“คู่มือ”
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Walk Rally เดินเท้าปลอดภัย
อายุผู้เรียน 9-12 ปี
จานวนผู้เรียน กลุ่มเล็ก 30 คน / กลุ่มใหญ่ 60 คน
จานวนผู้ดาเนินการ/วิทยากร 6 คน (ฐานละ 2 คน)
เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง
จุดประสงค์การเรียนรู้ เด็กได้เรียนรู้ทักษะการเดินเท้าและการข้ามถนนที่ปลอดภัย ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ยากลาบาก
ความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เดินเท้า
 เดินบนทางเท้าทุกครั้ง หากไม่มีทางเท้าให้เดินห่างจากถนนให้มากทีส่ ุด เดินสวนทางกับรถและสบตากับคนขับได้
 กรณีเดินในที่มืดหรือแสงสว่างน้อย เราต้องทาให้คนขับเห็นตัวเราขณะเดินในที่มืด ให้สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนหรือสีสว่าง เช่น สีขาว สี
เหลือง ฯลฯ มีอุปกรณ์สะท้อนแสง เช่น ไฟฉาย สายรัดข้อมือสะท้อนแสง
 กรณีมีแหล่งน้า ควรเดินห่างจากแหล่งน้า หรือเดินตรงกลางหากมีนาประกบทั
้
้งสองด้าน
2. ข้ามถนน
 เลือกสถานที่ข้ามถนนที่ปลอดภัย ได้แก่ ข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลาย, สะพานลอย, ดูสญ
ั ญาณไฟ, มอง ขวา-ซ้าย-ขวา, ไม่ข้ามถนน
ตามลาพังควรให้ผู้ใหญ่พาข้าม
 วิธีข้ามถนนตรงหัวมุมหรือทางแยก ได้แก่ ควรข้ามถนนตรงบริเวณทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร, หยุดและดูให้แน่ใจทั้งสองข้าง
ถนนก่อนจะข้าม
 วิธขี ้ามถนนที่มีมากกว่า 2 ช่องทางจราจร ได้แก่ ใช้เครื่องอานวยความปลอดภัย (เช่น ทางม้าลาย, สะพานลอย), ปฏิบัตเิ หมือนกับ
เป็นการข้ามถนน 2 ครั้ง คือ ข้ามทีละครึ่งถนน ข้ามครึ่งแรกแล้วไปหยุดตรงเกาะกลางถนน ก่อนที่จะข้ามครึ่งหลังต่อไป
 ข้ามถนนโดยใช้ 5 ขั้นตอน
-

หยุด : ยืนบนทางเท้าหรือไหล่ทาง ให้ห่างจากขอบถนน

-

มอง : มองให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อรับรู้สภาพการจราจร

-

ฟัง : ฟังให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อรับรู้สภาพการจราจร

-

คิด : คิดถึงความปลอดภัยที่จะข้ามถนน และข้ามถนนเมื่อถนนว่าง หรือเมื่อการจราจรหยุดสนิท

-

เดิน : เดินข้ามเป็นเส้นตรง ไม่วิ่งข้าม คอยมองและฟังเสียงขณะข้ามถนน

หมายเหตุ ไม่ควรปล่อยเด็กอายุตา่ กว่า 10 ปี ข้ามถนนตามล่าพัง เพราะเด็กจะไม่สามารถค่านวณระยะปลอดภัยและความเร็วรถในการข้าม
ถนนได้ดีจนกว่าจะอายุ 10 ปีขึ้นไป
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ประเมินผลผู้เรียน ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อน-หลังบทเรียน (Pre-post tests) โดยกากบาทคาตอบทีค่ ิดว่าถูกต้อลงในแบบทดสอบ (แบบทดสอบ
อยู่ในภาคผนวก)
เครื่องมือ
 อุปกรณ์ 3 ฐาน
 แบบทดสอบก่อน-หลังบทเรียน (Pre-Post tests)
ขั้นตอน
ก่อนเริ่มกิจกรรม
5 นาที
20 นาที
20 นาที
5 นาที
90 นาที

15 นาที
20 นาที

5 นาที

ลงทะเบียน แจกป้ายชื่อ 3 สีเพื่อแบ่งเด็กเป็น 3 กลุ่มเท่า ๆ กัน
พิธีกรชี้แจงกิจกรรม แนะนาวิทยากร/พี่เลี้ยง
สันทนาการ รอบที่ 1 (เพื่อเตรียมความพร้อมเด็ก)
เด็กทาแบบทดสอบความรู้ (ก่อนบทเรียน) / พักทานอาหารว่าง (ถ้ามี)
แบ่งเด็กเป็น 3 กลุ่ม (3สี) แนะนาพี่เลี้ยงกลุ่ม แนะนาฐาน และชี้แจงกติกาเข้าฐาน
ผจญภัย 3 ฐาน (ฐานละ 30 นาที) แต่ละกลุ่มเวียนให้ครบ 3 ฐาน และมีผู้ให้สัญญาณเปลี่ยนฐาน
1. ฐาน “เดินเท้า”
2. ฐาน “ข้ามถนน”
3. ฐาน “ป้ายจราจร”
สันทนาการ รอบที่ 2 (ถ้ามี)
(1) สรุปความรู้ที่ได้จากฐานโดยวิทยากรประจาฐาน
(2) เด็กทาแบบทดสอบความรู้ (หลังบทเรียน)
(3) มอบรางวัล (ถ้ามี)
ปิดกิจกรรม
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วิธกี าร 3 ฐาน
ฐาน 1 : เดินเท้า
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการเดินเท้าอย่างถูกต้อง
อุปกรณ์/สื่อการสอน (สามารถประยุกต์อุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสม, ดาวน์โหลดสื่อการสอนได้ที่ www.safekidsthailand.com)
1. แผนที่ตัวกวน..ชวนเดินปลอดภัย 1 ผืนใหญ่ (แผ่นไวนิล) ขนาดประมาณ 3*4 เมตร
(Note: “แผนที่ตัวกวน..ชวนเดินปลอดภัย” สามารถใช้สอนได้ทั้งเรื่องเดินเท้าและข้ามถนน แต่ในกิจกรรม Walk Rally นี้ จะใช้แผนที่ตัว
กวนฯ สอนเฉพาะเรื่องเดินเท้า ส่วนเรื่องข้ามถนนจะถูกสอนในฐานที่ 2 ด้วยเกมอื่น)

2. ลูกเต๋า 2 ลูกใหญ่

3. ทางเท้า 1 ผืน (แผ่นไวนิล) ขนาดประมาณ 2*3 เมตร

4. แผ่นพลิก Walk Smart (เฉพาะเรื่องเดินเท้า)

