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  ปัญหาการตายจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาท่ีสําคัญของประเทศไทย จากการบูรณาการ
ข้อมูลการตาย 3 ฐาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด พบว่าในระยะเวลา 9 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ.2554 – พ.ศ.2562 มีจํานวนคนตายจากอุบัติเหตุ
ทางถนน 188,758 คน เฉล่ียปลีะ 20,973 คน หรือคิดเป็นอัตราตาย 32.3 ต่อประชากรแสนคน ซ่ึงถือเป็นอัตรา
ท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะไม่เกิน 10 ต่อประชากรแสนคน 

  9 ปีท่ีผ่านมา...มีเด็กและเยาวชนไทย...เดินทางแล้วไม่ได้กลับบ้าน...มากกว่า 26,126 คน และ 
อีก 10 ปี ข้างหน้า...เราจะสูญเสียอนาคตของชาติอีก 37,321 คน กลุ่มอายุท่ีมีการสูญเสียมากท่ีสุดเป็นเด็กและ
เยาวชนอายุ 10 - 19 ป ีซ่ึงมีการเสียชีวิตท่ีสูงมากถึง 26,126 คน ในช่วง 9 ปท่ีีผ่านมา (พ.ศ. 2554 - 2562) หรือ
คิดเป็นเฉล่ีย 2,902 คน ต่อปี จากการประมาณการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน 10 - 19 ปี 
โดยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา Time series ในช่วง 10 ปี ต่อจากน้ี (ปี 2564 - 2573) หากไม่มีการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจังและกําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ว่าจะมีเด็กและเยาวชนไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนนอีก 37,321 คน 
หรือเฉล่ียปีละ 3,732 คน

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือหาสาเหตุการตายของประชากรกลุ่มเด็กและเยาวชน พบว่า 
ยังมีช่องว่างของมาตรการปอ้งกันการบาดเจ็บและตาย ท่ีใช้เฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประเทศไทยใช้มาตรการ
ป้องกันการบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุทางถนนหลายมาตรการ แต่มาตรการส่วนใหญ่มักมุ่งเป้าจัดการกับ
ปญัหาในภาพรวม และในเชิงประเด็นพฤติกรรมเส่ียง แต่ในกลุ่มเส่ียงสูงเปน็เด็กและเยาวชน ยังไม่มีมาตรการเฉพาะ 
เน่ืองจากมีหลายสาเหตุปจัจัยท่ีเก่ียวข้อง เช่น การเป็นนักขับมือใหม่ท่ียังไม่มีใบอนุญาตขับข่ี การมีพฤติกรรมการ
ขับข่ีท่ีไม่ปลอดภัย การไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายซ่ึงมีข้อจํากัด หรือแม้กระท่ังการท่ีผู้ปกครองจําเปน็ต้องซ้ือรถ
จักรยานยนต์ให้บุตรหลานเพ่ือใช้ขับข่ีไปโรงเรียน เปน็ต้น 

  การจัดทําคู่มือผู้จัดการเรียนรู้ “ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนน”  TSY Camp สําหรับ
เด็กและเยาวชน อายุ 10 - 12 ป ีภายใต้โครงการ Thailand Safe Youth (TSY program) จัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุน
ผู้จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เพียงเรียนรู้การขับรถให้เปน็เท่าน้ัน 
การมีทัศนคติและทักษะคิดเพ่ือเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนนเปน็ส่ิงจําเปน็ เพ่ือลดการตายของเด็กและเยาวชน
และวางรากฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยท่ีเร่ิมต้ังแต่ในวัยเด็กและเยาวชนท่ีจะโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอย่างย่ังยืน 

การลงทุนในกลุ่มเด็กท่ีเร่ิมต้นฝึกหัดขับข่ี จะเปน็การให้ความรู้ทัศนคติท่ีถูกต้องท่ีติดตัวไปจนเป็นวัยผู้ใหญ่ 
ท่ีขับข่ียานพาหนะท่ีมีคุณภาพ พร้อมท่ีจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในอนาคต

ท่ีตระหนักในความปลอดภัยของบุตรหลาน  

คณะผู้จัดทํา
มิถุนายน 2564
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 ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดจากภัยบนทองทางถนน

 การจัดการเรียนรู 
 “ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยอันตรายบนทองถนน”

ฐานการเรียนรูท่ี 1
รูรอด...จึงปลอดภัย (เรียนรูเร่ืองอันตรายและความเส่ียง)

ฐานการเรียนรูท่ี 2
การดจราจรหรรษา (เรียนรูปายกฎจราจรตางๆ)

ฐานการเรียนรูท่ี 3
กาวผิดชีวิตเปล่ียน (เรียนรูการเดินเทาและขามถนนอยางปลอดภัย)

ฐานการเรียนรูท่ี 4
ข่ีจักรยานปลอดภัย เพ่ิมความ่ันใจดวยอุปกรณ (เรียนรูการข่ีจักรยานปลอดภัย)

ฐานการเรียนรูท่ี 5
จุดบอด อันตราย (เรียนรูจุดบอดและจุดอับสายตา)

ฐานการเรียนรูท่ี 6
เด็กยุคใหม ใสใจ สวมหมวกนิรภัย (เรียนรูการสวมหมวกนิรภัย)

