิน มีบุคคลเสี่ยง เช่น ขี้เหล้า เมายา จี้

ปล้น และสนัุขจรจดัทีอ่าจท�าอนัตรายเดก็, สภาพอากาศและแสงสว่างทีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่น ฝนตกหนกั แสงแดด

จ้า ช่วงใกล้ค�า่หรอืช่วงกลางคนืทีท่�าให้การข้ามถนนมคีวามเสีย่งมากขึน้ ฯลฯ และควำมเสีย่งด้ำนพฤตกิรรม เช่น 

ผู้ใหญ่มักประเมินความสามารถของเด็กสูงเกินไป เด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี ยังขาดความช�านาญและความสามารถ

ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย, เด็กๆ อาจจะท�าอะไรที่เราคาดไม่ถึง เช่น อยู่ๆ ก็วิ่งออกมาบนถนน วิ่งออกมา

จากด้านหลังรถที่จอดอยู่ข้างทาง เป็นต้น

ด้วยความตระหนักในปัญหา Safe Kids Worldwide ร่วมกับ FedEx Express ให้การสนับสนุน Safe Kids Walk 

This Way program (WTW) แก่ประเทศไทย เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของครอบครวั โรงเรยีน ชมุชน หน่วยงาน 

และสื่อต่างๆ ในการร่วมสร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่กลุ่มเด็กเดินเท้า โดยมี Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัย

เพื่อสร้ำงเสริมควำมปลอดภัยและป้องกันกำรบำดเจ็บในเด็ก เป็นผู้ด�าเนินการหลักร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ความรู้ ความเข้าใจการเดินเท้าที่ถูกวิธี และวินัยความปลอดภัยมีความส�าคัญยิ่งกับเด็กทุกคน Safe Kids 

Thailand จงึได้จดัท�าคูม่อืการสอนเรือ่งการเดินเท้าปลอดภยัระดับประถมศกึษาปีที ่1-6 โดยน�ำเนือ้หำกำรเดนิ

เท้ำจำกคู่มือกำรเรียนกำรสอนเรื่องกำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงถูกต้องปลอดภัยระดับประถมศึกษำปีที่ 1-6 ของ

กระทรวงศกึษำธกิำรมำเรียบเรยีงอยูใ่นคูม่อืเล่มนี ้เพือ่ให้ครแูละผู้สนใจทัว่ไป น�าไปใช้สอนและจดักจิกรรมความ

ปลอดภัยในการเดินเท้าแก่นักเรียน   

Safe Kids Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการสอนเรื่องเดินเท้าปลอดภัยเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับเด็ก 

สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป และขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการส�าหรับเนื้อหาในคู่มือเล่มนี้ 

Safe Kids Thailand 

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้ำงเสริมควำมปลอดภัยและป้องกันกำรบำดเจ็บในเด็ก



สำรบัญ

เนื้อหำกำรสอนเดินเท้ำปลอดภัย

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 17

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 40

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 59

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 81

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 98

ภำคผนวก

     ใบความรู้ 1  หยุด มอง ฟัง คิด 110

     ใบความรู้ 2  บริเวณที่ปลอดภัยส�าหรับผู้เดินเท้า 111

     ใบความรู้ 3  การข้ามในสถานการณ์ยากล�าบาก 112



คู่มือการสอน เรื่อง เดินเท้าปลอดภัย ระดับประถมศึกษา 1

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

ประเด็นควำมปลอดภัย

1. ผู้เดินเท้าที่เป็นเด็กเล็ก มีอัตราเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากที่สุด อุบัติเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดในบริเวณพื้นที่ที่เด็ก

คุ้นเคย ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น. ซ่ึงเป็นเวลาท่ีเด็กก�าลังเดินทางกลับบ้าน หรือก�าลังเล่นหลังจากที่

โรงเรียนเลิก

2. เด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี อาจยังไม่มีการพัฒนาทักษะการมองไปรอบๆ ตัวและการฟังสิ่งต่างๆ ที่ช่วยให้พวกเขา

ปลอดภัยจากการจราจร ดังนั้นเด็กจึงต้องได้รับการฝึกฝนให้รู้จัก หยุด มองดู ทุกทิศทาง และ ฟังเสียงการ

จราจรที่ขอบถนนก่อนท่ีจะข้ามถนน ซึ่งถ้าเด็กท�าได้ตามนี้ โอกาสที่เขาจะระมัดระวังตัวเองจากการจราจร

บนท้องถนนก็จะมีมากขึ้น

3. เด็กเล็กยังไม่มีทักษะและความสามารถที่จะข้ามถนนอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง เด็กส่วนมากจะสังเกตเห็น

วัตถุที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาเท่านั้น และไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงที่ได้ยินมาจากทิศทางใด ดังนั้นเด็กๆ ควรจะ

ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนให้รู้จักวิธีหันศีรษะเพื่อมองและฟังเสียงยานพาหนะบนท้องถนน

4. เดก็อายรุะหว่าง 1-10 ปี จะยงัไม่สามารถจ�าแนกสถานทีข้่ามถนนทีเ่ป็นอันตราย และเลอืกบรเิวณทีป่ลอดภัย

กว่าได้ เดิมพวกเขามักคิดว่าสถานที่ข้ามที่ปลอดภัยคือบริเวณใดก็ตามที่เขาไม่เห็นรถวิ่ง เด็กจะไม่เข้าใจว่าใน

สภาพของถนนจริงนั้นมีทั้งทางโค้ง เนิน หรือมุมถนนที่ท�าให้ไม่สามารถมองเห็นรถได้

5. เดก็จะต้องได้รบัการการกระตุน้หรอืย�า้เตอืนให้ใช้ทางข้ามหรือเคร่ืองอ�านวยความปลอดภยัส�าหรับผู้เดินเท้า

เสมอ

หมายเหตุ : การข้ามถนนหน้าโรงเรียนต่างจากการข้ามถนนที่อื่นๆ เพราะเป็นทางข้ามที่ได้รับการดูแลเฉพาะใน

ช่วงเช้าและเย็นเท่านั้น

6. เดก็มักจะมพีฤตกิรรมด้านความปลอดภัยไม่ค่อยแน่นอน ดงันัน้ผูใ้หญ่จงึต้องดแูลเขาอย่างระมดัระวงั และย�า้

เตือนให้ค�านึงถึงสิ่งที่จะต้องคิดและท�าบ่อยครั้ง

7. โปรดจ�าไว้ว่า ความปลอดภัยของเด็กคือความรับผิดชอบของผู้ใหญ่นั้นเอง
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บทที่ 1 “ไปเดินกันเถอะ” 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนรู้จักสภาพแวดล้อมของถนนในท้องถิ่น และสามารถบอกเล่าเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนั้นได้ 

จุดประสงค์น�ำทำง

1. ระบุและเรียกชื่อสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏตามสภาพแวดล้อมของท้องถนนได้

2. แสดงวิธีการเดินเป็นกลุ่มได้

กำรเตรียมกำรสอน

1. ครูผู้สอนเดินส�ารวจรอบๆ โรงเรียน เพื่อสังเกตสภาพแวดล้อมตามท้องถนน 

2. ท�าส�าเนา ใบงาน 1 : ทางเท้าและถนน, ใบกิจกรรมที่บ้าน 1 : ถนนของฉัน, และใบความรู้ 1 ส�าหรับ

นักเรียนทุกคน

3. ต้องแน่ใจว่าผูช่้วยจดักจิกรรม (อาสาสมคัรทีเ่ป็นผูใ้หญ่หรอืครทู่านอืน่ๆ) มคีวามเข้าใจและรูว้ธิกีารเดนิเป็นกลุม่ 

4. เตรียมกล้องถ่ายรูปเพื่อบันทึกการเดินส�ารวจ

5. ศึกษาประเด็นความปลอดภัยเพิ่มเติม  

 • การเดินถนนที่ไม่มีทางเท้า 

 • จุดอันตรายบนทางเท้า : ยานพาหนะที่เข้า-ออกจากอาคารหรือซอย 

โรงเรียนบางแห่งในชนบท อาจไม่สามารถท�าการเดินส�ารวจเช่นนี้ได้ จึงควรมีการปรับให้เหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อมในท้องถิ่นหรือตามแต่โอกาสจะเอื้ออ�านวย เช่น จัดให้มีการท�ากิจกรรมนี้เมื่อมีการไปทัศนศึกษานอก

สถานที่ 

สำระส�ำคัญของกำรสอน

1. บทเรยีนนีจ้ะยงัไม่เกีย่วข้องกบัการข้ามถนนโดยตรง แต่เน้นการเรยีนรูข้องสภาพถนนในท้องถิน่ และการเดิน

เป็นกลุ่มอย่างปลอดภัย

2. สภาพของถนนอาจรวมถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพที่ตั้งของโรงเรียน

 • ทางเข้า-ออก

 • ท่อระบายน�้า

 • ถนนซอย

 • ถนนใหญ่

 • รั้ว

 • สะพานลอย

 • ทางเท้า (ปูน)

 • ทางเท้า (ดิน)

 • ทางข้ามหน้าโรงเรียน

 • เสาไฟ



คู่มือการสอน เรื่อง เดินเท้าปลอดภัย ระดับประถมศึกษา 3

 • ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟคนข้าม

 • ป้ายจราจร

 • ทางม้าลาย

 • ขอบถนนหรือริมถนน

 • เกาะกลางถนนหรือแปลงปลูกต้นไม้

 • การจราจรบนถนน

 • ต้นไม้ข้างทาง

3. นักเรียนอาจไม่คุ้นเคยกับค�าว่า “ขอบถนน” หรือ “ริมถนน” เพราะอาจมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละ

ท้องถิ่น ซ่ึงลักษณะโดยท่ัวไปคือบริเวณที่ขอบถนนมาจรดกับแนวดินหรือแนวหญ้าข้างทาง นักเรียนจ�าเป็น

ต้องแยกแยะลักษณะของขอบถนนได้ เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมการข้ามถนนได้อย่างถูกต้อง

4. วิธีการเดินเป็นกลุ่ม : นักเรียนควรจะเดินด้วยกันเป็นคู่ โดยให้เดินชิดขอบด้านในของทางเท้า จับมือกัน และ

รักษาต�าแหน่งในแถว นักเรียนต้องหยุดเมื่อครูหรือผู้ดูแลสั่งให้หยุด และหยุดเมื่อถึงทางที่มีรถเข้า-ออกจาก

อาคารหรือซอยท่ีตัดผ่านทางเท้าจนกว่าจะได้รับค�าสั่งจากครูหรือผู้ดูแล และให้นักเรียนแต่ละคู่ได้มีโอกาส

น�ากลุ่มด้วย

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

1. อธบิายวิธีการเดนิเป็นกลุม่ และฝึกปฏบัิตริะหว่างทางทีเ่ดนิไปยงัประตโูรงเรยีน โดยออกค�าสัง่ เช่น “นกัเรยีน

เดนิไปที ่.... แล้วหยดุ” พดูคยุกบันักเรยีนเกีย่วกับเหตุผลและความส�าคญัของการปฏบัิติตามค�าสัง่ โดยเฉพาะ

เมื่อบอกให้หยุดนักเรียนก็ต้องหยุด ให้นักเรียนผลัดกันน�ากลุ่มให้มากที่สุด 

2. พานักเรียนเดินส�ารวจรอบๆ โรงเรียน ให้นักเรียนบอกชื่อสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นในสภาพแวดล้อมของถนน

3. ระหว่างการเดินส�ารวจ ให้หยุดสังเกตและพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของถนนทางเท้า เครื่องหมาย

จราจร และสภาพการจราจร พร้อมกับถามค�าถาม เช่น “ถนนเส้นนี้มีการจราจรคับคั่งหรือเบาบาง” “เพราะ

เหตุใด” “การจราจรอยู่ในระยะใกล้หรือไกล” 

4. นับจ�านวนทางเข้า-ออกจากอาคารและซอยที่ตัดผ่านทางเท้า และตอบค�าถามที่ว่า “ประตูเข้า-ออกปิดหรือ

เปิดอยู่ และมีผลกระทบต่อผู้เดินเท้าอย่างไร” กล่าวถึงกรณีถ้ามีรถยนต์จอดขวางทางเท้าจะท�าอย่างไร เน้น

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้เดินเท้า 

5. ถ่ายภาพลักษณะของถนนที่ส�าคัญเพื่อใช้ในชั้นเรียน 

6. ให้นักเรียนท�างานใน ใบงาน 1 : ทางเท้าและถนน 

7. จัดป้ายแสดงเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในชั้นเรียน และเพิ่มข้อมูลใหม่ๆ ตลอดปีการศึกษา

8. แนะน�าและอธิบายงานที่ต้องท�า แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อภิปราย และน�าเสนอค�าตอบ เมื่อนักเรียนน�าใบงาน

กลับมาส่ง
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ใบงำน 1 ทำงเท้ำและถนน

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

เลขที่ .............................................  ชั้น .............................................

ค�ำชี้แจง  ให้นักเรียนวาดภาพ และเขียนชื่อสิ่งที่พบเห็นตามทางเท้าและถนน ระหว่างการเดินส�ารวจ



คู่มือการสอน เรื่อง เดินเท้าปลอดภัย ระดับประถมศึกษา 5

ใบกิจกรรมที่บ้ำน 1 ถนนของฉัน

ทีโ่รงเรยีนเดก็ได้เรียนรูก้ารเป็นผูเ้ดนิเท้าอย่างปลอดภยั กจิกรรมทีใ่ห้กลบัมาท�าทีบ้่านนีจ้ะช่วยให้เขาเดนิบนถนน

ในชุมชนได้อย่างปลอดภัย

 

ท่ำนจะช่วยได้อย่ำงไร

1. เป็นการง่ายที่จะพูดว่า “ระวังให้ดี” หรือ “ดูแลตัวเองให้ปลอดภัย” แต่เด็กส่วนมากยังไม่เข้าใจว่าที่พูดเช่น

นี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ท่านต้องอธิบายเหตุผลว่าท�าไมพวกเขาจึงต้องระวังตัว

2. เม่ือท่านต้องการจะข้ามถนน ท่านควรพดูให้เดก็ฟังว่าท่านจะต้องท�าอย่างไรเมือ่ท่านไปถงึขอบถนน ท่านต้อง

หยุดเพื่อจะมองดูรอบๆ ฟังเสียงการจราจร และต้องแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงจะก้าวลงบนถนน จับมือเด็กไว้

ขณะเดินข้ามถนน อธิบายให้เขาเข้าใจว่าเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ ท่านจึงต้องตัดสินว่าเมื่อไรมีความปลอดภัย

เพียงพอที่จะข้ามถนนได้ 

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

1. พาเด็กเดินไปตามถนนใกล้บริเวณที่พักอาศัย น�าแบบบันทึกการสังเกตและดินสอไปด้วยเพ่ือใช้บันทึกสิ่งที่

สังเกตเห็น

2. พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ตามท้องถนนที่แตกต่างกัน เช่น ป้ายจราจรต่างๆ ขอบถนน ตัวถนน และสภาพการ

จราจร

3. กล่าวถงึลกัษณะของถนนทีเ่หน็ว่าเป็นถนนทีม่กีารจราจรคบัคัง่หรอืเป็นถนนว่าง และอะไรเป็นสาเหตใุห้ถนน

มีการจราจรคับคั่งหรือว่าง 

4. นับจ�านวนทางเข้า-ออกจากอาคารและซอยท่ีตัดผ่านทางเท้า มีประตูเปิดหรือปิดอยู่ และมีผลต่อผู้เดินเท้า

อย่างไร พูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะมีรถถอยหลังออกมาสู่ถนน หรือมีรถที่ขับออกมาจากซอยอย่างรวดเร็ว 

โดยไม่ได้มองดูว่ามีผู้เดินเท้าอยู่หรือไม่ ดังนั้นผู้เดินเท้าจะต้อง “คอยระวังดูและฟัง” ขณะที่เดิน 

5. ช่วยเด็กกรอกข้อมูลลงใน แบบบันทึกการสังเกต ให้สมบูรณ์ และให้เด็กท�างานใน ใบกิจกรรมที่บ้าน 1 

ประเด็นควำมปลอดภัย  

ผู้เดินเท้าท่ีเป็นเด็กเล็ก มีอัตราเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากที่สุด อุบัติเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดในบริเวณ

พื้นที่ที่เด็กคุ้นเคย ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น.ซึ่งเป็นเวลาที่เด็กก�าลังเดินทางกลับบ้าน หรือ

ก�าลังเล่นหลังจากที่โรงเรียนเลิก

กิจกรรม : เดินส�ารวจกับเด็ก 

เวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง โดยประมาณ

วัสดุที่ใช้ : แบบบันทึกการสังเกต และดินสอ

วันที่ส่งคืน :  
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แบบบันทึกกำรสังเกต

ค�ำชี้แจง ใส่เครื่องหมาย      ลงในช่อง      หน้าสิ่งที่พบบนท้องถนน

 ;ทางเท้า (ดิน) ; ขอบถนน ;ทางเข้า-ออกอาคารหรือซอย

 ; ลกูระนาดบนถนนส�าหรบัชะลอ

ความเร็วรถ

 ;ทางเท้า (ปูน) ; สัญญาณไฟจราจร

 ; ต้นไม้ตามถนน ; รถยนต์ที่จอดอยู่ ; เครื่องหมายที่ใช้บนถนน

 ;ที่จอดรถโดยสาร ; เครื่องอ�านวยความปลอดภัย

ส�าหรับผู้เดินเท้า เช่น สะพาน

ลอย

 ; ตู้ไปรษณีย์

       อื่นๆ ได้แก่ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 1 ถนนของฉัน 

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. วันที่ส่ง ................................................

ค�ำชี้แจง  1. ให้นักเรียนวาดภาพถนนใกล้บ้านของนักเรียน พร้อมเขียนค�าอธิบายลงในภาพ

   2. ให้นักเรียนตอบค�าถามต่อไปนี้ 

2. ถนนใกล้บ้านฉันไม่มีการจราจรคับคั่งเมื่อใด

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

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

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

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

3. ถนนใกล้บ้านฉันมีการจราจรคับคั่งเมื่อใด

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

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

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

..........................................................................................................................................................................
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บทที่ 2 “หยุด มอง ฟัง คิด” 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

เพื่อสอนให้นักเรียนรู้จักและปฏิบัติตามขั้นตอนการข้ามถนนที่ถูกต้องในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

จุดประสงค์น�ำทำง

1. อธิบายขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด ได้ 

2. อธิบายถึงสิ่งที่ต้อง มอง ฟัง คิด ได้ 

3. ปฏิบัติตามขั้นตอน หยุด มอง  ฟัง คิด ได้  

กำรเตรียมกำรสอน 

1. เตรียมกระดาษส�าหรับวาดภาพ กระดาษแข็งส�าหรับท�าบัตรค�า เทปกาว ชอล์ก หรือเชือกยาวๆ ส�าหรับท�า

เครื่องหมายบนถนนหรือทางเท้า 

2. ท�าส�าเนา ใบงาน 2 : การข้ามถนน และ ใบงานกิจกรรมที่บ้าน 2 : หยุด มอง ฟัง คิด ส�าหรับนักเรียนทุกคน 

3. ผู้ช่วยจัดกิจกรรม (อาสาสมัครที่เป็นผู้ใหญ่หรือครูท่านอื่นๆ) จะต้องรู้ขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด เป็นอย่าง

ดีเช่นกัน 

สำระส�ำคัญของกำรสอน

1. บทเรยีนนีเ้น้นข้ันตอนการข้ามถนนโดยเฉพาะเพือ่เปิดโอกาสให้มกีารฝึกปฏบัิติขัน้ตอนการข้ามถนนทีถ่กูต้อง

ในสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยั และทีส่�าคญัควรมผู้ีใหญ่ร่วมฝึกปฏบิติักับนกัเรียนด้วย เพือ่ให้นกัเรียนได้เรียนรู้

ว่าเวลาข้ามถนนควรจะจับมือผู้ใหญ่หรือเด็กที่โตพอที่จะดูแลเขาได้เมื่อข้ามถนนทุกครั้ง

2. กล่าวถึงขั้นตอนการข้ามถนนที่ปลอดภัยโดยใช้ ใบความรู้ 1 : หยุด มอง ฟัง คิด 

3. เน้นให้นักเรียนหยุดยืนที่ขอบถนนทุกครั้ง นักเรียนต้องได้รับการฝึกให้รู้จักหันศีรษะเพื่อมองไปรอบๆ ในการ

ฝึก มอง และ ฟัง เสียงรถ สิ่งส�าคัญคือผู้ใหญ่ที่ควบคุมดูแลต้องท�าเป็นตัวอย่าง โดยคิดและเปล่งเสียงออก

มาดังๆ ตามขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด เช่น ฉันหยุดที่ขอบถนน ขณะนี้ฉันก�าลังมองไปทุกทิศทาง (หันศีรษะ

มองไปรอบๆ) เพื่อจะได้เห็นสภาพการจราจรที่เกิดขึ้น มีรถยนต์วิ่งมา 1 คัน ฉันจะคอยจนกว่ามันจะผ่านฉัน

ไป และหลังจากนั้นฉันจะมองดูอีกครั้ง ถ้าไม่มีรถยนต์มา และฉันรู้ว่าฉันจะปลอดภัย ฉันจึงข้ามถนน” 

4. ขั้นตอน หยุด ฟัง มอง คิด มีดังนี้ 

 • จับมือผู้ใหญ่ไว้ (ส�าหรับเด็กเล็ก)

 • เลอืกบรเิวณทีป่ลอดภยัเพือ่จะข้ามถนน โดยเป็นบรเิวณทีท่่านสามารถมองเหน็การจราจรได้ชดัเจน

ทุกทิศทาง และเป็นบริเวณที่คนขับรถสามารถมองเห็นท่านได้เช่นกัน 

ประเด็นควำมปลอดภัย  

เด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี อาจยังไม่มีการพัฒนาทักษะการมองไปรอบๆ ตัว และการฟังสิ่งต่างๆ          

ที่ช่วยให้พวกเขาปลอดภัยจากการจราจร ดังนั้นเด็กจึงต้องได้รับการฝึกฝนให้รู้จัก หยุด มองด ู

ทุกทิศทาง และ ฟังเสียง การจราจรที่ขอบถนนก่อนที่จะข้ามถนน ซึ่งถ้าเด็กท�าได้ตามนี้ โอกาส

ที่เขาจะระมัดระวังตัวเองจากการจราจรบนท้องถนนก็จะมีมากขึ้น
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 • “หยุด” ยืนบนทางเท้า โดยห่างจากขอบถนนหรือไหล่ทาง (กรณีไม่มีทางเท้า) ประมาณ 1 ก้าว 

 • “มอง” ไปให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อให้เห็นสภาพการจราจร

 • “ฟัง” ให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อรับรู้สภาพการจราจร 

 • “คิด” ถึงความปลอดภัยในการข้ามถนน และข้ามถนนเมื่อถนนว่าง หรือเมื่อยานพาหนะหยุดสนิท 

 • “เดิน” ข้ามถนนเป็นเส้นตรง คอยมองและฟังเสียงรถขณะเดินข้ามถนนด้วย 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

1. ให้นักเรียนก�าหนดจุดหรือเส้นเริ่มต้นส�าหรับจ�าลองการข้ามถนนตามขั้นตอน หยุด ฟัง มอง คิด

2. เขียนค�าว่า หยุด ฟัง มอง คิด และ เดิน ลงในบัตรค�า ให้นักเรียนอธิบายความหมายของแต่ละค�า  และถาม

นักเรียนว่า “ท�าไมเราต้องหยุด” “หยุดที่ไหน” “เราต้องมองดูอะไร” “เราต้องคิดถึงอะไร” “ท�าไมเราจึงต้อง

เดิน” และ “เดินเมื่อใด”  

3. จัดสถานการณ์จ�าลอง 

 • ใช้บรเิวณทีโ่ล่งกว้าง ท�าเครือ่งหมายถนนและทางเท้าขนาดเท่าของจริง โดยใช้ ชอล์ก เทปกาว หรอื

เชือกยาวๆ 

 • ให้นักเรียนนั่งเป็นแถวตามความยาวของถนนจ�าลอง

 • ให้นกัเรยีนแต่ละคนเป็นคูฝึ่กข้ามถนนกบัผูใ้หญ่ โดยใช้บตัรค�าเป็นเคร่ืองเตอืนนกัเรยีน กล่าวชมเชย

เมื่อนักเรียนท�าถูกต้อง กล่าวย�้าถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม 
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ใบงำนที่ 2 กำรข้ำมถนน

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. วันที่ส่ง ................................................

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพแสดงการข้ามถนน และเติมข้อความลงในช่องว่าง

2. ฉันมอง ................................1. ฉันหยุดยืนที่ ................................

4. ฉันคิดเรื่อง ................................3. ฉันฟัง ................................

5. ฉันเดินข้ามถนนเมื่อ ................................
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 2 หยุด มอง ฟัง คิด

ที่โรงเรียนเด็กได้รับการฝึกการข้ามถนนในบริเวณโรงเรียนด้วยขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด ซึ่งใบกิจกรรมนี้ จะช่วย

ให้เด็กได้มีโอกาสฝึกข้ามถนนจากสถานที่จริง

ขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด มีดังนี้

1. จับมือผู้ใหญ่ไว้ (ส�าหรับเด็กเล็ก)

2. เลอืกบริเวณท่ีปลอดภัยเพ่ือจะข้ามถนน โดยเป็นบรเิวณทีท่่านสามารถมองเหน็การจราจรได้ชัดเจนทกุทิศทาง 

และเป็นบริเวณที่คนขับรถสามารถมองเห็นท่านได้เช่นกัน 

3. “หยุด” ยืนบนทางเท้า โดยห่างจากขอบถนนหรือไหล่ทาง (กรณีไม่มีทางเท้า) ประมาณ 1 ก้าว 

4. “มอง” ไปให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อให้เห็นสภาพการจราจร

5. “ฟัง” ให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อรับรู้สภาพการจราจร 

6. “คิด” ถึงความปลอดภัยในการข้ามถนน และข้ามถนนเมื่อถนนว่าง หรือเมื่อยานพาหนะหยุดสนิท 

7. “เดิน” ข้ามถนนเป็นเส้นตรง คอยมองและฟังเสียงรถขณะเดินข้ามถนนด้วย 

ท่ำนจะช่วยได้อย่ำงไร 

1. เด็กสามารถรับรู้การกระท�าของผู้ใหญ่ได้ ดังนั้นท่านจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการข้ามถนนทุกครั้ง

2. กระตุ้นให้เด็กรู้จักหันศีรษะเพื่อมองไปรอบๆ และฟังเสียง ซึ่งโอกาสที่เด็กจะปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้จะมี

มากขึ้นเมื่อเด็กถูกฝึกให้หยุดยืนที่ขอบถนนก่อนที่จะเดินข้ามถนน

3. เลอืกบรเิวณท่ีปลอดภัยส�าหรบัข้ามถนนเสมอ และอธบิายให้เขาฟังว่าท�าไมบรเิวณนีจ้งึเป็นบรเิวณทีป่ลอดภยั 

เลือกใช้ทางข้ามส�าหรับผู้เดินเท้า เช่น อุโมงค์ใต้ดิน สะพานลอย ทางม้าลาย หรือบริเวณที่มีเครื่องหมายและ

สัญญาณไฟคนข้าม แม้ว่าอาจต้องเดินไกลขึ้น 

4. แม้จะเป็นการข้ามถนนตรงทางม้าลายหรอืบรเิวณทีม่สีญัญาณไฟคนข้าม ท่านกค็วรสอนให้เดก็คอยจนกระท่ัง

ยานพาหนะทุกชนิดหยุดสนิท และแน่ใจว่าคนขับมองเห็นพวกเขาก่อนที่จะข้ามถนน 

5. ใช้ขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด ทุกครั้งเมื่อจะข้ามถนน 

ประเด็นควำมปลอดภัย  

เด็กเล็กยังไม่มีทักษะและความสามารถท่ีจะข้ามถนนอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง เด็กส่วนมากจะ

สังเกตเห็นวัตถุที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาเท่านั้น และไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงที่ได้ยินมาจากทิศทาง

ใด ดังนั้นเด็กควรจะได้รับการช่วยเหลือ และสนับสนุนให้รู้จักวิธีหันศีรษะเพื่อมองและฟังเสียง

ยานพาหนะบนท้องถนน
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สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

1. ระหว่างสองสปัดาห์ต่อจากนีไ้ป ขอให้เดก็ได้มโีอกาสฝึกปฏบิติัขัน้ตอนการข้ามถนน โดยใช้เทคนคิ หยดุ มอง 

ฟัง คิด ขณะไป-กลับจากโรงเรียน หรือในโอกาสที่เด็กได้เดินทางไปพร้อมกับผู้ปกครอง และควรจะส่งเสริม

การปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ 

2. ให้เด็กท�างานใน ใบกิจกรรมที่บ้าน 2 ให้เสร็จสมบูรณ์ 

กิจกรรม : หยุด มอง ฟัง คิด

เวลาที่ใช้ : เป็นกิจกรรมที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

วัสดุที่ใช้ : อุปกรณ์วาดภาพ ใบกิจกรรมที่บ้าน 2

วันที่ส่งคืน :  
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 2 หยุด มอง ฟัง คิด 

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. วันที่ส่ง ................................................