5. โทรโข่ง 1 ตัว หรือไมโครโฟน
6. นกหวีด 1 ตัว
7. รางวัล (สาหรับทีมชนะ)
ผู้ดำเนินกำร/วิทยำกร
1. ผู้ดาเนินรายการและให้ความรู้ (1 คน)
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2. ดูแลการทอยลูกเต๋า, ควบคุมเกม ( 1 คน)
ระยะเวลำ 30 นาที
วิธีการ
1. ผู้ดาเนินรายการ แนะนาฐานและกติกา
2. แบ่งเด็กเป็น 2 ทีม ขอตัวแทนทีมละ 1 คนเพื่อเป็นหมากเดิน จากนัน้ หมากเดินเป่ายิ้งฉุบ ทีมผูเ้ ป่าชนะจะได้ทอยลูกเต๋าก่อน
3. แต่ละทีมผลัดกันทอยลูกเต๋า ทีมใดตกช่องคาสั่งใดให้อ่านดัง ๆ และปฏิบัติตามคาสั่งในช่องนั้น เช่น เดินหน้า 3 ช่อง (คาสั่งบวก) หรือถอย
หลัง 4 ช่อง (คาสั่งลบ) ในกรณีตกช่องคาสั่งลบ จะโดนรางวัลพิเศษทั้งทีม (**หลีกเลี่ยงใช้คาว่าโดนทาโทษ) เช่น เดินท่าเป็ดรอบแผนที่ แล้ว
พูดว่า “ต่อไปนี้หนูจะไม่เล่นกันบนทางเท้าแล้วค่ะ/ครับ ” จากนั้นผู้ดาเนินรายการก็ให้ความรู้ ก่อนเริ่มทอยลูกเต๋าครั้งใหม่ เช่น ถ้าตกในช่อง
เล่นกันบนทางเท้า ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกรถชนเพราะอาจเผลอผลักกันตกไปที่ถนนที่ร ถวิ่งถูกรถชนได้ ผู้ดาเนินรายการก็เสริม
ความรู้ว่า เด็ก ๆ ไม่ควรเล่นกันขณะเดินบนทางเท้า เพราะอาจเผลอผลักกันตกไปที่ถนนถูกรถชนบาดเจ็บได้ ฯลฯ

ช่องคาสั่ง
(รางวัลพิเศษ ผู้จดั กิจกรรมสามารถคิดท่าทางขึ้นเองได้)
(เครื่องหมาย * หมายถึง ที่เกี่ยวกับเรื่องเดินเท้าโดยตรง)
ช่องคาสั่ง-พฤติกรรมปลอดภัย ช่องคาสั่ง-พฤติกรรมเสี่ยง
ช่องที่ 5 “เดินข้ามทางม้าลาย
เป็นเด็กดี เดินหน้า 3 ช่อง”

รางวัลพิเศษ
-

เสริมความรู้
-ข้ามถนนตรงทางม้าลาย และ
มอง ขวา-ซ้าย-ขวา ทุกครั้งก่อน
จะข้าม
*ช่องที่ 9 “เดินไม่ระวัง ตก
กระโดดตบใต้ขา 5 ครั้ง แล้วพูด -เดินด้วยความระมัดระวัง
ท่อ หยุดเล่น 1 ครั้ง”
ว่า “ต่อไปนี้ จะเดินระวังไม่ตก -หากเจอท่อเปิดทิ้งไว้ ควรเดิน
ท่อ”
ห่าง ๆ และแจ้งผู้ใหญ่หรือ
หน่วยงานรับผิดชอบให้มา
จัดการ
*ช่องที่ 12 “เจอหมาแล้ว
เดินทาท่า “แมลงสาบ” รอบ
-ไม่ควรแกล้งหมาเพราะหมา
แกล้งเดินเตะ โดนหมากัด วิ่ง แผนที่ แล้วพูดว่า “ต่อไปนี้ จะ อาจวิ่งไล่กัดเรา ไม่ทันระวังวิ่ง
หนีกลับไป 2 ช่อง”
ไม่แกล้งหมา”
ไปบนถนนถูกรถชนได้
*ช่องที่ 15 “ฝนตกน้าขัง ลื่นหก
-หากฝนตก ทางเดินมีนาขั
้ ง
ล้ม อ่ะ! เห็นใจ เดินไปข้างหน้า
อาจลื่นได้ ต้องเดินด้วยความ
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3 ช่อง”

ระมัดระวัง
*ช่องที่ 18 “วิ่งเล่นกันบนทาง เดินทาท่า “เป็ด” รอบแผนที่
-ไม่ควรวิ่งเล่น หรือแกล้งผลัก
เท้า ต้องถอยหลัง 4 ช่อง”
แล้วพูดว่า “ต่อไปนี้ จะไม่วิ่งเล่น กันขณะเดินบนทางเท้า
บนทางเท้า”
(ฟุตบาท) เพราะอาจล้มหรือ
กระเด็นไปบนถนน ถูกรถชนได้
ช่องที่ 19 “ข้ามถนนไม่มอง กระโดดตบ 5 ครั้ง แล้วพูดว่า
-ก่อนข้ามถนน ต้องมอง ขวาขวา-ซ้าย-ขวา ถอยหลัง
“ต่อไปนี้ จะข้ามถนนมองขวา- ซ้าย-ขวา ทุกครั้ง
กลับไป 3 ช่อง”
ซ้าย-ขวา”
-ไม่ควรวิ่งข้ามถนนไปเลยโดยไม่
มองรถให้แน่ใจ
ช่องที่ 21 “ผู้ใหญ่จูงมือข้าม
-หากไม่สามารถข้ามถนนเองได้
ถนน ได้ทอยลูกเต๋าอีก 1 ครั้ง”
ต้องขอความช่วยเหลือจาก
ผู้ใหญ่หรือตารวจจราจรที่อยู่
แถวนั้น ให้ช่วยพาข้ามอย่าง
ปลอดภัย
ช่องที่ 24 “มีสะพานลอยไม่ หมุนเอว 5 รอบ แล้วพูดว่า
-หากมีสะพานลอย ควรข้าม
ยอมข้าม หยุดเล่น 1 ครั้ง”
“ต่อไปนี้ จะข้ามสะพานลอย” ถนนโดยใช้สะพานลอย จะ
ปลอดภัยกว่า เพราะรถไม่
สามารถขับชนเราได้บน
สะพานลอย
ช่องที่ 26 “ของตกกลางถนน เต้นท่า “ดึงดาว” 5 ครั้ง แล้ว -หากของตกขณะข้ามถนน ห้าม
แล้วก้มเก็บ ถอยหลังไป 3
พูดว่า “ต่อไปนี้ จะไม่เก็บของ ก้มเก็บทันที ควรข้ามถนนให้
ช่อง”
กลางถนน”
เสร็จก่อน แล้วขอความ
ช่วยเหลือผู้ใหญ่แถวนั้นให้ช่วย
เก็บให้
-ควรเก็บของให้เรียบร้อยก่อน
ข้ามถนน ไม่ถือพะรุงพะรัง
ช่องที่ 29 “หยุดมองรถก่อนข้าม
-ก่อนข้ามถนน ต้องมอง ขวาถนน อ่ะ! ใจดี เดินหน้า 4 ช่อง”
ซ้าย-ขวา ทุกครั้ง
-ไม่ควรวิ่งข้ามถนนไปเลยโดยไม่
มองรถให้แน่ใจ
ช่องที่ 30 “เจออาสาใจดีพาเด็ก
-หากไม่สามารถข้ามถนนเองได้
เดิน ไปข้างหน้า 3 ช่อง”
ต้องขอความช่วยเหลือจาก
ผู้ใหญ่หรือตารวจจราจรที่อยู่
แถวนั้น ให้ช่วยพาข้ามอย่าง
ปลอดภัย
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-