ฐานการเรียนรูท่ี 7
บิงโก โทรฉุกเฉิน (เรียนรูเบอรโทรฉุกเฉินท่ีสําคัญ)

   ปญหาการตายจากอุบัติเหตุทางถนนเปนปญหาท่ีสําคัญของประเทศไทย จากการบูรณาการขอมูล 

   การตาย 3 ฐาน ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแหงชาติ และบริษัท กลางคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ จํากัด พบวา ในระยะเวลา 9 ป ต้ังแตป พ.ศ.2554 – พ.ศ.2562 มีจํานวนคนตายจากอุบัติเหตุทางถนน 

188,758 คน เฉล่ียปละ 20,973 คน หรือคิดเปนอัตราตาย 32.3 ตอประชากรแสนคน ซ่ึงถือเปนอัตราท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับ

ประเทศท่ีพัฒนาแลวจะไมเกิน 10 ตอประชากรแสนคน 

บทนํา ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดจากภัยบนทองถนน1

  กลุมอายุท่ีมีการสูญเสียมากท่ีสุดเปนเด็กและเยาวชนอายุ 10 - 19 ป ซ่ึงมีการเสียชีวิตท่ีสูงมากถึง 26,126 คน 
ในชวง 9 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2554 - 2562) หรือคิดเปนเฉล่ีย 2,902 คน ตอป จากการประมาณการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ในกลุมเด็กและเยาวชน 10 - 19 ป โดยการวิเคราะหอนุกรมเวลา Time series ในชวง 10 ป ตอจากน้ี (ป 2564 - 2573) 
หากไมมีการแกไขปญหาอยางจริงจังและมีการกําหนดเปาหมาย แผนงาน คาดการณวาจะมีเด็กและเยาวชนไทยตายจาก
อุบัติเหตุทางถนนอีก 37,321 คน หรือเฉล่ียปละ 3,732 คน

  จากการวิเคราะหปญหาเพ่ือหาสาเหตุการตายของประชากรกลุมเด็กและเยาวชน พบวา ยังมีชองวางของ
มาตรการปองกันการบาดเจ็บและตาย ท่ีใชเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ประเทศไทยใชมาตรการปองกันการบาดเจ็บและตาย
จากอุบัติเหตุทางถนนหลายมาตรการ แตมาตรการสวนใหญมักมุงเปาจัดการกับปญหาในภาพรวม และในเชิงประเด็นพฤติกรรมเส่ียง 
แตในกลุมเส่ียงสูงเปนเด็กและเยาวชน ยงัไมมีมาตรการเฉพาะ เน่ืองจากมีหลายสาเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ เชน การขาดการเรียนรู
ท่ีมีประสิทธิภาพ การเปนนักขับมือใหมท่ียังไมมีใบอนุญาตขับข่ี การมีพฤติกรรมการขับข่ีท่ีไมปลอดภัย การไมสามารถบังคับ
ใชกฎหมายซ่ึงมีขอจํากัด หรือแมกระท่ังการท่ีผูปกครองจําเปนตองซ้ือรถจักรยานยนตใหบุตรหลานเพ่ือใชขับข่ีไปโรงเรียน เปนตน 

 โครงการ “Thailand Safe Youth” พัฒนาข้ึนเพ่ือสนับสนุนการทํางานในทุกระดับในการพัฒนาศักยภาพการทํางาน
ดานการปองกันอุบัติเหตุทางถนนในกลุมเด็กและเยาวชน ท่ีควรขับเคล่ือนอยางมีเปาหมาย แผนงาน แนวทาง วิธีการ 
รวมถึงการเปนวิทยากรมืออาชีพในการฝกหัดนักขับข่ีมือใหมใหมีคุณภาพ และควรมีการฝกอบรมการขับข่ีรถจักรยานยนต
ของเด็กและเยาวชนท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากสวนใหญเด็กและเยาวชนจะเรียนรูการขับรถจาก พอแม ญาติ พ่ีนอง เพ่ือน 
และไปฝกหัดขับเอง โดยไมผานการฝกอบรมการขับข่ีปลอดภัยภายใตหลักสูตรและวิธีการเรียนรูท่ีเหมาะสมท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงไมเพียงเรียนรูการขับรถใหเปนเทาน้ัน การมีทัศนคติ และทักษะขับข่ีเพ่ือเอาชีวิตรอดจากภัยบนทองถนน เปนทักษะชีวิต
ท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน เพ่ือลดการตายของเด็กและเยาวชนและวางรากฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยท่ีเร่ิมต้ังแตในวัยเด็กและ
เยาวชนท่ีจะโตเปนผูใหญในอนาคตอยางยัง่ยืน  การลงทุนในกลุมเด็กท่ีเร่ิมตนฝกหัดขับข่ี จะเปนการใหความรูทัศนคติท่ีถูกตอง
ท่ีติดตัวไปจนเปนวัยผูใหญ ท่ีขับข่ียานพาหนะท่ีมีคุณภาพ พรอมท่ีจะเปนพอแมผูปกครองในอนาคตท่ีตระหนักในความปลอดภัย
ของบุตรหลาน 