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนวาดภาพลงในช่องว่างแต่ละช่อง แสดงสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติเมื่อข้ามถนน

      หยุดห่างจากขอบถนน 1 ก้าว      มองดูการจราจรโดยรอบ

 

  ฟังเสียงยานพาหนะ      คิดว่าควรข้ามถนนเมื่อใดจึงจะปลอดภัย

ข้ามถนนโดยเดินเป็นเส้นตรงอย่างรวดเร็ว คอยมองและฟังเสียงยานพาหนะขณะเดิน
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บทที่ 3 “เลือกสถำนที่ข้ำมถนนที่ปลอดภัย”

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

เพ่ือให้นักเรียนตระหนักว่าบริเวณที่ปลอดภัยที่สุดในการข้ามถนนคือ บริเวณที่มีเครื่องอ�านวยความปลอดภัย

ส�าหรับผู้เดินเท้า ดังแสดงใน  ใบความรู้ 2 

จุดประสงค์น�ำทำง

1. ระบุบริเวณที่ปลอดภัยในการข้ามถนนได้

2. อธิบายวิธีการข้ามถนนตรงบริเวณทางข้ามส�าหรับผู้เดินเท้าได้อย่างถูกต้อง

3. แสดงวิธีการข้ามถนนโดยใช้เครื่องอ�านวยความปลอดภัยส�าหรับผู้เดินเท้าที่ใกล้กับโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง

4. ระบุผู้ที่สามารถช่วยเหลือเด็กให้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยได้

การเตรียมการสอน

1. ท�าส�าเนา ใบงาน 3 : การข้ามถนนของผู้เดินเท้า ส�าหรับนักเรียนทุกคน

2. รวบรวมบัตรค�าที่ได้จากบทที่ 2 

3. ศึกษาประเด็นความปลอดภัยเพิ่มเติม

 • การข้ามถนนบริเวณทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรส�าหรับคนเดินเท้า 

 • การข้ามถนนบริเวณทางข้ามหน้าสถานศึกษา โดยมีต�ารวจ/ครูดูแล

4. ก�าหนดเวลาที่เหมาะสม และให้แน่ใจว่ามีผู้ดูแลการข้ามถนนหน้าโรงเรียนก่อนจะเริ่มกิจกรรมย่อย 1 (ถ้า

เป็นไปได้)

5. ถ้าจ�าเป็น ควรขอความร่วมมือจากผู้ปกครองที่มารับนักเรียนให้เข้าร่วมในกิจกรรมด้วย

สำระส�ำคัญของกำรสอน

1. ดูแลการข้ามทางรถไฟเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะบริเวณที่ไม่มีสัญญาณเตือน ให้ใช้ขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด 

ตลอดเวลา คอยจนกระทั่งสัญญาณไฟและระฆังหยุดดังก่อนเดินข้ามทางรถไฟ

2. ใช้ ใบความรู้ 2 : บริเวณที่ปลอดภัยส�าหรับผู้เดินเท้า

3. อภิปรายลักษณะของเครื่องอ�านวยความปลอดภัยของผู้เดินเท้าที่นักเรียนใช้ในท้องถิ่น

ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. เด็กอายุระหว่าง 1-10 ปี จะยังไม่สามารถจ�าแนกสถานที่ข้ามถนนที่เป็นอันตรายและเลือก

บริเวณที่ปลอดภัยกว่าได้ เดิมพวกเขามักคิดว่าสถานที่ข้ามที่ปลอดภัยคือบริเวณใดก็ตามที่

เขาไม่เห็นรถวิ่ง เด็กจะไม่เข้าใจว่าในสภาพของถนนจริงนั้นมีทั้งทางโค้ง เนิน หรือมุมถนนที่

ท�าให้ไม่สามารถมองเห็นรถได้

2. เด็กจะต้องได้รับการการกระตุ้นหรือย�้าเตือนให้ใช้ทางข้ามหรือเคร่ืองอ�านวยความปลอดภัย

ส�าหรับผู้เดินเท้าเสมอ

หมายเหต ุ: การข้ามถนนหน้าโรงเรยีนต่างจากการข้ามถนนทีอ่ืน่ๆ เพราะเป็นทางข้ามทีไ่ด้รับการ

ดูแลเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นเท่านั้น
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4. พดูคยุเกีย่วกบับรเิวณทีต่ัง้ของเครือ่งอ�านวยความปลอดภยัของผู้เดินเท้าใกล้โรงเรียน เช่น ทางม้าลาย สะพาน

ลอย อุโมงค์ (ถ้ามี)

5. ภาพถ่ายที่ได้จากการเดินส�ารวจในบทที่ 1 เพื่อประกอบการอภิปราย

6. อภิปรายเกี่ยวกับเครื่องหมายต่างๆ ที่อยู่บนท้องถนน

7. อภิปรายเกี่ยวกับความหมายและความส�าคัญของธงที่ใช้ส�าหรับการข้ามถนนตรงทางข้ามของโรงเรียน

8. อภิปรายบทบาทและหน้าที่ของผู้ควบคุมดูแลการข้ามถนน (ลูกเสือหรือเนตรนารี)

9. อภิปรายเกี่ยวกับบริเวณใกล้ทางข้ามที่สามารถจอดรถได้พร้อมให้เหตุผล

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมย่อย 1 : การข้ามถนนตรงทางข้ามของโรงเรียน (ถ้ามี)

1. ทบทวนขั้นตอนการเดินเป็นกลุ่ม (จากบทที่ 1)

2. ให้ผู้ดูแลการข้ามถนนอธิบายขั้นตอนการเดินข้ามถนน ถ้าไม่มีผู้ดูแลให้ทบทวนขั้นตอนโดยใช้บัตรค�า และให้

ผู้ใหญ่สาธิตเป็นตัวอย่าง

3. ขอให้ผู้ปกครองเดินข้ามถนนกับกลุ่มนักเรียนที่เป็นเด็กเล็ก

4. เดินข้ามถนนอย่างระมัดระวัง แล้วทบทวนขั้นตอนการเดินข้ามถนนอีกครั้งเมื่อข้ามกลับมา

กิจกรรมย่อย 2 : การใช้ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟคนข้าม

1. น�านักเรียนเดินไปยังบริเวณทางข้ามท่ีมีสัญญาณไฟคนข้าม ทางม้าลาย หรือบริเวณสี่แยก (ถ้ามี) ที่อยู่ใกล้

กับโรงเรียน โดยให้นักเรียนยืนห่างจากบริเวณทางข้ามเพื่อท�าการสังเกตได้ชัดเจนและไม่ขวางทางผู้ใช้ทาง

ข้ามคนอื่นๆ 

2. อภิปรายถึงปัจจัยที่ท�าให้สถานที่ข้ามถนนบริเวณดังกล่าวปลอดภัยกว่าบริเวณอื่น โดยให้เหตุผล เช่น ผู้ขับขี่

คาดว่าผู้เดินเท้าจะข้าม ณ จุดที่จัดไว้ส�าหรับข้ามถนน ผู้ขับขี่จะไม่จอดรถใกล้ทางข้ามมากเกินไปเพื่อให้ผู้ที่

จะข้ามถนนสามารถมองเห็นรถที่วิ่งไป-มา และให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นผู้ข้ามได้เช่นกัน

3. เฝ้าดูการข้ามถนนชั่วระยะเวลาหนึ่ง ชี้ให้นักเรียนสังเกตุการเปลี่ยนสัญญาณไฟคนข้าม อธิบายและพูดคุยถึง

สิ่งที่เกิดขึ้น

4. ให้ผู้ใหญ่สาธิตวิธีการข้ามถนนตรงบริเวณที่ท�าการสังเกต

5. อธิบายการข้ามถนนของผู้ใหญ่ตามขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด ดังนี้ หยุดบริเวณทางข้าม รอให้รถจอดและ

สญัญาณไฟคนข้ามเปลีย่นเป็นสเีขยีว สบสายตากบัคนขบัรถ มองให้แน่ใจว่ายานพาหนะทัง้หมดหยดุสนทิจงึ

เดินข้ามถนนอย่างรวดเร็ว

6. ฝึกข้ามถนนตรงทางข้ามเป็นกลุ่มอย่างระมัดระวังทั้งไปและกลับ

7. ให้นักเรียนท�า ใบงาน 3 : การข้ามถนนของผู้เดินเท้า 

หมายเหตุ : ควรจัดกิจกรรมย่อย 1 และกิจกรรมย่อย 2 แยกกันคนละวัน ซึ่งกิจกรรมย่อย 2 อาจไม่เหมาะกับ

โรงเรียนในบางท้องถ่ิน แต่สามารถท�ากิจกรรมนี้ได้เมื่อมีการไปทัศนศึกษายังสถานที่ที่เอื้ออ�านวยให้สามารถท�า

กิจกรรมดังกล่าวได้  
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ใบงำน 3 กำรข้ำมถนนของผู้เดินเท้ำ 

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. 

ค�ำชี้แจง  ให้นักเรียนวาดภาพเครื่องอ�านวยความปลอดภัยในการข้ามถนนที่อยู่ใกล้โรงเรียน และบอกเหตุผลว่า

ท�าไมการข้ามถนนบริเวณดังกล่าวจึงปลอดภัยกว่าบริเวณอื่นข้างใต้ภาพ 
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ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. เครื่องหมายจราจรถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยเหลือหรือเตือนผู้เดินเท้าและผู้ขับขี่

2. ผู้เดินเท้าและผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของป้าย สัญญาณ และเครื่องหมายจราจรต่างๆ ภายใต้

กฎหมาย และจะถูกลงโทษเมื่อฝ่าฝืน

3. อันตรายที่เกิดกับผู้เดินเท้าสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา เนื่องจากทางเท้าบางแห่งอาจเป็นทางเข้า-ออกหรือ

ถนนตัดผ่านซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

4. เด็กควรได้รับการฝึกฝนให้ใช้ขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด เมื่อต้องใช้ทางเท้า

5. ถนนบางแห่งอาจไม่มีทางเท้าหรือทางเท้าถูกกีดขวาง ท�าให้ผู้เดินเท้าต้องเดินบนถนนซึ่งมียานพาหนะต่างๆ 

สัญจรไป-มา ในกรณีนี้เด็กจะต้องระมัดระวังตนเองเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่สามารถมองเห็นเขาได้

อย่างชัดเจน

6. การใช้รถใช้ถนนเป็นเรือ่งทีซ่บัซ้อนและอนัตรายทีเ่ดก็ต้องประสบอยูท่กุวนั อบุตัเิหตจุากการใช้รถใช้ถนนเป็น

สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เด็กวัยเรียนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

7. เดก็ทีมี่อายตุ�า่กว่า 10 ปี ยงัขาดความช�านาญและความสามารถในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยั ซึง่ผูป้กครอง

บางคนประเมินความสามารถของเด็กสูงเกินไป จึงท�าให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าสลดใจ

8. เด็กอาจไม่สนใจค�าเตือนเกีย่วกบัความปลอดภยัในการใช้รถใชถ้นน เนือ่งจากเดก็ไม่เข้าใจความหมายของค�า

ว่าการจราจร การตาย การบาดเจ็บ อันตราย และความปลอดภัย

9. อุบตัเิหตจุากการเดนิเท้าส่วนมากของเดก็จะเกดิขึน้ในบรเิวณทีเ่ดก็คุน้เคยหรอืในละแวกบ้านส่วนมากอบุตัเิหตุ

จะเกิดขึ้นขณะที่เด็กเดินไป-กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน หรือระหว่างการเล่นหลังเลิกเรียน บริเวณที่เด็ก

ประสบอุบัติเหตุบ่อยๆ คือ บนถนนที่อยู่ระหว่างทางแยก

10. เมื่อเด็กมองไม่เห็นยานพาหนะท่ีวิ่งไปมาบนถนนใกล้กับจุดท่ียืนอยู่ เด็กก็มักจะคิดว่าถนนช่วงน้ันปลอดภัย

พอท่ีจะข้ามได้ โดยไม่ได้ค�านึงถึงว่ารถที่จอดอยู่ ต้นไม้ หรือพุ่มไม้จะท�าให้ผู้ขับข่ีมองไม่เห็นตนเองซ่ึงก�าลัง

จะข้ามถนน

11. ถงึแม้เดก็ในวัยน้ีจะมคีวามเข้าใจมากข้ึนเก่ียวกบัประเดน็ความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน แต่กย็งัไม่สามารถ

ข้ามถนนได้อย่างถูกต้องปลอดภัยได้ทุกครั้งไป

12. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขับขี่ ผู้ปกครอง ผู้ที่ห่วงใยเด็ก และผู้อาศัยอยู่ในชุมชน ท่านสามารถสนับสนุนให้เด็กใช้

รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย โดยรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่ามีเด็กก�าลังเดินหรือขี่รถจักรยานอยู่ในบริเวณเดียวกับที่

ท่านก�าลังขับขี่รถ และระมัดระวังการใช้ความเร็ว

13. อุบัติเหตุจากการเดินเท้าและการข่ีรถจักรยานมักเกิดขึ้นในละแวกที่เด็กอาศัยอยู่ และมีการจราจรค่อนข้าง

น้อย ผู้ขับขี่ยานพาหนะส่วนมากมักอ้างว่ามองไม่เห็นเด็ก หรือเด็กวิ่งตัดหน้ารถอย่างกะทันหัน อุบัติเหตุ

เหล่านีส้ามารถหลีกเลีย่งได้ เพยีงแต่ผู้ขับขีร่ถยนต์หรอืรถจกัรยานยนต์ไม่ขบัรถเรว็เมือ่เข้าสูบ่รเิวณทีพ่กัอาศยั 

โรงเรียน หรือสวนสาธารณะ

14. หากผูข้บัขีพ่บเหน็ลกูบอลหรอืของเล่นกลิง้ลงมาบนถนน ควรคาดการณ์เอาไว้ก่อนว่าอาจมเีด็กวิง่ตามออกมา

เก็บลูกบอลโดยไม่สนใจกับยานพาหนะที่วิ่งผ่านไป-มา ท่านควรลดความเร็ว และควรคิดว่าอาจมีสิ่งที่ท่านไม่

คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ
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15. เมื่อเด็กอยู่รวมกลุ่มกับเพื่อนๆ เด็กจะมีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนน้อยลงกว่าเมื่ออยู่ตามล�าพัง ซึ่ง

เด็กมักจะข้ามถนนตามอย่างเพื่อนกลุ่มใหญ่ 

16. เด็กอาจได้รับแรงกดดันจากเพื่อนๆ ให้ท�าในสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเอง เด็กจึงควรได้รับการฝึกฝนให้

มีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ เพ่ือเพ่ิมความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเองให้

มากขึ้น
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บทที่ 1 “เครื่องหมำยและสัญญำณจรำจร” 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจเครื่องหมายจราจรทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับผู้เดินเท้า

จุดประสงค์น�ำทำง

1. ระบุป้าย สัญญาณ และเครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับผู้เดินเท้า

2. อธิบายความหมายของป้าย สัญญาณ และเครื่องหมายจราจรหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เดินเท้าได้

3. สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของป้ายจราจรที่เกี่ยวข้องกับผู้เดินเท้า

กำรเตรียมกำรสอน

1. ครูผู้สอนควรส�ารวจพื้นที่บริเวณใกล้โรงเรียนไปเพื่อบันทึกต�าแหน่งที่ตั้งของเครื่องหมายจราจรที่ส�าคัญ

2. ก�าหนดให้มีผู้ใหญ่หรือครูท่านอื่นๆ เป็นผู้ช่วยในการเดินส�ารวจเครื่องหมายจราจร

3. ท�าส�าเนา  ใบงาน 1 : เครื่องหมายจราจร และ ใบกิจกรรมที่บ้าน 1 : การส�ารวจเครื่องหมายจราจร 

ส�าหรับนักเรียนทุกคน

4. เตรียมกระดานรองเขียน กระดาษ ดินสอ ให้นักเรียนทุกคน

สำระส�ำคัญของกำรสอน

1. ทบทวนขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด ส�าหรับการข้ามถนน โดยดูจาก ใบความรู้ 1

2. รปูทรงของเครือ่งหมายจราจรมคีวามหมายอยูใ่นตัวเอง เช่น เคร่ืองหมายรูปแปดเหล่ียม ใช้แสดงความหมาย 

“หยุด” เครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมกลับหัว ใช้แสดงความหมาย “ให้ทาง” เครื่องหมายรูปวงกลม ใช้แสดง

ความหมาย “ควบคุม” เช่น การควบคุมความเร็ว เครื่องหมายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ใช้แสดงความหมาย 

“เตือน” ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายส�าหรับผู้เดินเท้าด้วย

หมายเหต ุ: ส�าหรบัโรงเรยีนในชนบทนัน้  ครผููส้อนอาจพานกัเรยีนไปศกึษาเครือ่งหมายจราจรในตวัเมอืงทีอ่ยูใ่กล้

เคียง รวมทั้งสังเกตเครื่องหมายจราจรที่อยู่ข้างทางในระหว่างการเดินทางได้อีกด้วย

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ให้นักเรียนช่วยกันวาดภาพและระบายสีเคร่ืองหมายจราจรต่างๆ  เท่าที่

นักเรียนจะคิดได้ภายในเวลา 10-15 นาที

2. จัดแสดงผลงานของนักเรียนในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่าง สี  ข้อความ  หมายเลขที่

ใช้บนเครื่องหมายจราจร และสถานที่ที่สามารถพบเห็นเครื่องหมายจราจรบางอย่างได้บ่อยครั้ง 

3. อธิบายการท�า ใบงาน 1 : เครื่องหมายจราจร แก่นักเรียนพร้อมทั้งแจกดินสอให้นักเรียนทุกคน

4. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-6 คน โดยมีผู้ช่วยคอยควบคุมดูแลนักเรียนแต่ละกลุ่ม ให้นักเรียน

เดินส�ารวจป้าย สัญญาณ และเครื่องหมายจราจรต่างๆ ในบริเวณรอบโรงเรียน โดยเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้

เดินเท้า ให้นักเรียนวาดรูปเครื่องหมายจราจรที่มีรูปร่างต่างๆ ลงใน ใบงาน 1 : เครื่องหมายจราจร ซึ่งการ

ระบายสีเครื่องหมายให้ถูกต้องสามารถท�าในห้องเรียนได้

5. ฝึกปฏิบตัขิัน้ตอน หยดุ มอง ฟัง คดิ เมือ่จะข้ามถนนทกุครัง้ แลกเปลีย่นข้อคดิเหน็เกีย่วกบัเครือ่งหมายจราจร

ที่พบในส่วนของสถานที่ติดตั้ง รูปร่าง สี และจุดประสงค์ของเครื่องหมายจราจรเหล่านั้น พร้อมตอบค�าถาม

ต่อไปนี้ “ป้ายจราจรนี้บอกอะไรแก่เรา” 



20

กิจกรรมทบทวน

1. ทบทวนพร้อมทั้งเปรียบเทียบเครื่องหมายจราจรที่รวบรวมได้จากการเดินส�ารวจกับเครื่องหมายจราจรที่

นักเรียนช่วยกันวาดก่อนการเดินส�ารวจ

2. ให้นักเรียนวาดเครื่องหมายจราจรใหม่ๆ ที่พบจากการเดินส�ารวจลงบนกระดาษอีกแผ่น เปรียบเทียบ

เครื่องหมายจราจรที่มีรูปร่างเหมือนกัน แต่มีข้อความต่างกัน

3. ให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับสีของเครื่องหมายจราจร และเหตุผลในการใช้สีที่แตกต่างกัน

4. ให้นักเรียนระบายสีเครื่องหมายจราจรใน ใบงาน 1 : เครื่องหมายจราจร ให้ถูกต้อง

5. แนะน�าและอธิบาย ใบกิจกรรมที่บ้าน 1 : การส�ารวจเครื่องหมายจราจร แก่นักเรียน
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ใบงำน 1  เครื่องหมำยจรำจร

 

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. 

ค�ำชี้แจง  

1. ให้นกัเรยีนส�ารวจเครือ่งหมายจราจรรปูแบบต่างๆ วาดภาพเคร่ืองหมายจราจรเหล่านัน้ตามลักษณะท่ีพบเหน็ 

ซึง่รวมถงึข้อความหรอืหมายเลขทีพ่บบนเคร่ืองหมายจราจร หากพ้ืนท่ีไม่พอนกัเรียนสามารถใช้พ้ืนท่ีด้านหลงั

กระดาษได้

2. ให้นักเรียนตอบค�าถามต่อไปนี้

 • มีสีอะไรที่ใช้ในเครื่องหมายจราจร

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

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

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

 • นักเรียนคิดว่าเหตุใดจึงเลือกใช้สีเหล่านี้

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

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

ใบกิจกรรมที่บ้ำน 1 กำรส�ำรวจเครื่องหมำยจรำจร

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. วันที่ส่ง ................................................

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย      ลงในช่องสี่เหลี่ยมขวามือ เมื่อพบเห็นเครื่องหมายจราจรดังแสดงใน

ตารางข้างล่าง (1 ช่องต่อ 1 เส้นทางที่ท�าการส�ารวจ) พร้อมกับระบายสีเครื่องหมายจราจรตามที่นักเรียนเห็น
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 1 กำรส�ำรวจเครื่องหมำยจรำจร

ที่โรงเรียนเด็กได้เรียนรู้และส�ารวจเครื่องหมายจราจรบริเวณรอบๆ โรงเรียน เครื่องหมายจราจรที่แสดงในตาราง

ข้างล่างเป็นเครื่องหมายที่พบเห็นได้ทั่วไป โปรดศึกษาเครื่องหมายจราจรโดยละเอียด และปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ที่อยู่บนเครื่องหมายเหล่านั้น เพื่อช่วยให้เด็กทุกคนปลอดภัย

สิ่งที่ควรปฏิบัติ

 • ให้ท่านพาเด็กออกไปส�ารวจเส้นทางจราจรอย่างน้อย 3 เส้นทางเพื่อสังเกตเครื่องหมายจราจร

 • ก่อนออกจากบ้านท่านพูดคุยเกี่ยวกับการส�ารวจเส้นทางและเครื่องหมายจราจรในตารางข้างล่างๆ

ป้าย "ให้คนข้ามถนน"ป้าย "ห้ามเข้า"

ป้าย "ห้ามกลับรถ"ป้าย "ลดความเร็ว"
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บทที่ 2 “อันตรำยบนทำงเท้ำ” 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

ให้นักเรียนพิจารณาประเด็นความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเท้าที่มีในท้องถิ่น

จุดประสงค์น�ำทำง

1. อธิบายสิ่งที่ท�าให้ทางเท้าปลอดภัยและไม่ปลอดภัยได้

2. สามารถคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อต้องใช้ทางเท้าที่ไม่ปลอดภัย

3. ให้มีพฤติกรรมของผู้เดินเท้าที่ถูกต้องและปลอดภัย

กำรเตรียมกำรสอน

1. วางแผนการเดินส�ารวจอันตรายที่อาจเกิดขึ้นบนทางเท้าที่มีในท้องถิ่น

2. จัดหากล้องถ่ายรูปเพื่อใช้ระหว่างการเดินส�ารวจ

3. เตรียมกระดานรองเขียน กระดาษ และดินสอ ส�าหรับนักเรียนทุกคน

4. ส�าเนา ใบงาน 2 : อันตรายบนทางเท้า ให้นักเรียนคนละ 2 ชุด

5. ท�าส�าเนา ใบกิจกรรมที่บ้าน 2 : การส�ารวจในละแวกบ้าน และ ใบความรู้ 1 ส�าหรับนักเรียนทุกคน

6. อธิบายจุดมุ่งหมายในการเดินส�ารวจแก่ผู้ช่วยสอนหรืออาจารย์ท่านอื่นๆ ที่มาช่วยควบคุมดูแลเด็ก

7. ศึกษาประเด็นความปลอดภัยเพิ่มเติม

 • การเดินถนนที่ไม่มีทางเท้า

 • จุดอันตรายบนทางเท้า : ยานพาหนะที่เข้า-ออกจากอาคารหรือซอย

สำระส�ำคัญของกำรสอน

1. เนื่องจากทางเท้าเป็นพื้นที่ใช้สอยส่วนรวม ฉะนั้นควรค�านึงถึงผู้อื่นด้วยเมื่อใช้ทางเท้า

2. ควรมองดแูละฟังเสยีงของยานพาหนะทีเ่ข้า-ออกจากถนน และปฏบิตัติามขัน้ตอน หยดุ มอง ฟัง คิด  ทกุครัง้

เมือ่มีเส้นทางเข้า-ออกจากอาคาร หรือมถีนนตัดผา่นทางเท้า และเมื่อจะข้ามถนนทุกครั้ง (ดูในใบความรู ้1)

ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. อนัตรายที่เกิดกับผูเ้ดนิเท้าสามารถเกดิขึน้ได้ทกุเวลา  เนื่องจากทางเท้าบางแหง่อาจเปน็ทาง

เข้า-ออกหรือถนนตัดผ่าน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

2. เด็กควรได้รับการฝึกฝนให้ใช้ขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด เมื่อต้องใช้ทางเท้า

3. ถนนบางแห่งอาจไม่มีทางเท้าหรือทางเท้าถูกกีดขวาง ท�าให้ผู้เดินเท้าต้องเดินบนถนนซึ่งมี  

ยานพาหนะต่างๆ สญัจรไป- มา  ในกรณนีีเ้ดก็จะต้องระมดัระวังตนเองเป็นพิเศษเพือ่ให้แน่ใจ

ว่าผู้ขับขี่สามารถมองเห็นเขาได้อย่างชัดเจน
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กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

1. แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบันกัเรยีนเกีย่วกบัอนัตรายประเภทต่างๆ ทีน่กัเรียนอาจประสบบนทางเท้าในท้อง

ถิ่น

2. เขียนข้อคิดเห็นของนักเรียนบนกระดานด�า และอภิปรายว่าเหตุใดสิ่งเหล่านี้จึงอาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น     

ถังขยะ วัสดุก่อสร้าง ฝาท่อระบายน�้ามี่ไม่แข็งแรง การซ่อมบ�ารุงถนน รถจักรยานยนต์ ก่ิงไม้ที่ห้อยลงมา 

ทางเท้าที่แคบ ขอบถนนที่ไม่มีทางเท้า รถจักรยานยนต์ คนขี่รถจักรยาน สุนัข และรถเข็นขายของ

3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนเกี่ยวกับส่วนของทางเท้าที่ไม่ควรเดิน เช่น ส่วนที่ชิดขอบถนน

4. อธิบาย ใบงาน 2 : อนัตรายบนทางเท้า และจดุประสงค์ในการเดนิส�ารวจแก่นกัเรยีน ระหว่างการเดนิส�ารวจ

ให้นักเรียนตอบค�าถาม “นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร”  แล้วจึงกลับมาท�าให้เสร็จในชั้นเรียน

กิจกรรมย่อย 1 : การส�ารวจทางเท้า

1. น�านักเรียนเดินส�ารวจทางเท้าในท้องถิ่น ให้นักเรียนเดินเป็นคู่ และใช้ ใบงาน 2 : อันตรายบนทางเท้า เพื่อ

จดบันทึกสิ่งที่เป็นอันตรายที่พบระหว่างการเดินส�ารวจ นับจ�านวนถนนที่ตัดผ่านทางเท้า  บันทึกสิ่งที่คิดว่า

บดบังการมองเห็นของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะออกมาจากอาคารหรือซอย เช่น  รั้วสูงหรือต้นไม้  แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับเพื่อนว่าเหตุใดสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอันตรายต่อผู้เดินเท้า

2. ถ่ายภาพสิ่งที่เป็นอันตรายบนทางเท้าเพื่อใช้ในการอภิปรายในชั้นเรียน

3. คิดวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อต้องใช้ทางเท้าที่เป็นอันตราย และฝึกปฏิบัติตามแผนนั้นระหว่างการเดินส�ารวจ

4. ฝึกขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด ในการข้ามถนนระหว่างการเดินส�ารวจ ควรข้ามถนนบริเวณที่มีทางข้าม เช่น 

ทางม้าลาย หรือสะพานลอยทุกครั้ง

กิจกรรมย่อย 2 : การติดตามผลในชั้นเรียน

1. เมือ่กลบัเข้าชัน้เรยีนให้เปรยีบเทยีบผลการส�ารวจส่ิงท่ีอาจเป็นอนัตรายในการเดินเท้าของนกัเรียนกบัรายการ

บนกระดานด�า ท�าเครื่องหมาย     หน้ารายการที่พบในการเดินส�ารวจ และเขียนสิ่งที่พบเพิ่มเติม

2. ถามนักเรียน เช่น

 • ทางเท้ามีความกว้างเท่ากันตลอดหรือไม่ เหตุไรจึงมีขนาดไม่เท่ากัน

 • เมื่อใดที่รถยนต์อาจวิ่งตัดทางเท้า

 • เหตุใดเราต้องระมัดระวังเมื่อเดินเข้าใกล้ถนนหรือทางเข้า-ออกจากอาคารที่ต้องผ่านทางเท้า

 • นักเรียนจะม่ันใจได้อย่างไรว่าจะปลอดภัยเมื่อเดินใกล้ถนนหรือทางเข้า-ออกจากอาคารที่ตัดผ่าน

ทางเท้า

 • สิ่งที่อยู่บนทางเท้าตลอดเวลาคืออะไร และสิ่งที่อยู่บนทางเท้าเพียงชั่วคราวคืออะไร

3. ให้นักเรียนจับกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บันทึกแผนการรับมือกับสิ่งที่เป็นอันตรายที่พบระหว่างการเดิน

ส�ารวจ และตอบค�าถามใน ใบงาน 2 : อันตรายบนทางเท้า
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ใบงำน 2  อันตรำยบนทำงเท้ำ

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. 

ค�ำชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกอันตรายบนทางเท้าที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เดินเท้า ที่นักเรียนพบระหว่างการเดินส�ารวจ

ชื่อถนน : ............................................................................................................................................................

สิ่งที่เป็นอันตราย : .............................................................................................................................................

เหตุใดจึงเป็นอันตราย : .....................................................................................................................................

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

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

นักเรียนควรท�าอย่างไร : ...................................................................................................................................

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

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

ชื่อถนน : ............................................................................................................................................................

สิ่งที่เป็นอันตราย : .............................................................................................................................................

เหตุใดจึงเป็นอันตราย : .....................................................................................................................................