ช่องที่ 31 “ไม่ข้ามทางม้าลาย เดินทาท่า “ลิง” รอบแผนที่
รถชนกระเด็นถอยหลัง
แล้วพูดว่า “ต่อไปนี้ จะข้ามทาง
กลับไป 4 ช่อง”
ม้าลาย”
ช่องที่ 35 “ข้ามสะพานลอยเป็น
ประจา เดินหน้า 5 ช่อง”

-

*ช่องที่ 36 “ไม่เดินบน
ฟุตบาทหรือไหล่ทาง ถอย
หลังไป 2 ช่อง”

เดินทาท่า “ม้าวิ่ง” รอบแผนที่
แล้วพูดว่า “ต่อไปนี้ จะเดินบน
ฟุตบาท”

-

*ช่องที่ 37 “พืน้ ขรุขระทาให้
หกล้ม หยุดเล่น 1 ครั้ง”

สก๊อตจัมพ์ 5 ครั้ง แล้วพูดว่า
“ต่อไปนี้ จะเดินระมัดระวัง”

-ข้ามถนนตรงทางม้าลาย และ
มอง ขวา-ซ้าย-ขวา ทุกครั้งก่อน
จะข้าม
-หากมีสะพานลอย ควรข้าม
ถนนโดยใช้สะพานลอย จะ
ปลอดภัยกว่า เพราะรถไม่
สามารถขับชนเราได้บน
สะพานลอย
-เดินบนฟุตบาท (ทางเท้า) ทุก
ครั้ง
-หากไม่มีฟุตบาท มีเพียงไหล่
ทางหรือทางแคบๆ ต้องเดินให้
ห่างจากรถมากที่สดุ เดินสวน
ทางกับรถทีส่ ามารถสบตากับ
คนขับได้
-หากบนฟุตบาทขรุขระ หรือมี
ของตั้งวางเกะกะทางเดิน ต้อง
เดินอย่างระมัดระวัง
-จริง ๆ แล้วบนฟุตบาทไม่ควรมี
ของวางตั้งเกะกะ ไม่ควรมีรถ
มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปขับ

4. ทีมใดถึงเส้นชัยก่อนเป็นฝ่ายชนะ แต่หากใกล้หมดเวลา ทั้ง2ทีมยังเดินไปได้ไม่ไกล ให้แต่ละทีมทอยลูกเต๋าพร้อมกัน 2 ลูกจะได้แต้มเยอะขึ้น
หรือเอาทีมที่เดินนาหน้ามากทีส่ ุดเป็นผู้ชนะ
5. (ก่อนมอบรางวัล) วิทยากรเน้นย้าความรู้ “การเดินเท้าปลอดภัย”
 “เดินบนทางเท้าทุกครั้ง” (ใช้สื่อ “แผ่นไวนิลทางเท้า” ประกอบการสอนได้)
มีไหล่ทาง หรือทางแคบ ๆ

มีทางเท้า (ฟุตบาท)
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 หากไม่มีทางเท้า มีเพียงไหล่ทางหรือทางแคบ ๆ ต้องเดินให้ห่างจากรถมากที่สดุ เดินสวนทางกับรถที่จะสามารถสบตากับคนขับได้
(ใช้แผ่นพลิก Walk Smart ประกอบการสอนได้)

 การเดินในที่ ๆ มีแสงสว่างน้อย ควรสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อน สีสว่าง เช่น สีขาว สีเหลืองหรือผ้าสะท้อนแสง ติดวัสดุสะท้อนแสงบน
กระเป๋านักเรียน ไฟฉาย สายรัดข้อมือสะท้อนแสง หากฝนตกให้ใส่เสื้อกันฝนสีสว่าง ๆ

 การเดินในเส้นทางใกล้แหล่งน้า พยายามเดินห่างจากแหล่งน้าให้มากที่สุด เดินตรงกลางของทางเดิน ในกรณีมีแหล่งน้าทั้ง 2 ข้าง
ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะเดิน เพราะอาจทาให้ตกน้าได้

6. มอบรางวัลทีมชนะ
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ฐาน 2 : ข้ามถนน
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการข้ามถนนอย่างถูกต้อง
อุปกรณ์/สื่อการสอน (สามารถประยุกต์อุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสม, ดาวน์โหลดสื่อการสอนได้ที่ www.safekidsthailand.com)
1. แผ่นไวนิลข้ามถนน-A (แบบมีทางม้าลาย) 1 ผืนใหญ่ (ประมาณ 2*3 เมตร)

2. แผ่นไวนิลข้ามถนน-B (แบบมีเกาะกลางถนน) 1 ผืนใหญ่ (ประมาณ 2*3 เมตร)

3. แผ่นไวนิลข้ามถนน-C (แบบหัวมุม/ทางแยก) 1 ผืนใหญ่ (ประมาณ 2*3 เมตร)

4. ป้ายสัญญาณไฟจราจร (สาหรับรถ) 2 อัน

5. ป้ายสัญญาณไฟจราจร (สาหรับคนข้ามถนน) 2 อัน

6. โทรโข่ง 1 ตัว หรือไมโครโฟน
7. นกหวีด 1 ตัว
8. รางวัลทีมชนะ
9. ลูกโป่งใส่คาถามความรู้ 5 ลูก คาถามกวน ๆ 5 ลูก / หนังยางรัดลูกโป่ง
10. เพลงจังหวะสนุก ๆ, ลาโพงขยายเสียงเพลง
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ผู้ดำเนินกำร/วิทยำกร
1. ผู้ดาเนินรายการและให้ความรู้ (1 คน)
2. ควบคุมเกม (1 คน)
ระยะเวลำ 30 นาที
วิธีการ
1. ให้เด็กเรียนรู้วิธีข้ามถนนแบบมีทางม้าลาย โดยใช้แผ่นข้ามถนน-A (สามารถใช้เกมเข้ามาช่วยทาให้การเรียนรู้สนุกขึ้นได้)
 มอง “ขวา-ซ้าย-ขวา” ก่อนจะข้ามทุกครั้ง
 ใช้คาถาข้ามถนน 5 ขั้นตอน “หยุด มอง ฟัง คิด เดิน”
-