      9 ปท่ีผานมา...มีเด็กและเยาวชนไทย...เดินทางแล วไม  ได กลับบ าน...มากกวา 26,126 คน

                     และ อีก 10 ป ขางหนา...เราจะสูญเสียอนาคตของชาติอีก 37,321 คน

1

บทนํา



“ ติดอาวุธทางปญญาเสริมสรางสมรรถนะการขับข่ี ”
มองอันตรายออก บอกความเส่ียงได แกไขความเส่ียงเปน

มนุษย์ปัจจัย อันตราย ความเส่ียง 
ต้นตอแห่งความสูญเสีย

มนุษย์ปัจจัย อันตราย ความเส่ียง 
ต้นตอแห่งความสูญเสีย

มนุษย์ปัจจัย อันตราย ความเส่ียง 
ต้นตอแห่งความสูญเสีย

  มนุษยปจจัยสาเหตุตนตอแหงความสูญเสีย คนเราเม่ือเกิดมาแลวไมควรตายในสาเหตุ

ท่ีปองกันได การตายจากอุบัติเหตุบนทองถนนไมใชความตายท่ีควรแกมนุษยท่ีสมควร มันเปนส่ิงท่ีปองกันได

ถาเพียงแคเรา “รู”  ผูคนมากมายเอาชีวิตมาท้ิงไวบนถนนกอนเวลาอันควร 

“คุณคิดวาอุบัติเหตุบนทองถนนเปนส่ิงท่ีปองกันได หรือ คุณเช่ือวาอุบัติเหตุเปนไปตามชะตาฟาลิขิต”

  
  มนุษยปจจัย (Human Factor) ในมุมมองใหม คือ สงครามความผิดพลาดอันเน่ืองมาจาก

ความเปนมนุษย เปนปจจัยออนไหว แปรปรวนท่ีสุดท่ีถูกท้ิงใหลาหลังไมไดรับการพัฒนา ถึงเวลาแลว

ท่ีจะตองเปล่ียนมุมมองจากท่ีเคยสอดสองสายตามองปญหาจากภายนอก เปล่ียนมามองใหลึกลงไป

ในความเปนมนุษยของตัวเรา เพ่ือทําความเขาใจอยางลึกซ้ึงและรอบดาน วาเปนธรรมชาติแหงความผิดพลาด

ท่ีเกิดข้ึนจากความเปนมนุษยของคนเรา คือ ตนตอของความสูญเสียน่ันเอง เราเรียกวา 

“ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดจากภัยบนทองถนน” 

   ทักษะท่ีจําเปนในการเปนผูอํานวยการเรียนรู หรือผูสงเสริมการเรียนรูสําหรับผูสอน (ครู) “ทักษะคิด

    การเอาชีวิตรอดภัยอันตรายบนทองถนน” ท่ีมีประสิทธิผล บทบาทหลักของผูอํานวยการเรียนรู คือ 

การจัดการกระบวนการเรียนรูเปนกลุมและทําใหแนใจวาบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู  ความแตกตางระหวางการ

สอนและการอํานวยการเรียนรู เด็กและเยาวชนเรียนรูไดดีท่ีสุดจากประสบการณ มีความแตกตางกันอยางมากระหวาง

การเรียนการสอน ปจจัยท่ีทําหนาท่ีในบทบาทของผูอํานวยการเรียนรูและในบทบาทของการเปนครู

     ผูอํานวยการเรียนรู (Facilitator) ทําใหการเรียนรูงายข้ึน

     ครู (Instructor or Teacher) ทําใหนักเรียนรูวิชาเปนผูปลูกฝงความรูใหแกนักเรียน 

 

การจัดการเรียนรู “ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัย
อันตรายบนทองถนน”2

ข้ันตอนการเรียนรู

1

2

5

3

4

ใหประสบการณ

ใหกระบวนการ

ใหหลักเกณฑ

ใหสรางหนทาง
ปฏิบัติใหม

ใหนำไปใช

รูปท่ี 1 ข้ันตอนการเรียนรู

การเรียนรูโดยอาศัยประสบการณประกอบดวย 5  ข้ันตอนดังแสดงในรูปท่ี 1 วัตถุประสงคของแตละข้ันตอนคือ

1.    ใหประสบการณ ดวยการใหแตละคนไดประสบการณในการสรางขอมูลสวนบุคคลจากประสาทรับสัมผัสท้ัง 5 (ตา หู จมูก ล้ิน  

       และผิวหนัง) ขอมูลเก่ียวกับความคิด ความรูสึก ความตองการ รวมท้ังการกระทํา

2.    ใหกระบวนการ ดวยการบอกเลา ทําความเขาใจกับขอมูลท่ีสรางข้ึนจากประสบการณ แลกเปล่ียนเรียนรูท้ังในรูปแบบ    

       สวนบุคคลและกลุม

3.    ใหหลักเกณฑ ดวยการฝกใหพัฒนาสมมติฐานท่ี

       สามารถทดสอบไดทางกายภาพ รวมท้ังทดสอบ

       ความคิด ความจํา ความรูสึก ความใสใจ ฯลฯ หรือ

       ปรากฎการณทางจิตใจ ของขอมูลท่ีสรางข้ึน

       จากประสบการณ

4.    ใหสรางหนทางปฏิบัติใหม เพ่ือเช่ือมโยงปจจุบัน

       และอนาคตโดยการทําความเขาใจ หรือ วางแผน

       ว าจะทดสอบบทสรุปเหล า น้ี ในสถานท่ีหรือ

       สถานการณใหมในการใชรถใชถนนใหสําเร็จและ

       ปลอดภัยเสมอไดอยางไร

5.    ใหนําไปใช เพ่ือประยุกตใชการเรียนรูใหมท่ีไดรับ

       ในสถานการณของการใชรถใชถนนท่ีเกิดข้ึนจริง
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      ดวยการสรางใหมีสวนรวมในสถานการณ ข้ันตอนแรกในกระบวนการเรียนรู  
               คือการใหประสบการณ มีวิธีการมากมายท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือใหผูเขา 

