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Walk Smart เดินเท้าปลอดภัย 

 

อายุผู้เรียน   7-12 ปี หรือช้ัน ป.1-6    

จ านวนผู้เรียน  เหมาะกับการสอนแบบกลุ่มเล็กไม่เกิน 30 คน หรือ 1 ห้องเรียน  

จ านวนผู้ด าเนินการ/วิทยากร  1-2 คน  

เวลาที่ใช้   60 นาที  

จุดประสงค์การเรียนรู้ เด็กได้เรียนรู้ทักษะการเดินเท้าและการข้ามถนนท่ีปลอดภัย ทั้งในสถานการณป์กติและสถานการณ์ยากล าบาก 

ความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับ   

1. เดินเท้า 

 เดินบนทางเท้าทุกครั้ง หากไม่มีทางเท้าให้เดินห่างจากถนนให้มากทีสุ่ด เดินสวนทางกับรถและสบตากบัคนขับได้  

 กรณีเดินในท่ีมืดหรือแสงสว่างน้อย เราต้องท าให้คนขับเห็นตัวเราขณะเดินในที่มืด ให้สวมใส่เสื้อผ้าสอี่อนหรือสีสว่าง เช่น สีขาว สี

เหลือง ฯลฯ มีอุปกรณ์สะท้อนแสง เช่น ไฟฉาย สายรดัข้อมือสะท้อนแสง  

 กรณีมีแหล่งน้ า ควรเดินห่างจากแหล่งน้ า หรือเดินตรงกลางหากมีน้ าประกบท้ังสองด้าน  

2. ข้ามถนน 

 เลือกสถานท่ีข้ามถนนท่ีปลอดภยั ได้แก่ ข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลาย, สะพานลอย, ดูสญัญาณไฟ, มอง ขวา-ซ้าย-ขวา, ไม่ข้ามถนน

ตามล าพังควรให้ผู้ใหญ่พาข้าม 

 วิธีข้ามถนนตรงหัวมุมหรือทางแยก ได้แก่ ควรข้ามถนนตรงบรเิวณทางแยกท่ีมีสัญญาณไฟจราจร, หยุดและดูให้แน่ใจทั้งสองข้าง

ถนนก่อนจะข้าม 

 วิธีข้ามถนนท่ีมีมากกว่า 2 ช่องทางจราจร ได้แก่ ใช้เครื่องอ านวยความปลอดภัย (เช่น ทางม้าลาย, สะพานลอย), ปฏิบัตเิหมือนกับ

เป็นการข้ามถนน 2 ครั้ง คือ ข้ามทีละครึ่งถนน ข้ามครึ่งแรกแล้วไปหยุดตรงเกาะกลางถนน ก่อนท่ีจะข้ามครึ่งหลังต่อไป  

 ข้ามถนนโดยใช้ 5 ข้ันตอน   

- หยุด : ยืนบนทางเท้าหรือไหล่ทาง ให้ห่างจากขอบถนน 

- มอง : มองให้ท่ัวทุกทิศทาง เพื่อรับรู้สภาพการจราจร 

- ฟัง : ฟังให้ท่ัวทุกทิศทาง เพื่อรับรู้สภาพการจราจร 

- คิด : คิดถึงความปลอดภัยที่จะข้ามถนน และข้ามถนนเมื่อถนนว่าง หรือเมื่อการจราจรหยดุสนิท 

- เดิน : เดินข้ามเป็นเส้นตรง ไม่วิ่งข้าม คอยมองและฟังเสียงขณะข้ามถนน 

หมายเหตุ ไมค่วรปล่อยเด็กอายุต่า่กว่า 10 ปี ข้ามถนนตามล่าพัง เพราะเด็กจะไม่สามารถคา่นวณระยะปลอดภัยและความเร็วรถในการข้าม

ถนนได้ดีจนกว่าจะอายุ 10 ปีข้ึนไป 
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ประเมินผลผู้เรียน  ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อน-หลังบทเรยีน (Pre-post tests) โดยกากบาทค าตอบท่ีคิดว่าถูกต้อลงในแบบทดสอบ (แบบทดสอบ

อยู่ในภาคผนวก)  

เคร่ืองมือ  

 แผ่นพลิก Walk Smart 1 ชุด (ดาวน์โหลดได้ที่ www.safekidsthailand.com) 

 แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังบทเรียน  

 รางวัล ไว้ใช้เล่นเกมระหว่างการสอน 

ขั้นตอน      

 

คลิปตัวอย่างการสอน   https://www.youtube.com/watch?v=mPKPK-ZDn-c  

 

      
 

 

 