หยุด หมายถึง ยืนบนทางเท้าหรือไหล่ทาง ให้ห่างจากขอบถนน

-

มอง หมายถึง มองให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อรับรู้สภาพการจราจร

-

ฟัง หมายถึง ฟังให้ทั่วทุกทิศทาง เพื่อรับรู้สภาพการจราจร

-

คิด หมายถึง คิดถึงความปลอดภัยที่จะข้ามถนน และข้ามถนนเมื่อถนนว่าง หรือเมื่อการจราจรหยุดสนิท

-

เดิน หมายถึง เดินข้ามเป็นเส้นตรง คอยมองและฟังเสียงขณะข้ามถนน

 สอนคาถาข้ามถนน 5 ขั้นตอน เป็นเพลงและท่าทาง (ดาวน์โหลดไฟล์เพลงได้ที่ www.safekidsthailand.com)

2. ให้เด็กเรียนรู้วิธีข้ามถนนแบบมีเกาะกลางถนน (ถนนที่มีมากกว่า 2 ช่องทางจราจร) โดยใช้แผ่นข้ามถนน-B (สามารถใช้เกมเข้ามาช่วยทาให้
การเรียนรู้สนุกขึ้นได้)
 ใช้เครื่องอานวยความปลอดภัยของผู้เดินเท้า เช่น ทางม้าลาย, สะพานลอย
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 ปฏิบัติเหมือนกับเป็นการข้ามถนน 2 ครั้ง (ข้ามทีละครึ่งถนน) ข้ามครึ่งแรกแล้วไปหยุดตรงเกาะกลางถนน ก่อนที่จะข้ามครึ่งหลัง
ต่อไป
 ใช้ขั้นตอน “หยุด มอง ฟัง คิด เดิน” ในการข้ามถนนแต่ละครั้ง
3. ให้เด็กเรียนรู้วิธีข้ามถนนแบบข้ามถนนตรงหัวมุมหรือทางแยก โดยใช้แผ่นข้ามถนน-C (สามารถใช้เกมเข้ามาช่วยทาให้การเรียนรู้สนุกขึ้น
ได้)
 พยายามเลือกเส้นทางที่ปลอดภัย
 ควรข้ามถนนตรงบริเวณทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร
 หยุดและดูให้แน่ใจทั้งสองข้างถนนก่อนจะข้าม
 ใช้ขั้นตอน “หยุด มอง ฟัง คิด เดิน”

ตัวอย่างเกม : ข้ามถนนแบบข้ามถนนตรงหัวมุมหรือทางแยก โดยใช้แผ่นข้ามถนน-C
o แบ่งเด็กเป็น 2 ทีม โดยทีม 1 สมมุติตัวเองเป็นคนข้ามถนน ทีม 2 สมมุติตัวเองเป็นรถยนต์
o วิท ยากร 2 คนถือ ป้ายสั ญ ลั กษณ์ คนข้ ามถนนและสัญ ญาณไฟจราจรตรงจุด 4 แยก จากนั้ น ให้เสี ยงสัญ ญาณนกหวีดเปลี่ย น
สัญลักษณ์คนข้ามถนนกับสัญญาณไฟจราจรสลับไปมา เพื่อให้ทีมคนข้ามถนนได้ฝึกการข้ามถนนที่ปลอดภัย และทีมรถยนต์ได้ฝึก
การหยุดรถเมื่อเห็นคนก่าลังข้ามถนน
o แจกลูกโป่ งให้ เด็ กคนละ1 ใบ ซึ่งลูกโป่ งก็ จะมีทั้งแบบมีกระดาษค่าถามซ่ อนอยู่ข้ างในและไม่ มี จากนั้นเป่ าลูก โป่งให้ได้ขนาด
พอเหมาะและรัดยาง สวมลูกโป่งไว้ที่ข้อขา เปิดเพลงสนุก ๆ ให้เด็กได้เหยียบลูกโป่งของเพื่อนให้แตก ขณะเหยียบลูกโป่งให้สังเกต
กระดาษค่าถามที่อยู่ในลูกโป่งด้วยเพื่อตอบค่าถามชิงรางวัลต่อไป
o ช่วงท้ายรายการ วิทยากรชี้แนะในจุดที่ผู้เข้าฐานยังปฏิบัตไิ ม่ถูกต้องและสรุปอธิบายความรู้และวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัย
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4. ช่วงท้าย เน้นย้าความรู้เกี่ยวกับ “การข้ามถนน” (สามารถใช้แผ่นพลิก Walk Smart ประกอบการสอนได้)
 การเลือกสถานที่ข้ามถนนที่ปลอดภัย ได้แก่ ทางม้าลาย สะพานลอย ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟคนข้าม จุดที่มีตารวจจราจรหรืออาสาสมัคร
ดูแลความปลอดภัย

 การข้ามถนนโดยใช้คาถา 5 ขั้นตอน “หยุด มอง ฟัง คิด เดิน”

 การข้ามถนนตรงหัวมุมหรือทางแยก ควรข้ามถนนตรงบริเวณทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร พยายามเลือกเส้นทางที่ปลอดภัย หยุดและดู
ให้แน่ใจทั้งสองข้างถนนก่อนจะข้าม ใช้ขั้นตอน “หยุด มอง ฟัง คิด เดิน”

 การข้ามถนนที่มีมากกว่า 2 ช่องทางจราจร ใช้เครื่องอานวยความปลอดภัย เช่น ทางม้าลาย สะพานลอย ปฏิบัติเหมือนกับเป็นการข้าม
ถนน 2 ครั้ง (ข้ามทีละครึ่งถนน) ข้ามครึ่งแรกแล้วไปหยุดตรงเกาะกลางถนน ก่อนที่จะข้ามครึ่งหลังต่อไป ใช้ขั้นตอน “หยุด มอง ฟัง คิด
เดิน” ในการข้ามถนนแต่ละครั้ง
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ฐาน 3 : ป้ายจราจร
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจสัญลักษณ์จราจรที่เกีย่ วข้องกับคนเดินเท้าและคนขับรถอย่างถูกต้อง
อุปกรณ์/สื่อการสอน (สามารถประยุกต์อุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสม, ดาวน์โหลดสื่อการสอนได้ที่ www.safekidsthailand.com)
1. ป้ายเครื่องหมายจราจร 10 แผ่น (มีเฉลยด้านหลังป้าย) **สามารถเพิ่ม/ลดป้ายได้ตามเห็นสมควร**

2. ชิปสะสมแต้ม หรือสติ๊กเกอร์ตดิ หน้าอก
3. แลคซีน
4. โทรโข่ง 1 ตัว หรือไมโครโฟน
5. นกหวีด 1 ตัว
6. รางวัล (สาหรับทีมชนะ)
ผู้ดำเนินกำร/วิทยำกร
1. ผู้ดาเนินรายการและให้ความรู้ (1 คน)
2. ผูค้ วบคุมเกม (1 คน)
ระยะเวลำ 30 นาที
วิธีการ
1. ตีเส้น (ใช้แลคซีน) แบ่งพื้นที่เป็น 2 ช่อง คือ ช่อง ก. และ ข. (2 X 4 เมตร) ช่องห่างกันประมาณ 1 เมตร
ก.