      อบรมไดรับประสบการณท่ีสัมผัสจับตองได (เปนรูปธรรม) ไดแก 

  •   ใชกรณีศึกษาของอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึน 
  •   ใชแบบฝกหัด ใหลองปฏิบัติ

      ใชแบบฝกหัด ใหเลนแสดงสวมบทบาท (จําลองสถานการณ) จากประสบการณรวมกันเชนน้ี วิทยากรจะ 
      สามารถนําพาผูเขารวมฝกอบรมกาวผานข้ันตอนท่ีเหลือได 

      ข้ันตอนท่ีสองของการเรียนรูคือการใหกระบวนการดวยการมุงเนนท่ี 

      พฤติกรรมมนุษย กระบวนการคืออะไรก็ตามท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของ 
      มนุษยในการใชรถใชถนน ประกอบดวย

  •   พลวัตของพฤติกรรมท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีผูคนใชรถใชถนน 
  •   พฤติกรรมท้ังหมดท่ีชวยหรือขัดขวางการใชรถใชถนนใหสําเร็จและปลอดภัย

  •   วิธีการท่ีใชในการใชรถใชถนนใหสําเร็จและปลอดภัย

   กระบวนการถือเปนชวงสําคัญของวงจรการเรียนรู การทําความเขาใจกระบวนการท่ีเผชิญในข้ันตอนการให  
 ประสบการณจะชวยใหผูเขารวมฝกอบรม

  •   มุงเนนไปท่ีวัตถุประสงคการเรียนรู

  •   พัฒนากลยุทธท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผูใชรถใชถนน

      พูดคุยเก่ียวกับกิจกรรมการใชรถใชถนนท่ีดูเหมือนไมเก่ียวของกันเพ่ือใหมีความเก่ียวของกับสมาชิกแตละ 
          คนในกลุม

 เน้ือหาสาระ กับ กระบวนการ ไมวาในสถานการณใด ๆ จะมีองคประกอบสองอยางพรอมกันในการใชรถใชถนน 
  ประเด็นดานเน้ือหาสาระและประเด็นดานกระบวนการ

 ประเด็นดานเน้ือหา อะไร เม่ือไหร และ ท่ีไหน เน้ือหาอธิบายถึงการใชรถใชถนนท่ีสําเร็จหรือการกระทําท่ี 

  สังเกตไดของผูใชรถใชถนน ซ่ึงประกอบดวย

  •   ส่ิงท่ีผูเขารวมฝกอบรมพูดคุย บอกเลา หัวขอท่ีกําลังอภิปราย 
  •   ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีสังเกตไดงายเก่ียวกับเหตุการณเชนสถานท่ีและเวลาท่ีมีการกระทําเกิดข้ึน

 ตัวอยางเชน เม่ือมองดูโตะทํางานของบุคคล จะพบวาเน้ือหาจะเปนส่ิงท่ีอยูดานบนของโตะและตําแหนงท่ีมันถูกวางไว

ใหประสบการณ 

ใหกระบวนการ  

เน้ือหา 
"มันเกิดอะไรข้ึน"

"มันเกิดข้ึนไดอยางไร” 
กระบวนการ

อุบัติเหตุ
แตละราย

ประเด็นเพ่ือหา
-  กิจวัตรปกติถูกรบกวน หรือทําใหยุงเหยิง
-  ลัมเหลวท่ีจะสงสัญญาณ หรือขอมูล
-  การปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ

ประเด็นกระบวนการ
-  เสียสมาธิ ถูกเบ่ียงเบนความใสใจ
-  การส่ือสาร
-  การตัดสินใจ

แบบจําลอง เน้ือหา กับ กระบวนการ

รูปท่ี 2 แบบจําลอง เน้ือหา กับ กระบวนการ

  ประเด็นกระบวนการ มองดูท่ี มนุษยปจจัย (Human Factors) กระบวนการอธิบายวางาน (การใชรถใชถนนการขับข่ี) 
 กําลังบรรลุผลสําเร็จอยางไรและเหตุใดผูใชรถใชถนนจึงปฏิบัติในลักษณะท่ีสังเกตเห็น ปญหามนุษยปจจัยสวนใหญ 
 เปนปญหาดานกระบวนการ ซ่ึงกระบวนการประกอบดวย

  ประเด็นดานเน้ือหา อะไร เม่ือไหร และ ท่ีไหน เน้ือหาอธิบายถึงการใชรถใชถนนท่ีสําเร็จหรือการกระทํา 
 ท่ีสังเกตไดองผูใชรถใชถนน ซ่ึงประกอบดวย

  •   ส่ิงท่ีผูเขารวมฝกอบรมพูดคุย บอกเลา หัวขอท่ีกําลังอภิปราย 

  •   ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีสังเกตไดงายเก่ียวกับเหตุการณเชนสถานท่ีและเวลาท่ีมีการกระทําเกิดข้ึน