ขั้นตอน กิจกรรม เคร่ืองมือ 

1 วิทยากรแนะน าตัว/ช้ีแจงกิจกรรม  5 นาที  

2 นักเรียน เฉพาะ ป.4-6 ท าแบบทดสอบ (ก่อนบทเรียน)  10 นาที 

 เทคนิค : วิทยากรอ่านค าถามและให้ทุกคนท าไปพร้อม ๆ กัน  

แบบทดสอบความรู้  (ก่อนบทเรียน) 

3 วิทยากรสอน “Walk Smart” โดยใช้แผ่นพลิก 30 นาที 

 เทคนิค : สอนโดยตั้งค ำถำมน ำ เชน่ ถ้าไม่มีฟุตบาท เด็ก ๆ จะเดินอย่างไร

ไม่ให้ถูกรถชน? ทิ้งช่วงเวลานิดหนอ่ยให้เด็กได้ใช้ความคิด จากนั้นวทิยากร

ค่อยเฉลย พูดช้า ๆ ชัด ๆ  

 สร้างแรงจูงใจได้ เช่น ถาม-ตอบ และใหร้างวลั  

สื่อการสอน Walk Smart 1 ชุด  

ของรางวัล  

4 นักเรียน เฉพาะ ป.4-6 ท าแบบทดสอบ (หลังบทเรียน)  10 นาที 

 เทคนิค : วิทยากรอ่านค าถามและให้ทุกคนท าไปพร้อม ๆ กัน 

วิทยากรเฉลยค าตอบเพื่อทบทวนนักเรียน 5 นาที 

แบบทดสอบความรู้ (หลังบทเรยีน) 

แบบเฉลยค าตอบ   

https://www.youtube.com/watch?v=mPKPK-ZDn-c
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เนื้อหาการสอน    
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แบบทดสอบความรู้เรื่องเดินเท้า ก่อนบทเรียน  

กรอกข้อมลู 

เพศ  □ชาย  □หญิง     อายุ.............ปี     ระดับชั้น ป. ......./.......    โรงเรียน …………………………..  
เดินทางไป-กลับโรงเรียน (จันทร์-ศุกร์) โดยวิธี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

    □เดิน □รถจักรยาน □รถมอเตอร์ไซค์ □รถยนต์/รถปิกอัพ □รถโรงเรียน/รถรับ-ส่งนักเรยีน □รถเมล/์แท็กซี่/รถตู้ □อื่นๆ ระบุ ………….. 
 

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

 
1.ถ้าไม่มีทางเท้า (ฟุตบาท) จะเดินอย่างไรไม่ให้ถูกรถชน?  2.ถ้ามีน้องเดินด้วย จะดูแลน้องให้เดินปลอดภัยอย่างไร? 

ก. เดินติดถนนให้มากท่ีสุด 
ข. เดินห่างจากถนนให้มากที่สดุ 
ค. เดินสวนทางกับรถ และมองเหน็รถไดส้ะดวก 
ง. ถูกท้ัง ข. และ ค. 

 ก. ให้น้องเดินน าหน้า คุณเดินตามหลัง และมองน้องตลอดเวลา 

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

   
3.สวมใส่เสื้อผ้าแบบใด ที่จะท าให้คนขับรถมองเห็นคุณในเวลา
กลางคืนหรือในที่ๆ มีแสงสว่างนอ้ย? 

ก. เสื้อผ้าสีด า หรือสีน้ าตาลเข้ม 
ข. เสื้อผ้าสีขาว หรือสีอ่อน ๆ 
ค. เสื้อผ้าสีเขม้ ๆ และเป็นมันเงา 
ง. ผิดทุกข้อ 

 4.หากต้องเดินใกล้น้ า จะเดินอยา่งไรไม่ให้ตกน้ า? 
ก. เดินห่างจากน้ าให้มากทีสุ่ด ไมห่ยอกล้อเล่นกันขณะเดิน 
ข. หากมีน้ าประกบท้ังสองข้าง ให้เดินตรงกลางของทางเดิน  
ค. เดินชิดแหล่งน้ า  

ง. ถูกท้ัง ก. และ ข. 

   
5.ข้ามถนนอย่างไร ไม่ให้ถูกรถชน? 

ก. ข้ามทางม้าลาย หรือสะพานลอย 
ข. วิ่งข้ามไปให้เร็วท่ีสดุ รถจะไดไ้ม่ชน  
ค. ถ้า “ไฟสัญญาณจราจร (ควบคมุคนเดินเท้า)”เปลี่ยนเป็นสีแดง 

ให้รีบข้ามถนนทันที 
ง. ถูกทุกข้อ 

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

   
7.ถ้าต้องข้ามถนนตรงสี่แยก จะข้ามอย่างไรไม่ให้ถูกรถชน? 

ก. ข้ามถนนตรงบริเวณที่มสีัญญาณไฟจราจร และทางม้าลาย 
ข. วิ่งข้ามไปอีกฝั่งให้เร็วท่ีสดุ  
ค. รอให้ “สัญญาณไฟจราจร (ควบคุมรถ)” เป็นสเีขียว แล้วค่อย

ข้ามอย่างระมดัระวัง 
ง. ถูกท้ัง ก. และ ค. 