ข.

2. ให้เด็กสุ่มเลือกคาถามจากป้าย (ด้านหลังป้ายจะมีเลขข้อคาถามเกี่ยวกับความหมายสัญลักษณ์จราจรแปะติดอยู่)
3. วิทยากรอ่านคาถามและคาตอบ 2 ตัวเลือก (ก. และ ข.) เด็กเลือกคาตอบข้อใดก็พาตัวเองไปอยู่ในช่องนั้น (ช่องที่ตีเส้นไว้) จากนั้นวิทยากร
เฉลยและให้ความรู้เพิ่มเติม
4. เด็กที่ตอบถูกจะได้ “ชิป” หรือ “สติกเกอร์แปะหน้าอก” สะสมข้อละ 1 อัน หลังจบเกมใครได้ชปิ หรือสติ๊กเกอร์มากทีส่ ุดได้รับรางวัล
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ป้ายและความหมาย
(ใช้คาถามที่ต้องตอบเป็นตัวเลขหรือคาถามกวน ๆ เพื่อความสนุกตอนเลือกตอบ แต่ตอนให้ความรู้วิทยากรต้องเชื่อมโยงความหมายของ
ป้าย ที่มีผลต่อคนเดินเท้าและคนขับรถ)
ข้อ
1

2

3

4

ป้าย

ความหมาย

คาถาม/ตัวเลือก/เฉลย
“ห้ามเข้า”
คาถาม ป้ายนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร?
ความหมาย - ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ ตัวเลือก ก.ห้ามเข้า ข.ห้ามจอด
ติดตั้งป้าย
เฉลย ก.ห้ามเข้า
"ระวังคนข้ามถนน" หรือ “โรงเรียนระวังเด็ก” คาถาม ป้ายนี้ จะต้องติดตั้งก่อนถึงบริเวณ
ความหมาย - ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ที่จะมีคนข้าม ไม่น้อยกว่ากี่เมตร?
ให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจจะ ตัวเลือก ก. 130 เมตร ข. 125 เมตร
เกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้ามีเด็กนักเรียนกาลังเดิน เฉลย ข. 125 เมตร
ข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้
โดย ปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาทีโ่ รงเรียนกาลังสอน ให้
งดใช้เสียงสัญญาณและห้ามทาให้เกิดเสียงรบกวน
ด้วยประการใด ๆ ติดตั้งก่อนถึงบริเวณทางคนข้าม
หรือที่จะมีคนข้ามไม่น้อยกว่า 125 เมตร
“เขตชุมชนลดความเร็ว”
คาถาม ขับรถเร็วเกินกาหนด ฝ่าฝืน
ความหมาย –ทางข้างหน้าเป็นเขตชุมชน ให้ผู้ขับขี่ เครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง มี
ลดความเร็วของรถและขับผ่านไปด้วยความ
โทษปรับกี่บาท?
ระมัดระวัง
ตัวเลือก
ก.ปรับไม่เกิน 1000 บาท
ข.ปรับไม่เกิน 2000 บาท
เฉลย ก.ปรับไม่เกิน 1000 บาท
"สัญญาณจราจร"
คาถาม (ห้ามโชว์ป้ายขณะถาม) สัญญาณ
ความหมาย - ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ ไฟสีเขียว อยู่บนสุดหรือล่างสุด?
ขับรถช้าลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟ ตัวเลือก ก.บนสุด ข.ล่างสุด
จราจร
เฉลย ข.ล่างสุด
15

5

6

7

8

9

ถ้าไฟสัญญาณเป็น “สีแดง” หมายถึง รถหยุด คน
จึงข้ามได้
“จากัดความเร็ว”
ความหมาย – ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิด ใช้
ความเร็วเกินกว่าที่กาหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตามจานวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่
ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จากัด
ความเร็วนั้น
"ทางข้ามทางรถไฟ ไม่มีเครื่องกั้นทาง"
ความหมาย - ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและ
ไม่มเี ครื่องกั้นทาง ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และ
สังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามีรถไฟ
กาลังจะผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟ
อย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอยจนกว่ารถไฟนั้น
ผ่านพ้นไปและปลอดภัยแล้ว จึงเคลื่อนรถต่อไปได้
ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจจะเกิด
อันตรายได้เป็นอันขาด
"ทางข้ามทางรถไฟ มีเครื่องกั้นทาง"
ความหมาย - หน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทาง
ปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยูก่ ่อนก็ให้หยุดรถ
ถัดต่อมาตามลาดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้
รถที่หยุดรอเคลื่อนที่ตามกันได้
(เครื่องหมายจราจรบนสันขอบทาง)
“เครื่องหมายห้ามจอด..แต่หยุดได้ชั่วขณะรับส่ง
คนโดยสารหรือส่งของ”
ความหมาย - ห้ามจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขต
ที่กาหนด เว้นแต่การหยุดรับส่งคน หรือสิ่งของ
ชั่วขณะ ซึ่งต้องกระทาโดยมิชักช้า
(เครื่องหมายจราจรบนสันขอบทาง)
“เครื่องหมายหามหยุดและจอดพักรถ”
ความหมาย - หามหยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดตรง
แนวนั้นเปนอันขาด

คาถาม ป้ายนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร?
ตัวเลือก
ก.ห้ามรถหนักเกินกาหนด
ข.จากัดความเร็ว
เฉลย ข.จากัดความเร็ว
คาถาม ถ้ามีรถไฟกาลังจะผ่านมา ต้อง
หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟ อย่างน้อยกี่
เมตร?
ตัวเลือก ก. 5 เมตร ข. 6 เมตร
เฉลย ก. 5 เมตร

คาถาม ป้ายนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร?
ตัวเลือก
ก.ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง
ข.ระวังรถไฟมีเครื่องกั้นทาง
เฉลย ก.ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง
คาถาม เส้นสีขาวสลับสีเหลือง ต้องมี
ขนาดยาวของแต่ละสี กี่เซนติเมตร?
ตัวเลือก
ก.50 เซนติเมตร
ข.30 เซนติเมตร
เฉลย ก.50 เซนติเมตร
คาถาม หากฝ่าฝืนจอดรถในเขตที่มี
เครื่องหมายห้ามจอด มีโทษปรับกีบ่ าท?
ตัวเลือก
ก.ปรับไม่เกิน 500 บาท
ข.ปรับไม่เกิน 1000 บาท
เฉลย ก.ปรับไม่เกิน 500 บาท
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“เส้นทแยงสาหรับทางแยก”
ความหมาย - ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบ
เส้นทแยงนี้