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

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

นักเรียนควรท�าอย่างไร : ...................................................................................................................................

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

...........................................................................................................................................................................
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ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. การใช้รถใช้ถนนเป็นเรือ่งทีซ่บัซ้อนและอนัตรายทีเ่ด็กต้องประสบอยูท่กุวนั อบุติัเหตุจากการ

ใช้รถใช้ถนนเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เด็กวัยเรียนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

2. เดก็อายตุ�า่กว่า 10 ปี ยงัขาดความช�านาญและความสามารถในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยั 

ซึง่ผูป้กครองบางคนประเมนิความสามารถของเดก็สงูเกนิไป จงึท�าให้เกดิเหตกุารณ์ทีน่่าสลดใจ

3. เด็กอาจไม่สนใจค�าเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากเด็กไม่เข้าใจ

ความหมายของค�าว่าการจราจร การตาย การบาดเจ็บ อันตราย และความปลอดภัย

ใบกิจกรรมที่บ้ำน 2 กำรส�ำรวจในละแวกบ้ำน

ทีโ่รงเรยีนเดก็ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมการเดินเท้าทีป่ลอดภยั และการวางแผนเพือ่รบัมอืกบัสิง่ทีเ่ป็นอนัตราย

บนทางเท้า

ท่ำนจะช่วยอย่ำงไร

1. จะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลเด็กเมื่อใช้รถใช้ถนนทุกครั้ง

2. เมือ่ท่านเดินไปส่งหรือรับเด็กกลบัจากโรงเรยีน ควรเลอืกเส้นทางท่ีการจราจรไม่คบัคัง่ หรอืเป็นเส้นทางทีต้่อง

ข้ามถนนน้อยที่สุด และมีทางข้ามพร้อมป้ายบอกอย่างชัดเจน เช่น ทางม้าลาย หรือสะพานลอย

3. แนะน�าให้เดก็ใช้ขัน้ตอน หยุด มอง ฟัง คดิ เมือ่ต้องการข้ามถนนและข้ามทางรถไฟ แต่ผูใ้หญ่ต้องเป็นผูต้ดัสิน

ใจว่าเมื่อใดจึงจะปลอดภัยพอที่จะข้ามได้

4. ขั้นตอน  หยุด  มอง  ฟัง  คิด มีดังนี้

 • จับมือผู้ใหญ่ไว้ (ส�าหรับเด็กเล็ก)

 • เลือกบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อจะข้ามโดยเป็นบริเวณที่ท่านสามารถมองเห็นการจราจรได้ชัดเจนทุก

ทิศทาง และเป็นบริเวณที่คนขับรถสามารถมองเห็นท่านได้เช่นกัน

 • “หยุด”  ยืนบนทางเท้า โดยห่างจากขอบถนนหรือไหล่ทาง (กรณีที่ไม่มีทางเท้า) ประมาณ 1 ก้าว

 • “มอง”  ไปให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อให้เห็นสภาพการจราจร

 • “ฟัง”  ให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อรับรู้สภาพการจราจร

 • “คิด”  ถึงความปลอดภัยในการข้ามถนน ข้ามถนนเมื่อถนนว่าง หรือเมื่อยานพาหนะหยุดสนิท

 • “เดิน” ข้ามถนนเป็นเส้นตรง คอยมอง และฟังเสียงรถขณะเดินข้ามถนนด้วย

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

1. อ่านค�าแนะน�าใน ใบกิจกรรมที่บ้าน 2 การส�ารวจในละแวกบ้าน พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับการท�ากิจกรรม และ

เลือกจุดหมายในการเดินทาง ท่านอาจจะใช้แผนที่ถนนช่วยในการวางแผนเส้นทางการเดินทางก็ได้

2. เลือกเส้นทางร่วมกับเด็ก

3. ในการเดินส�ารวจเส้นทาง ควรน�ากระดาษและดินสอไปด้วย เพื่อบันทึกข้อมูลที่ส�าคัญลงบนแผนที่

4. สังเกตพฤติกรรมการเดินถนนของเด็ก โดยเฉพาะการปฏิบัติตามขั้นตอน หยุด  มอง  ฟัง  คิด  ควรสนับสนุน

ให้เด็กมีพฤติกรรมที่ถูกต้องตลอดเวลา
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5. พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอันตราย และช่วยคิดหาวิธีการรับมือหรือหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น  รวมทั้งฝึกวิธี

การดังกล่าว

6. เม่ือกลับถึงบ้านให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่พบระหว่างการเดินส�ารวจ และเขียนลงบน

แผนที่

7. ให้เด็กวาดแผนที่ตามที่เขาชอบ ทั้งให้ก�าลังใจแก่เด็กในการท�างานในใบกิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 2 กำรส�ำรวจในละแวกบ้ำน

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. วันที่ส่ง ................................................

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนวาดแผนท่ีและเขียนอธิบายบนแผนที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่นักเรียนเดินไปโรงเรียน  สวน

สาธารณะ ร้านค้าใกล้บ้าน ห้องสมุดประชาชน บ้านเพื่อน โดยแสดงบริเวณที่มีสะพานลอย เครื่องหมายจราจร 

และบรเิวณทีย่ากต่อการข้ามถนน พร้อมทัง้เขยีนชือ่ถนน ร้านค้า และสถานทีน่กัเรียนผ่านระหว่างการเดินส�ารวจ

เส้นทำงประจ�ำของฉัน
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บทที่ 3 “กำรข้ำมถนนอย่ำงฉลำด”

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

นักเรียนสามารถเลือกบริเวณข้ามถนนที่ปลอดภัยในละแวกที่นักเรียนอาศัยอยู่ได้

จุดประสงค์น�ำทำง

1. สามารถข้ามถนนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างปลอดภัย ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่

2. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการมองเห็นของผู้เดินเท้าและของผู้ขับขี่ได้

กำรเตรียมกำรสอน

1. จัดหากล้องถ่ายรูปหรือวีดีทัศน์

2. ท�าส�าเนา  ใบงาน 3 : การข้ามถนนอย่างฉลาด ส�าหรับนักเรียนทุกคน

3. จัดหาผู้ช่วยในการถ่ายภาพหรือถ่ายวีดีทัศน์ และเป็นผู้สังเกตการณ์

4. เดนิส�ารวจพื้นที่ท้องถิน่ล่วงหน้า เพื่อพจิารณาบริเวณที่เปน็อันตรายและยากตอ่การข้ามถนน  (บริเวณที่มีรถ

จอด ทางแยก ทางโค้ง ทางเนิน คอสะพาน และบริเวณที่มีคนพลุกพล่าน เช่นสวนสาธารณะ ตลาด ร้านค้า) 

พร้อมทั้งส�ารวจทางข้ามส�าหรับผู้เดินเท้า เช่น ทางม้าลาย สะพานลอย 

5. ศึกษาประเด็นความปลอดภัยจาก

 • การข้ามถนนที่ไม่มีสะพานลอย

 • การข้ามถนนบริเวณทางข้ามที่มีเกาะกลางถนน

สำระส�ำคัญของกำรสอน

1. ทางข้าม เช่น ทางม้าลาย สะพานลอย เป็นบริเวณท่ีปลอดภัยส�าหรับการข้ามถนน นักเรียนควรได้รับการ

ฝึกฝนให้ข้ามถนนตรงบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีที่ไม่มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนักเรียน จึงควรข้ามถนน

ตรงทางข้ามทุกครั้ง

2. ครูผูส้อนควรเปรยีบเทียบความสงูของนกัเรยีนกบัสิง่ทีอ่ยูร่มิถนน ซ่ึงอาจบดบงัตัวนกัเรยีนจนท�าให้ผูข้บัขีม่อง

ไม่เห็น เช่น รถที่จอดอยู่  ต้นไม้  เสาไฟ  เน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ในบางบริเวณนั้นผู้ขับขี่อาจไม่สามารถมอง

เห็นนักเรียนที่ก�าลังจะข้ามถนนได้ และชี้ให้นักเรียนเห็นถึงบริเวณที่ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นนักเรียนได้ง่าย

3. ทบทวนขั้นตอนการข้ามถนน  หยุด  มอง  ฟัง  คิด โดยใช้  ใบความรู้ 1

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

1. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการข้ามถนน  แล้วบันทึกลงในข้อ 1 ของ 

ใบงาน 3 : การข้ามถนนอย่างฉลาด

2. เขียนรายการ “สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการข้ามถนน”  ลงบนกระดาษโปสเตอร์ขนาดใหญ่ โดยรวบรวมข้อมูล

จากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและจากประสบการณ์ของตัวนักเรียนเอง ตั้งค�าถาม เช่น “เหตุใดสิ่งเหล่านี้จึง

เป็นอุปสรรคในการข้ามถนน” “เกิดไรขึ้น” และ “นักเรียนแก้ไขสถานการณ์อย่างไร”

3. น�านักเรียนเดินส�ารวจพื้นที่เพ่ือสังเกตบริเวณที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยในการข้ามถนน ครูผู้สอนควรพา

นักเรียนหยุดที่บริเวณต่างๆ  เพื่อชี้ให้นักเรียนเห็นสิ่งที่ท�าให้ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย

4. ตั้งค�าถามกับนักเรียนว่าบริเวณนี้เหมาะสมที่จะข้ามถนนหรือไม่ เพราะเหตุใด ครูผู้สอนอาจถ่ายภาพบริเวณ

เหล่านั้นไว้เพื่อน�าไปใช้สอนในชั้นเรียนต่อไป
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5. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน โดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้ช่วยเหลือ ฝึกข้ามถนนบริเวณทางข้ามที่มีป้าย

แสดงทางข้ามหรือทางข้ามที่มีสัญญาณไฟคนข้าม โดยให้ฝึกบริเวณละ 2-3 กลุ่ม สลับกันไป ทบทวนขั้นตอน

การข้ามถนน หยุด มอง  ฟัง  คิด  ก่อนที่จะข้ามถนน  แล้วถ่ายภาพหรือบันทึกวีดีทัศน์เพื่อใช้ในชั้นเรียน

6. เลอืกถนนทีม่กีารจราจรค่อนข้างเบาบางเพือ่ฝึกข้ามถนนตรงบรเิวณทีไ่ม่มทีางข้าม ให้นกัเรยีนเลอืกบรเิวณที่

ควรข้าม พร้อมทั้งให้เหตุผลในการเลือก  เช่น ไม่มีต้นไม้บัง หากมีรถจอดอยู่ให้เลือกว่าควรจะยืนที่ใด ผู้ขับขี่

จึงจะมองเห็นนักเรียน ทบทวนขั้นตอน หยุด  มอง  ฟัง  คิด ก่อนข้ามถนน  แล้วให้นักเรียนฝึกข้ามถนนเป็น

คู่ โดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้พาข้าม ถ่ายภาพหรือบันทึกวีดีทัศน์ไว้
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ใบงำน 3 กำรข้ำมถนนอย่ำงฉลำด

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. 

ค�ำชี้แจง 1. ให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการข้ามถนน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2.  ในกรณีที่บริเวณนั้นไม่มีทางข้ามส�าหรับผู้เดินเท้า  นักเรียนควรท�าอย่างไรเพื่อให้สามารถข้ามถนนได้

อย่างปลอดภัย

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................
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ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขับขี่  ผู้ปกครอง ผู้ที่ห่วงใยเด็ก และผู้อาศัยอยู่ในชุมชน ท่านสามารถ

สนับสนุนให้เด็กใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย โดยรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่ามีเด็กก�าลังเดินหรือ

ขี่รถจักรยานอยู่ในบริเวณเดียวกับที่ท่านก�าลังขับขี่รถ และระมัดระวังการใช้ความเร็ว

2. อุบัติเหตุจากการเดินเท้าและการขี่รถจักรยานมักเกิดขึ้นในละแวกที่เด็กอาศัยอยู่ และมี

การจราจรค่อนข้างน้อย ผู้ขับขี่ยานพาหนะส่วนมากมักอ้างว่ามองไม่เห็นเด็ก หรือเด็กวิ่งตัด

หน้ารถอย่างกะทันหัน อุบัติเหตุเหล่านี้สามารถหลีกเล่ียงได้ เพียงแต่ผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถ

จักรยานยนต์ไม่ขับรถเร็วเมื่อเข้าสู่บริเวณที่พักอาศัย โรงเรียน หรือสวนสาธารณะ

3. หากผู้ขับข่ีเห็นลูกบอลหรือของเล่นกลิ้งลงมาบนถนน ควรคาดการณ์เอาไว้ก่อนว่าอาจมีเด็ก

วิ่งตามออกมาเก็บลูกบอล โดยไม่สนใจกับยานพาหนะที่วิ่งผ่านไป-มา  ท่านควรลดความเร็ว 

และควรคิดว่าอาจมีสิ่งที่ท่านไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ

ใบกิจกรรมที่บ้ำน 3 มองเห็นได้ง่ำยหรือยำก

ที่โรงเรียนเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ท่ำนจะช่วยได้อย่ำงไร

1. เมือ่ขบัรถในบรเิวณทีพ่กัอาศยั ควรขบัด้วยความเร็วท่ีปลอดภยัและเหมาะสมกบัสภาพอากาศในขณะนัน้ เช่น 

ใช้ความเร็วต�่าในขณะที่ฝนตก

2. ระวังเด็กเมื่อท่านขับรถเข้าใกล้บริเวณร้านค้า โรงเรียน และสวนสาธารณะ ในขณะที่ถอยรถออกมาจากตัว

อาคารหรือที่พักอาศัย ควรใช้ความเร็วต�่า มองรอบๆ เพื่อระวังเด็กซึ่งอาจอยู่ในบริเวณนั้น

3. ค�านึงถึงความปลอดภัยของเด็กคนอื่นเช่นเดียวกับบุตร/หลานของท่านเอง

4. ในกรณีฝนตก อากาศมืดครึ้ม ให้เด็กสวมเสื้อกันฝนที่มีสีสว่างสดใส เพื่อช่วยให้สามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้น

5. ช่วยเลือกกระเป๋านักเรียนท่ีมีสีสว่าง และอธิบายให้เด็กเข้าใจถึงเหตุผลในการเลือกที่เกี่ยวข้องกับความ

ปลอดภัย

6. เม่ือขับรถไปกับเด็ก ควรชี้ให้เห็นผู้เดินเท้าและคนขี่จักรยานท่ีมองเห็นได้ง่ายเนื่องจากการสวมเสื้อผ้าท่ีมีสี

สว่างสดใส

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

1. ก่อนออกไปนอกบ้านกับเด็ก ควรพูดคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรม “มองเห็นได้ง่ายหรือยาก” และในระหว่างการ

เดินทาง ควรช่วยเด็กสังเกตบุคคลที่ควรสังเกตตามตารางในใบกิจกรรม

2. อธิบายให้เด็กเข้าใจถึงความส�าคัญและความปลอดภัย ในการที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะจะต้องมองเห็นผู้เดินเท้า

หรือคนขี่รถจักรยานบนท้องถนน
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 3  มองเห็นได้ง่ำยหรือยำก

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. วันที่ส่ง ...............................................

ค�ำชี้แจง เมื่อนักเรียนอยู่ในยานพาหนะ ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย     เพื่อบันทึกว่านักเรียนสามารถมองเห็น

บุคคลต่อไปนี้ได้ง่ายหรือยาก ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

กลำงคืนกลำงวันบุคคลที่ควรสังเกต

เห็นยากเห็นง่ายเห็นยากเห็นง่าย

บุคคลที่สวมเสื้อผ้าสีสว่างสดใส

เหตุผลเหตุผล

เห็นยากเห็นง่ายเห็นยากเห็นง่าย

เจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร

เหตุผลเหตุผล

เห็นยากเห็นง่ายเห็นยากเห็นง่าย

บุคคลที่ยืนอยู่ระหว่างรถที่จอดอยู่

เหตุผลเหตุผล

เห็นยากเห็นง่ายเห็นยากเห็นง่าย

บุคคลที่สวมเสื้อผ้าสีเข้มหรือด�า

เหตุผลเหตุผล
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กลำงคืนกลำงวันบุคคลที่ควรสังเกต

เห็นยากเห็นง่ายเห็นยากเห็นง่าย

บุคคลที่ก�าลังขี่จักรยาน

เหตุผลเหตุผล

เห็นยากเห็นง่ายเห็นยากเห็นง่าย

เด็กรอข้ามถนน

เหตุผลเหตุผล

เห็นยากเห็นง่ายเห็นยากเห็นง่าย

ผู้เดินเท้าที่เดินอยู่ข้างทาง

เหตุผลเหตุผล

เห็นยากเห็นง่ายเห็นยากเห็นง่าย

บุคคลที่ก�าลังข้ามถนนที่ทางข้าม

เหตุผลเหตุผล
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บทที่ 4 “ฉันควรจะท�ำและพูดอย่ำงไร”

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเองในการใช้รถใช้ถนน

จุดประสงค์น�ำทำง

1. สามารถอธิบายพฤติกรรมของนักเรียนที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคคลอื่นได้

2. ระบุสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการข้ามถนนได้

3. ระบุวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้

กำรเตรียมกำรสอน

ท�าส�าเนา ใบงาน 4 :  รู้จักคิด โดยท�าเป็นบัตรค�าส�าหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน

สำระส�ำคัญของกำรสอน

1. การขอความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ เป็นอกีวธิหีนึง่ทีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรบันกัเรยีนในการข้ามถนนอย่างปลอดภยั 

แต่ในบางครั้งนักเรียนจะต้องรู้จักรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเองด้วยการเลือกปฏิบัติตนอย่างถูก

ต้องและเหมาะสม

2. ในกรณีทีน่กัเรยีนไม่สามารถปฏบิตัตินได้ตามทีไ่ด้รับการฝึกมาในการใช้รถใช้ถนนด้วยตนเองเป็นครัง้แรก ครู

ผู้สอนควรกระตุ้นและให้ก�าลังใจแก่นักเรียนในการพยายามหาวิธีการอื่นๆ มาใช้

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

1. ให้นักเรยีนเล่าถงึส่ิงทีน่กัเรยีนได้ท�าไปแล้ว ทัง้ๆ ทีไ่ม่อยากท�าแต่ขดัเพือ่นไม่ได้ ให้นกัเรยีนบอกความรูส้กึของ

ตนเองในขณะนั้น พร้อมเหตุผล 

2. พดูคุยเก่ียวกบัความรูส้กึของนกัเรียนเมือ่ต้องท�าในส่ิงทีไ่ม่ปลอดภยัเพราะเพือ่นขอให้ท�า เขยีนความรูส้กึของ

นักเรียนลงบนกระดานด�า

3. ให้นักเรียนเสนอแนะวิธีการต่างๆ ที่อาจจะน�าไปใช้เมื่อถูกขอให้ท�าในสิ่งที่คิดว่าเป็นอันตราย  เขียนข้อเสนอ

แนะของนักเรียนบนกระดานด�า เน้นให้นักเรียนเข้าใจว่าวิธีการแต่ละวิธีอาจมีประสิทธิภาพแตกต่างกันไป

ตามแต่ละสถานการณ์ นักเรียนอาจมีวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ตนเองปลอดภัย และ “ถ้าวิธีการแรกไม่ได้

ผล นักเรียนจะท�าอย่างไร”

4. เลอืกอ่านบทความจากบัตรค�าท่ีครผููส้อนแจกให้ พร้อมทัง้ตอบค�าถาม “หากนกัเรยีนท�าสิง่นี ้จะเกดิอะไรขึน้” 

ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. เมือ่เดก็อยูร่วมกบัเพือ่นๆ เดก็จะมคีวามระมดัระวงัในการใช้รถใช้ถนนน้อยลงกว่าเมือ่อยูต่าม

ล�าพัง ซึ่งเด็กมักจะข้ามถนนตามอย่างเพื่อนกลุ่มใหญ่ 

2. เด็กอาจได้รับแรงกดดันจากเพื่อนๆให้ท�าในสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเอง เด็กจึงควรได้รับ

การฝึกฝนให้มีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบต่อ

ความปลอดภัยของตนเองให้มากขึ้น
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“นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร”  “นักเรียนจะพูดอย่างไร” และ “นักเรียนจะท�าอย่างไร”

5. เขียนค�าตอบของนักเรียนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับค�าตอบนั้นๆ ว่าจะใช้ได้ผลมากน้อยเพียงใด

6. พดูคุยกับนกัเรยีนว่าควรท�าอย่างไรหากวธิกีารทีนั่กเรยีนเสนอไม่ได้ผล ควรให้นกัเรยีนช่วยกนัคดิจนได้วธิกีาร

ที่ดีที่สุด

7. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้นักเรียนช่วยกันอ่านบทความ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและคิดวิธี

การแก้ปัญหา 

8. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในชั้นเรียนเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้
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ใบงำน 4 รู้จักคิด

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. 

ค�ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค�าถาม

1. นกัเรยีนก�าลงัเดนิกลบัจากโรงเรยีน  นกัเรยีนมองเหน็เพ่ือนกลุ่มหนึง่ยนือยูห่น้าร้านขายขนมซ่ึงอยูริ่มถนนฝ่ัง

ตรงข้ามที่มีการจราจรคับคั่ง และมีทางม้าลายอยู่เลยร้านขายขนมไปเล็กน้อย เพื่อนตะโกนเรียกนักเรียนให้

ข้ามถนนไปหาพวกเขา “เร็วๆ เข้ำ พวกเรำก�ำลังจะไปกินไอศกรีม”

 • หากนักเรียนท�าตามที่เพื่อนบอก จะเกิดอะไรขึ้น? 

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

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

 • นักเรียนจะพูดกับเพื่อนอย่างไร? 

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

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

 • นักเรียนจะท�าอย่างไร? 

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

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

2. นกัเรยีนก�าลงัเล่นฟตุบอลกบัพีช่ายในสวนหย่อมรมิถนน นกัเรยีนเตะลกูบอลอย่างแรงจนลกูบอลกระเดน็ออก

ไปกลางถนน พี่ชายบอกให้นักเรียนวิ่งไปเก็บลูกบอล  “เร็วๆ เข้ำ  ไปเก็บลูกบอลมำจะได้เล่นต่อ”

 • หากนักเรียนท�าตามที่พี่ชายบอก จะเกิดอะไรขึ้น

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

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

 • นักเรียนจะพูดกับพี่ชายอย่างไร? 

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

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

 • นักเรียนจะท�าอย่างไร? 

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

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

3. นกัเรียนกบัเพือ่นอีกสองคนก�าลงัเดนิไปร้านค้า  เมือ่มาถึงทางม้าลาย ไม่มรีถคนัไหนหยดุให้นักเรยีนข้ามถนน
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เลย เพื่อนคนหนึ่งบอกว่า “เร็วๆ เข้ำ วิ่งข้ำมถนนกันเถอะ”

 • หากนักเรียนท�าตามที่เพื่อนบอก จะเกิดอะไรขึ้น? 

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

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

 • นักเรียนจะพูดกับเพื่อนอย่างไร? 

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

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

 • นักเรียนจะท�าอย่างไร? 

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

.......................................................................................................................................................
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ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. เดก็อาย ุ8-9 ปี จะแยกไม่ออกว่าบริเวณใดเป็นบรเิวณทีส่ามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย พวกเขามกัคดิเอา

ว่าบรเิวณทีป่ลอดภยัคอืบรเิวณใดกต็ามทีไ่ม่มรีถยนต์วิง่มาใกล้ และเมือ่ได้ตัดสินใจว่าจะข้ามถนนตรงไหนแล้ว 

ก็มักจะไม่มีการทบทวนการตัดสินใจซ�้าอีกครั้ง

2. เด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี อาจจะยังไม่มีการพัฒนาทักษะและความสามารถทางร่างกายที่จ�าเป็นในการใช้รถใช้

ถนนได้อย่างปลอดภัย 

3. เด็กในวัยน้ียังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าบริเวณใดเป็นบริเวณที่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยส�าหรับการข้ามถนน 

พวกเขามักคิดว่าบริเวณที่สามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยคือบริเวณใดก็ตามที่ไม่มีรถยนต์วิ่งมาใกล้ และ

เมื่อได้ตัดสินใจว่าจะข้ามถนนตรงจุดใดก็มักจะข้ามตรงจุดนั้น แม้สภาพการจราจรจะเปล่ียนแปลงอย่าง

กะทันหันก็ตาม

4. เครื่องอ�านวยความปลอดภัยส�าหรับผู้เดินเท้า ช่วยลดความเสี่ยงให้แก่เด็กขณะข้ามถนนได้ ดังนั้นสิ่งที่ส�าคัญ

และจ�าเป็นอย่างยิ่งที่เด็กต้องข้ามถนนตรงทางข้ามที่มีเครื่องอ�านวยความปลอดภัยเสมอ

5. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ใช้ทางเท้ามักเกิดขึ้นในเขตเมือง บริเวณถนนใกล้ที่พักอาศัยที่เด็กคุ้นเคย อุบัติเหตุ

ดงักล่าวนีม้กัเกดิบริเวณจดุกึง่กลางของถนนทีเ่ด็กไม่สามารถมองเหน็การจราจรได้อย่างชดัเจนเพราะมรีถยนต์

จอดอยู่หรือมีพุ่มไม้บัง

6. เดก็ในวยันีไ้ม่สามารถบอกได้ว่ายานพาหนะท่ีวิง่มานัน้มีความเร็วระดับใด และไม่สามารถประมาณได้ว่าตนเอง

มีเวลาข้ามถนนมากน้อยเท่าใด บางคนอาจให้รถทีว่ิง่ช้าผ่านเลยไปแล้วจึงข้าม หรอือาจจะข้ามตดัหน้ารถทีว่ิง่

ตรงมาด้วยความเร็วสูง

7. ผู้เดินเท้าจ�านวนมากต้องเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน อันเนื่องมาจากการที่ผู้ขับขี่

มองไม่เห็นผู้เดินเท้าจนกระทั่งสายเกินกว่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน เด็กวัยเรียนเป็นผู้เดินเท้าอีกกลุ่มหนึ่ง

ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

8. สภาพอากาศและแสงสว่างที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา เช่น ช่วงเวลาที่ฝนตกหนัก ช่วงที่แสงแดดจ้า 

ช่วงใกล้ค�่า หรือช่วงกลางคืน ท�าให้การข้ามถนนมีความเสี่ยงมากขึ้น

9. เด็กควรสวมใส่เสื้อผ้าสีสว่าง ติดวัสดุสะท้อนแสงบนกระเป๋านักเรียน และข้ามถนนบริเวณทางข้ามที่มีเครื่อง

อ�านวยความปลอดภัยส�าหรับผู้เดินเท้าเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกรถชนได้

10. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะ ท่านทราบดีว่าสภาพอากาศและแสงสว่างบางช่วงเวลา เช่นช่วงท่ีฝน

ตกหนัก หมอกลงจัด ช่วงท่ีแสงแดดจ้า และช่วงกลางคืน จะส่งผลต่อทัศนวิสัยของท่านขณะขับรถอย่างไร 

ซึ่งสิ่งเหล่านนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้เดินเท้าเมื่อข้ามถนนอีกด้วย

11. นกัเรยีนในวยันีม้กัจะมพีฤตกิรรมความปลอดภัยทีไ่ม่สม�า่เสมอ แต่นกัเรียนสามารถพัฒนาพฤติกรรมทีรั่บผิด

ชอบเพื่อความปลอดภัยหากมีการสอนและย�้าเตือนบ่อยๆ ซึ่งจะกระตุ้นให้เด็กรู้จักรับผิดชอบต่อการกระท�า

ของตนที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้

12. บ่อยคร้ังทีเ่ดก็ต้องตกอยูใ่นสถานการณ์ทีต้่องตดัสนิใจเลอืกระหว่างความปลอดภยัของตนเองกบัพฤตกิรรมท่ี

บคุคลทัว่ไปปฎบิตั ิซึง่อาจเป็นสิง่ทีต่ดัสนิได้ยากส�าหรบัเขา เมือ่ถกูเพือ่นคะยัน้คะยอให้ท�าอะไรทีเ่สีย่งอนัตราย 

หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
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13. บางครัง้การขอความช่วยเหลอืจากผูใ้หญ่ถอืว่าเป็นการกระท�าทีเ่หมาะสมทีส่ดุ แต่เขากค็วรทีจ่ะสามารถปฎบัิติ

ตนอย่างถูกต้องเหมาะสม รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
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บทที่ 1 “สถำนกำรณ์ที่วุ่นวำย”

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

นักเรียนสามารถประเมินสถานที่ที่จะข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยของตนเองได้

จุดประสงค์น�ำทำง

1. ระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้เดินเท้าได้

2. สามารถจ�าแนกการข้ามถนนที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยได้

3. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจข้ามถนนได้

4. สามารถข้ามถนนโดยใช้ขั้นตอนที่ถูกต้องในบริเวณที่ยากต่อการข้าม ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่

กำรเตรียมกำรสอน

1. เลอืกสถานท่ีใกล้เคยีง เพือ่พานกัเรยีนออกไปเดินส�ารวจ โดยเฉพาะบรเิวณทีข้่ามได้ยากและค่อนข้างอนัตราย 

เช่น บริเวณใกล้ทางโค้ง บริเวณที่มีรถจอด ทางแยกที่การจราจรคับคั่ง และบริเวณทางข้ามที่ปลอดภัย เช่น 

บริเวณที่มีการจราจรไม่คับคั่ง บริเวณที่มีสะพานลอย เป็นต้น

2. ศึกษาประเด็นความปลอดภัยเพิ่มเติม

 • การข้ามถนนที่ไม่มีสะพานลอย 

 • การข้ามถนนโดยใช้สะพานลอย ทางม้าลาย

3. เตรียมกล้องถ่ายรูปหรือกล้องถ่ายวิดีทัศน์ ผู้ช่วยสอน และผู้สอนบันทึกภาพ (ถ้าเป็นไปได้)

4. อธิบายให้ผู้ช่วยสอนทราบเกี่ยวกับขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด

5. ท�าส�าเนา ใบงาน 1 : การข้ามถนน และ ใบกิจกรรมทีบ้่าน 1 : ทางข้ามทีย่ากและอนัตราย ส�าหรับนกัเรียน

ทุกคน

6. แจกกระดาษ A4 ให้กับนักเรียนอีกคนละ 2 แผ่น

สำระส�ำคัญของกำรสอน

1. สถานที่บางแห่งไม่สมควรใช้เป็นที่ข้ามถนน นักเรียนจึงควรเลือกใช้ทางข้ามส�าหรับผู้เดินเท้า หรือเป็นทาง

ข้ามที่มีเครื่องอ�านวยความปลอดภัยส�าหรับผู้เดินเท้าเสมอ

2. ขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด มีดังนี้

 • จับมือผู้ใหญ่ไว้ (ส�าหรับเด็กเล็ก)

 • เลือกบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อจะข้าม โดยเป็นบริเวณที่นักเรียนสามารถมองเห็นการจราจรได้ชัดเจน

ทุกทิศทาง และเป็นบริเวณที่คนขับรถสามารถมองเห็นนักเรียนได้เช่นกัน

 • “หยุด” ยืนบนทางเท้าโดยห่างจากขอบถนนหรือไหล่ทาง (กรณีไม่มีทางเท้า) ประมาณ 1 ก้าว 

 • “มอง” ไปให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อให้เห็นสภาพการจราจร

 • “ฟัง” ให้ทั่วทิศทาง เพื่อรับรู้สภาพการจราจร

 • “คิด” ถึงความปลอดภัยในการข้ามถนน ข้ามถนนเมื่อถนนว่าง หรือเมื่อยานพาหนะหยุดสนิท

 • “เดิน” ข้ามถนนเป็นเส้นตรง คอยมองและฟังเสียงรถขณะเดินข้ามถนนด้วย

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

1. ถามนักเรียนถึงสิ่งที่ท�าให้การข้ามถนนเป็นไปอย่างล�าบาก เขียนข้อคิดเห็นของนักเรียนบนกระดานด�า
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2. ให้นกัเรียนอภปิรายข้อคดิเหน็เหล่านัน้ทลีะข้อ เพ่ือให้เข้าใจถงึปัญหาอย่างชดัเจน และเสนอวธิกีารแก้ไขปัญหา 

หรือวิธีการที่จะรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นทีละข้อ แล้วเขียนลงบนกระดานด�า

3. ให้นักเรียนอภิปรายขั้นตอนการข้ามถนน หยุด มอง ฟัง คิด ให้ความสนใจกับการสังเกตสภาพการจราจร

เป็นพิเศษ และเชื่อมโยงขั้นตอนการข้ามถนนเข้ากับปัญหาที่ได้อภิปรายไว้

กิจกรรมกำรส�ำรวจ

1. น�านักเรยีนออกเดนิส�ารวจเพือ่เรยีนรูส้ถานการณ์และปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการข้ามถนน หยดุเป็นระยะๆ เพือ่

ถามนักเรียนว่าบริเวณนั้นๆ เหมาะที่จะข้ามถนนหรือไม่ เพราะเหตุใด

2. ชีใ้ห้นกัเรยีนสงัเกตสิง่ทีพ่วกเขาอาจมองข้ามหรือไม่ได้สนใจ เช่น รถทีจ่อดอยูข้่างทาง แนวไม้ทีบ่ดบงัการมอง

เห็นจากถนนเข้ามาและจากทางเท้าออกไป ให้นักเรียนได้อภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ และประเมินว่าตนเอง

ควรจะปฏิบัติตนอย่างไร รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม เช่น การหาที่ข้ามถนนที่ปลอดภัยกว่า หรือ

ข้ามถนนเมื่อมีผู้ใหญ่ดูแล

3. เลือกบริเวณภายในระยะ 100 เมตร จากทางข้าม ถามนักเรียนว่าพวกเขาจะข้ามถนนตรงนี้หรือไม่ ถ้าข้าม

เพราะเหตุใด และไม่ข้ามเพราะเหตใุด อธบิายให้นกัเรยีนเข้าใจเกีย่วกับกฎหมายว่าด้วยการข้ามถนนตรงทาง

ข้ามที่ก�าหนดว่า ตามกฎหมายแล้วไม่อนุญาตให้ผู้เดินเท้าข้ามถนนตรงจุดใดๆ ก็ตามที่อยู่ภายในระยะ 100 

เมตรจากทางข้ามทั้ง 2 ด้าน

4. เลอืกบรเิวณทีม่สีญัญาณไฟคนข้าม สงัเกตจังหวะการเปล่ียนของสัญญาณไฟคนข้าม สังเกตจังหวะการเปล่ียน

ของสัญญาณไฟ แล้วให้นักเรียนบอกว่าควรข้ามถนนเมื่อใดจึงจะปลอดภัยและเมื่อใดไม่ปลอดภัย อธิบาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้เดินเท้าและสัญญาณไฟคนข้าม อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าผู้ขับขี่คาดว่าผู้เดินเท้า

จะข้ามถนนตรงทางข้าม และตวัผูข้บัขีเ่องก็ควรชะลอความเรว็หรอืหยดุรถเพือ่ให้คนข้ามตรงบรเิวณดงักล่าว 

อย่างไรก็ตามนักเรียนจ�าเป็นต้องระมัดระวังตนเองตลอดเวลา และใช้ขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด ทุกครั้งที่

จะข้ามถนน

5. ให้นกัเรยีนฝึกข้ามถนนในบรเิวณทีเ่หมาะสม ทัง้บริเวณทีม่แีละไม่มสัีญญาณไฟคนข้าม โดยแบ่งนกัเรียนออก

เป็นกลุ่มเล็กๆ โดยเลือกนักเรียนออกมา 1 กลุ่ม เพื่อสาธิตการเดินข้ามถนนกับผู้ใหญ่อย่างถูกวิธีก่อน ครูผู้

สอนควรอธิบายถึงวิธีการเดินข้ามถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกวาดสายตาดูการจราจรในขณะที่ข้ามถนน 

ถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีทัศน์ไว้ และให้นักเรียนที่รอข้ามถนนอยู่สังเกตพฤติกรรมการข้ามถนน และเสนอข้อคิด

เห็นเกี่ยวกับการข้ามถนนของเพื่อนแต่ละกลุ่ม



44

ใบงำน 1 กำรข้ำมถนน

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. 

ค�ำชี้แจง  1.ให้นักเรียนวาดภาพเดินข้ามถนนตรงจุดที่ยากและอันตรายต่อการข้าม แล้วระบายสี

 2. เขียนบรรยายสิ่งที่ผู้เดินเท้าต้องมองดู ฟังเสียง คิดถึง และปฏิบัติ เพื่อการข้ามถนนอย่างปลอดภัย

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 1 ทำงข้ำมที่ยำกและอันตรำย

เด็กได้เรียนรู้การจดจ�าสถานการณ์การข้ามถนนต่างๆ ที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย

ท่ำนจะช่วยได้อย่ำงไร

1. ท่านควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการข้ามถนน เพราะเด็กจะรับรู้ได้เสมอว่าผู้ใหญ่ก�าลังท�าอะไรอยู่  ผู้ใหญ่ที่พาเด็ก

ข้ามถนนในบรเิวณทีไ่ม่ปลอดภยั ไม่ใช้เครือ่งอ�านวยความปลอดภยัส�าหรบัผูเ้ดนิเท้า และไม่เชือ่ฟังหรอืปฏบิตัิ

ตามป้ายหรือสัญญาณจราจรต่างๆ คือผู้ที่ก�าลังสอนให้เด็กท�าตามพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจเกิดผลเสีย

แก่เด็ก คือท�าให้ได้รับบาดเจ็บหรืออาจถึงแก่ชีวิต

2. ท่านต้องใช้เครือ่งอ�านวยความปลอดภยัส�าหรบัผูเ้ดินเท้าทกุคร้ังทีเ่ป็นไปได้ ถึงแม้ว่าต้องเดินไกลกว่าเดิม ถาม

เด็กด้วยว่าเหตุใดบริเวณน้ีจึงเป็นบริเวณที่ดีท่ีสุดในการข้ามถนน ในกรณีที่เป็นบริเวณที่มีป้ายอนุญาตให้คน

ข้าม หรือมีสัญญาณไฟคนข้าม ท่านควรสอนเด็กให้หยุดรอ และมองดูยานพาหนะจนแน่ใจว่ายานพาหนะ

เหล่านั้นได้จอดสนิทแล้ว และผู้ขับข่ีก็มองเห็นผู้ที่ก�าลังจะข้ามถนน ท่ีส�าคัญคือเด็กจะต้องมองดูการจราจร

ทุกทิศทางในขณะที่ข้ามถนนด้วย

3. กรณีที่ไม่มีเครื่องอ�านวยความปลอดภัยต่างๆ ท่านควรเลือกบริเวณที่ท่านสามารถมองเห็นยานพาหนะบน

ท้องถนน และผู้ขับขี่ก็สามารถมองเห็นท่านได้ ซึ่งท่านควรพูดคุยเรื่องเหล่านี้กับเด็กด้วย

4. เมื่อท่านเดินทางไปกับเด็ก ควรให้โอกาสเขาได้แสดงความรับผิดชอบมากขึ้น โดยให้เขาเป็นผู้เลือกบริเวณที่

ปลอดภัยส�าหรับข้ามถนน กล่าวชมเชยเมื่อเด็กสามารถประพฤติและปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัยและมีความ

รับผิดชอบ

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

1. อ่านและพดูคยุเกีย่วกับการบนัทกึข้อมลูลง  ใบกิจกรรมทีบ้่าน 1  รวมทัง้สถานทีใ่กล้บ้านทีเ่หมาะสมส�าหรบั

กิจกรรมนี้

2. ติด ใบกิจกรรมที่บ้าน 1 กับแผ่นรองเขียนเพื่อช่วยให้เขียนได้สะดวก อย่าลืมน�าดินสอและยางลบติดตัวไป

ด้วย และต้องแน่ใจว่าเดก็ยนือยูบ่นทางเท้าอย่างปลอดภยัขณะวาดภาพ ส่วนทีต้่องเขยีนรายละเอยีดสามารถ

น�ากลับมาท�าที่บ้านได้

ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. เด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี อาจจะยังไม่มีการพัฒนาทักษะและความสามารถทางร่างกายที่จ�าเป็น

ในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย 

2. เดก็ในวยันีย้งัไม่สามารถตดัสนิใจได้ว่าบรเิวณใดเป็นบรเิวณทีป่ลอดภยั หรือไม่ปลอดภยัส�าหรบั

การข้ามถนน พวกเขามักจะคิดว่าบริเวณที่สามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยคือบริเวณใด

ก็ตามที่ไม่มีรถยนต์วิ่งมาใกล้ และเมื่อได้ตัดสินใจว่าจะข้ามถนนตรงจุดใดก็มักจะข้ามตรงจุด

นั้น แม้สภาพการจราจรจะเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันก็ตาม

3. เครื่องอ�านวยความปลอดภัยส�าหรับผู้เดินเท้า ช่วยลดความเสี่ยงให้แก่เด็กขณะข้ามถนนได้ 

ดังน้ันสิ่งที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งที่เด็กต้องข้ามถนนตรงทางข้ามที่มีเครื่องอ�านวยความ

ปลอดภัยเสมอ
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3. พดูคุยเก่ียวกบัสถานทีท่ีเ่ลอืก และสภาพของถนนบรเิวณนัน้ เช่น มรีถจอดอยูม่ากจนท�าให้มองยานพาหนะที่

วิง่ไปวิง่มาไม่ชัดเจนหรอืไม่ บริเวณน้ันมกีารจราจรคบัค่ังหรอืมทีางแยกหรอืไม่ มเีครือ่งอ�านวยความปลอดภยั

ส�าหรบัผูเ้ดนิเท้าหรอืไม่ มถีนนทีเ่ป็นทางโค้งหรือหกัมมุหรือไม่ ให้ดูเครือ่งหมายหรือป้ายจราจรต่างๆ บนถนน 

และสนับสนุนให้เด็กวาดภาพบริเวณนั้นตามความพอใจ
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 1 ทำงข้ำมที่ยำกและอันตรำย

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. วันที่ส่ง ................................................

ค�ำชี้แจง  ขอให้พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนในการท�ากิจกรรมต่อไปนี้

1. ให้นักเรียนวาดภาพบริเวณที่ข้ามถนนได้ยาก (เลือกบริเวณใกล้บ้าน) รวมถึงเครื่องหมายจราจรทางแยก รถ

ที่จอด และทางเท้า เป็นต้น ลงในกรอบด้านล่างนี้

2. บริเวณดังกล่าว กลายเป็นบริเวณข้ามถนนที่ยากและอันตรายเมื่อใด

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................
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3. ให้นักเรียนวาดภาพบริเวณที่ปลอดภัยในการข้ามถนน (เลือกบริเวณใกล้บ้าน) รวมถึงเครื่องหมายจราจรทาง

แยก รถที่จอด และทางเท้า เป็นต้น ลงในกรอบด้านล่างนี้

4. เหตุใดนักเรียนจึงคิดว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่สามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................
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บทที่ 2  “เรำมีเวลำหรือไม่”

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

ให้นักเรียนตระหนักถึงความส�าคัญในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าควรข้ามถนนเมื่อใด

จุดประสงค์น�ำทำง

สามารถคาดคะเนเวลากับระยะทางที่จ�าเป็นและเหมาะสมส�าหรับข้ามถนนได้

กำรเตรียมกำรสอน

1. จัดเตรียมไม้เมตรหรือตลับเมตร ชอล์ก หมวก นาฬิกาจับเวลาหรือนาฬิกาข้อมือที่มีเข็มวินาที (กลุ่มละ 1 

เรือน) แผ่นรองเขียน กระดาษ และดินสอส�าหรับแต่ละกลุ่ม

2. ท�าส�าเนา ใบงาน 2 : เวลาที่ใช้ในการข้ามถนน ส�าหรับนักเรียนทุกคน

3. ก�าหนดสถานที่ส�าหรับฝึกข้ามถนนที่ใกล้สถานศึกษา

4. อธิบายให้ผู้ช่วยสอนเข้าใจจุดประสงค์ในการท�ากิจกรรม

5. ศึกษาประเด็นความปลอดภัยเพิ่มเติม

 • การข้ามถนนที่ไม่มีสะพานลอย

สำระส�ำคัญของกำรสอน

1. นักเรียนจ�าเป็นต้องฝึกการนับช่วงเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาหรือนาฬิกาข้อมือ ฝึกการใช้จังหวะปรบมือเพื่อ

ค�านวณเวลาข้ามถนนและความเร็วของยานพาหนะ

2. เน้นให้นักเรียนเห็นว่าความเร็วของยานพาหนะมีผลต่อระยะห่างระหว่างรถกับผู้ข้ามมากเท่าใด  ตัวผู้ข้ามก็

จะปลอดภยัมากเท่านัน้ ฝึกให้นกัเรียนได้สงัเกตและเรยีนรูเ้รือ่งความเรว็ของยานพาหนะบนถนนจรงิจากการ

เปรียบเทียบ โดยถามนักเรียนว่า “จะทราบได้อย่างไรว่า รถคันนี้ขับเร็วหรือช้ากว่ารถอีกคันหนึ่ง”

3. สถานศกึษาทีอ่ยูใ่นชนบท อาจขอความร่วมมอืจากผู้ปกครองช่วยขบัรถสาธติให้นกัเรียนดูทีห่น้าสถานศึกษา

4. ทบทวนขั้นตอนการข้ามถนน หยุด มอง ฟัง คิด (กรุณาดูรายละเอียดใน ใบความรู้ 1) 

5. บทเรียนนี้จ�าเป็นต้องแบ่งการสอนออกเป็น 2 วัน (วันละ 2 คาบ)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

1. ในสนามภายในสถานศึกษา แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้แต่ละกลุ่มขีดเส้นสมมติให้เป็นถนน

กว้างประมาณ 6 เมตร (ซึ่งเป็นระยะห่างโดยเฉลี่ยของถนนแบบ 2 ช่องทางเดินรถในชนบท) วาดรูปสี่เหลี่ยม

ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ใช้ทางเท้า มักเกิดขึ้นในเขตเมือง บริเวณถนนใกล้ที่พักอาศัยที่เด็ก

คุ้นเคย อุบัติเหตุดังกล่าวนี้มักเกิดบริเวณจุดกึ่งกลางของถนนที่เด็กไม่สามารถมองเห็นการ

จราจรได้อย่างชัดเจน เพราะมีรถยนต์จอดอยู่หรือมีพุ่มไม้บัง

2. เด็กวัยนี้ไม่สามารถบอกได้ว่ายานพาหนะที่วิ่งมานั้นมีความเร็วระดับใด และไม่สามารถ

ประมาณได้ว่าตนเองมีเวลาข้ามถนนมากน้อยเท่าใด บางคนอาจให้รถที่วิ่งช้าผ่านเลยไปแล้ว

จึงข้าม หรืออาจจะข้ามตัดหน้ารถที่วิ่งตรงมาด้วยความเร็วสูง
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ที่ขอบถนนทั้งสองฝั่ง โดยสมมติให้เป็นทางเท้าเพื่อก�าหนดเป็นจุดข้ามถนน

2. ให้สมาชิกในกลุ่มผลัดกันเดินข้ามถนน โดยให้นักเรียนที่รอข้ามอีกคนหนึ่งคอยจับเวลา ครั้งแรกจับเวลาโดย

ใช้จังหวะปรบมือ หลังจากนั้นใช้นาฬิกาจับเวลา จดบันทึกเวลาที่นักเรียนใช้ในการข้ามถนน

3. ให้นักเรียนแต่ละคนข้ามถนนอย่างน้อย 2 ครั้ง และบันทึกเวลาที่ใช้ในการข้ามถนนเพื่อเปรียบเทียบ

4. คอยก�ากับให้นักเรียนใช้ขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด  ในการข้ามถนนทุกครั้ง และห้ามวิ่งข้ามถนน

5. ในห้องเรียน อภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ฝึกปฏิบัติ ให้นักเรียนบันทึกเวลาที่ตนเองใช้มากที่สุดในการข้าม

ถนนลงใน ใบงาน 2 : เวลาที่ใช้ในการข้ามถนน ตอนที่ 1 อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เหตุใดการใช้เวลาข้าม

ถนนมากที่สุดจึงปลอดภัยกว่าการใช้เวลาน้อยที่สุด

กิจกรรม  : การสังเกตสถานที่ข้ามถนนที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย

เวลาที่ใช้  : 1 ชั่วโมง โดยประมาณ

วัสดุที่ใช้ : ใบกิจกรรมที่บ้าน 1
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ใบงำน 2  เวลำที่ใช้ในกำรข้ำมถนน

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. 

ค�ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมข้อมูลลงในช่องว่างและตอบค�าถามต่อไปนี้

ตอนที่ 1 : บันทึกเวลาที่ใช้ในการข้ามถนน

ฉันใช้เวลาในการข้ามถนนตามจังหวะปรบมือ...........................................................ครั้ง

ฉันใช้เวลาในการข้ามถนนเป็นเวลา..................................นาที...............................วินาที

 

 

ตอนที่ 2 : การฝึกจับเวลาที่ยานพาหนะเคลื่อนที่จากจุดที่ก�าหนดไปยังจุดข้ามถนน

 • สถานที่ที่นักเรียนฝึกจับเวลา

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

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

 • นักเรียนคิดว่าสามารถข้ามถนนตรงบริเวณนี้ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ เหตุใดจึงปลอดภัย และเหตุ

ใดจึงไม่ปลอดภัย

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

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

 • สิ่งที่นักเรียนจะต้องค�านึงถึงระหว่างที่ยืนรอเพื่อข้ามถนนคืออะไร

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

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

 • เหตุใดระยะเวลาที่นักเรียนข้ามถนนจึงแตกต่างกันในแต่ละครั้ง

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

............................................................................................................................................
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บทที่ 3 “สภำพอำกำศในแต่ละวัน”

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

ให้นักเรียนทราบว่า สภาพอากาศและแสงสว่างในแต่ละช่วงเวลา มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้เดินเท้า 

และผู้เดินเท้าสามารถป้องกันตนเองจากอันตรายได้อย่างไร

จุดประสงค์น�ำทำง

1. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการมองเห็นผู้เดินเท้าในสภาพอากาศและแสงสว่างที่ไม่ดี

2. ระบุและบันทึกสิ่งที่ผู้เดินเท้าต้องปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยภายใต้สภาพการณ์ดังกล่าว

กำรเตรียมกำรสอน

1. เตรียมกระดาษชาร์ตแข็ง

2. ท�าส�าเนา ใบงาน 3 : เสื้อผ้าที่เหมาะส�าหรับผู้เดินเท้า ใบกิจกรรมที่บ้าน 2 : การมองเห็นของผู้ขับขี่  และ 

ใบความรู้ 1 ส�าหรับนักเรียนทุกคน

3. ศึกษาประเด็นความปลอดภัยเพิ่มเติม

 • การข้ามถนนบริเวณทางข้ามที่มีเกาะกลางถนน

สำระส�ำคัญของกำรสอน

1. สนับสนุนให้นักเรียนใช้ขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด เมื่อจะข้ามถนน และไม่ควรคิดว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะจะ

ต้องมองเห็นคนข้ามถนนเสมอไป สิ่งส�าคัญคือนักเรียนจะต้องท�าให้ผู้ขับขี่มองเห็นตนเองได้ชัดเจนขึ้นด้วย

การสวมเสือ้ผ้าสสีว่าง โดยเฉพาะการสวมเส้ือกนัฝนท่ีมสีีสันสดใส และมวีสัดุสะท้อนแสงติดท่ีกระเป๋านกัเรยีน

2. นักเรียนต้องข้ามถนนตรงทางข้ามที่มีสัญญาณไฟคนข้าม หรือทางข้ามท่ีมีเกาะกลางถนน ซ่ึงเป็นท่ีท่ีผู้ขับขี่

คาดว่าผู้เดินเท้าจะใช้เป็นที่ข้าม

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

1. อภิปรายเกี่ยวกับสภาพอากาศและแสงสว่างที่มีผลต่อการมองเห็นของผู้เดินเท้าและผู้ขับขี่ยานพาหนะ ช่วง

เวลาที่ยากต่อการมองเห็นผู้ขับขี่หรือผู้เดินเท้า บันทึกค�าตอบลงบนกระดาษชาร์ตแข็ง

ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. ผูเ้ดนิเท้าจ�านวนมากต้องเสยีชวีติหรือได้รับบาดเจ็บจากอบัุติเหตุบนท้องถนน อนัเนือ่งมาจาก

การท่ีผูขั้บข่ีมองไม่เหน็ผูเ้ดินเท้าจนกระท่ังสายเกนิกว่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้ทนั เด็กวยัเรยีน

เป็นผู้เดินเท้าอีกกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

2. สภาพอากาศและแสงสว่างท่ีเปลีย่นแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา เช่น ช่วงเวลาท่ีฝนตกหนกั ช่วง

ที่แสงแดดจ้า ช่วงใกล้ค�่า หรือช่วงกลางคืน ท�าให้การข้ามถนนมีความเสี่ยงมากขึ้น

3. เด็กควรสวมใส่เสื้อผ้าสีสว่าง ติดวัสดุสะท้อนแสงบนกระเป๋านักเรียน และข้ามถนนบริเวณ

ทางข้ามทีม่เีครือ่งอ�านวยความปลอดภยัส�าหรับผู้เดินเท้า เพราะจะช่วยลดความเส่ียงต่อการ

ถูกรถชนได้
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2. แจก ใบกิจกรรมที่บ้าน 2 : การมองเห็นของผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เปรียบเทียบค�าตอบที่

นักเรียนคิดไว้ กับค�าตอบที่ได้จากผู้ขับข่ียานพาหนะ ครูผู้สอนต้องแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจงานที่มอบหมาย

อย่างละเอียด ก�าหนดวันส่งคืน ใบกิจกรรมที่บ้าน 2 และแจก ใบความรู้ 1 เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับผู้ปกครอง

3. เปรียบเทียบผลที่ได้จากการส�ารวจกับที่นักเรียนคิดไว้

4. ให้นักเรียนบันทึกค�าตอบของผู้ขับขี่ยานพาหนะลงบนกระดาษชาร์ตที่เหมาะสม เพ่ิมกระดาษชาร์ตแข็งได้

ตามความจ�าเป็น

5. พดูคุยกับนกัเรยีนถงึวธิกีารทีจ่ะช่วยให้ผูข้บัขีย่านพาหนะมองเหน็ผูเ้ดนิเท้าในสภาพอากาศและทศันวสิยัท่ีไม่

ดไีด้ชดัเจนยิง่ขึน้ โดยเชือ่มโยงกบัผลการส�ารวจของนกัเรียน ให้นกัเรียนเขยีนค�าตอบบนแถบกระดาษสีสดใส 

แล้วติดแสดงไว้กับกระดาษชาร์ตแข็ง

6. ให้นักเรียนท�า ใบงาน 3 : เสื้อผ้าที่เหมาะส�าหรับผู้เดินเท้า ให้เสร็จ
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ใบงำน 3 เสื้อผ้ำที่เหมำะส�ำหรับผู้เดินเท้ำ

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. 

ค�ำชี้แจง   

1.   ให้นักเรียนตอบค�าถามต่อไปนี้

1.1  เสื้อผ้าที่นักเรียนสวมใส่ ช่วยให้นักเรียนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นอย่างไร

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

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

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

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

1.2  เหตใุดสภาพอากาศบางอย่าง หรอืแสงสว่างบางช่วงเวลา จงึก่อให้เกดิความเสีย่งในการใช้รถใช้ถนน

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

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

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

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

1.3  นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไร จึงจะข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยในสภาพอากาศ หรือแสงสว่างที่ไม่ดี

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

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

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

.................................................................................................................................................................
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2.   ให้นกัเรยีนออกแบบเสือ้ผ้าทีเ่หมาะส�าหรบัผู้เดินเท้า เพ่ือใช้สวมใส่ในวนัทีฝ่นตก ช่วงใกล้ค�า่ หรือช่วงกลางคืน  

     โดยระบุวัสดุและสีที่เหมาะสม และบอกคุณลักษณะพิเศษของเสื้อผ้าที่ออกแบบด้วย
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 2 กำรมองเห็นของผู้ขับขี่

เด็กได้เรียนรู้ว่า สภาพอากาศและแสงสว่างมีผลต่อการมองเห็นของผู้เดินเท้าและผู้ขับขี่ยานพาหนะ โปรดร่วม

กิจกรรมการส�ารวจ “การมองเห็นของผู้ขับขี่ยานพาหนะ”

ท่ำนจะช่วยได้อย่ำงไร

ท่านสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้ หากท่านขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและแสง

สว่างในขณะนั้น เราไม่สามารถบอกได้ว่าความเร็วเท่าใดจึงจะเหมาะสมที่สุด ดังนั้นสิ่งที่ท่านควรพิจารณาคือ

1. ผู้ขับขี่ที่ดีจะใช้ความเร็วที่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเขาก�าลังประสบอยู่ เช่น เมื่อเห็นร้านค้าและรถท่ีจอด

อยู่หน้าร้าน ให้ระลึกไว้เสมอว่าโอกาสท่ีคนขับรถคันที่จอดอยู่จะลงจากรถหรือเคลื่อนรถออกมาโดยไม่ได้

มองเป็นไปได้มาก หรืออาจมีเด็กวิ่งออกมาจากบริเวณที่รถจอดอยู่ ดังนั้นควรลดความเร็วลง และเมื่อขับรถ

ผ่านบริเวณสถานสถานศึกษา หรือบริเวณที่มีเด็กวิ่งเล่นอยู่ข้างถนน ก็ควรลดความเร็วลงเช่นกัน เพราะอาจ

มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นที่ท�าให้ต้องหยุดรถอย่างกะทันหันได้

2. ผู้ขับขี่ควรจะลดความเร็วลง เมื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงเนื่องจากสิ่งเหล่านี้

 • ความมืด

 • แสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์

 • สภาพอากาศที่ไม่ดี

 • ต้นไม้ อาคาร และรถที่จอดอยู่

 • เนินเขาและทางโค้ง

สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะท�าให้การมองเห็นของผู้ขับขี่ไม่ชัดเจน การลดความเร็วลงท�าให้มั่นใจได้ว่า เราจะสามารถหยุด

รถได้ทันท่วงที ควรทิ้งระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากขึ้น และขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

1. พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับการส�ารวจการมองเห็นของผู้ขับข่ียานพาหนะ แนะน�าให้เด็กสัมภาษณ์ผู้ขับข่ีคนอื่นๆ 

สัก 2 คน กล่าวถึงสภาพอากาศและแสงสว่างในลักษณะใดบ้างที่ท�าให้ความสามารถในการมองเห็นขณะขับ

รถลดลง พร้อมทัง้อธบิายเหตผุลประกอบ รวมถงึการมองไม่เหน็ผูเ้ดนิเท้าอนัเนือ่งมาจากสภาพดงักล่าว และ

ในฐานะผู้ขับขี่ท่านท�าอย่างไรเพื่อให้สามารถขับขี่ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยภายใต้สภาพอากาศและแสง

สว่างที่ไม่ดี

ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. ผูเ้ดนิเท้าจ�านวนมากต้องเสยีชวีติหรือได้รับบาดเจ็บจากอบัุติเหตุบนท้องถนน อนัเนือ่งมาจาก

การท่ีผูขั้บข่ีมองไม่เหน็ผูเ้ดินเท้าจนกระท่ังสายเกนิกว่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้ทนั เด็กวยัเรยีน

เป็นผู้เดินเท้าอีกกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

2. ในฐานะทีท่่านเป็นผูข้บัขีย่านพาหนะ ท่านทราบดีว่าสภาพอากาศและแสงสว่างบางช่วงเวลา 

เช่น ช่วงที่ฝนตกหนัก หมอกลงจัด ช่วงที่แสงแดดจ้า และช่วงกลางคืน จะส่งผลต่อทัศนวิสัย

ของท่านขณะขับรถอย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้เดินเท้า

เมื่อข้ามถนนอีกด้วย
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กิจกรรม : เรียนรู้การมองเห็นของผู้ขับขี่ยานพาหนะ

เวลาที่ใช้  : 20 นาที โดยประมาณ

วัสดุที่ใช้ : ใบกิจกรรมที่บ้าน 2 และดินสอ

วันที่ส่งคืน :

2. พูดคุยถึงวิธีที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นแก่ผู้เดินเท้า ซึ่งรวมถึงตัวเด็กเองมากขึ้น เมื่อต้องเผชิญกับ

สภาพอากาศที่ไม่ดี โดยอาจครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

 • เลือกสถานที่ข้ามถนนที่ปลอดภัย

 • ข้ามถนนตรงทางม้าลาย ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟคนข้าม หรือสะพานลอย ทุกครั้งในการข้ามถนน

 • ใช้ขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด เมื่อจะข้ามถนนทุกครั้ง และไม่ควรคิดว่าผู้ขับขี่สามารถมองเห็นเรา

ได้ตลอดเวลา

 • สวมใส่เสื้อผ้า และเสื้อกันฝนสีสว่าง และติดวัสดุสะท้อนแสงบนกระเป๋านักเรียน
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 2 กำรมองเห็นของผู้ขับขี่

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. 