 ตัวอยางเชน เม่ือมองดูโตะทํางานของบุคคล จะพบวาเน้ือหาจะเปนส่ิงท่ีอยูดานบนของโตะและตําแหนงท่ีมันถูกวางไว

แบบจําลอง เน้ือหาสาระ เทียบกับ กระบวนการ 

  เร่ิมจาก มันเกิดอะไรข้ึน ไปสู ทําไมมันจึงเกิดข้ึน แบบจําลองเน้ือหา กับกระบวนการ รวมท้ังตัวอยาง ดังแสดง
ในรูปท่ี 2 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางประเด็นเน้ือหาและประเด็น กระบวนการ เปาหมายคือ ขุดคนไปใหไกลกวา

"มันเกิดอะไรข้ึน" และบงช้ีใหไดวา "ทําไมมันจึงเกิดข้ึน" หรือ "มันเกิดข้ึนไดอยางไร"  
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ฐานการเรียนรูท่ี 2

การดจราจรหรรษา 
(เรียนรูปายกฎจราจรตางๆ)

ฐานการเรียนรูท่ี 3

กาวผิดชีวิตเปล่ียน 
(เรียนรูการเดินเทาและขามถนนอยางปลอดภัย)

ฐานการเรียนรูท่ี 4

ข่ีจักรยานปลอดภัย 
เพ่ิมความม่ันใจดวยอุปกรณ
(เรียนรูการข่ีจักรยานปลอดภัย)

ฐานการเรียนรูท่ี 5

จุดบอด อันตราย
(เรียนรูจุดบอดและจุดอับสายตา)

ฐานการเรียนรูท่ี 6

เด็กยุคใหม ใสใจ สวมหมวกนิรภัย
 (เรียนรูการสวมหมวกนิรภัย)

ฐานการเรียนรูท่ี 7

บิงโก โทรฉุกเฉิน
 (เรียนรูเบอรโทรฉุกเฉินท่ีสําคัญ)

ฐานการเรียนรูท่ี 1

รูรอด...จึงปลอดภัย
 (เรียนรูเร่ืองอันตรายและความเส่ียง)

การจัดฐานการเรียนรู “ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนทองถนน”
(TSY Camp :Thailand Safe Youth Camp) สําหรับเด็กและเยาวชน 10-12 ป

 

  การจัดฐานการเรียนรู “ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนทองถนน”  (TSY Camp :Thailand Safe Youth Camp) 

สําหรับเด็กและเยาวชน 10-12 ป ซ่ึงเปนกลุมอายุท่ีเร่ิมมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงข้ึนตามลําดับ และเร่ิมท่ีเดินทางดวยตนเอง 

ท้ังเดินถนน ขามทางมาลาย ขับข่ีจักรยาน และบkงสวนเร่ิมฝกหัดขับข่ีรถจักรยานยนต ซ่ึงเปนพาหนะท่ีอันตรายสูงมาก 

การเรียนรู “ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนทองถนน” จะเนนการปรับทัศนคติใหรับรูอันตรายและความเส่ียง การปฏิบัติตัว

เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงน้ัน ประกอบดวย 7  ฐานการเรียนรู ดังน้ี  
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ฐานการเรียนรูท่ี 1

รูรอด...จึงปลอดภัย
(เรียนรูเร่ืองอันตรายและความเส่ียง)
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   1ฐานการเรียนรูท่ี

รูรอด     จึงปลอดภัย
  รูรอด...จึงปลอดภัย ใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิบายความหมายของอันตรายและความเส่ียง ผลกระทบ 
 ท่ีเกิดข้ึน ผูเรียนสามารถระบุไดวาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนมีอะไรท่ีเปนอันตรายบาง และจะเอาตัวรอดจากความเส่ียง 
 ไดอยางไร สามารถระบุไดวา “เกิดอะไรข้ึน” และบงช้ีใหไดวา “ทําไมมันจึงเกิดข้ึน” หรือ“มันเกิดข้ึนไดอยางไร” และ
 “สงผลอยางไร” ผูเรียนสามารถวิเคราะหเหตุการณกรณีตัวอยางและบอกวิธีการปองกันได เพ่ือใหผูเรียนมีทัศนคติ 
 ความปลอดภัยในการเดินทาง

 1. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิบายความหมายของอันตราย ความเส่ียง และผลกระทบได
 2. เพ่ือใหผูเรียนสามารถบงช้ีอันตราย ประเมินความเส่ียงและวิเคราะหเหตุการณอันตรายท่ีเกิดข้ึนได
 3. สามารถบอกวิธีการปองกันอันตรายและเอาตัวรอดจากความเส่ียงบนทองถนนได

วัตถุประสงค

 ผูจัดการเรียนรูบรรยายเน้ือหาความหมายของอันตราย ความเส่ียง 
และผลกระทบ

 ยกตัวอยางคลิปวิดีโอเหตุการณและภาพของการสูญเสีย 
ประกอบการบรรยาย

 สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นวิธีการปองกันอันตรายและ
เอาตัวรอดจากความเส่ียงบนทองถนน