คาถาม เครื่องหมายนี้ หมายความว่า
อะไร?
ตัวเลือก
ก.ห้ามจอดรถ เว้นแต่หยุดรับส่งชั่วขณะ
ภายในกรอบเส้นทแยงนี้
ข.ห้ามหยุดรถทุกชนิด ภายในกรอบเส้น
ทแยงนี้
เฉลย ข.ห้ามหยุดรถทุกชนิด ภายในกรอบ
เส้นทแยงนี้

ความรู้เสริม
1. สามารถใช้แผ่นป้ายสัญลักษณ์จราจรประเภทต่าง ๆ เสริมความรู้แก่เด็กได้

2. ความรู้เพิ่มเติม
สัญญาณไฟจราจร
สัญญาณจราจร ลักษณะโดยทั่วไปจะประกอบด้วยไฟสามสี ติดตั้งไว้ตามแยกต่างๆ หรือทางเลี้ยว เพื่อควบคุมการจราจร
ไม่ลดการเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ความหมายของไฟจราจรสามสี คือ สีแดงให้หยุดรถ สีเหลืองให้ทาการชะลอรถเพื่อเตรียมหยุด สีเขียว
สามารถขับรถผ่านได้ปกติ โดยอาจจะมีสัญญาณจราจรพิเศษ จะมีเพียงสีเดียวคือสีเหลืองและจะกระพริบตลอดเวลา ใช้สาหรับ
ทางแยกที่มีรถสัญจรน้อย หรือทางข้าม โดยให้ผู้ขับขี่พิจารณาเองว่าสมควรจะหยุดหรือไปต่อ ส่วนใหญ่มักจะพบ สัญญาณไฟ
จราจรสาหรับคนข้ามถนน สัญญาณไฟจราจรสาหรับไว้เปลี่ยนเลน เป็นต้น
เครื่องหมายจราจร
เครื่องหมายจราจร คือ เครื่องหมายบนพื้นทางและขอบทางเท้า เรียกภาษาบ้านๆว่า ป้ายจราจร แต่ละแบบถูกออกแบบ
มาให้บังคับและเตือนในวาระที่แตกต่างกัน อาทิเช่น หยุด ทางโค้ง ทางเลี้ยว เป็นต้น เมื่อผู้ขับขี่เห็นป้ายเหล่านี้ควรจะลดความเร็ว
และทาตามป้ายเตือน อย่างเคร่งครัด เพราะสามารถลดอุบัตเิ หตุที่จะเกิดขึ้นได้ โดยสามารถแยกออกเป็นประเภทๆ ได้ดังนี้
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ตัวอย่างป้าย
ป้ายจราจร ประเภทป้ายบังคับ 1 และ รูปภาพเครื่องหมายจราจร
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กาหนด และป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์
สัญลักษณ์

ลักษณะชื่อเรียก

ความหมาย

ป้ายหยุด

รถทุกคันจะต้อง หยุด เมื่อเห็นป้ายนี้และเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว
จึงสามารถเคลื่อนรถไปต่อได้ด้วยความระมัดระวัง

ป้ายให้ทาง

รถทุกชนิดจะต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทาง
ขวางหน้าผ่านไปเสียก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว และไม่มีสิ่งกีด
ขวางการจราจรที่บริเวณนั้น สามารถเคลื่อนรถไปต่อได้ด้วยความ
ระมัดระวัง

ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน

รถทุกชนิดจะต้องหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กาลังแล่นสวนทางมา
ก่อน หากเห็นว่ารถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนแล้วให้ผู้ขับขี่หยุดรถรอถัด
มาตามลาดับ จนกระทั่งรถที่สวนทางมาผ่านไปหมดแล้ว จึงสามารถ
ไปต่อได้

ป้ายห้ามแซง

ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอืน่ ในเขตทางห้ามแซงตามทีต่ ิดตั้ง
ป้ายไว้ ณ จุดนั้นๆ

ป้ายห้ามเข้า

ห้ามรถทุกชนิด เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายห้ามเข้า

ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา

ป้ายห้ามรถยนต์

ห้ามรถทุกชนิดกลับรถไปทางขวา ไม่ว่าจะกระทาด้วยวิธีใดๆก็ตาม ใน
เขตที่มีป้ายนีต้ ิดตั้งอยู่

ป้ายห้ามรถยนต์ คือ ป้ายที่ห้ามให้รถยนต์เข้าในพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย
จราจร
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ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์

สัญลักษณ์

ห้ามรถจักรยานยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ป้ายห้ามรถจักรยาน
รถสามล้อ รถจักรยานยนต์

ห้ามมิให้รถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ผ่านเข้าไปในเขตทาง
ที่ติดตั้งป้าย

ป้ายห้ามจอดรถ

ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับ – ส่งคน หรือ
สิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทาโดยมิชักช้า

ป้ายห้ามหยุดรถ

ห้ามมิให้หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด ส่วนใหญ่
จะเป็นถนนสองเลน เพราะถ้าเกิดจอดรถตรงจุดนั้น อาจทาให้เกิด
อันตราย หรือ จราจรติดขัดได้

ป้ายจากัดความเร็ว

ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กาหนดเป็นกิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง ตามจานวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จากัดความเร็วนั้น อาทิเช่น 30 50 80 90
120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ป้ายห้ามรถหนักเกิน
กาหนด

ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้าหนักเกินกว่าที่กาหนดหรือเมื่อรวมน้าหนัก
รถกับ น้าหนักบรรทุก เกินกว่าที่กาหนดไว้เป็น “ตัน” ตามจานวนเลข
ในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ป้ายสุดเขตบังคับ

พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน อาทิ
เช่น ป้ายจากัดความเร็ว

ลักษณะชื่อเรียก

ความหมาย

ป้ายให้รถตรงไป

ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกาหนด เป็นทางเดินรถทาง
เดียวเท่านั้น ห้ามมิให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาโดยเด็ดขาด
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ป้ายช่องเดินรถประจาทาง

ป้ายช่องเดิน
รถจักรยานยนต์

ป้ายช่องเดินรถจักรยาน

สัญลักษณ์

ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กาหนดให้เป็นช่องเดินรถประจา
ทาง

ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กาหนดให้เป็นช่องเดิน
รถจักรยานยนต์

ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กาหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยาน

ป้ายเฉพาะคนเดิน

บริเวณทีต่ ิดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กาหนดให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้า
เท่านั้น

ป้ายความเร็วขั้นต่า

บริเวณทีต่ ้องใช้ความเร็วไม่ต่ากว่าที่กาหนดเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตามจานวนตัวเลขที่ระบุในป้าย

ลักษณะชื่อเรียก

ความหมาย

ป้ายทางโค้งซ้าย

ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิด
ด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายทางโทแยกทางเอก
ทางซ้ายรูปตัววาย