ค�ำชี้แจง  ให้นักเรียนสัมภาษณ์ผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จ�านวน 2 คน และบันทึกข้อมูล

      

ผู้ขับรถยนต์หรือผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์

ผู้ขับขี่คนที่ 1 ชื่อ.................................................นามสกุล.....................................................................

1. ในขณะขับขี่ยานพาหนะ สภาพอากาศหรือแสงสว่างเช่นใดที่ท�าให้ท่านมองเห็นไม่ชัดเจน

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

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

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

2. ท่านปฏิบัติอย่างไรเมื่ออยู่ในสภาพการณ์ดังกล่าว

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

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

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

ผู้ขับขี่คนที่ 2 ชื่อ.................................................นามสกุล................................................................

1. ในขณะขับขี่ยานพาหนะ สภาพอากาศหรือแสงสว่างเช่นใดที่ท�าให้ท่านมองเห็นไม่ชัดเจน

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

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

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

2. ท่านปฏิบัติอย่างไรเมื่ออยู่ในสภาพการณ์ดังกล่าว

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

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

.........................................................................................................................................................
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ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. เด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี อาจยังไม่มีการพัฒนาทักษะการมองไปรอบๆ ตัว และการฟังสิ่งต่างๆ ที่ช่วยให้พวก

เขาปลอดภัยจากการจราจร

2. เดก็ในวยันีส่้วนใหญ่ยงัขาดความสามารถในการเลือกทางข้ามทีป่ลอดภยั หรือระบทุางข้ามทีอั่นตรายได้ เมือ่

เดก็มองไม่เหน็ยานพาหนะทีว่ิง่ไป-มาบนถนนใกล้กบัจุดท่ียนือยู ่เด็กมกัจะคดิว่าถนนช่วงนัน้ปลอดภยัพอทีจ่ะ

ข้ามได้ และเมื่อตัดสินใจแล้วก็ท�าตามนั้นทันที

3. อุบัติเหตุจากการเดินเท้าส่วนมากของเด็กจะเกิดขึ้นในบริเวณที่เด็กคุ้นเคย เช่น ในละแวกบ้าน

4. อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นขณะที่เด็กเดินไป-กลับระหว่างบ้านและสถานศึกษา โดยเฉพาะช่วงที่เดินทางกลับบ้าน

หรือระหว่างที่เล่นหลังเลิกเรียน

5. โดยทั่วไปแล้วเด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี ไม่ควรเดินทางโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแล ทั้งนี้เพราะเด็กยังขาดความรู้ 

ทักษะ และพฤติกรรมที่จะช่วยให้ตนเองปลอดภัย

6. ควรระลกึเสมอว่า เดก็ต้องรูว่้าการเป็นผูเ้ดนิเท้าทีป่ลอดภยัต้องท�าอย่างไร ก่อนทีท่่านจะตัดสนิว่าเดก็มคีวาม

สามารถเพียงพอที่จะขี่รถจักรยานจากบ้านไปร้านค้า หรือบ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงหรือไม่

7. ผู้เดินเท้า

 • ฝนที่ตกหนักท�าให้เสียสมาธิจากการสังเกตสิ่งรอบข้าง เนื่องจากมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเพราะต้องก้ม

ศีรษะและหรี่ตาเพื่อไม่ให้น�้าฝนเข้าตา

 • การพูดคุยหรือหยอกล้อกับเพื่อนๆ ในระหว่างที่เดิน ท�าให้ไม่สนใจการจราจรรอบๆ ตัวเท่าที่ควร

 • ไม่ได้ตระหนักว่าพฤติกรรมของตนเองบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้

 • ไม่ทราบว่าสภาพอากาศที่ไม่ดี เช่น ฝนที่ตกหนักจะมีผลต่อระยะการหยุดของยานพาหนะ

 • การสวมเสื้อกันฝนสีสว่างสดใส จะช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ดีขึ้น

 • การใช้ร่มสีสว่างสดใส จะท�าให้ผู้ใช้ดูมีขนาดตัวใหญ่ขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

8. ผู้ขับขี่

 • อาจใช้ความเร็วสูงเกินไปในสภาพอากาศที่ไม่ดี

 • การท�างานของที่ปัดน�้าฝนอาจท�าให้มองเห็นภาพได้ไม่ถนัด เนื่องจากที่ปัดน�้าฝนต้องเคลื่อนไหวไป

มาตลอดเวลา

 • อาจเสียสมาธิเนื่องจากเสียงของที่ปัดน�้าฝน เสียงตะโกน หรือการโบกมือของผู้คนบนทางเท้า หรือ

การรีบเร่งเพื่อไปให้ทันนัดหมาย

 • ยานพาหนะอาจลื่นไถลเมื่อต้องหยุดอย่างกะทันหัน

9. เมื่อเด็กๆ เดินเป็นกลุ่ม เด็กจะมีความระมัดระวังในการข้ามถนนน้อยลงกว่าเมื่อข้ามถนนโดยล�าพัง เพราะ

เด็กมักจะข้ามตามกลุ่มเพื่อนโดยไม่ค�านึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

10. เด็กๆ อาจจะท�าอะไรที่เราคาดไม่ถึง เช่น บางคนอยู่ๆ ก็วิ่งออกมาบนถนน โดยมักจะวิ่งออกมาจากด้านหลัง

ยานพาหนะที่จอดอยู่ข้างทาง โดยคิดว่าเมื่อตนเองมองเห็นยานพาหนะ ผู้ขับขี่ก็ต้องมองเห็นตนเองเช่นกัน
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บทที่ 1 “ปัญหำกำรจรำจร”

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

เพื่อฝึกวิธีการข้ามถนนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 

จุดประสงค์น�ำทำง

1. อธิบายสิ่งที่ท�าให้การข้ามถนนปลอดภัยและไม่ปลอดภัยได้

2. สามารถคิดหาวิธีการ และฝึกปฏิบัติตามเมื่อต้องข้ามถนนในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายภายใต้

3. การดูแลของผู้ใหญ่

4. ระบุผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจข้ามถนนอย่างไม่ปลอดภัย

กำรเตรียมกำรสอน

1. เลือกสถานการณ์การจราจรในท้องถิ่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่ระบุใน  ใบงาน 1 : ปัญหาการจราจร

2. ท�าความเข้าใจกับวิธีการข้ามถนนที่ใช้ในแต่ละสถานการณ์

3. อธิบายให้ผู้ช่วยสอนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกข้ามถนนและการสังเกตการณ์

4. เตรียมกล้องถ่ายรูปหรือกล้องถ่ายวิดีทัศน์เพื่อท�าการบันทึกการสังเกต

5. ท�าส�าเนา ใบงาน 1 : ปัญหาการจราจร  ส�าหรับนักเรียนทุกคน ค�าตอบของใบงานนี้อยู่ใน ใบความรู้ 3  ซึ่ง

ได้รวบรวมวิธีการข้ามถนนอย่างไม่ปลอดภัยไว้ ครูผู้สอนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสอนได้

สำระส�ำคัญของกำรสอน

ครูผู้สอนควรสอนสถานการณ์การข้ามถนนต่างๆ โดยแบ่งเป็นบทเรียนสั้นๆ (เพียง 1 หรือ 2 สถานการณ์ต่อ 1 

บทเรียน ) จะดีกว่าสอนแบบรวดเดียวจบ และให้นักเรียนท�าใบงานไปทีละตอน

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

1. ถามนักเรียนว่า มีบริเวณใดหรือสถานการณ์ใดที่ท�าให้นักเรียนข้ามถนนอย่างล�าบาก ให้นักเรียนเสนอวิธีการ

แก้ไขปัญหา แล้วตอบค�าถามดังนี้ “วิธีการเหล่านี้ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย และเพราะเหตุใด”

2. เขียนวิธีการที่ได้ลงบนกระดานด�าเป็นข้อๆ (เพื่อน�าไปใช้ส�าหรับ ใบงาน 1: ปัญหาการจราจร)

3. ให้นักเรียนอภิปรายถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ใช้วิธีข้ามถนนที่ปลอดภัย 

4. ทบทวนวธิกีารเลอืกสถานทีข้่ามถนนทีป่ลอดภยั และข้ันตอน หยดุ มอง ฟัง คดิ แล้วเขยีนรายละเอยีดเป็นข้อๆ

5. พานกัเรยีนไปสงัเกตจากสถานท่ีจรงิในท้องถ่ิน โดยให้ยนืบนทางเท้าและห่างจากขอบถนนในระยะทีป่ลอดภยั

ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. เด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี อาจยังไม่มีการพัฒนาทักษะการมองไปรอบๆ ตัว และการฟังสิ่งต่างๆ 

ที่ช่วยให้พวกเขาปลอดภัยจากการจราจร

2. เดก็ในวยันีส่้วนใหญ่ยงัขาดความสามารถในการเลือกทางข้ามทีป่ลอดภยั หรือระบทุางข้ามที่

อนัตรายได้ เมือ่เดก็มองไม่เหน็ยานพาหนะทีว่ิง่ไป-มาบนถนนใกล้กบัจดุทีย่นือยู ่เด็กมกัจะคดิ

ว่าถนนช่วงนั้นปลอดภัยพอที่จะข้ามได้ และเมื่อตัดสินใจแล้วก็ท�าตามนั้นทันที
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6. ให้นักเรียนระบุลักษณะที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยของบริเวณนั้น และชี้ให้นักเรียนสนใจลักษณะอื่นๆ ที่ไม่

ได้กล่าวถึง

7. ให้ผู้ช่วยสอนข้ามถนนพร้อมกับนักเรียนที่แบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆ แล้วข้ามกลับมาโดยทบทวนขั้นตอนการ

ข้ามถนนทุกครั้งก่อนที่จะข้ามไปและกลับ 

8. ครผููส้อนอธบิายพฤตกิรรมการข้ามถนนของนกัเรียนกลุ่มทีก่�าลงัข้ามถนน ให้นกัเรียนทีร่อข้ามได้เหน็ และให้

นักเรียนแสดงข้อคิดเห็นต่อพฤติกรรมนั้น ถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีทัศน์การข้ามถนน

9. ครูผู้สอนและผู้ช่วยสอนท�าตามข้อ 7 และ 8 จนครบทุกกลุ่ม และเดินทางกลับสถานศึกษา
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ใบงำน 1 ปัญหำกำรจรำจร

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. 

ค�ำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ต่อไปนี้

เมื่อสัญญาณไฟจราจรไม่ท�างาน

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

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

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

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

เป็นบรเิวณหวัมมุถนน หรือทางแยก

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

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

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

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

เมื่อไม่มีทางเท้า

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

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

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

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

ถนนทีม่พีุม่ไม้หรอืมรีถจอดเรยีงราย

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

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

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

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

ถนนทีเ่ป็นทางลาดชนั ทางโค้ง และ

ทางคดเคี้ยว

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

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

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

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

ถนนที่มีการจราจรคับคั่ง

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

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

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

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

เมื่อข้ามทางรถไฟ

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

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

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

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

ทางม้าลายทีร่ถมกัไม่หยดุให้คนข้าม

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

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

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

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

ถนนกว้าง 4 ช่องทาง

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

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

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

......................................................
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บทที่ 2  “กำรเดินทำงไปและกลับอย่ำงปลอดภัย”

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของผู้เดินเท้าที่เป็นนักเรียน และเส้นทางที่นักเรียนใช้เดินทางมาสถานศึกษาเป็น

ประจ�า

จุดประสงค์น�ำทำง

1. ระบุบริเวณที่ปลอดภัยและบริเวณที่อันตรายตามเส้นทางที่ใช้เดินเท้ามาสถานศึกษาเป็นประจ�าได้

2. วางแผนเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดในการเดินทางจากบ้านมาสถานศึกษา หรือจากบ้านไปยังสถานท่ีอ่ืนๆ ที่

นักเรียนสนใจได้

กำรเตรียมกำรสอน

1. ขยายแผนท่ีถนนในท้องถ่ินซึง่ครอบคลมุทีต้ั่งของสถานศกึษาและบ้านของนกัเรียนให้มีขนาดเท่ากระดาษ A3  

หรือ  A4 และท�าส�าเนาให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม หรือให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มวาดขึ้น

2. ท�าความเข้าใจกับสัญลักษณ์ต่างๆ บนแผนที่

3. ท�าส�าเนา ใบงาน 2 : การเดินทางไปและกลับอย่างปลอดภัย และ ใบกิจกรรมที่บ้าน 1 : เส้นทางของฉัน  

ส�าหรับนักเรียนทุกคน

สำระส�ำคัญของกำรสอน

1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน โดยให้นักเรียนที่เดินทางมาสถานศึกษาทางเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน 

แจกแผนที่ที่เตรียมไว้ให้แต่ละกลุ่ม กรณีที่ไม่มีแผนที่ ให้นักเรียนวาดแผนที่ขึ้นเอง

2. อธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่ เช่น สัญลักษณ์แสดงไฟจราจร วงเวียน ทางม้าลาย แล้วให้นักเรียนสร้าง

สัญลักษณ์ที่แสดงถึงสิ่งที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยที่ไม่ได้แสดงไว้ในแผนที่

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

1. สอบถามนักเรียนถึงวิธีการเดินทางไปและกลับจากสถานศึกษา ทั้งที่เดินเท้า โดยสารมากับยานพาหนะ หรือ

ขี่รถจักรยาน แล้วบันทึกข้อมูลที่ได้เป็นแผนภูมิรูปภาพ

2. ถามนักเรียนว่า ในแต่ละวันนักเรียนใช้เส้นทางทั้งไปและกลับเหมือนหรือต่างกัน พร้อมให้เหตุผลที่นักเรียน

เลือกใช้เส้นทางนั้น

3. พูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเท้าที่อยู่ตามเส้นทางที่ใช้  และระบุว่าสิ่งเหล่า

นั้นอยู่ในส่วนใดของเส้นทาง เขียนเป็นรายการลงบนกระดาษชาร์ต แล้วระบุสัญลักษณ์ของแผนที่ท่ีใช้แทน

สิ่งเหล่านั้น เช่น ทางม้าลาย สัญญาณไฟจราจร ทางเท้า

ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. อบุตัเิหตจุากการเดนิเท้าส่วนมากของเด็กจะเกิดข้ึนในบริเวณท่ีเด็กคุน้เคย เช่น ในละแวกบ้าน

2. อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นขณะที่เด็กเดินไป-กลับระหว่างบ้านและสถานศึกษา โดยเฉพาะช่วงที่เดิน

ทางกลับบ้านหรือระหว่างที่เล่นหลังเลิกเรียน
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4. ท�ารายการสิ่งที่เป็นอันตรายจากการเดินเท้าพร้อมระบุต�าแหน่งที่ตั้ง เช่น ถนนที่มีการจราจรคับคั่ง ทางแยก 

ทางรถไฟ หาบเร่ แผงลอย งานก่อสร้างบนถนนทางเท้าท่ีแคบหรอืจดุทีไ่ม่มทีางเท้า การมจี�านวนทางสญัลกัษณ์

ที่นักเรียนในชั้นก�าหนดขึ้นเพื่อใช้แทนสิ่งที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในแผนที่

5. ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มเขียนสัญลักษณ์แสดงสิ่งต่างๆ จาก ข้อ 3 และ 4 ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนที่ลงไป โดยใช้

สีแดงแทนสิ่งที่เป็นอันตราย และใช้สีเขียวแทนสิ่งที่ปลอดภัย ต่อจากนั้นให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มลากเส้น

ทางที่ใช้เดินทางไปและกลับจากสถานศึกษาเป็นประจ�า อภิปรายและเปรียบเทียบเส้นทางที่คล้ายคลึงกัน

6. ให้นกัเรยีนทัง้ชัน้ตดัสนิใจเลอืกมา 1 เส้นทาง เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนบทที ่3 ต่อไป โดยอาจเลือกจากเส้น

ทางที่มีนักเรียน 2 ถึง 3 คนขึ้นไปใช้ร่วมกัน
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ใบงำน 2  กำรเดินทำงไปและกลับอย่ำงปลอดภัย

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. 

ค�ำชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาแผนที่และปฏิบัติตามขั้นตอนในใบงานนี้

1. บอกลกัษณะหรอืสิง่ทีช่่วยให้เส้นทางทีใ่ช้เดินไปและกลับจากสถานศกึษาของนกัเรียน มคีวามปลอดภยั และ

วาดสัญลักษณ์แทนสิ่งเหล่านั้น

2. บอกอันตรายที่นักเรียนพบ ขณะเดินทางไปและกลับจากสถานศึกษา

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

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

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

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

3. นักเรียนจะท�าให้เส้นทางที่ตนใช้มีความปลอดภัยขึ้นได้อย่างไร

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

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

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

......................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 1 เส้นทำงของฉัน

เดก็ก�าลงัเรยีนเกีย่วกบัการตรวจสอบความปลอดภยัของเส้นทางทีเ่ดก็ใช้เดนิทางไปและกลบัจากสถานศกึษาเป็น

ประจ�า ท่านพจิารณาว่าเด็ก “โตพอ” หรอื “มคีวามรับผิดชอบเพียงพอ” ท่ีจะเดินทางไปและกลับจากสถานศกึษา

โดยล�าพังอย่างไร การตอบค�าถามนี้ต้องไม่พิจารณาเฉพาะอายุของเด็กเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาว่าเด็กมีความรู้ใน

การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภยั มทีกัษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับการเป็นเดินเท้า ผูโ้ดยสาร หรอืผูข้ีร่ถจกัรยาน อย่าง

ปลอดภัยเพียงพอที่จะเดินทางโดยล�าพังภายใต้สภาพการจราจรที่สับสนวุ่นวายของโลกปัจจุบันหรือไม่

ท่ำนจะช่วยได้อย่ำงไร

สิ่งส�าคัญคือ ท่านควรทราบเส้นทางที่เด็กใช้เดินทางไปและกลับจากสถานศึกษา หรือสถานที่อื่นๆ ใกล้บ้าน ท่าน

สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อาจเป็นอันตรายแก่เด็กได้ในฐานะผู้เดินเท้าด้วยการเดินไปกับเขา และในขณะที่เดิน

อยู่นั้นให้ถามค�าถามต่อไปนี้กับตนเอง

 • เส้นทางนี้มีการจราจรคับคั่งหรือไม่

 • เส้นทางนี้มีทางข้ามน้อยที่สุดหรือไม่

 • มีทางเท้า หรือเด็กต้องลงเดินบนพื้นผิวจราจรหรือไม่

 • มีทางแยกที่ข้ามยาก หรือต้องเดินข้ามทางรถไฟหรือไม่

 • มีทางข้ามที่มีป้ายหรือมีสัญญาณไฟคนข้ามหรือไม่

 • เด็กมองหาบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อข้ามถนนหรือไม่

 • เด็กใช้ขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด ก่อนข้ามถนนหรือไม่

 • บุตรหลานที่อายุน้อยได้รับการดูแลจากพี่ที่โตกว่า หรือจากผู้ใหญ่หรือไม่

และแม้ว่าเด็กเล็กมีเด็กที่โตกว่าช่วยดูแล ท่านก็ควรระมัดระวัง ทั้งนี้เพราะเด็กโตอาจยังมีประสบการณ์ไม่มาก

พอที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กเล็กได้ตลอดเวลา

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

1. สอบถามจากเดก็เกีย่วกบัเส้นทางทีเ่ดก็ใช้เดนิทางไปและกลบัจากสถานศกึษาเป็นประจ�า และพดูคยุเกีย่วกับ

ประเด็นความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่เด็กใช้ 

2. อ่านและพูดคุยกับเด็กในการท�า ใบกิจกรรมที่บ้าน 1 เส้นทางของฉัน โดยใช้แผนที่แสดงถนนในท้องถิ่น

ประกอบ(ถ้าม)ี ให้เดก็เลือกจดุหมายปลายทางและก�าหนดเส้นทางด้วยตนเองโดยท่านยงัไม่ต้องช่วยในช่วงนี้

ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. โดยทั่วไปแล้วเด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี ไม่ควรเดินทางโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแล ทั้งนี้เพราะเด็ก

ยังขาดความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่จะช่วยให้ตนเองปลอดภัย

2. ควรระลึกเสมอว่า เด็กต้องรู้ว่าการเป็นผู้เดินเท้าที่ปลอดภัยต้องท�าอย่างไรก่อนที่ท่านจะ

ตัดสินว่าเด็กมีความสามารถเพียงพอท่ีจะขี่รถจักรยานจากบ้านไปร้านค้า หรือบ้านเพื่อนที่

อยู่ใกล้เคียงหรือไม่
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3. ขณะเดินตรวจสอบตามเส้นทางที่ก�าหนดพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยส�าหรับผู้เดิน

เท้า ถามเด็กว่าเขาจะมีวิธีจัดการกับสถานการณ์ที่อันตรายอย่างไร แล้วลองปฏิบัติไปพร้อมกับเด็ก กล่าวถึง

สิ่งที่เด็กควรปฏิบัติเมื่อออกไปนอกบ้านเพื่อความปลอดภัยของตนเอง

กิจกรรม : ตรวจสอบความปลอดภัยของเส้นทางเดินเท้า

เวลาที่ใช้ : 2 ชั่วโมง

วัสดุที่ใช้ :  ใบกิจกรรมที่บ้าน 1 แผ่นรองเขียน และดินสอ

วันที่ส่งคืน :     
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 1   เส้นทำงของฉัน

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. วันที่ส่ง ................................................

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติตามค�าสั่งในตาราง

สิ่งที่ต้องท�ำ

• แผ่นรองเขียน

• ผู้ใหญ่ที่ต้องไปกับเด็ก เพื่อตรวจ

สอบเส้นทาง

• กระดาษ

• ดินสอ

• แผนที่ถนน (ถ้ามี)

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

1. ก�าหนดเส้นทางเดินเท้าไปและกลับจากสถานที่ใกล้บ้าน เช่น บ้านเพื่อน ร้านค้า  เมื่อเลือกได้แล้วให้

วาดแผนที่แสดงเส้นทาง

2. ชวนผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่เดินไปกับนักเรียนตามเส้นทางท่ีก�าหนด น�าแผนท่ี แผ่นรองเขียน 

กระดาษ และดินสอไปด้วย เพื่อจดบันทึกสิ่งที่เป็นอันตราย และสิ่งที่ปลอดภัยส�าหรับผู้เดินเท้าที่

นักเรียนพบ

3. หลังจากที่เดินตรวจสอบตามเส้นทางแล้ว ให้นักเรียนพูดคุยกับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่เดินไปด้วยตาม

หัวข้อต่อไปนี้

 • เส้นทางที่ใช้เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือไม่

 • เส้นทางที่สั้นที่สุด จะมีความปลอดภัยมากที่สุดหรือไม่ เหตุใดจึงปลอดภัย / เหตุใดจึงไม่

ปลอดภัย

 • มีทางเท้าตลอดเส้นทางหรือไม่

 • จ�าเป็นต้องข้ามถนนที่อันตรายหรือมีการจราจรคับคั่งหรือไม่

 • เป็นเส้นทางที่มีทางข้ามส�าหรับผู้เดินทางเท้าหรือไม่

 • เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยหรือไม่ เหตุใดจึงปลอดภัย / เหตุใดจึงไม่ปลอดภัย

 • สามารถปรับปรุงเส้นทางนี้ได้หรือไม่ เหตุใดจึงปรับปรุงได้ / เหตุใดจึงปรับปรุงไม่ได้
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เขียนรายงานเกี่ยวกับเส้นทางลงบนกระดาษอีกแผ่นหนึ่ง โดยมีเนื้อหาที่ประกอบด้านสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ 

 • จุดหมายปลายทาง

 • เวลาที่ออกเดินทาง

 • ผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วย

 • เส้นทางที่ใช้ (ให้แนบแผนที่ด้วย)

 • สิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้เดินเท้าที่พบในเส้นทาง

 • สิ่งที่ช่วยให้ผู้เดินเท้าปลอดภัยที่พบในเส้นทาง

 • เส้นทางที่ก�าหนดมีความปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร

 • สิ่งที่นักเรียนปรับเปลี่ยนหลังจากที่มีการเดินทางตรวจสอบเส้นทางมีอะไรบ้าง

 • ความรู้สึกที่นักเรียนมีต่อเส้นทาง พร้อมระบุเหตุผล

ให้นักเรียนและผู้ใหญ่ที่ร่วมท�ากิจกรรม ลงนามในรายงานและระบุวันที่ 
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บทที่ 3  “ตรวจสอบควำมปลอดภัยของเส้นทำงเดินเท้ำ”

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

เพื่อทดสอบและประเมินความปลอดภัยของนักเรียนจากเส้นทางที่นักเรียนเลือก เพื่อใช้เดินทางไปและกลับจาก

สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นๆ ที่นักเรียนสนใจ

จุดประสงค์น�ำทำง

นักเรียนสามารถตรวจสอบและประเมินเส้นทางที่นักเรียนวางแผนเพื่อใช้ในการเดินทางได้

กำรเตรียมกำรสอน

1. ให้นักเรียนส่งคืน ใบกิจกรรมที่บ้าน 1 : เส้นทางของฉัน ก่อนที่จะเริ่มการสอนในบทนี้

2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 6 คน ท�าส�าเนาเส้นทางที่นักเรียนเลือกจาก บทที่ 2 : การเดิน

3. ทางไปและกลับอย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียนทุกคน 

4. ท�าส�าเนา ใบงาน 3 : เดินตรวจสอบความปลอดภัยในเส้นทางของฉัน  ส�าหรับนักเรียนทุกคน

5. ขยายขนาดของ  ใบงาน 3 : เดินตรวจสอบความปลอดภัยในเส้นทางของฉัน  เป็นขนาด A3 หรือเขียนลงบน

กระดาษขนาดใหญ่ติดบนกระดานด�าส�าหรับใช้รายงานผล

6. แจกแผ่นรองเขียนให้กับนักเรียนทุกคน 

7. อธิบายให้ผู้ช่วยสอนได้ทราบรายละเอียดของกิจกรรม

สำระส�ำคัญของกำรสอน

ทบทวนขั้นตอนการข้ามถนน หยุด มอง ฟัง คิด

 • จับมือผู้ใหญ่ไว้ (ส�าหรับเด็กเล็ก )

 • เลือกบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อจะข้าม โดยเป็นบริเวณที่ท่านสามารถมองเห็นการจราจรได้ชัดเจนทุก

ทิศทาง และเป็นบริเวณที่คนขับรถสามารถมองเห็นท่านได้เช่นกัน

 • “หยุด”  ยืนบนทางเท้าโดยห่างจากขอบถนนหรือไหล่ทาง (กรณีที่ไม่มีทางเท้า) ประมาณ 1 ก้าว 

 • “มอง” ไปให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อให้เห็นสภาพการจราจร

 • “ฟัง” ให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อรับรู้สภาพการจราจร

 • “คิด” ถึงความปลอดภัยในการข้ามถนนข้ามถนนเมื่อถนนว่าง หรือเมื่อยานพาหนะหยุดสนิท

 • “เดิน” ข้ามถนนเป็นเส้นตรง คอยมองและฟังเสียงรถขณะเดินข้ามถนนด้วย

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

1. ให้นกัเรยีนแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็และเปรยีบเทยีบเส้นทางทีใ่ช้เดนิทางไปสูจ่ดุหมายปลายทางจาก  ใบกจิกรรม

ที่บ้าน 1 : เส้นทางของฉัน  ถ้าจุดหมายปลายทางมีหลากหลายให้นักเรียนทั้งชั้นช่วยกันเลือกมา 2 หรือ 3 

แห่ง และพูดคุยเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการเดินตรวจสอบเส้นทาง

2. ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเส้นทางที่เลือกในประเด็นต่อไปนี้

 • เส้นทางที่ใช้เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือไม่

 • จ�าเป็นหรือไม่ว่าเส้นทางที่สั้นที่สุด จะมีความปลอดภัยมากที่สุด เหตุใดจึงปลอดภัย/เหตุใดจึงไม่

ปลอดภัย

 • มีทางเท้าตลอดเส้นทางหรือไม่
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 • มีทางข้ามส�าหรับผู้เดินเท้าหรือไม่

 • มีเครื่องอ�านวยความปลอดภัยส�าหรับผู้เดินเท้าอะไรบ้าง

 • มีอะไรบ้างที่เป็นอันตรายต่อผู้เดินเท้า

 • วิธีการใดที่ใช้เพื่อป้องกัน แก้ไข หรือหลีกเลี่ยงอันตรายเหล่านั้น

 • จ�าเป็นต้องข้ามถนนที่อันตรายหรือมีการจราจรคับคั่งหลายครั้งหรือไม่

 • เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยหรือไม่ เหตุใดจึงปลอดภัย / เหตุใดจึงไม่ปลอดภัย

 • สามารถปรับปรุงได้/ เหตุใดจึงปรับปรุงไม่ได้
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ใบงำน 3  เดินตรวจควำมปลอดภัยในเส้นทำงของฉัน

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. 