 ผูจัดการเรียนรูสรุปประเด็นท่ีไดเรียนรู ควรทําความเขาใจ
ถึงความสูญเสียของพอแม ผู ปกครอง และอนาคตวาดฝนของ
ผูเรียนท่ีสดใสอาจจะหายไป ไมควรพูดคุยเปนเร่ืองสนุก ตลกมากเกินไป 

วิธีการจัดการเรียนรู อุปกรณ 

PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย  

ตัวอยางคลิปวิดีโอเหตุการณและภาพ

ของการสูญเสีย ประกอบการบรรยาย

เคร่ืองฉายภาพคลิปวิดีโอ จอภาพ 

ภาพเน้ือหาเหตุการณท่ีเหมาะสมกับ
กลุมวัย อาย ุ10 - 12 ป

จํานวนผูเรียนและระยะเวลา  

ผูเรียน จํานวน 15 - 30 คน l ใชเวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมง

เน้ือหา

อันตราย ความเส่ียง ผลกระทบของ
การเกิดอันตราย

วิธีการปองกันอันตราย
และเอาตัวรอดความเส่ียง

หมายถึง
เหตุการณท่ีนําไปสูการทําให
เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนน

หมายถึง
เหตุการณไมปลอดภัยท่ีมี
โอกาสจะนําไปสูอันตราย
ทําใหเกิดการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตท่ีเรายอมรับให

เกิดข้ึนไมได

หมายถึง
ผลจากการเกิดเหตุการณ
อันตรายท่ีเกิดข้ึน ไดแก 

การบาดเจ็บ พิการ การเสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย ความสูญเสีย
ดานจิตใจและปญหาสังคม

หมายถึง
 วิธีการปฏิบัติในการอันตราย

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได เชน 
วิธีการเดินขามถนน 

การสวมหมวกนิรภัย เปนตน 

รูปภาพตัวอยางหรือคลิปวิดีโอเหตุการณประกอบการบรรยาย
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  กลุมอายุท่ีมีการสูญเสียมากท่ีสุดเปนเด็กและเยาวชนอายุ 10 - 19 ป ซ่ึงมีการเสียชีวิตท่ีสูงมากถึง 26,126 คน 
ในชวง 9 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2554 - 2562) หรือคิดเปนเฉล่ีย 2,902 คน ตอป จากการประมาณการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ในกลุมเด็กและเยาวชน 10 - 19 ป โดยการวิเคราะหอนุกรมเวลา Time series ในชวง 10 ป ตอจากน้ี (ป 2564 - 2573) 
หากไมมีการแกไขปญหาอยางจริงจังและมีการกําหนดเปาหมาย แผนงาน คาดการณวาจะมีเด็กและเยาวชนไทยตายจาก
อุบัติเหตุทางถนนอีก 37,321 คน หรือเฉล่ียปละ 3,732 คน

  จากการวิเคราะหปญหาเพ่ือหาสาเหตุการตายของประชากรกลุมเด็กและเยาวชน พบวา ยังมีชองวางของ
มาตรการปองกันการบาดเจ็บและตาย ท่ีใชเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ประเทศไทยใชมาตรการปองกันการบาดเจ็บและตาย
จากอุบัติเหตุทางถนนหลายมาตรการ แตมาตรการสวนใหญมักมุงเปาจัดการกับปญหาในภาพรวม และในเชิงประเด็นพฤติกรรมเส่ียง 
แตในกลุมเส่ียงสูงเปนเด็กและเยาวชน ยงัไมมีมาตรการเฉพาะ เน่ืองจากมีหลายสาเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ เชน การขาดการเรียนรู
ท่ีมีประสิทธิภาพ การเปนนักขับมือใหมท่ียังไมมีใบอนุญาตขับข่ี การมีพฤติกรรมการขับข่ีท่ีไมปลอดภัย การไมสามารถบังคับ
ใชกฎหมายซ่ึงมีขอจํากัด หรือแมกระท่ังการท่ีผูปกครองจําเปนตองซ้ือรถจักรยานยนตใหบุตรหลานเพ่ือใชขับข่ีไปโรงเรียน เปนตน 

 โครงการ “Thailand Safe Youth” พัฒนาข้ึนเพ่ือสนับสนุนการทํางานในทุกระดับในการพัฒนาศักยภาพการทํางาน
ดานการปองกันอุบัติเหตุทางถนนในกลุมเด็กและเยาวชน ท่ีควรขับเคล่ือนอยางมีเปาหมาย แผนงาน แนวทาง วิธีการ 
รวมถึงการเปนวิทยากรมืออาชีพในการฝกหัดนักขับข่ีมือใหมใหมีคุณภาพ และควรมีการฝกอบรมการขับข่ีรถจักรยานยนต
ของเด็กและเยาวชนท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากสวนใหญเด็กและเยาวชนจะเรียนรูการขับรถจาก พอแม ญาติ พ่ีนอง เพ่ือน 
และไปฝกหัดขับเอง โดยไมผานการฝกอบรมการขับข่ีปลอดภัยภายใตหลักสูตรและวิธีการเรียนรูท่ีเหมาะสมท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงไมเพียงเรียนรูการขับรถใหเปนเทาน้ัน การมีทัศนคติ และทักษะขับข่ีเพ่ือเอาชีวิตรอดจากภัยบนทองถนน เปนทักษะชีวิต
ท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน เพ่ือลดการตายของเด็กและเยาวชนและวางรากฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยท่ีเร่ิมต้ังแตในวัยเด็กและ
เยาวชนท่ีจะโตเปนผูใหญในอนาคตอยางยัง่ยืน  การลงทุนในกลุมเด็กท่ีเร่ิมตนฝกหัดขับข่ี จะเปนการใหความรูทัศนคติท่ีถูกตอง
ท่ีติดตัวไปจนเปนวัยผูใหญ ท่ีขับข่ียานพาหนะท่ีมีคุณภาพ พรอมท่ีจะเปนพอแมผูปกครองในอนาคตท่ีตระหนักในความปลอดภัย
ของบุตรหลาน 