ทางข้างหน้ามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางซ้ายเป็นรูปตัววาย ให้ขบั
รถด้วยความระมัดระวัง และระวังเกาะกลาง

ป้ายทางข้ามทางรถไฟไม่มี
เครื่องกั้นทาง

ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและไม่มีเครื่องกั้นทาง ให้ผู้ขับขี่ขับรถ
ให้ช้าลงให้มาก และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามีรถไฟ
กาลังจะผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร แล้ว
รอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไปและปลอดภัยแล้ว จึงเคลื่อนรถ
ต่อไปได้ ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจจะเกิดอันตรายได้
เป็นอันขาด
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ป้ายทางข้ามทางรถไฟมี
เครื่องกั้นทาง

หน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่
ก่อนก็ให้หยุดรถถัดต่อมาตามลาดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้รถที่
หยุดรอเคลื่อนที่ตามกันได้ด้วยความระมัดระวัง

ป้ายผิวทางขรุขระ

ทางข้างหน้าขรุขระมากมีหลุมมีบอ่ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ผู้ขับขีข่ ับ
รถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวัง

ป้ายทางลื่น

ทางข้างหน้าลื่นเมื่อผิวทางเปียกอาจเกิดอุบัตเิ หตุได้ง่าย ให้ผู้ขับขี่ขับ
รถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังการลื่นไถล อย่าใช้ห้ามล้อโดยแรง
และทันที การหยุดรถ การเบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่นต้องกระทา
ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ป้ายสัญญาณจราจร

ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ผู้ขับขี่ขับรถช้าลงและพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร

ป้ายหยุดข้างหน้า

ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่ขับรถเตรียมพร้อมที่
จะหยุดรถได้ทันที เมื่อขับรถถึงป้ายหยุด

ป้ายระวังคนข้ามถนน

ทางข้างหน้ามีทางสาหรับคนข้ามถนนหรือมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ข้างทาง
ซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและ
ระมัดระวังคนข้ามถนน ถ้ามีคนกาลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้คนเดิน
ข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย

ป้ายโรงเรียนระวังเด็ก

ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงและ
ระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้ามีเด็กนักเรียน
กาลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดย
ปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกาลังสอน ให้งดใช้เสียงสัญญาณและ
ห้ามทาให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใด ๆ

ป้ายคนทางาน

ทางข้างหน้ามีคนงานกาลังทางานอยู่บนผิวจราจรหรือใกล้ชิดกับผิว
จราจร
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สัญลักษณ์

ลักษณะชื่อเรียก
เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ

ความหมาย
เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร
เว้นช่องห่าง 200 ซม. ให้ผู้ขับขี่ขับรถในด้านซ้าย เลี้ยวขวาหรือแซง
หน้ารถคันอื่นได้เมื่อปลอดภัย

เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้าม ลักษณะจะเป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ห้ามแซงหรือ
แซง
ขับรถผ่านคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด

เส้นแบ่งช่องเดินรถปกติ

ลักษณะจะเป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 100
เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 300 เซนติเมตร ให้ผู้ขับขี่ขับรถในช่องเดินรถ
ห้ามขับคร่อมเส้นหรือทับเส้น เว้นแต่จะเปลี่ยนช่องเดินรถหรือกลับรถ

เส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซง ลักษณะจะเป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร เป็นการ
บังคับว่าห้ามแซงโดยเด็ดขาด ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้น หรือกลับ
รถ โดยจะพบว่าจะมีหลายคนที่ชอบฝ่าฝืนจนเกิดอุบัตเิ หตุบ่อยครั้ง
เส้นแบ่งเดินรถประจาทาง

ลักษณะจะเป็นเส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร รถประจา
ทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบดีกรมตารวจกาหนด ให้ใช้
ช่องทางเดินรถด้านซ้ายของเส้นนี้ รถประเภทอื่นห้ามขับผ่านเข้าไปใน
ช่องนี้ ฝ่าฝืนมีโทษจับปรับตามกฎหมายกาเนิด

เส้นแบ่งภายในช่องเดินรถ
ประจาทาง

ให้รถประจาทางหรือรถที่กาหนดวิง่ ในช่องทางได้ทั้ง 2 ช่อง ทั้งซ้าย
และขวาของเส้นนี้

เส้นทแยงสาหรับทางแยก

ลักษณะจะเป็นเส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ลากทแยง
ตัดกันทามุม 45 องศา ห่างกัน 200 เซนติเมตร ภายในกรองเส้นทึบสี
เหลือง ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร เป็นเส้นทึบสีเหลืองลากทแยงมุม
ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยงนี้ ส่วนใหญ่จะพบเห็นตาม
หน้าซอยต่างๆ
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แบบทดสอบความรู้เรื่องเดินเท้า ก่อนบทเรียน
กรอกข้อมูล
เพศ □ชาย □หญิง อายุ.............ปี ระดับชั้น ป. ......./....... โรงเรียน …………………………..
เดินทางไป-กลับโรงเรียน (จันทร์-ศุกร์) โดยวิธี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
□เดิน □รถจักรยาน □รถมอเตอร์ไซค์ □รถยนต์/รถปิกอัพ □รถโรงเรียน/รถรับ-ส่งนักเรียน □รถเมล์/แท็กซี่/รถตู้ □อื่นๆ ระบุ …………..
คาถามมี 8 ข้อ โปรด X (กากบาท) หน้าคาตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุด เพียง 1 คาตอบเท่านั้น
1.ถ้าไม่มีทางเท้า (ฟุตบาท) จะเดินอย่างไรไม่ให้ถูกรถชน?
ก. เดินติดถนนให้มากที่สุด
ข. เดินห่างจากถนนให้มากที่สดุ
ค. เดินสวนทางกับรถ และมองเห็นรถได้สะดวก
ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.

2.ถ้ามีน้องเดินด้วย จะดูแลน้องให้เดินปลอดภัยอย่างไร?
ก. ให้น้องเดินนาหน้า คุณเดินตามหลัง และมองน้องตลอดเวลา

3.สวมใส่เสื้อผ้าแบบใด ที่จะทาให้คนขับรถมองเห็นคุณในเวลา
กลางคืนหรือในที่ๆ มีแสงสว่างน้อย?
ก. เสื้อผ้าสีดา หรือสีน้าตาลเข้ม
ข. เสื้อผ้าสีขาว หรือสีอ่อน ๆ
ค. เสื้อผ้าสีเข้ม ๆ และเป็นมันเงา
ง. ผิดทุกข้อ

4.หากต้องเดินใกล้น้า จะเดินอย่างไรไม่ให้ตกน้า?
ก. เดินห่างจากน้าให้มากทีส่ ุด ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะเดิน
ข. หากมีน้าประกบทั้งสองข้าง ให้เดินตรงกลางของทางเดิน
ค. เดินชิดแหล่งน้า