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนกรอกข้อมูล และตอบค�าถามในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

ส่วนที่ 1 : รำยกำรตรวจสอบควำมปลอดภัย

1. ท�าเครื่องหมาย X ลงในวงเล็บที่ตรงกับค�าตอบของนักเรียน

 • มีทางเท้าตลอดเส้นทางหรือไม่       

(   ) มี             (   ) ไม่มี

 • นักเรียนคิดว่าสภาพของทางเท้าอยู่ในระดับใด      

(   ) ดีมาก       (   ) ดี         (   ) ปานกลาง       (   ) ไม่ดี

 • มีทางเข้า-ออก จากตัวอาคารหรือซอยตัดผ่านทางเท้าหรือไม่ 

(    ) ไม่มี        (   ) มีไม่มาก

2. ท�าเครื่องหมาย X ลงในวงเล็บตามความเหมาะสม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )

 • เส้นทางที่ใช้มีเครื่องอ�านวยความปลอดภัยส�าหรับผู้เดินเท้าอะไรบ้าง

(   ) ทางข้ามของสถานศึกษา        (   ) ทางม้าลาย

(   ) ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟคนข้าม หรือมีสัญญาณไฟจราจร   (   ) เกาะกลางถนน

(   ) ทางข้ามทางรถไฟ               (   ) สะพานลอย

(   ) อื่นๆ ระบุ ......................................................................................

3. เส้นทางที่ใช้มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผู้เดินเท้า

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

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

.........................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 2 รำยงำนกำรตรวจสอบควำมปลอดภัย

1. เส้นทางที่ใช้เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยหรือไม่ เหตุใดจึงปลอดภัย / เหตุใดจึงไม่ปลอดภัย 

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

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

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

2. สามารถปรับปรุงเส้นทางได้หรือไม่ เหตุใดจึงปรับปรุงได้ / เหตุใดจึงปรับปรุงไม่ได้ 

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

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

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

3. เส้นทางนี้มีความปลอดภัยอยู่ในระดับใด (เลือกเพียง 1 ข้อ )

(   )  มากที่สุด (   )  มาก  (   )  ปานกลาง

(   )  น้อย  (   )  อันตราย     
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บทที่ 4   “รู้จักคิด”

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการที่จะช่วยให้เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

จุดประสงค์น�ำทำง

1. อธิบายพฤติกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆ เป็นผู้เดินเท้าที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

2. พิจารณาพฤติกรรมของตนเองจากมุมมองของผู้ขับขี่ได้

3. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการหยุดของยานพาหนะได้

กำรเตรียมกำรสอน

1. ท�าส�าเนา ใบงาน 4 : รู้จักคิด และ ใบกิจกรรมที่บ้าน 2 : มุมมองของผู้ขับขี่ ส�าหรับนักเรียนทุกคน

2. จัดเตรียมกระดาษขนาด A4 กรรไกร กาว และกระดาษชาร์ตแข็งขนาดใหญ่ ส�าหรับแต่ละกลุ่ม

3. ศึกษาประเด็นความปลอดภัยจาก ใบงาน 4 : รู้จักคิด

4. ขยายขนาด กิจกรรมที่บ้าน 2 : มุมมองของผู้ขับขี่  เป็นขนาด A3 ส�าหรับนักเรียนแต่ละกลุ่มที่แบ่งใหม่เป็นก

ลุ่มละ 6 คน 

ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. ผู้เดินเท้า

 • ฝนท่ีตกหนกัท�าให้เสยีสมาธจิากการสังเกตสิง่รอบข้างเนือ่งจากมองเหน็ได้ไม่ชดัเจน

เพราะต้องก้มศีรษะและหรี่ตาเพื่อไม่ให้น�้าฝนเข้าตา

 • การพดูคยุหรอืหยอกล้อกบัเพ่ือนๆ ในระหว่างทีเ่ดิน ท�าให้ไม่สนใจการจราจรรอบๆ 

ตัวเท่าที่ควร

 • ไม่ได้ตระหนักว่าพฤติกรรมของตนเองบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้

 • ไม่ทราบว่าสภาพอากาศที่ไม่ดี เช่น ฝนที่ตกหนักจะมีผลต่อระยะการหยุดของยาน

พาหนะ

 • การสวมเสื้อกันฝนสีสว่างสดใส จะช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ดีขึ้น

 • การใช้ร่มสีสว่างสดใสจะท�าให้ผู้ใช้ดูมีขนาดตัวใหญ่ข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ขับข่ีมองเห็น

ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

2. ผู้ขับขี่

 • อาจใช้ความเร็วสูงเกินไปในสภาพอากาศที่ไม่ดี

 • การท�างานของที่ปัดน�้าฝนอาจท�าให้มองเห็นภาพได้ไม่ถนัด เนื่องจากที่ปัดน�้าฝน

ต้องเคลื่อนไหวไปมาตลอดเวลา

 • อาจเสียสมาธิเนื่องจากเสียงของที่ปัดน�้าฝน เสียงตะโกน หรือการโบกมือของผู้คน

บนทางเท้า หรือการรีบเร่งเพื่อไปให้ทันนัดหมาย

 • ยานพาหนะอาจลื่นไถลเมื่อต้องหยุดอย่างกะทันหัน
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สำระส�ำคัญของกำรสอน

1. ในบางกรณีเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง นักเรียนควรอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อย่างไรก็ตาม

นักเรียนควรปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

2. กระตุ้นให้นักเรียนคิดพิจารณาว่าการกระท�าของตนมีผลต่อความปลอดภัยของผู้อื่นอย่างไร 

3. ครผููส้อนควรกระตุน้และให้ก�าลงัใจแก่นกัเรยีนให้พยายามหาวธิกีารอืน่ๆ ทีจ่ะช่วยให้ตนเองใช้รถใช้ถนนอย่าง

ถูกต้องปลอดภัย ถ้าวิธีการแรกที่น�าไปปฏิบัติใช้ไม่ได้ผล

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

1. อภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนเคยท�า ทั้งๆ ที่ไม่อยากท�า แต่เพราะเพื่อนๆ บอกว่าไม่เป็นไรให้นักเรียนแลก

เปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้

 • ความรับผิดชอบของผู้เดินเท้า และผู้ขับขี่ต่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

 • การกระท�าของผู้เดินเท้าที่มีผลกระทบต่อผู้ขับขี่

 • สภาพอากาศบางอย่างมีผลต่อระยะการหยุดของยานพาหนะอย่างไร

 • ผู้เดินเท้าและผู้ขับขี่สามารถท�าอะไรได้บ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองและผู้อื่น

2. แนะน�าและอภิปรายเกี่ยวกับ ใบกิจกรรมที่บ้าน 2 : มุมมองของผู้ขับขี่

3. ทบทวนประเด็นความปลอดภัยเพิ่มเติม

 • จุดอันตรายบนทางเท้า : ยานพาหนะที่เข้า – ออก จากอาคารหรือซอย

 • การข้ามถนนที่ไม่มีสะพานลอย
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ใบงำน 4  รู้จักคิด

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. 

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามค�าสั่งดังต่อไปนี้

1. ตัดเนื้อเรื่องทั้งสามที่อยู่ในตารางข้างล่างตามรอยประ แล้วติดแต่ละเรื่องลงบนกระดาษ A4 ที่นักเรียนแต่ละ

คนในกลุ่มได้รับ

2. ให้นักเรียนจินตนาการว่านักเรียนเป็นบุคคลในเรื่อง อ่านและท�าความเข้าใจกับสถานการณ์

3. สลับเรื่องกันอ่านกับเพื่อนในกลุ่ม อภิปรายแต่ละสถานการณ์ และพิจารณาถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด

เพราะเหตุใด

4. บันทึกข้อคิดเห็นลงในกระดาษ A4

5. ให้นักเรียนคิดและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเพ่ือนว่า บุคคลในเรื่องควรคิดถึงอะไรและปฏิบัติอย่างไร จึงจะ

ท�าให้ผลที่ออกมาแตกต่างจากที่เป็นอยู่ 

6. ให้นักเรยีนเขยีนเนือ้เรือ่งในส่วนของตนเองใหม่ ทีแ่สดงให้เหน็ว่าการทีจ่ะท�าให้เกดิผลลพัธ์ทีแ่ตกต่างจากเดิม

นั้นควรต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง แล้วติดกระดาษ A4 ลงบนกระดาษชาร์ตขนาดใหญ่

1 :  เมื่อนักเรียนเป็นผู้เดินเท้ำ

วันนี้ฝนตกหนัก นักเรียนก�าลังเดินอยู่บนถนนโดยไม่ได้ใส่เส้ือกันฝน และไม่มีร่ม ตัวของ

นักเรียนเปียกโชก และต้องคอยเดินหลบแอ่งน�้าตามทางเดินตลอดเวลา นักเรียนคิดว่า         

“ฉันควรสวมเสื้อกันฝนมาจะได้ไม่ต้องเปียก เกลียดฝนจริงๆ อยากหาที่หลบฝนจังเลย ตัว

จะได้แห้งเรว็ๆ” นกัเรยีนมองไปทีถ่นนฝ่ังตรงข้าม เหน็เพ่ือนของนกัเรียนก�าหลังหลบฝนอยู่

ชายคาร้านหนงัสอื เพือ่นของนกัเรยีนตะโกนเรยีกให้นกัเรยีนข้ามถนนมายนืหลบฝนด้วยกนั

จนกว่าฝนจะหยุด นักเรียนคิดว่า “ดีจริง ฉันจะได้หลบฝนและถือโอกาสเข้าร้านหนังสือดู

ว่าหนังสือการ์ตูนเล่มใหม่ออกแล้วหรือยัง” นักเรียนก้าวลงมาที่ถนนทันทีเพื่อจะข้ามถนน 

สิ่งที่อำจเกิดขึ้นได้คืออะไร?
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2 :  เมื่อนักเรียนเป็นผู้ขับขี่

วันนี้ฝนตกหนักมาก นักเรียนก�าลังจะพลาดนัดส�าคัญถ้าไม่รีบไปให้ทัน ขณะขับรถที่ปัดน�้า

ฝนข้างหนึ่งส่งเสียงดังน่าร�าคาญมาก  นักเรียนต้องปิดและเปิดสวิตซ์ที่ปัดน�้าฝนสลับกันไป

เพื่อจะได้ไม่ต้องทนฟังเสียงที่น่าร�าคาญนั้น นักเรียนคิดว่า “ฉันน่าจะซ่อมที่ปัดน�้าฝนอัน

นี้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว ถ้าฉันจอดรถเพ่ือซ่อมมันตอนนี้ฉันจะต้องเปียกแน่ๆ แต่ถึงอย่างไร 

ฉันก็จอดรถไม่ได้อยู่ดีเพราะฉันก�าลังจะไปสาย ฉันไม่ชอบไปสาย แต่ร�าคาญเสียงที่ปัดน�้า

ฝนจริงๆ เลย มันท�าให้ฉันเป็นบ้า” นักเรียนสังเกตเห็นว่ามีเด็กยืนอยู่ใต้ชายคาร้านหนังสือ

ฝั่งตรงข้าม ก�าลังยืนโบกมือไปมาและตะโกนเสียงดัง ทันใดนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งก้าวออกมา

ที่ถนนจากช่องว่างระหว่างรถท่ีจอดอยู่ข้างทางตรงหน้ารถของนักเรียนพอดี นักเรียนต้อง

เหยียบเบรกอย่างกะทันหัน

สิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นได้คืออะไร?

3 : เมื่อนักเรียนเป็นเพื่อนของผู้เดินเท้ำ

วนันีฝ้นตกหนกัมาก นกัเรยีนก�าลงัยนืหลบฝนอยูท่ีช่ายคาร้านหนงัสอื นกัเรียนคดิว่า  “อยาก

ให้ฝนหยุดตกเร็วๆ จังเลย ยืนรอคนเดียวอย่างนี้น่าเบื่อที่สุด ฉันเกลียดการรอโดยไม่มีอะไร

ท�า”  นกัเรยีนมองเหน็เพือ่นก�าลงัเดนิอยูบ่นทางเท้าฝ่ังตรงข้าม นกัเรยีนคดิว่า “ถ้าชวนเพือ่

มายนืด้วยกนั จะได้คยุกนัแก้เบ่ือจนกว่าฝนจะหยดุตก”  นกัเรยีนจงึโบกมอืและตะโกนเรยีก

เพื่อนให้ “ข้ามถนนมายืนด้วยกันสิ จะได้คุยกันจนกว่าฝนจะหยุดตก”

สิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นได้คืออะไร?
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 2 มุมมองของผู้ขับขี่

เดก็ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมของผูเ้ดนิเท้าจากมมุมองของผู้ขบัขี ่และพฤติกรรมเหล่านีม้ผีลต่อความปลอดภยั

ของตนเองและผู้อื่นอย่างไร 

ท่ำนจะช่วยได้อย่ำงไร

1. ในฐานะผูข้บัขี ่ท่านจะควรระมดัระวงัพฤติกรรมบางอย่างของผู้เดินเท้าทีอ่าจท�าให้ท่านต้องใช้ความสามารถ

ในการขับขี่ของท่านที่มีอยู่เพื่อรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

พฤติกรรมของผู้เดินเท้ำที่ไม่ปลอดภัย เช่น 

 • ข้ามถนนโดยไม่ใช้ทางม้าลาย หรือสะพานลอย ที่อยู่ใกล้

 • ข้ามถนนตรงจุดที่เป็นอันตราย เมื่อไม่มีทางม้าลายหรือสะพานลอยให้ข้าม

 • วิ่งข้ามถนนโดยไม่มองยานพาหนะที่วิ่งไป – มา

 • สวมเสือ้ผ้าสเีข้ม ซึง่มองเห็นได้ยากในเวลากลางคนื ในบรเิวณทีม่แีสงสว่างน้อย หรอืในเวลาทีอ่ากาศ

ไม่แจ่มใส

2. เล่าให้เด็กฟังเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านต้องท�าในฐานะที่เป็นผู้ขับข่ีเพื่อความปลอดภัยของทุกคน เช่น ลดความเร็ว

ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศขณะนั้น และคอยสังเกตพฤติกรรมของผู้เดินเท้าโดยเฉพาะเด็กๆ รวมไปถึง

สถานการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยัอืน่ๆ ทีอ่ธบิายใน  ใบกิจกรรมทีบ้่าน 2  ท่านควรพูดคยุกบัเด็กเกีย่วกบัส่ิงท่ีมผีลกระ

ทบต่อระยะการหยดุของยานพาหนะ และความส�าคญัของมนัในสภาวะทีฝ่นตกหนกั หรือทศันวสิยัไม่ด ีเป็นต้น

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

1. เด็กอาจต้องการสัมภาษณ์ท่านหรือผู้ขับขี่คนอื่น เกี่ยวกับทักษะในการขับขี่ เมื่อท่านออกไปนอกบ้านกับเด็ก 

ควรชี้ให้เด็กดูพฤติกรรมของผู้เดินเท้าที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย 

พฤติกรรมของผู้เดินเท้ำที่ปลอดภัย เช่น

 • ข้ามถนนบริเวณทางข้ามได้แก่ ทางม้าลาย สะพานลอย

 • ดูแลเด็กเล็กที่เดินมาด้วยกันให้เดินอย่างปลอดภัย

 • เลือกข้ามถนนบริเวณที่ปลอดภัย กรณีที่ไม่มีทางข้าม

 • สวมเสื้อผ้าสีสว่างสดใส โดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือเวลาที่ฝนตก 

ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. เมือ่เดก็ ๆ  เดนิเป็นกลุม่ เดก็จะมคีวามระมัดระวงัในการข้ามถนนน้อยลงกว่าเมือ่ข้ามถนนโดย

ล�าพัง เพราะเด็กมักจะข้ามตามกลุ่มเพื่อนโดยไม่ค�านึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

2. เด็กๆ อาจจะท�าอะไรที่เราคาดไม่ถึง เช่น บางคนอยู่ๆ ก็วิ่งออกมาบนถนน โดยมักจะวิ่งออก

มาจากด้านหลงัยานพาหนะท่ีจอดอยูข้่างทาง โดยคดิว่าเมือ่ตนเองมองเหน็ยานพาหนะ ผูข้บัขี่

ก็ต้องมองเห็นตนเองเช่นกัน
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2. พดูถงึพฤตกิรรมของผูเ้ดนิเท้าในสถานการณ์ต่างๆ ทีผ่่านมาทีท่่านเคยประสบ พร้อมทัง้ผลกระทบทีพ่ฤตกิรรม

เหล่าน้ันมีต่อความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ให้เด็กบอกสิ่งที่เขาคิดว่าผู้เดินเท้าควรปฏิบัติ

เพื่อให้ทั้งตนเองและผู้อื่นปลอดภัย 

กิจกรรม: พูดคุยเกี่ยวกับมุมมองของผู้ขับขี่

เวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง

วัสดุที่ใช้ : ใบกิจกรรมที่บ้าน 2 และดินสอ 

วันที่ส่งคืน : 
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ใบกิจกรรมที่บ้าน 2  มุมมองของผู้ขับขี่

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. วันที่ส่ง ................................................

ค�ำชี้แจง  1. ให้นักเรียนสัมภาษณ์ผู้ขับขี่อย่างน้อย 1 ท่าน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

  1.1 ให้ผู้ขับขี่บอกความเร็วที่ใช้ในการขับขี่ในสถานการณ์ต่างๆ ต่อไปนี้ พร้อมทั้งให้เหตุผล

  1.2 พฤติกรรมที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยของผู้เดินเท้าที่ผู้ขับขี่สังเกตเห็นภายใต้สถานการณ์

       ดังกล่าว

     2. ระบุสิ่งที่ผู้เดินเท้าสามารถปฏิบัติได้ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในสถานการต่างๆ 

พฤติกรรมที่ผู้เดินเท้ำควรปฏิบัติมุมมองของผู้ขับขี่สถำนกำรณ์

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

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

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

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

ความเร็ว........................................

พฤติกรรมของผู้เดินเท้า

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

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

ฝนตก

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

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

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

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

ความเร็ว........................................

พฤติกรรมของผู้เดินเท้า

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

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

แสงแดดจ้า

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

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

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

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

ความเร็ว........................................

พฤติกรรมของผู้เดินเท้า

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

......................................................
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ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. เด็กวัยนี้ส่วนใหญ่ยังขาดความสามารถในการเลือกทางข้ามท่ีปลอดภัย หรือระบุทางข้ามท่ีอันตรายได้ เมื่อ

เด็กมองไม่เห็นยานพาหนะที่วิ่งไป-มาบนถนนใกล้กับจุดท่ียืนอยู่  เด็กก็มักจะคิดว่าถนนช่วงนั้นปลอดภัย

พอที่เพียงจะข้ามได้

2. จากการศกึษาวจิยัพบว่า เมือ่เดก็ได้ตดัสนิใจข้ามถนนแล้วจะไม่เปล่ียนใจท่ีจะก้าวถอยกลับข้ึนมาบนขอบถนน

แม้ว่าสภาพการจราจรจะเปลี่ยนแปลงไป และก็จะไม่เปลี่ยนบริเวณที่จะข้ามที่พวกเขาได้เลือกไว้แล้ว ดังนั้น

จึงจ�าเป็นต้องเน้นให้เด็กค�านึงถึงความส�าคัญของการเลือกทางข้ามที่ปลอดภัย และการปฏิบัติตามขั้นตอน

การข้ามถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยด้วย

3. โดยทั่วไปแล้ว เด็กเล็กจนถึงวัยประมาณ 10 ปี ไม่ควรเผชิญกับสภาพการจราจรตามล�าพังโดยไม่มีผู้ใหญ่

ดูแล เพราะพวกเขาอาจยังไม่มีการพัฒนาทักษะและความสามารถทั้งด้านร่างกาย และการรับรู้เพื่อความ

ปลอดภัยของตนเอง

4. อุบัติเหตุท่ีเกิดกับเด็กมักเกิดข้ึนในบริเวณที่เด็กคุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเดินกลับจากสถานศึกษา หรือ

ในขณะที่วิ่งเล่นหลังเลิกเรียน และสถานที่เกิดเหตุมักจะอยู่ช่วงกึ่งกลางระหว่างทางแยก

5. จากการวิจัยพบว่า เด็กจะเอาใจใส่ต่อสภาพการจราจรน้อยลง เมื่อพวกเขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มกับเพื่อน โดย

จะข้ามถนนตามเพื่อนแม้ว่าจะเสี่ยงต่ออันตรายมากข้ึนกว่าการข้ามถนนตามล�าพังถ้าเด็กเล็กได้รับการดูแล

โดยพี่ที่โตกว่า โปรดรับรู้ว่าเด็กท่ีโตกว่านั้นอาจมีความสามารถในการรับรู้ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ

ใช้รถใช้ถนนไม่เพียงพอในการดูแลเด็กที่อายุน้อยกว่าได้

6. เด็กยังขาดความสามารถในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับความเร็วของยานพาหนะ ซึ่ง

ไหวพริบ ความเข้าใจเรื่องมิติ และการมองดูรอบทิศทางในช่วงอายุ 10 ปีแรก ยังคงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป 

จึงท�าให้เด็กที่เป็นผู้เดินเท้ามีความเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุจากการข้ามถนนได้ง่าย

7. การฝึกฝนให้เดก็สามารถคาดคะเนระยะทางจะช่วยให้เดก็สามารถพฒันาทกัษะต่างๆ ทีจ่�าเป็นต่อการประเมนิ

ระยะเวลาที่สัมพันธ์กันกับการข้ามถนน

8. อุบัติเหตุมักเกิดข้ึนในบริเวณท่ีเด็กคุ้นเคยขณะเดินไปสถานศึกษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะเดินกลับบ้าน 

หรือขณะวิ่งเล่นหลังเลิกเรียน

9. การเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยในการข้ามถนน มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการข้ามถนนอย่างปลอดภัยและมีวิธี

การปฏิบัติเฉพาะส�าหรับสถานการณ์การจราจร ที่ยุ่งยากจะช่วยให้เด็กมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

10. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ คือ การสนับสนุนให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการข้ามถนนอย่างถูก

ต้องปลอดภัย เมือ่ข้ามถนนในบรเิวณทีอ่นัตราย ถ้าผูใ้หญ่ไม่ข้ามถนนตรงทางข้าม ไม่สนใจสญัญาณไฟจราจร 

และไม่ปฏบัิตติามสญัญาณไฟคนข้าม เท่ากบัท่านสอนพฤตกิรรมทีไ่ม่ปลอดภยัแก่เดก็ ซึง่อาจน�าไปสูก่ารบาด

เจ็บหรือเสียชีวิตได้
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บทที่ 1 “ข้ำมถนนอย่ำงปลอดภัย”

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. อธิบายขั้นตอนการข้ามถนนอย่างปลอดภัยในแต่ละขั้นตอนได้

2. ขั้นตอนการข้ามถนน หยุด มอง ฟัง คิด  มีดังนี้

 • จับมือผู้ใหญ่ไว้ (ส�าหรับเด็กเล็ก)

 • เลือกบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อจะข้าม โดยเป็นบริเวณที่ท่านสามารถมองเห็นการจราจรได้ชัดเจนทุก

ทิศทาง และเป็นบริเวณที่คนขับรถสามารถมองเห็นท่านได้เช่นกัน

 • “หยุด” ยืนบนทางเท้าโดยห่างจากขอบถนนหรือไหล่ทาง (กรณีที่ไม่มีทางเท้า) ประมาณ 1 ก้าว

 • “มอง” ไปให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อให้เห็นสภาพการจราจร

 • “ฟัง” ให้ทั่วทุกทิศทาง  เพื่อรับฟังสภาพการจราจร

 • “คิด” ถึงความปลอดภัยในการข้ามถนน ข้ามถนนเมื่อถนนว่าง หรือเมื่อยานพาหนะหยุดสนิท

 • “เดิน” ข้ามถนนเป็นเส้นตรง คอยมองและฟังเสียงรถขณะเดินข้ามถนนด้วย

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

1. ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนขั้นตอนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการข้ามถนนที่พวกเขาคิดว่าเป็นขั้น

ตอนที่ปลอดภัยด้วยตนเอง

2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ให้แต่ละกลุ่มเปรียบเทียบขั้นตอนการข้ามถนนอย่างปลอดภัยของ

แต่ละคน  แล้วช่วยกันท�ารายการแสดงขั้นตอนการข้ามถนนอย่างปลอดภัยที่เพื่อนทุกคนเห็นด้วย 

3. ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับขั้นตอนการข้ามถนนอย่างปลอดภัยที่ได้  และเขียนเป็นรายการ

ที่ทุกคนในชั้นเห็นชอบและควรครอบคลุมเนื้อหาของขั้นตอน หยุด  มอง  ฟัง  คิด  แล้วเขียนลงบนกระดาน

ด�า หรือบนกระดาษชาร์ตที่เตรียมไว้

4. ครูผู้สอนให้นักเรียนแต่ละคน  เป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ผลิตสื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการข้ามถนน

ส�าหรบัเดก็เลก็ เช่น หนงัสอืรปูภาพ ชดุโปสเตอร์ หรือหนงัสือชดุเล่มเล็กซ่ึงแต่ละเล่มแสดงประเด็นท่ีเกีย่วข้อง

กับขั้นตอนการข้ามถนน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. เด็กวัยนี้ส่วนใหญ่ยังขาดความสามารถในการเลือกทางข้ามที่ปลอดภัย หรือระบุทางข้ามที่

อันตรายได้  เมื่อเด็กมองไม่เห็นยานพาหนะที่วิ่งไป-มาบนถนนใกล้กับจุดที่ยืนอยู่  เด็กก็มัก

จะคิดว่าถนนช่วงนั้นปลอดภัยพอที่เพียงจะข้ามได้

2. จากการศึกษาวิจัยพบว่า  เมื่อเด็กได้ตัดสินใจข้ามถนนแล้วจะไม่เปลี่ยนใจที่จะก้าวถอยกลับ

ขึน้มาบนถนน  แม้ว่าสภาพการจราจรจะเปล่ียนแปลงไป  และกจ็ะไม่เปลีย่นบริเวณทีจ่ะข้าม

ท่ีพวกเขาได้เลอืกไว้แล้ว ดังนัน้จงึจ�าเป็นต้องเน้นให้เด็กค�านงึถึงความส�าคญัของการเลอืกทาง

ข้ามที่ปลอดภัย และการปฏิบัติตามขั้นตอนการข้ามถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยด้วย
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 • เรื่อง “ที่นี่หรือ ไม่ใช่ที่นี่นะ!” (การเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยในการข้ามถนนในกรณีที่เป็นเด็กเล็ก 

สถานที่ดังกล่าวควรเป็นทางข้ามที่มีเครื่องอ�านวยความปลอดภัยส�าหรับผู้เดินเท้าเสมอ)

 • เรื่อง  “มองซ้ายมองขวา” (การมองดูสภาพจราจร)

 • เรื่อง “ฟังให้ดี”  (ใช้ค�าศัพท์และรูปภาพเกี่ยวกับเสียงที่ได้ยินจากการจราจร)

 • เรื่อง “คิดก่อนข้าม”  (ควรจะคิดถึงอะไรบ้างเมื่อจะข้ามถนน)

 • เรื่อง “ใครจะช่วยพาฉันข้ามถนน”

5. ครูผู้สอนแนะน�าและชี้แจงเกี่ยวกับ ใบงาน 1 : แผนงานผลิตสื่อ  นักเรียนอาจท�างานเดี่ยว เป็นคู่ หรือเป็นก

ลุ่มเล็กๆ โดยแต่ละคนจะต้องท�าใบงานของตนเองให้เสร็จ

6. สนับสนุนให้นกัเรยีนคดิวธีิการน�าเสนอการข้ามถนนแต่ละขัน้ตอนต่อกลุม่เป้าหมายอย่างระมดัระวงั นกัเรยีน

ต้องถามครูเกี่ยวกับแผนงานผลิตสื่อให้เข้าใจก่อนที่จะเริ่มลงมือท�า

7. ในระหว่างการท�างาน ให้นักเรียนระดมความคิดเพื่อตั้งชื่อหัวข้อให้น่าสนใจ และเพิ่มเติมรายการลงในหัวข้อ

ทุกครั้งที่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ใบงำน 1  แผนงำนผลิตสื่อ

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. 

ค�ำชีแ้จง  ให้นกัเรยีนวางแผนการผลติสือ่เสรมิความรูโ้ดยใช้แบบฟอร์มนี ้(สามารถใช้กระดาษด้านหลงัถ้าต้องการ) 

แผนงำนผลิตสื่อ

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

เลขที่ ................................................. ชั้น ..................................................

ชนิดของสื่อ.....................................................................................................................................................

กลุ่มเป้าหมาย ................................................................................................................................................

ชื่อเรื่อง ..........................................................................................................................................................

ผู้จัดท�า ...........................................................................................................................................................