 8.หากต้องข้ามถนนที่มี “เกาะกลางถนน” จะข้ามอย่างไรไม่ให้ถูกรถชน? 
ก. วิ่งข้ามไปให้เร็วท่ีสดุ รถจะไดไ้ม่ชน 
ข. ข้ามทางม้าลาย สะพานลอย หรือให้ผู้ใหญ่พาข้าม 
ค. ข้ามครั้งแรกแล้วพักท่ีเกาะกลาง จากน้ันข้ามครึ่งหลังต่อไป 
ง. ถูกท้ัง ข. และ ค. 
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แบบทดสอบความรู้เรื่องเดินเท้า หลังบทเรียน  

กรอกข้อมลู 

เพศ  □ชาย  □หญิง     อายุ.............ปี     ระดับชั้น ป. ......./.......    โรงเรียน …………………………..  
เดินทางไป-กลับโรงเรียน (จันทร์-ศุกร์) โดยวิธี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

    □เดิน □รถจักรยาน □รถมอเตอร์ไซค์ □รถยนต์/รถปิกอัพ □รถโรงเรียน/รถรับ-ส่งนักเรยีน □รถเมล/์แท็กซี่/รถตู้ □อื่นๆ ระบุ ………….. 
 

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

 
1.ถ้าไม่มีทางเท้า (ฟุตบาท) จะเดินอย่างไรไม่ให้ถูกรถชน?  2.ถ้ามีน้องเดินด้วย จะดูแลน้องให้เดินปลอดภัยอย่างไร? 

ก. เดินติดถนนให้มากท่ีสุด 
ข. เดินห่างจากถนนให้มากที่สดุ 
ค. เดินสวนทางกับรถ และมองเหน็รถไดส้ะดวก 
ง. ถูกท้ัง ข. และ ค. 

 ก. ให้น้องเดินน าหน้า คุณเดินตามหลัง และมองน้องตลอดเวลา 

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

   
3.สวมใส่เสื้อผ้าแบบใด ที่จะท าให้คนขับรถมองเห็นคุณในเวลา
กลางคืนหรือในที่ๆ มีแสงสว่างนอ้ย? 

ก. เสื้อผ้าสีด า หรือสีน้ าตาลเข้ม 
ข. เสื้อผ้าสีขาว หรือสีอ่อน ๆ 
ค. เสื้อผ้าสีเขม้ ๆ และเป็นมันเงา 
ง. ผิดทุกข้อ 

 4.หากต้องเดินใกล้น้ า จะเดินอยา่งไรไม่ให้ตกน้ า? 
ก. เดินห่างจากน้ าให้มากทีสุ่ด ไมห่ยอกล้อเล่นกันขณะเดิน 
ข. หากมีน้ าประกบท้ังสองข้าง ให้เดินตรงกลางของทางเดิน  
ค. เดินชิดแหล่งน้ า  
ง. ถูกท้ัง ก. และ ข. 

   
5.ข้ามถนนอย่างไร ไม่ให้ถูกรถชน? 

ก. ข้ามทางม้าลาย หรือสะพานลอย 
ข. วิ่งข้ามไปให้เร็วท่ีสดุ รถจะไดไ้ม่ชน  
ค. ถ้า “ไฟสัญญาณจราจร (ควบคมุคนเดินเท้า)” เปลี่ยนเป็นสีแดง 

ให้รีบข้ามถนนทันที 
ง. ถูกทุกข้อ 

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

   
7.ถ้าต้องข้ามถนนตรงสี่แยก จะข้ามอย่างไรไม่ให้ถูกรถชน? 

ก. ข้ามถนนตรงบริเวณที่มสีัญญาณไฟจราจร และทางม้าลาย 
ข. วิ่งข้ามไปอีกฝั่งให้เร็วท่ีสดุ  
ค. รอให้ “สัญญาณไฟจราจร (ควบคุมรถ)” เป็นสเีขียว แล้วค่อย

ข้ามอย่างระมดัระวัง 
ง. ถูกท้ัง ก. และ ค. 

 8.หากต้องข้ามถนนที่มี “เกาะกลางถนน” จะข้ามอย่างไรไม่ให้ถูกรถชน? 
ก. วิ่งข้ามไปให้เร็วท่ีสดุ รถจะไดไ้ม่ชน 
ข. ข้ามทางม้าลาย สะพานลอย หรือให้ผู้ใหญ่พาข้าม 
ค. ข้ามครั้งแรกแล้วพักท่ีเกาะกลาง จากน้ันข้ามครึ่งหลังต่อไป 
ง. ถูกท้ัง ข. และ ค. 
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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.  

 

 

 

 

 