5.ข้ามถนนอย่างไร ไม่ให้ถูกรถชน?
ก. ข้ามทางม้าลาย หรือสะพานลอย
ข. วิ่งข้ามไปให้เร็วที่สดุ รถจะได้ไม่ชน
ค. ถ้า “ไฟสัญญาณจราจร (ควบคุมคนเดินเท้า)”เปลี่ยนเป็นสีแดง
ให้รีบข้ามถนนทันที
ง. ถูกทุกข้อ

6.เรียงลาดับ 5 ขั้นตอนการข้ามถนน?
ก. มอง-ฟัง-หยุด-คิด-วิ่ง
ข. หยุด-มอง-ฟัง-คิด-วิง่
ค. หยุด-มอง-ฟัง-คิด-เดิน
ง. คิด-มอง-ฟัง-หยุด-เดิน

7.ถ้าต้องข้ามถนนตรงสี่แยก จะข้ามอย่างไรไม่ให้ถูกรถชน?
ก. ข้ามถนนตรงบริเวณที่มสี ัญญาณไฟจราจร และทางม้าลาย
ข. วิ่งข้ามไปอีกฝั่งให้เร็วที่สดุ
ค. รอให้ “สัญญาณไฟจราจร (ควบคุมรถ)” เป็นสีเขียว แล้วค่อย
ข้ามอย่างระมัดระวัง
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.

8.หากต้องข้ามถนนที่มี “เกาะกลางถนน” จะข้ามอย่างไรไม่ให้ถูกรถชน?
ก. วิ่งข้ามไปให้เร็วที่สดุ รถจะได้ไม่ชน
ข. ข้ามทางม้าลาย สะพานลอย หรือให้ผู้ใหญ่พาข้าม
ค. ข้ามครั้งแรกแล้วพักที่เกาะกลาง จากนั้นข้ามครึ่งหลังต่อไป
ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.

ข. ให้น้องเป็นฝ่ายจับมือคุณไว้ให้แน่น ป้องกันน้องวิ่งออกไปบนถนน
ค. ให้น้องเดินชิดด้านใน (ห่างจากถนน) และจับมือน้องตลอดเวลา
ง. ผิดทุกข้อ

ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.
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แบบทดสอบความรู้เรื่องเดินเท้า หลังบทเรียน
กรอกข้อมูล
เพศ □ชาย □หญิง อายุ.............ปี ระดับชั้น ป. ......./....... โรงเรียน …………………………..
เดินทางไป-กลับโรงเรียน (จันทร์-ศุกร์) โดยวิธี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
□เดิน □รถจักรยาน □รถมอเตอร์ไซค์ □รถยนต์/รถปิกอัพ □รถโรงเรียน/รถรับ-ส่งนักเรียน □รถเมล์/แท็กซี่/รถตู้ □อื่นๆ ระบุ …………..
คาถามมี 8 ข้อ โปรด X (กากบาท) หน้าคาตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุด เพียง 1 คาตอบเท่านั้น
1.ถ้าไม่มีทางเท้า (ฟุตบาท) จะเดินอย่างไรไม่ให้ถูกรถชน?
ก. เดินติดถนนให้มากที่สุด
ข. เดินห่างจากถนนให้มากที่สดุ
ค. เดินสวนทางกับรถ และมองเห็นรถได้สะดวก
ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.

2.ถ้ามีน้องเดินด้วย จะดูแลน้องให้เดินปลอดภัยอย่างไร?
ก. ให้น้องเดินนาหน้า คุณเดินตามหลัง และมองน้องตลอดเวลา

3.สวมใส่เสื้อผ้าแบบใด ที่จะทาให้คนขับรถมองเห็นคุณในเวลา
กลางคืนหรือในที่ๆ มีแสงสว่างน้อย?
ก. เสื้อผ้าสีดา หรือสีน้าตาลเข้ม
ข. เสื้อผ้าสีขาว หรือสีอ่อน ๆ
ค. เสื้อผ้าสีเข้ม ๆ และเป็นมันเงา
ง. ผิดทุกข้อ

4.หากต้องเดินใกล้น้า จะเดินอย่างไรไม่ให้ตกน้า?
ก. เดินห่างจากน้าให้มากทีส่ ุด ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะเดิน
ข. หากมีน้าประกบทั้งสองข้าง ให้เดินตรงกลางของทางเดิน
ค. เดินชิดแหล่งน้า
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.

5.ข้ามถนนอย่างไร ไม่ให้ถูกรถชน?
ก. ข้ามทางม้าลาย หรือสะพานลอย
ข. วิ่งข้ามไปให้เร็วที่สดุ รถจะได้ไม่ชน
ค. ถ้า “ไฟสัญญาณจราจร (ควบคุมคนเดินเท้า)” เปลี่ยนเป็นสีแดง
ให้รีบข้ามถนนทันที
ง. ถูกทุกข้อ

6.เรียงลาดับ 5 ขั้นตอนการข้ามถนน?
ก. มอง-ฟัง-หยุด-คิด-วิ่ง
ข. หยุด-มอง-ฟัง-คิด-วิ่ง
ค. หยุด-มอง-ฟัง-คิด-เดิน
ง. คิด-มอง-ฟัง-หยุด-เดิน

7.ถ้าต้องข้ามถนนตรงสี่แยก จะข้ามอย่างไรไม่ให้ถูกรถชน?
ก. ข้ามถนนตรงบริเวณที่มสี ัญญาณไฟจราจร และทางม้าลาย
ข. วิ่งข้ามไปอีกฝั่งให้เร็วที่สดุ
ค. รอให้ “สัญญาณไฟจราจร (ควบคุมรถ)” เป็นสีเขียว แล้วค่อย
ข้ามอย่างระมัดระวัง
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.

8.หากต้องข้ามถนนที่มี “เกาะกลางถนน” จะข้ามอย่างไรไม่ให้ถูกรถชน?
ก. วิ่งข้ามไปให้เร็วที่สดุ รถจะได้ไม่ชน
ข. ข้ามทางม้าลาย สะพานลอย หรือให้ผู้ใหญ่พาข้าม
ค. ข้ามครั้งแรกแล้วพักที่เกาะกลาง จากนั้นข้ามครึ่งหลังต่อไป
ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.

ข. ให้น้องเป็นฝ่ายจับมือคุณไว้ให้แน่น ป้องกันน้องวิ่งออกไปบนถนน
ค. ให้น้องเดินชิดด้านใน (ห่างจากถนน) และจับมือน้องตลอดเวลา
ง. ผิดทุกข้อ
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เฉลยแบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังบทเรียน
ข้อ 1 ตอบ ง.
ข้อ 2 ตอบ ค.
ข้อ 3 ตอบ ข.
ข้อ 4 ตอบ ง.
ข้อ 5 ตอบ ก.
ข้อ 6 ตอบ ค.
ข้อ 7 ตอบ ก.
ข้อ 8 ตอบ ง.
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