สำระกำรเรียนรู้

ตัวอย่ำงของแนวคิดเนื้อหำหน้ำ
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 1 ขั้นตอนกำรข้ำมถนนอย่ำงปลอดภัย

เด็กได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการข้ามถนนอย่างปลอดภัย แต่ท่านพิจารณาว่าเด็ก “โตพอ” หรือ “มีความรับ

ผิดชอบเพียงพอ” ท่ีจะเดินทางไปและกลับจากสถานศึกษาโดยล�าพังอย่างไร การตอบค�าถามนี้ต้องไม่พิจารณา

เฉพาะอายุของเด็กเท่านั้น  แต่ต้องพิจารณาว่าเด็กมีความรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย  มีทักษะที่

จ�าเป็นส�าหรับการเป็นผู้เดินเท้า  ผู้โดยสาร  หรือขี่รถจักรยานอย่างปลอดภัยเพียงพอที่จะเดินทางโดยล�าพังภาย

ใต้สภาพการจราจรที่สับสนวุ่นวายของโลกปัจจุบันหรือไม่

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

1. พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับขั้นตอนการข้ามถนน และ ใบกิจกรรมที่บ้าน 1 ขั้นตอนการข้ามถนนอย่างปลอดภัย 

ให้เขาอธิบายแต่ละขั้นตอนให้ฟัง 

2. ให้ท่านก�าหนดจุดหมายปลายทางส�าหรับท�ากิจกรรมการเดินร่วมกับเด็กไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านค้าใกล้

บ้าน หรือบ้านเพื่อน โดยปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เด็กจะท�าหน้าที่เป็นผู้สังเกตพฤติกรรมการข้าม

ถนนของท่าน และบันทึกข้อมูลลงในตารางช่องที่ 1 ของ ใบกิจกรรมที่บ้าน 1

3. อภิปรายเกี่ยวกับทักษะการข้ามถนนของท่านตามขั้นตอนต่างๆ โดยใช้รายงานใน ใบกิจกรรมที่บ้าน 1  

ประกอบ

4. ก�าหนดการเดินทางครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ท่านท�าหน้าท่ีเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมของเด็ก เพ่ือเพ่ิมทักษะหรือเพิ่ม

ประสบการณ์  ท่านสามารถท�าการเดินทางเพิ่มขึ้นได้ แล้วกรอกข้อมูลลงใน ใบกิจกรรมที่บ้าน 1 ให้สมบูรณ์  

ในการเดินข้ามถนนแต่ละครั้ง  หากมีข้อสังเกตเพิ่มเติมให้ใช้ช่องว่างด้านล่าง  ขอแนะน�าให้ใช้แผ่นรองเขียน

และจัดเตรียมดินสอส�ารองไปด้วย

ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. โดยท่ัวไปแล้วเดก็เลก็จนถึงวยัประมาณ 10 ปี  ไม่ควรเผชญิกบัสภาพการจราจรตามล�าดังโดย

ไม่มีผู้ใหญ่ดูแล เพราะพวกเขาอาจยังไม่มีการพัฒนาทักษะและความสามารถทั้งด้านร่างกาย

และการรับรู้เพื่อความปลอดภัยของตนเอง

2. อุบัติเหตุท่ีเกิดกับเด็กมักเกิดขึ้นในบริเวณที่เด็กคุ้นเคยใกล้กับบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

เดินกลับจากสถานศึกษาหรือในขณะท่ีวิ่งเล่นหลังเลิกเรียนและสถานท่ีเกิดเหตุมักจะอยู่ช่วง

กึ่งกลางระหว่างทางแยก

3. จากการวิจัยพบว่า เด็กจะเอาใจใส่ต่อสภาพการจราจรน้อยลง เมื่อพวกเขาอยู่รวมกันเป็น 

กลุ่มกับเพื่อน โดยจะข้ามถนนตามเพื่อนแม้ว่าจะเสี่ยงต่ออันตรายมากขึ้นกว่าการข้ามถนน

ตามล�าดัง  ถ้าเด็กเล็กได้รับการดูแลโดยพี่ที่โตกว่า โปรดรับรู้ว่าเด็กโตกว่านั้นอาจมีความ

สามารถในการรับรู้ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนไม่เพียงพอในการดูแลเด็ก

ที่อายุน้อยกว่าได้

กิจกรรม : เป็นผู้เดินเท้าที่ปลอดภัย

เวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง

วัสดุที่ใช้ : ใบกิจกรรมที่บ้าน 1, แผ่นรองเขียน และดินสอ

วันที่ส่งคืน :
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 1  ขั้นตอนกำรข้ำมถนนอย่ำงปลอดภัย

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. วันที่ส่ง ................................................

ค�ำชี้แจง  ให้ท�าการสังเกตพฤติกรรมของผู้เดินเท้าเมื่อข้ามถนนโดยใส่เครื่องหมาย     ลงในตารางตามความ

เหมาะสม

ครั้งที่ 3ครั้งที่ 2ครั้งที่ 1
พฤติกรรมกำรข้ำมถนน

ไม่ท�ำท�ำไม่ท�ำท�ำไม่ท�ำท�ำ

1. เลือกบริเวณที่จะข้ามถนนที่ปลอดภัย

2. หยุดยืนห่างจากขอบถนนอย่างน้อยหนึ่งก้าว

3. มองซ้าย – ขวา เพื่อดูการจราจรทุกทิศทาง

4. ฟังเสียงการจราจรทุกทิศทาง

5. ค�านึงถึงความปลอดภัยในการข้ามถนนเมื่อ

 • รอให้รถเลี้ยวและรถที่จอดอยู่เคลื่อนที่ผ่านไปก่อน

 • รอให้การจราจรทัง้หมดหยดุสนทิเมือ่ข้ามถนนตรงทางข้าม

ที่ก�าหนด

 • ปฏิบัติตามสัญญาณไฟคนข้าม 

 • ทราบว่ามีเวลาเพียงพอที่จะข้ามพ้นได้

6. เดินข้ามถนนเป็นเส้นตรงเมื่อเห็นว่าปลอดภัย

7. ยังคงมองและการฟังเสียงการจราจรในขณะข้ามถนน

     

ข้อเสนอแนะ :

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

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

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

ช่ือบคุคลทีไ่ปกบันกัเรยีน  : .......................................................................................................................................
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บทที่ 2 “เวลำที่เหมำะสม”

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

นักเรียนสามารถตรวจสอบและฝึกฝนการคาดคะเนระยะเวลาที่สัมพันธ์กันกับการข้ามถนน

จุดประสงค์น�ำทำง

1. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อระยะทางในการหยุดยานพาหนะ

2. ฝึกฝนการคาดคะเนระยะเวลาที่ยานพาหนะจะเคลื่อนมาถึงตัวได้

กำรเตรียมกำรสอน

1. ท�าส�าเนา  ใบงาน 2 : ก�าหนดเวลาที่เหมาะสม  ส�าหรับนักเรียนทุกคน พร้อมทั้งขยายขนาดของใบงานให้มี

ขนาดเท่ากระดาษ A3 หรือวาดใหม่ลงในกระดาษชาร์ตให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

2. เลือกถนนบริเวณใกล้เคียงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และวัดขนาดความกว้างของถนน จากขอบถนนด้านหนึ่ง

ไปยังอีกด้านหนึ่ง

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตลับเมตร สายวัด นาฬิกาจับเวลา แผ่นรองเขียน เครื่องคิดเลข  และชอล์ก

เขียนกระดานด�า

4. ชี้แจงแก่ผู้ช่วยสอนให้เข้าใจบทบาทของตนเองและการท�ากิจกรรม

5. หาข้อมูลเกี่ยวกับข้อก�าหนดความเร็วของยานพาหนะในท้องถิ่น

สำระส�ำคัญของกำรสอน

1. เน้นให้เห็นว่ายานพาหนะบางคนัจะวิง่เรว็กว่าหรือช้ากว่ายานพาหนะคนัอืน่ โดยใส่ใจกบัข้อก�าหนดความเรว็

ของยานพาหนะในท้องถิ่น

2. ท�าความเข้าใจกบันกัเรยีนเกีย่วกบัระยะทางในการหยดุยานพาหนะว่าผู้ขับข่ีไม่สามารถหยดุยานพาหนะได้ใน

ทนัท ีเนือ่งจากผูข้บัขีต้่องใช้เวลาในการตดัสินใจว่าจะหยดุหรือไม่ ซ่ึงกข้ึ็นอยูก่บัประสบการณ์และสมรรถภาพ

ทางร่างกายของผูข้บัขีเ่อง และเมือ่ตดัสนิใจหยดุแล้วยานพาหนะจะยงัคงเคลือ่นทีต่่อไปอกีระยะหนึง่ เนือ่งจาก

ความเร็วที่ใช้ก่อนการหยุด สภาพของยานพาหนะ สภาพถนนและสภาพอากาศ โดยที่ระยะทางที่ใช้ในการ

หยุดยานพาหนะเท่ากับ “ระยะทางก่อนห้ามล้อบวกด้วยระยะทางขณะห้ามล้อ" เช่น

     

ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. เด็กยังขาดความสามารถในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับความเร็วของ

ยานพาหนะ ซึ่งไหวพริบ ความเข้าใจเรื่องมิติ  และการมองดูรอบทิศทางในช่วงอายุ 10 ปี

แรก  ยังคงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป  จึงท�าให้เด็กที่เป็นผู้เดินเท้ามีความเสี่ยงต่อการประสบ

อุบัติเหตุจากการข้ามถนนได้ง่าย

2. การฝึกให้เด็กสามารถคาดคะเนระยะทางจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ  ที่จ�าเป็น

ต่อการประเมินระยะเวลาที่มีเมื่อใช้รถใช้ถนน
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ดังนั้นระยะทางที่ใช้ในการหยุดยานพาหนะ = 12 + 20 = 30 ม.

3. กล่าวถึงขั้นตอนการข้ามถนนใน  ใบความรู้ 1

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

1. น�าเสนอ ใบงาน 2  ท่ีขยายหรือวาดให้ใหญ่ขึ้น ให้นักเรียนอธิบายข้อคิดเห็นที่มีเกี่ยวกับความหมายของ

แผนภาพ  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในชั้นเรียนเพื่อท�าความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้น

2. ครูผู้สอนถามค�าถามต่อไปนี้

 • ระยะทางก่อนห้ามล้อและระยะทางขณะห้ามล้อ หมายถึงอะไร

 • เพราะเหตใุดระยะทางก่อนห้ามล้อ และระยะทางขณะห้ามล้อ จงึแตกต่างกนัในแต่ละกรณตีวัอย่าง

 • ถ้าเพิ่มความเร็วขึ้นระยะทางก่อนห้ามล้อและระยะทางขณะห้ามล้อจะเป็นอย่างไร เหตุใดจึงเป็น

เช่นนั้น

 • นักเรียนคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับระยะทางท่ีใช้ในการหยุดยานพาหนะถ้าฝนตก มีหมอกจัด หรือ

ในช่วงเวลากลางคืน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

 • นักเรียนคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถนนเปียก

3. อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ระยะทางที่ใช้ในการหยุดพาหนะ จากกรณีตัวอย่างซึ่งเป็นกรณีที่ยานพาหนะอยู่

ในสภาพดีผู้ขับขี่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ และถนนที่ใช้อยู่ในสภาพที่แห้งและเรียบ  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวแปรเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป เช่น  ผู้ขับขี่อยู่ในอาการเหน็ดเหนื่อย หรือเสียสมาธิ หรือ

ห้ามล้ออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์

4. แจกส�าเนา  ใบงาน 2 : ก�าหนดเวลาที่เหมาะสม  ให้นักเรียนค�านวณระยะทางในการหยุดยานพาหนะใน

แต่ละระดับความเร็วในใบงาน

5. แบ่งนกัเรยีนในช้ันออกเป็นกลุม่ตามระดบัความเรว็ของยานพาหนะทีก่�าหนด  แล้วน�านกัเรยีนไปยงัสนามของ

สถานศึกษาเพื่อวัดระยะทางที่ใช้ในการหยุดยานพาหนะที่ค�านวณได้โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน

6. ให้นักเรยีนแต่ละกลุม่ผลดักนัยนืทีจ่ดุเริม่ต้นและจดุท่ียานพาหนะ เพือ่สังเกตความยาวของระยะทางในแต่ละ

ระดับความเร็ว โดยให้นักเรียนลองคาดคะเนระยะทางก่อนแล้วจึงท�าการวัดด้วยอุปกรณ์
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ใบงำน 2  ก�ำหนดเวลำที่เหมำะสม

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. 

ค�ำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามค�าสั่งต่อไปนี้ ใช้ด้านหลังของกระดาษถ้าต้องการ 

 ตอนที่ 1 :  แผนภาพแสดงระยะทางในการหยุดยานพาหนะ

 ระยะทำงก่อนห้ำมล้อ คอื ระยะทางทีย่านพาหนะก�าลงัเคลือ่นทีอ่ยูใ่นขณะทีผู่ข้บัขีก่�าลงัพจิารณาข้อมูล

ที่ได้รับและตัดสินใจหยุดยานพาหนะ

 ระยะทำงขณะห้ำมล้อ คือ ระยะทางที่ยานพาหนะเคลื่อนที่หลังจากที่ผู้ขับขี่ได้เหยียบห้ามล้อแล้ว

 ระยะทำงที่ใช้ในกำรหยุดยำนพำหนะ คือ ระยะทางทั้งหมดที่ยานพาหนะเคลื่อนที่ตั้งแต่ผู้ขับขี่ทราบว่า

ตนจะต้องหยุดยานพาหนะ (ก่อนห้ามล้อ) จนกระทั่งยานพาหนะหยุดสนิท
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 ตอนที่ 2 :  ความปลอดภัยของผู้เดินเท้า

 สิ่งที่ผู้เดินเท้าจะต้องค�านึงถึงและปฏิบัติเมื่อตัดสินใจจะข้ามถนนคืออะไร

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

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

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

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

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

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

 ..............................................................................................................................................................
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บทที่ 3 "ทำงข้ำมใหม่ตรงไหนดี"

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยในการข้ามถนน ในกรณีที่ไม่มีเครื่องอ�านวยความ

ปลอดภัยแก่ผู้เดินเท้า

จุดประสงค์น�ำทำง

1. ตัดสินใจเลือกจุดที่ปลอดภัยในการข้ามถนนได้ 

2. สามารถพัฒนาวิธีการข้ามถนนในสถานการณ์ที่ยากล�าบากได้

3. มีพฤติกรรมการข้ามถนนที่ถูกต้องปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ

กำรเตรียมกำรเรียนกำรสอน

1. ศึกษาประเด็นความปลอดภัยเพิ่มเติม

 • การข้ามถนนที่ไม่มีสะพานลอย

2. ส�าเนา ใบงาน 3 : ค�านึงถึงการจราจร ส�าหรับนักเรียนแต่ละคู่ และส�าเนา ใบกิจกรรมบ้าน 2 : ข้ามถนน

อย่างระมัดระวัง ส�าหรับนักเรียนทุกคน

3. เลือกสถานที่ใกล้เคียงอย่างน้อย 2 แห่งที่สอดคล้องกับที่ได้ระบุไว้ใน ใบงาน 3

4. จัดเตรียมกรรไกร จานสี และกระดาษ

5. อธิบายให้ผู้ช่วยสอนเข้าใจถึงบทบาทของตนในการท�ากิจกรรม

6. เตรียมกล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีทัศน์เพื่อบันทึกการท�ากิจกรรมประกอบการอภิปราย

สำระส�ำคัญของกำรสอน

1. เน้นให้เห็นความส�าคัญของการใช้ทางข้ามที่มีเครื่องอ�านวยความปลอดภัยแก่ผู้เดินเท้า  ถ้าหากไม่มีนักเรียน

ควรระบุได้ว่าจุดที่เลือกข้ามนั้นมีความปลอดภัยหรือไม่หรือพวกเขาต้องหาบริเวณที่ปลอดภัยกว่า

2. ในการฝึกภาคปฏิบัตินี้อาจแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ช่วง ถ้าสถานที่ที่เลือกอยู่ไกลกัน

3. ทบทวนขั้นตอนการข้ามถนน หยุด มอง ฟัง คิด จาก ใบความรู้ 1

ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นในบริเวณที่เด็กคุ้นเคย ขณะเดินไปสถานศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ขณะเดินกลับบ้าน หรือขณะวิ่งเล่นหลังเลิกเรียน

2. การเลือกสถานที่ๆ ปลอดภัยในการข้ามถนน มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการข้ามถนน ข้ามเป็น

ต่อการประเมนิระยะเวลาทีม่เีมือ่ใช้รถในการข้ามถนน มกีารปฏบิตัติามขัน้ตอนการข้ามถนน

อย่างปลอดภยั และมวีธิกีารปฏบัิตเิฉพาะส�าหรบัสถานการณ์การจราจรทียุ่ง่ยากจะช่วยให้เดก็

มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
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กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

1. ให้นักเรียนดูภาพถ่ายเกี่ยวกับการข้ามถนนที่ไม่มีสะพานลอย บรรยายภาพที่เห็นและอภิปรายการจราจรใน

ภาพเพื่อจะได้เข้าใจรายละเอียดของข้อมูลที่มีอยู่อย่างชัดเจน

2. มุ่งความสนใจไปยงักลุม่ผูเ้ดนิเท้าทีเ่ป็นเดก็โตและเดก็เลก็ทีก่�าลงัรอข้ามถนน อภปิรายเก่ียวกบัประเด็นความ

ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน�าไปสู่ข้ันตอนการข้ามถนนอย่างปลอดภัยในสถานกา

รณ์นั้นๆ

3. ขณะท�าการอภปิราย ให้นกัเรยีนคนใดคนหนึง่ ออกไปร่างแผนท่ีถนนลงบนกระดานด�า และให้นกัเรยีนอกีคน

หนึ่งท�าเครื่องหมายลงบนต�าแหน่งที่จะใช้ข้ามถนนลงในแผนที่

4. อภิปรายเก่ียวกับสิ่งท่ีผู้เดินเท้าควรจะต้องมองและคิดขณะข้ามถนน ให้นักเรียนลากเส้นรูปลูกศรสีแดงเพื่อ

แสดงทิศทางที่อาจจะมีอันตรายจากการจราจร
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ใบงาน 3  ค�านึงถึงการจราจร

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. 

ค�ำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. จับคู่ท�างานกับเพื่อน      

2. ตัดภาพต่อไปนี้ตามรอบประ น�าไปติดลงบนกระดาษเปล่าอีกแผ่น (1 ภาพต่อ 1 แผ่น)

3. ลากเส้นรูปศรสีแดง แสดงทิศทางของยานพาหนะที่วิ่งไปมาบนถนนตามภาพ

4. เขียนสิ่งที่ผู้เดินเท้าจะต้อง มอง ฟัง และ คิด เมื่อจะข้ามถนน ณ จุดท่ีก�าลังยืนอยู่เพ่ือท่ีจะข้ามถนนตาม

ทิศทางของลูกศรที่ก�าหนดได้
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 2  ข้ำมถนนอย่ำงระมัดระวัง

เดก็ก�าลงัเรยีนรู้กบัการเลอืกสถานทีท่ีป่ลอดภยัในการข้ามถนน โดยการปฏบิตัติามขัน้ตอนอย่างถูกต้อง และเรยีน

รู้วิธีการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยในสถานการณ์การจราจรที่ยากล�าบาก ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความปลอดภัยในการ

ใช้ถนนมากยิ่งขึ้น

ท่ำนจะช่วยอย่ำงไร

1. เลอืกสถานทีท่ีป่ลอดภยัในการข้ามถนนทกุคร้ังใช้เคร่ืองอ�านวยความปลอดภยัส�าหรับผู้เดินเท้าทุกคร้ังทีเ่ป็น

ไปได้ แม้ว่าจะต้องเดินไกลขึ้น ให้เด็กอธิบายว่าเหตุใดบริเวณเหล่านั้นจึงเป็นที่ที่ดีที่สุดในการข้ามถนน และ

แม้ว่าจะข้ามถนนตรงทางข้ามที่ก�าหนด ก็ควรสอนเด็กให้รอจนกว่ายานพาหนะทุกคันจะหยุดสนิทก่อนแล้ว

จึงข้าม และควรเน้นให้เด็กเล็กเห็นความส�าคัญของการมองซ้ายมองขวาตลอดเวลาขณะข้ามถนน

2. ในกรณีทีไ่ม่มเีครือ่งอ�านวยความปลอดภัยส�าหรับผู้เดินเท้า ให้เลือกสถานทีท่ีท่่านสามารถมองเหน็ยานพาหนะ

ได้ชัดเจน และผู้ขับข่ีก็สามารถมองเห็นท่านได้ชัดเจนเช่นกัน ซ่ึงอาจหมายถึงการใช้แนวที่จอดยานพาหนะ

เป็นเส้นขอบถนนแทนเส้นขอบถนนจรงิ เพราะจะได้ไม่ถกูยานพาหนะทีจ่อดอยูบ่ดบงัถ้ายนืบนขอบถนนจรงิ 

ชี้แจงให้เด็กเข้าใจเรื่องเหล่านี้

3. เปิดโอกาสให้เดก็ได้รูจ้กัรบัผดิชอบด้วยการให้เขาเป็นผูเ้ลอืกสถานทีข้่ามถนนและเป็นผูต้ดัสนิใจข้ามถนนเม่ือ

เห็นว่าปลอดภัยแล้วมากขึ้น ภายใต้การดูแลของท่าน ควรให้ก�าลังใจด้วยการชมเชยเมื่อเขาแสดงพฤติกรรม

ที่รับผิดชอบและปลอดภัยในการข้ามถนน

ขั้นตอนกำรข้ำมถนน

 • จับมือผู้ใหญ่ไว้ (ส�าหรับเด็กเล็ก)

 • เลือกบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อจะข้าม โดยเป็นบริเวณที่ท่านสามารถมองเห็นการจราจรได้ชัดเจนทุก

ทิศทาง และเป็นบริเวณที่คนขับรถสามารถมองเห็นท่านได้เช่นกัน

 • “หยุด” ยืนบนทางเท้า โดยห่างจากขอบถนนหรือไหล่ทาง (กรณีที่ไม่มีทางเท้า) ประมาณ 1 ก้าว

 • “มอง” ไปให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อให้เห็นสภาพการจราจร

 • “ฟัง” ให้ทั่วทุกทิศทาง  เพื่อรับรู้สภาพการจราจร

 • “คิด” ถึงความปลอดภัยในการข้ามถนน ข้ามถนนเมื่อถนนว่างหรือเมื่อยานพาหนะหยุดสนิท

 • “เดิน” ข้ามถนนเป็นเส้นตรง คอยมองและฟังเสียงรถขณะเดินข้ามถนนด้วย

ประเด็นควำมปลอดภัย  

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ คือ การสนับสนุนให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนการข้าม

ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย เมื่อข้ามถนนในบริเวณท่ีอันตราย ถ้าผู้ใหญ่ไม่ข้ามถนนตรงทางข้าม 

ไม่สนใจสัญญาณไฟจราจร และไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟคนข้าม เท่ากับท่านสอนพฤติกรรมที่ไม่

ปลอดภัยแก่เด็ก ซึ่งอาจน�าไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
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สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

1. เดก็ได้เรยีนเกีย่วกับการพจิารณาว่าสถานการณ์ใดปลอดภยัหรอืไม่ปลอดภยัส�าหรบัการข้ามถนนและได้เรียน

รู้ว่าควร หยุด  มอง  ฟัง และ คิด ถึงอะไรก่อนจะข้ามถนน ให้เด็กเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกิจกรรม

2. พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับ  ใบกิจกรรมที่บ้าน : 2 ข้ามถนนอย่างระมัดระวัง เลือกบริเวณใกล้เคียงที่เหมาะจะ

ท�ากจิกรรมตามทีร่ะบใุนใบกจิกรรมทีบ้่าน คดิกบัแผ่นรองเขียนเพ่ือความสะดวกในการจดบนัทกึ ควรเตรียม

ดินสอและยางลบส�ารองติดกระเป๋าของท่านไว้ ท่านต้องแน่ใจว่าเด็กยืนบนทางเท้าอย่างปลอดภัยระหว่างที่

วาดภาพการจราจร สามารถท�ากิจกรรมส่วนที่ต้องเขียนต่อได้ที่บ้าน

3. เมื่อเดินทางไปถึงสถานที่ที่ก�าหนดพูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและลักษณะของถนนดังกล่าว เช่น รถที่จอดอยู่

ทางสี่แยกการจราจรที่คับคั่ง ทางโค้งหัวมุมถนนที่อันตราย เครื่องหมายบนถนนและป้ายจราจรต่างๆ หรือ

เครือ่งอ�านวยความปลอดภยัส�าหรบัผูเ้ดนิเท้า ให้เดก็วาดภาพถนนตามทีเ่หน็ ถ้าพิจารณาว่ามคีวามปลอดภัย

เพียงพอใ ห้ท่านฝึกข้ามถนนกับเด็ก โดยให้บรรยายข้ันตอนการข้ามถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยและปฏิบัติ

ตามขั้นตอนเหล่านั้น

กิจกรรม : เป็นผู้เดินเท้าท่ีปลอดภัย                                                                                                                 

เวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมง                                                                                                                 

วัสดุที่ใช้ :  ใบกิจกรรมที่บ้าน 2,  แผ่นรองเขียน และดินสอ

วันที่ส่งคืน :
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 2  ข้ำมถนนอย่ำงระมัดระวัง

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. 

ค�ำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-7 และตอบค�าถามข้างล่าง

1. เลือกสถานที่ที่นักเรียนสามารถเห็นถนน 2 สายหรือมากกว่าได้อย่างชัดเจน

2. หาจุดที่สามารถยืนบนทางเท้าอย่างปลอดภัย วาดแผนที่แสดงบริเวณดังกล่าวคร่าวๆ ลงในกรอบ

ก�าหนดให้

3. วาดเครื่องหมายจราจรต่างๆ เช่น  ป้ายจราจร หรือสัญญาณไฟจราจรที่ปรากฏบนถนน หรือ ยาน

พาหนะที่จอดอยู่

4. เลือกบริเวณที่ปลอดภัยในการข้ามถนนโดยขอค�าปรึกษาจากผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่ไปด้วย

5. ท�าเครือ่งหมายแสดงบรเิวณทีจ่ะข้ามถนนลงบนแผนที ่และลากเส้นลกูศรแสดงทศิทางการข้ามถนน

6. ถ้าผู้ปกครองเห็นชอบให้ข้ามถนนด้วยกัน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการข้ามถนนอย่างถูกต้อง

ปลอดภัย

7. วาดลูกศรแสดงทิศทางการจราจรที่นักเรียนต้องคอยมองและระมัดระวังเมื่อข้ามถนน
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เหตุใดบริเวณนี้จึงเป็นบริเวณที่ปลอดภัยในการข้ามถนน

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

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

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

บริเวณนี้เป็นที่ข้ามถนนที่ปลอดภัยเสมอใช่หรือไม่ จงอธิบาย

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

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

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

นักเรียนต้องมอง ฟัง และคิดถึงอะไรบ้างเมื่อจะข้ามถนน

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

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

..............................................................................................................................................................................
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ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุพบว่า เด็กส่วนใหญ่จะถูกรถชนในบริเวณที่เขาคุ้นเคย เช่น ละแวกบ้านหรือขณะเดิน

ทางไปสถานศึกษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะเดินทางไปสถานศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะเดินกลับ

จากสถานศึกษา

2. ผลจากการวิจัยยืนยันว่า เมื่อเด็กเดินรวมกันเป็นกลุ่ม เด็กมักจะท�าตามสิ่งที่เพื่อนท�า และมีความระมัดระวัง

ในการข้ามถนนน้อยกว่าเมื่อต้องข้ามถนนคนเดียว

3. เด็กจะมีโอกาสเสี่ยงต่ออันตรายมากเมื่อข้ามถนนในบริเวณที่มีรถจอดอยู่ และช่วงก่ึงกลางถนน วิธีที่จะลด

อันตรายคือการใช้ทางข้ามที่มีเครื่องอ�านวยความปลอดภัยส�าหรับผู้เดินเท้า และเด็กจะต้องข้ามถนนบริเวณ

ทางข้ามที่กฎหมายก�าหนดทุกครั้ง

4. พัฒนาการทางไหวพริบความสามารถในการมองเชิงมิติการมองรอบทิศทางและการฟัง จะเกิดขึ้นอย่างค่อย

เป็นค่อยไปในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 10 ถึง 12 ปี ซึ่งหมายความว่าเด็กอาจยังอยู่ในระยะของการ

พัฒนาความสามารถในการตัดสินว่ามีเวลาเพียงพอในการข้ามถนนให้ปลอดภัยหรือไม่ และอาจจะยังไม่

สามารถบอกทิศทางของการจราจรจากเสียงที่ได้ยินได้อย่างแม่นย�า  หรือไม่สามารถรับรู้ว่ามียานพาหนะ

ก�าลังวิ่งมาทางด้านข้างของตนได้อย่างเต็มที่

5. เดก็มกัจะตกอยูใ่ต้อทิธพิลของกลุม่เพือ่นได้ง่าย แรงกดดันทีเ่กิดขึน้สามารถผลักดันให้เด็กมพีฤติกรรมทีเ่สีย่ง

ต่ออันตราย

6. การให้เด็กได้พิจารณาพฤติกรรมเหล่านั้นเห็นผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนและหาวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีเสี่ยง

อนัตราย ในขณะท่ียงัคงมคีวามสมัพนัธ์ท่ีดกัีบเพือ่นต่อไป เราสามารถช่วยเด็กให้อยูร่่วมกับกลุม่เพือ่นได้อย่าง

มีความสุขและปลอดภัย
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บทที่ 1 “ถนนที่ปลอดภัย” 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการข้ามถนนอย่างถูกต้อง ด้วยการมีส่วนร่วมรับ

ผิดชอบต่อความปลอดภัยของเด็กที่อายุน้อยกว่าให้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยได้

จุดประสงค์น�ำทำง

1. อธิบายขั้นตอนการข้ามถนนทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องได้

2. ประเมินพฤติกรรมการเดินเท้าของตนเองและผู้อื่นได้

กำรเตรียมกำรสอน

1. จัดนักเรียนชั้นอายุน้อยกว่า (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ 2 ) เข้าร่วมท�ากิจกรรมในบทเรียนโดยใช้นักเรียน

จ�านวนครึ่งหนึ่งในการท�ากิจกรรมในวันที่ 1 และอีกครึ่งหนึ่งในวันที่ 2 

2. ครูสอนอธิบายบทบาทของผู้ช่วยสอนในการท�ากิจกรรม

3. เลือกสถานที่ที่เหมาะสมส�าหรับท�าการสังเกต เช่น บริเวณทางข้ามที่มีสัญญาณไฟคนข้าม ถนนใกล้เคียงที่มี

การจราจรไม่คับคั่ง หรือทางข้ามหน้าสถานศึกษา 

4. ท�าส�าเนา ใบงาน 1 : ตรวจสอบขั้นตอนการข้ามถนน และ ใบกิจกรรมที่บ้าน 1 : ความรับผิดชอบของผู้

เดินเท้า ส�าหรับนักเรียนทุกคน

5. แจกกระดานรองเขียนและปากกาให้นักเรียนทุกคน

สำระส�ำคัญของกำรสอน

1. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูผู้สอนควรจะจัด

 • มีผู้ช่วยสอนจ�านวนที่เพียงพอ ซึ่งอาจรวมถึงครูท่านอื่น หรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร มาช่วยอ�านวย

ความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียน

 • เลือกสถานที่ท�ากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน

ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. จากข้อมลูสถติิอบัุตเิหตพุบว่า เดก็ส่วนใหญ่จะถกูรถชนในบรเิวณทีเ่ขาคุน้เคย เช่น ละแวกบ้าน

หรือขณะเดนิทางไปสถานศกึษา และโดยเฉพาะอย่างยิง่ขณะเดนิทางไปสถานศกึษา และโดย

เฉพาะอย่างยิ่งขณะเดินกลับจากสถานศึกษา

2. ผลจากการวิจัยยืนยันว่าเมื่อเด็กเดินรวมกันเป็นกลุ่ม เด็กมักจะท�าตามส่ิงที่เพื่อนท�า และมี

ความระมัดระวังในการข้ามถนนน้อยกว่าเมื่อต้องข้ามถนนคนเดียว

3. เด็กจะมีโอกาสเสี่ยงต่ออันตรายมากเมื่อข้ามถนนในบริเวณที่มีรถจอดอยู่ และช่วงกึ่งกลาง

ถนนวิธีที่จะลดอันตรายคือการใช้ทางข้ามที่มีเคร่ืองอ�านวยความปลอดภัยส�าหรับผู้เดินเท้า 

และเด็กจะต้องข้ามถนนบริเวณทางข้ามที่กฎหมายก�าหนดทุกครั้ง
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2. สอนขั้นตอนการข้ามถนนใน ใบงาน 1 : ตรวจสอบขั้นตอนการข้ามถนน

3. การท�ากิจกรรมการเรียนการสอน อาจแบ่งออกเป็น 2 วัน เพ่ือจะได้สามารถจัดการด�าเนินงานได้ง่ายและ

สะดวกขึ้น

4. นกัเรยีนทีท่�าหน้าทีเ่ปน็ผูส้งัเกตการณ์ จะคอยสงัเกตพฤติกรรมการขา้มถนนของเพือ่นทีคู่่กนั โดยให้นกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ 2 คอยดูแบบอย่างพฤติกรรมการข้ามถนนของเด็กโต

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

1. อธิบายให้นกัเรียนเขา้ใจถงึความส�าคญัของการข้ามถนนอย่างถกูต้อง เพือ่เปน็ตวัอยา่งที่ดแีก่นกัเรียนรุ่นนอ้ง

2. ให้นักเรียนระบุขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งให้เหตุผล เขียนขั้นตอนการข้ามถนนลง

บนกระดานด�า

3. อธิบาย  ใบงาน 1 : ตรวจสอบขั้นตอนการข้ามถนน  แก่นักเรียน นักเรียนต้องท�า ใบงานตอนที่ 1 ให้เสร็จ 

ณ สถานที่ฝึกปฏิบัติ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง และท�า ใบงานตอนที่ 2 และ 3 ในชั้นเรียน

4. ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนและแบ่งหน้าที่กันเป็นผู้สังเกตการณ์และผู้สาธิตการข้ามถนน

5. แจก ใบงาน 1  แก่นักเรียนที่เป็นผู้สาธิต ให้นักเรียนเขียนชื่อและวันที่ในใบงานพร้อมทั้งชื่อของเพื่อนซึ่งเป็น

ผู้สังเกตการณ์ ติดใบงานลงบนกระดานรองเขียน แล้วมอบให้เพื่อนซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์

6. พานกัเรียนไปยงัสถานทีป่ฏบิตัจิรงิ ให้ผูช่้วยสอนแสดงการข้ามถนนตามข้ันตอนท่ีถูกต้องเป็นตัวอย่าง ในขณะ

ที่ครูผู้สอนแสดงการเป็นผู้สังเกตการณ์เป็นตัวอย่าง

7. ให้นักเรียนซึ่งเป็นผู้สาธิต 2 คน ข้ามถนนพร้อมนักเรียนรุ่นน้อง โดยมีเพื่อนซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์คอยสังเกต

พฤติกรรมแล้วบันทึกลงในใบงาน ให้นักเรียนผลัดกันปฏิบัติจนครบทุกคู่

8. ปฏบิตักิจิกรรมข้ามถนนอกีครัง้ในวนัที ่2 โดยให้นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 สลับหน้าท่ีกนั และให้นกัเรียน

รุ่นน้องอีกครึ่งห้องที่เหลือมาร่วมกิจกรรม
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ใบงำน 1 ตรวจสอบขั้นตอนกำรข้ำมถนน

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. 

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติตามค�าสั่งต่อไปนี้

ตอนที่ 1 กำรสังเกตกำรณ์

ให้นักเรียนซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ สังเกตพฤติกรรมของเพื่อนและนักเรียนรุ่นน้อง กาเครื่องหมาย      เมื่อเพื่อน

และนักเรียนรุ่นน้องมีพฤติกรรมการข้ามถนนตามที่เขียนในตารางข้างล่างนี้

กำรข้ำมถนนบริเวณ

ที่ไม่มีทำงข้ำม

กำรข้ำมถนนบริเวณ

ทำงข้ำมส�ำหรบัผู้เดินเท้ำขั้นตอนกำรข้ำมถนน

รุ่นน้องเพื่อนรุ่นน้องเพื่อน

1. เลือกข ้ามถนนบริเวณที่ปลอดภัยและจูงมือ

นักเรียนรุ่นน้อง

2. หยุด ห่างจากขอบถนนประมาณ 1 ก้าว

3. มอง รอบๆ สังเกตยานพาหนะที่ผ่านไปมาบริเวณ

นั้น

4. ฟัง เสียงยานพาหนะที่ก�าลังแล่นเข้ามา

5. คิด ว่าปลอดภัยพอที่จะข้ามหรือยังโดย

 • รอจนรถเลี้ยวผ่านไปหรือรถที่จอดอยู่

ข้างทางเคลื่อนออกไปแล้ว

 • รอให้ยานพาหนะหยุดให้ข้าม

 • ปฏิบัติสัญญาณไฟคนข้าม

 • กะระยะเวลาเพียงพอในการข้ามถนน

(เด็กโต)

6. เดนิข้ามถนนเป็นเส้นตรงเมือ่เหน็ว่าปลอดภยัแล้ว

7. มองดูและฟังการจราจรรอบๆ ตัวขณะเดินข้าม

ถนน
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ตอนที่ 2 ข้อสังเกต (โดยนักเรียนที่เป็นผู้สังเกตการณ์)

 • พฤติกรรมของเพื่อนซึ่งเป็นผู้ข้ามถนนเป็นอย่างไร

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

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

 • พฤติกรรมในการข้ามถนนของนักเรียนรุ่นน้องชื่อ................................................เป็นอย่างไร

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

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

 • เพื่อนของนักเรียนปรับปรุงพฤติกรรมการข้ามถนนอย่างไร

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

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

 • นกัเรยีนรุน่น้องชือ่ ................................................... สามารถปรบัปรุงพฤตกิรรมการข้ามถนนอย่างไร

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

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

ตอนที่ 3  กำรประเมินพฤติกรรมของตนเอง (โดยนักเรียนที่เป็นผู้สาธิตการข้ามถนน)

 • นักเรียนเห็นด้วยกับข้อสังเกตของเพื่อนซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์หรือไม่ เพราะเหตุใดจึงเห็นด้วย หรือ

เหตุใดจึงไม่เห็นด้วย

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

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

 • นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อข้ามถนนกับนักเรียนรุ่นน้อง

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

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

 • นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสิ่งส�าคัญที่นักเรียนต้องปฏิบัติเมื่อต้องข้ามถนนกับเด็กซึ่งอายุน้อยกว่า

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

..............................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 1 ควำมรับผิดชอบของผู้เดินเท้ำ

เด็กได้ทบทวนขั้นตอนการข้ามถนนอย่างปลอดภัย การจะตัดสินใจว่าบุตรหลานของท่านมีความรับผิดชอบเพียง

พอทีจ่ะดแูลน้องเมือ่เดนิไปและกลบัจากสถานศึกษา หรือสถานทีต่่างๆ ในละแวกบ้านได้ เป็นเร่ืองทีตั่ดสินใจได้ยาก

และไม่ควรพจิารณาจากอายขุองเดก็เพยีงอย่างเดียวเท่านัน้ ท่านจะต้องพิจารณาว่าเด็กมคีวามสามารถในการใช้รถ

ใช้ถนนของเดก็โดยไม่ต้องมผีูใ้หญ่ดูแลแล้วหรอืยงั และสามารถรบัผดิชอบต่อความปลอดภยัของน้องได้ด้วยหรอืไม่

ท่ำนจะช่วยได้อย่ำงไร

1. ท่านเคยสอนเด็กให้ข้ามถนนโดยใช้ขั้นตอนที่ถูกต้องปลอดภัยหรือไม่

 • จับมือผู้ใหญ่ไว้ ( ส�าหรับเด็กเล็ก )

 • เลือกบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อจะข้ามโดยเป็นบริเวณที่ท่านสามารถมองเห็นการจราจรได้ชัดเจนทุก

ทิศทาง และเป็นบริเวณที่คนขับรถสามารถมองเห็นท่านได้เช่นกัน

 • “หยุด” ยืนบนทางเท้าโดยห่างจากขอบถนนหรือไหล่ทาง (กรณีที่ไม่มีทางเท้า)ประมาณ 1 ก้าว

 • “มอง” ไปให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อให้เห็นสภาพการจราจร 

 • “ฟัง” ให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อรับรู้สภาพการจราจร

 • “คิด” ถึงความปลอดภัยในการข้ามถนน ข้ามถนนเมื่อถนนว่าง หรือเมื่อยานพาหนะหยุดสนิท

 • “เดิน”  ข้ามถนนเป็นเส้นตรง คอยมองและฟังเสียงรถขณะเดินข้ามถนนด้วย

2. ท่านเป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่เด็กในการข้ามถนนหรือยัง โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการข้ามถนนอย่างถูกต้อง

ปลอดภัยทกุครัง้และใช้ทางข้ามทีก่�าหนด หรือทางข้ามทีม่เีคร่ืองอ�านวยความปลอดภยั เช่น ทางม้าลาย หรอื

สะพานลอยทุกครั้ง ถึงแม้จะต้องเดินไกลกว่าปกติหรือไม่ 

3. ท่านเคยสังเกตว่าเด็กมีทักษะในการเดินเท้ามากน้อยเพียงใดหรือไม่

4. เมื่อท่านเดินไปกับเด็ก ท่านเคยให้โอกาสเขาได้แสดงความรับผิดชอบมากข้ึนในการตัดสินใจเวลาที่จะข้าม

ถนนหรือไม่

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

1. ให้ผู้ปกครองตอบค�าถามในแบบทดสอบความรู้ แล้วตรวจค�าตอบได้จาก ใบกิจกรรมที่บ้าน 1 

2. อ่าน ใบกิจกรรมที่บ้าน 1 พร้อมกับเด็ก หารือกันว่าจะเลือกสัมภาษณ์ใครบ้าง

ประเด็นควำมปลอดภัย  

พฒันาการทางไหวพรบิ ความสามารถในการมองเชงิมติ ิการมองรอบทศิทางและการฟัง จะเกิดขึน้

อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงอายตุัง้แต่แรกเกดิจนถงึอาย ุ10 ถงึ 12 ปี ซ่ึงหมายความว่าเด็กอาจยงั

อยูใ่นระยะของการพฒันาความสามารถในการตดัสนิว่ามเีวลาเพยีงพอในการข้ามถนนให้ปลอดภยั

หรือไม่และอาจจะยังไม่สามารถบอกทิศทางของการจราจรจากเสียงที่ได้ยินได้อย่างแม่นย�า หรือ

ไม่สามารถรับรู้ว่ามียานพาหนะก�าลังวิ่งมาทางด้านข้าง ของตนได้อย่างเต็มที่
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แบบทดสอบควำมรู้ 

1. ท่านคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุ 3 อันดับแรกที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ และท�าให้เด็กเสียชีวิตมากที่สุดใน

ประเทศไทย

 ; จมน�้า

 ; ไฟไหม้

 ; การโดยสารยานพาหนะ

 ; การขี่รถจักรยาน

 ; ยาพิษ

 ; ส�าลัก / หายใจไม่ออก

 ; ตกจากที่สูง

 ; การเดินเท้า

2. ผู้ปกครองมักประเมินความสามารถในการใช้รถใช้ถนนของเด็กสูงเกินไป

 ; ผิด ; ถูก

3. ท่านคิดว่าเด็กมีความสามารถและทักษะเพียงพอที่จะข้ามถนนได้ด้วยตัวเองเมื่ออายุ ................ปี

4. ท่านคิดว่าเด็กเสียชีวิตจากการโดยสารยานพาหนะหรือจากการเดินเท้าสูงกว่ากัน

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

5. เด็กอายุระหว่าง 5-14 ปีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในแต่ละปี ประมาณร้อยละ 5 เกิดขึ้นกับเด็กที่เป็นผู้

เดินเท้า ข้อความนี้ถูกหรือผิด

 ; ผิด ; ถูก

กิจกรรม : ทบทวนการเป็นผู้เดินเท้าที่ปลอดภัย

เวลาที่ใช้ : 1 ชม. 30 นาที

วัสดุที่ใช้ : ใบกิจกรรมที่บ้าน 1 แผ่นรองเขียนและดินสอ

วันที่ส่งคืน : 
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ใบกิจกรรมที่บ้ำน 1  ควำมรับผิดชอบของผู้เดินเท้ำ

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. วันที่ส่ง ................................................

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนสัมภาษณ์เด็กอายุระหว่าง 5-8 ปี จ�านวน 1 คน และผู้ใหญ่ จ�านวน 1 คน โดยให้แต่ละคน

บอกขัน้ตอนการข้ามถนนเรยีงตามล�าดบัก่อนหลงั โดยเฉพาะอย่างยิง่สิง่ทีพ่วกเขาค�านึง่ถึงและปฏบัิตเิมือ่ข้ามถนน

ท�าเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับค�าตอบ (บางคนอาจบอกไม่ครบทุกขั้นตอน)

วัยรุ่นผู้ใหญ่เด็กขั้นตอน

1. เลือกข้ามถนนตรงบริเวณที่ปลอดภัย

2. หยุด ห่างจากขอบถนนประมาณ 1 ก้าว

3. มอง รอบๆ เพื่อสังเกตยานพาหนะที่ผ่านไปมาในบริเวณนั้น

4. ฟัง เสียงยานพาหนะที่ก�าลังวิ่งตรงเข้ามา

5. คิด ปลอดภัยพอที่จะข้ามถนนหรือยัง โดย

 • รอจนกว่ารถเลี้ยวผ่านไปแล้วหรือรถที่จอดอยู่ข้างทาง

เคลื่อนออกไป

 • กะระยะเวลาเพียงพอในการข้ามถนน

 • รอจนกว่ายานพาหนะบนถนนหยุดให้ข้าม

 • ปฏิบัติตามสัญญาณไฟคนข้าม

6. เดิน ข้ามถนนเป็นเส้นตรงเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว

7. ยังคงมองและฟังการจราจรรอบๆตัวขณะเดินข้ามถนน

เขียนข้อเสนอแนะหรือขั้นตอนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการข้างบนลงในตารางข้างล่างนี้

เด็กชื่อ ................................................................................................................ อายุ ...................................

ข้อเสนอแนะ/ ขั้นตอนอื่นๆ ................................................................................ อายุ ……………………….…….

วัยรุ่นชื่อ ............................................................................................................. อายุ ..................................

ข้อเสนอแนะ/ ขั้นตอนอื่นๆ ................................................................................ อายุ ……………………….…….

ผู้ใหญ่ชื่อ ............................................................................................................. อายุ ..................................

ข้อเสนอแนะ/ ขั้นตอนอื่นๆ ................................................................................ อายุ ……………………….……
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นักเรียนสรุปเนื้อหาส�าคัญที่ได้จากการส�ารวจ 

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

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

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

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

นักเรียนสรุปเนื้อหำส�ำคัญที่ได้รับจำกกำรส�ำรวจ

เฉลยค�าตอบแบบทดสอบความรู้ 

ข้อ 1. 1) การเดินเท้า   2) การโดยสารยานพาหนะ   3) การขี่รถจักรยาน

ข้อ 2. ถูก  

ข้อ 3. ประมาณ 12 ปี  

ข้อ 4. การเดินเท้า  

ข้อ 5.  ถูก
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บทที่ 2  “วินำทีแห่งชีวิต”

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

นักเรยีนสามารถพจิารณาและเข้าใจได้ว่าพฤตกิรรมทีเ่สีย่งอนัตราย มผีลกระทบต่อความปลอดภยัของตนเองและ

ผู้อื่นอย่างไร

จุดประสงค์น�ำทำง

1. อธิบายผลที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้

2. ระบุวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายได้

3. สามารถปฏิบัติตนตามความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เดินเท้า

กำรเตรียมกำรสอน

1. ท�าส�าเนา ใบงาน 2 : วินาทีแห่งชีวิต ส�าหรับนักเรียนแต่ละคู่

2. ท�าแผ่นใสของ  ใบงาน 2 เพื่อใช้อภิปรายในชั้นเรียนได้

สำระส�ำคัญของกำรสอน

1. อธิบายความหมายของค�าว่า “การคาดการณ์” ในความหมายที่เป็นการหาข้อสรุปจากหลักฐานที่มีอยู่และ

เมื่อมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ข้อสรุปนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้

2. สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (ดูจากภาพที่ถ่ายไว้จากบทเรียนก่อนหน้านี้ หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น 

วารสาร)

2.1  ถนนที่เปียก

 • มีผลต่อระยะทางในการหยุดยานพาหนะ และเป็นไปได้ท่ียานพาหนะจะล่ืนไถลไปเมื่อต้อง

ห้ามล้ออย่างกะทันหัน

2.2  ในฤดูหนาวจะมืดเร็วกว่าฤดูอื่น 

 • ท�าให้ความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆ ของผู้ขับขี่และผู้เดินเท้าลดลง

2.3  ผู้เดินเท้า

 • การสวมเสือ้ผ้าสมีดืจะท�าให้ผู้ขบัขีม่องเหน็ได้ไม่ชดัเจนเท่ากบัเมือ่สวมใส่เส้ือผ้าสีสว่างสดใส 

การเล่นลกูบอลบนทางเท้าซ่ึงลูกบอลอาจกลิง้ไปบนถนนและผู้เล่นวิง่ถลาออกไปเกบ็ลูกบอล 

มองเหน็เพ่ือนท่ีอยูฝ่ั่งตรงกนัข้ามท�าให้ข้ามถนนไปหาโดยมไิด้ระวงัตัวคาดคะเนระยะเวลาใน

การข้ามผิดพลาด

ประเด็นควำมปลอดภัย  

1. เด็กมักจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนได้ง่าย แรงกดดันท่ีเกิดข้ึนสามารถผลักดันให้เด็กมี

พฤติกรรมที่เสี่ยงต่ออันตราย

2. การให้เด็กได้พิจารณาพฤติกรรมเหล่านั้น เห็นผลที่อาจจะเกิดขึ้นและหาวิธีการหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายในขณะที่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนต่อไป เราสามารถช่วย

เด็กให้อยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย
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2.4  สถานที่ 

 • มียานพาหนะจอดอยู่ข้างทาง โดยเฉพาะรถตู้ซ่ึงอาจท�าให้ผู้ขับข่ีมองไม่เห็นผู้เดินเท้าเป็น

บริเวณที่มีเครื่องอ�านวยความปลอดภัยส�าหรับผู้เดินเท้าที่อยู่ไกลออกไปแต่ไม่มีคนใช้งาน

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

1. ถามนกัเรยีนว่าเคยเกีย่วข้องหรอืเหน็เกตกุารณ์ทีย่านพาหนะชนกนัหรือไม่ อภปิรายเกีย่วกบัเหตุการณ์ทีเ่กิด

ขึ้น โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ ผู้คน ยานพาหนะท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่เกิดขึ้น ให้นักเรียนใช้เหตุผล

พิจารณาถึงสาเหตุของการชน เขียนเป็นรายการบนกระดานด�า

2. จากรายการบนกระดานด�า พิจารณาเชื่อมโยงระหว่างการชนกับพฤติกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยถามว่า “จะ

เกิดอะไรขึ้น ถ้า ........... ? ” (รถยนต์วิ่งหาด้วยความเร็วที่ช้ากว่าเดิม คนเดินเท้ารอสัญญาณไฟคนข้ามให้

เปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนจึงข้ามถนน) เขียนรายการที่ปลอดภัยบนกระดานด�า

3. ฉายแผ่นใส ใบงาน 2  ให้นักเรียนดู แล้วอ่านข้อความของ “เมื่อเวลา 5 โมงเย็น” โดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม

4. แจกส�าเนาใบงานให้นกัเรยีนแต่ละคู่เพือ่น�าไปอภปิรายว่าเกิดอะไรขึน้ และคดิว่าอะไรเป็นเหตใุห้เกดิขึน้โดยดู

จากหลักฐานในภาพ นักเรียนอาจจะระบุได้มากกว่า 1 สาเหตุ ให้นักเรียนบันทึกข้อสรุปที่ได้ลงบนกระดาษ

อีกแผ่น

5. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ได้ และแก้ไขตามความจ�าเป็น หลัง

จากนั้นให้เลือกสถานการณ์ที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดมารายงานหน้าชั้น

6. ให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนผลงานกัน ช้ีหลักฐานสนับสนุนการคาดการณ์เก่ียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขียน

สาเหตุที่คาดว่าน่าจะท�าให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆ บนกระดานด�า

7. แบ่งกลุ่มตามเดิม ให้นักเรียนอภิปรายเดี่ยว สถานการณ์ที่คาดคะเนในประเด็นที่ว่า “จะเกิดอะไรขึ้นถ้า 

........................” กล่าวถึงพฤติกรรมที่อาจน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าของเหตุการณ์ “ เมื่อเวลา 5 โมงเย็น”  แล้ว

ให้นักเรียนเขียนข้อความในย่อหน้านี้ใหม่ตามพฤติกรรมที่เสนอบนกระดานด�า

8. ให้แต่ละกลุ่มเสนอข้อความที่ปรับปรุงใหม่ต่อชั้นเรียน “เมื่อเวลา 5 โมงเย็น” และเขียนรายการพฤติกรรมที่

ปลอดภัยบนกระดานด�า

9. ให้นักเรียนเปรียบเทียบรายการสาเหตุของการที่ยานพาหนะชนกันที่ได้คาดการณ์ไว้ในข้อ 1 กับรายการใน

ข้อ 6 

10. ใช้สถานการณ์ที่นักเรียนกลุ่มต่างๆ ได้คาดการณ์เป็นประเด็นการอภิปรายเก่ียวกับผลที่เกิดจากพฤติกรรม

เสี่ยงอันตรายเหล่านั้น ในแง่ของความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

11. อภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบของผู้เดินเท้าโดยใช้สถานการณ์ “เมื่อเวลา 5 โมงเย็น 

......................” ที่มีการปรับปรุงแล้ว
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ใบงำน 2 วินำทีแห่งชีวิต 

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

เลขที่ .............................................  ชั้น ............................................. วันที่ส่ง ................................................

ค�ำชี้แจง   ให้นักเรียนอ่านข้อความข้างล่าง พร้อมพิจารณาภาพที่เห็น แล้วปฏิบัติกิจกรรมตามค�าสั่ง

เมื่อเวลำ 5 โมงเย็น มีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นดังภำพ

มีรถคันหนึ่งจอดขวางถนนอยู่ โดยมีกล่องปฐมพยาบาลฉุกเฉินวางอยู่ใกล้กับรถ บุคคลผู้หนึ่งก�าลังได้รับการ

ปฐมพยาบาลจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย  อีกคนหนึ่งนอนเหยียดยาวบนถนน ร่างกายบางส่วนมีผ้าคลุมไว้ อีก

คนหนึง่ก�าลงันัง่พงิขอบทางเท้าด้วยใบหน้าซดีเซยีว แต่ดเูหมอืนจะไม่ได้เป็นอะไรมากนกั มลีกูบาสเกตบอลตกอยู่

ใกล้ๆ โดยมีเศษกระจกแตกกระจายเกลื่อนถนนและฝนก็เริ่มตกลงมาอีกครั้ง
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ภำคผนวก

ใบควำมรู้ 1 หยุด  มอง  ฟัง  คิด  เดิน
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ใบควำมรู้ 2 บริเวณที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้เดินเท้ำ
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ใบควำมรู้ 3 กำรข้ำมในสถำนกำณ์ยำกล�ำบำก

กรณีไฟสัญญำณจรำจรไม่ท�ำงำน

 • เดนิไปข้ามถนนยงัจุดถดัไป

ที่มีสัญญาณไฟจราจร

 • ควรขอความช่วงเหลือจาก

ผู้ใหญ่

กรณีมหีวัมมุหรอืทำงแยกมำกมำย

 • ควรข้ามถนนตรงบริเวณ

ทางแยกที่ มี สัญญาณไฟ

จราจร

 • พยายามเลือกเส้นทางที่

ปลอดภัย

 • ใช้ขัน้ตอน หยดุ มอง ฟัง คดิ

กรณีไม่มีทำงเท้ำ

 • เดินในทิศทางที่สวนกับ

ยานพาหนะ

 • มองไปทีผู่ข้บัขีย่านพาหนะ

 • เดินชิดขอบด้านขวามือให้

มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

 • สวมเสื้อผ้าท่ีมีสีสดใสหรือ

สีอ่อน

 • พยายามเดินให้ห่างจาก

ถนนในระยะที่ปลอดภัย

กรณีถนนมีรถโดยสำรหรือรถยนต์

จอดอยู่มำก

 • พยายามหาจุดข้ามถนนที่

ปลอดภัย

 • รอจนยานพาหนะเคลื่อน

ผ่านไปจนหมด

 • พยายามสบตาผู้ขับขี่และ

มองดูสภาพการจราจร

 • ใช้ขัน้ตอน หยดุ มอง ฟัง คดิ

กรณีเป็นบริเวณคอสะพำน เนิน 

แอ่ง ทำงโค้ง หรือหักศอก

 • พยายามอยู ่ห่างจากเนิน

หรือแอ่งถ้าเป็นไปได้

 • ต้องแน่ใจว่าผู้อื่นสามารถ

มอง เห็นท ่ าน ได ้ อย ่ า ง

ชัดเจน

 • ออกห่างจากทางโค้งหรือ

ทางหักศอกเพื่อจะได้มอง

เห็นได้รอบทิศทาง

 • ยืนในจุดที่ผู ้ขับขี่สามารถ

มอง เห็นท ่ าน ได ้ อย ่ า ง

ชัดเจน

 • ใช้ขัน้ตอน หยดุ มอง ฟัง คดิ

กรณีถนนมีกำรจรำจรคับคั่ง

 • ใช้ทางข้ามท่ีมีสัญญาณไฟ

จราจร

 • รอจนกระท่ังยานพาหนะ

เคลื่อนตัวไปหมดแล้ว

 • เลือกเดินเส้นทางที่มีการ

จราจรเบาบาง

 • ใช ้ เครื่ อ งอ� านวยความ

ปลอดภยัของผูเ้ดนิเท้า เช่น 

ทางม้าลาย หรือสะพาน

ลอย

 • ใช้ขัน้ตอน หยดุ มอง ฟัง คดิ

กรณีทำงข้ำมส�ำหรับทำงรถไฟ

 • ฟ ัง เสียงระฆั งและมอง

สัญญาณไฟกระพริบ 

 • ใช้ขัน้ตอน หยดุ มอง ฟัง คดิ 

ทุกครั้ง และข้ามถนนตรง

ข้ามที่มีป้ายแสดงไว้

 • ห ้ามข ้ามถนนตรงด ้าน

ท้ายของขบวนรถไฟที่เพิ่ง

เคลื่อนตัวออกไป

กรณทีำงข้ำมไม่มสีญัญำณควบคมุ

 • พยายามสบตาผู้ขับขี่

 • ต้องแน่ใจว่ายานพาหนะ

ทั้งหมดหยุดแล้ว

 • ยั ง ค งมอง ดู สภาพการ

จราจรในขณะที่ข้ามถนน

 • ใช้ขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิ

กรณีถนนมี 4 ช่องทำงจรำจร

 • ปฏิบัติเหมือนกับเป็นการ

ข้ามถนน 2 ครั้ง

 • ใช ้ เครื่ อ งอ� านวยความ

ปลอดภัยของผู้เดินเท้า

 • ใช้ขัน้ตอน หยดุ มอง ฟัง คดิ 

ในการข้ามถนนแต่ละครั้ง 