ฐานการเรียนรูท่ี 2

การดจราจรหรรษา
(เรียนรูปายกฎจราจรตางๆ)

   2ฐานการเรียนรูท่ี

การดจราจรหรรษา 
  การเรียนรูปายจราจรตางๆ ท่ีจําเปน...จุดเร่ิมของอันตรายท่ีเกิดข้ึนเกิดจากความไมรู โดยเฉพาะปายจราจร 

 ซ่ึงปายจราจรท่ีกําหนดข้ึนก็เพ่ือใหทุกคนเขาใจและปฏิบัติตามเพ่ือความเปนระเบียบและความปลอดภัยเพ่ือใหผูเรียน 

 เขาใจและอธิบายความหมายของปายจราจร 

 1. ผูเรียนสามารถบอกประเภทของปายจราจรและความหมายท่ีจําเปนเบ้ืองตนได 
 2. ผูเรียนสามารถบอกวิธีการปฏิบัติตามปายจราจรใหปลอดภัยไดอยางไรบาง
 3. ผูเรียนสามารถบอกถึงผลกระทบ เม่ือไมปฏิบัติตามปายจราจร

วัตถุประสงค

  ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบเกม “การดจราจรหรรษา” เพ่ือใหผูเรียนไดสนุกสนาน ไมนาเบ่ือ มีสวนรวม
และมีความกระตือรือรนในการเรียน
 ผูจัดการเรียนรูใหความรูเก่ียวกับปายจราจรตาง ๆ ท่ีสําคัญ
 ใหผูเรียนแบงกลุมออกเปน 3 กลุม โดยใหแตละกลุมนําการดปายจราจรท่ีไดรับ มาติดในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 3 ประเภท  
ไดแก ประเภทปายบังคับ  ประเภทปายเตือน และปายแนะนํา  ใหถูกตอง
 จากน้ันใชวิธีสนทนากลุม รวมกันตรวจทานวาไดปายในตําแหนงประเภทท่ีถูกตองหรือไม
 ใหแตละกลุมหาขอมูลออนไลนหรือผูจัดการเรียนรูทบทวนความหมายของปายและวิธีปฏิบัติตามใหปลอดภัย
 ใหแตละกลุมสงตัวแทน 2 - 3 คน มาอธิบายปายจราจรตาง ๆ และบอกถึงผลกระทบถาไมปฏิบัติตาม
 ผูจัดการเรียนรูสรุปบทเรียน และปายจราจรท่ีสําคัญท่ีผูเรียนควรจดจําไวเพ่ือนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

วิธีการจัดการเรียนรู

อุปกรณ 

PowerPoint  ประกอบการบรรยายความรูเก่ียวกับปายจราจร   

หารูปภาพปายจราจรจากอินเทอรเน็ตจัดพิมพและตัดเปน
การดจราจรหรรษา จํานวน 30 ปาย โดยเนนท่ีผูเรียนจําเปน
ตองเรียนรูเพ่ือนําไปใช

ฟลิปชารท ท่ีเขียนระบุ ประเภทปายจราจร 3 ประเภท 
ไดแก ปายบังคับ  ปายเตือน และปายแนะนํา สําหรับให
ผูเรียนนําการดจราจรหรรษามาติดไว 

จํานวนผูเรียนและระยะเวลา  

ผูเรียน จํานวน 15 - 30 คน
ใชเวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมง
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เน้ือหา

 ปายจราจรหรือ เคร่ืองหมายจราจร (Traffic Sign) หมายถึง สัญลักษณจราจรมีลักษณะเปนสัญญาณแสงหรือปายท่ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือบริหารจัดการการจราจร ในพ้ืนท่ีน้ันๆ ใหมีความคลองตัว และปลอดภัยสําหรับผูใชรถใชถนนท้ังขับข่ียาน

พาหนะทุกประเภทและการเดินเทา ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก

มีไวเพ่ือควบคุม ใหผูขับข่ีตอง

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด

ยกตัวอยางเชน หามกลับรถ 
หามเล้ียวแซง หามจอดรถ 
เปนตน

มีไวเพ่ือแจงเตือนใหกับผูขับข่ี

ไดระมัดระวังและทราบลวงหนา

วามีอะไรอยูขางหนา 

ยกตัวอยาง เชน ปายสัญญาณ

ไฟจราจร, ทางโคงขางหนา, 

เขตโรงเรียน,  ปายระวังคนขาม

ถนน เปนตน

มีไวเพ่ือแนะนําขอมูลการ

เดินทางตาง ๆ ใหกับผูขับข่ี 

ยกตัวอยางเชน ปายสําหรับ

ขามถนนทางมาลาย เปนตน

ประเภทปายบังคับ ประเภทปายเตือน ประเภทปายแนะนํา

ปายบังคับ

ปายหามรถจักรยาน

ปายหามรถยนต
ท่ีใชในการเกษตร

ปายหามเขา

ปายหามกลับรถ
ไปทางซาย

ปายจํากัดความเร็ว

ปายหามคนผาน

ปายหามจอดรถ

ปายหามใชเสียง

ปายใหชิดซาย

ปายใหเล้ียวขวา

ปายเตือน

ปายจุดกลับรถ

ปายเตือน
วงเวียนขางหนา

ปายเตือน
ทางเอกตัดกัน

ปายเตือน
สะพานแคบขางหนา

ปายเตือน
รถสวนทางกัน

ปายโรงเรียน
ระวังเด็ก

ปายระวังคนขามถนน

ปายทางลอดต่ํา

ปายเตือนระวังสัตว

ปายสัญญาณจราจร

ปายแนะนํา

ปายช้ีทาง
ไปทาอากาศยาน

ปายหมายเลข
ทางหลวงแผนดิน

ปายหมายเลข
ทางหลวงเอเชีย/อาเซียน

ปายแนะนํา
บอกจุดหมายปลายทาง

ปายทางตัน

ปายจุดกลับรถ

ปายสําหรับคนพิการ

ปายโรงพยาบาล

ปายตําแหนงทางขาม

ปายเร่ิมตนทางดวน
(ทางหลวงพิเศษ)
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ปายบังคับปายเตือนปายแนะนํา

ตัวอยาง ฟลิปชารท ท่ีเขียนระบุ ประเภทปายจราจร 3 ประเภท

ตัวอยาง การดจราจร แบงตามประเภทปาย

ช่ือปาย ช่ือปาย ช่ือปาย

ฐานการเรียนรูท่ี 3

กาวผิดชีวิตเปล่ียน
(เรียนรูการเดินเทาและขามถนนอยางปลอดภัย)
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   3ฐานการเรียนรูท่ี

กาวผิด            ชีวิตเปล่ียน
  การเรียนรูการเดินขามถนนและเดินบนถนนใหปลอดภัยเปนส่ิงจําเปน คนไทยมากกวา 600 คนตอป 
 ท่ีเสียชีวิตจากการเดินบนถนนจากการถูกรถเฉ่ียวชน และบาดเจ็บมากกวา 12,000 คน ตอป หลักการสําคัญ คือ 
 การมองเห็นและหลีกเล่ียง การประเมินความเส่ียงกอนท่ีจะขามถนน การเดินบนไหลทางท่ีถูกตอง และการเดินถนน 
 ในตอนกลางคืน ส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีจําเปนท่ีเด็กและเยาวชนไทยควรไดเรียนรูอยางถูกตองเพ่ือความปลอดภัย

 1. ผูเรียนสามารถบอกวิธีการเดินขามถนนและเดินบนถนนใหปลอดภัยไดอยางถูกตอง
 2. ผูเรียนสามารถบอกความหมายของสัญญาณไฟจราจร เคร่ืองหมายจราจรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการขามถนนได

วัตถุประสงค

 ผูจัดการเรียนรูเปดคลิปวิดีโอ หรือส่ือออนไลนเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก ซ่ึงเปนคลิปหรือส่ือท่ีเก่ียวกับการขามถนนและ
การเดินบนถนนโดยความประมาทและไมถูกวิธี เพ่ือสรางความตระหนักถึงอันตรายท่ีเกิดข้ึน 

 ผูจัดการเรียนรูสาธิตและอธิบายวิธีการขามถนนและการเดินบนถนนท่ีปลอดภัย โดยใชส่ือ ใบความรูและอุปกรณท่ีเปนเคร่ืองหมาย 
สัญลักษณจราจรท่ีเก่ียวของ และยกตัวอยางอันตรายท่ีเกิดข้ึนหากประมาท หรือทํากิจกรรมอ่ืนขณะขามถนน เชน หยอกลอกับเพ่ือน 
เลนโทรศัพท หรือว่ิงขามถนนโดยไมไดมองวารถน้ันหยดุใหขามหรือไม  ทําใหมีโอกาสถูกรถชนและเปนอันตรายถึงชีวิต โดยเสนอแนะ
วิธีขามถนนและการเดินบนถนนอยางปลอดภัย

 ผูจัดการเรียนรูทดสอบความเขาใจดวยการถาม – ตอบ เก่ียวกับวิธีการขามถนนและการเดินบนถนนอยางถูกตอง หรือใช
แบบทดสอบ หรือกิจกรรมการเลนเกม (หากมีเวลาเพียงพอ)
 ฝกปฏิบัติ/ฐานการเรียนรู
  ข้ันตอนท่ี 1 ผูเรียนเขาแถวเพ่ือเขาฐาน
  ข้ันตอนท่ี 2 ทบทวนวิธีการขามถนนในแตละแบบ โดยสาธิตการขามถนน 
  ข้ันตอนท่ี 3 ผูเรียนฝกขามถนนทีละคน โดยขามถนนในสถานการณจําลองแตละแบบ กอนขามใหพิจารณาถึง
ความปลอดภัยกอนขามถนน เชน มองหาสัญลักษณ ไฟจราจร และเดินไปรอตรงทางมาลาย และปฏิบัติตาม STEP มองขวา 
มองซาย มองขวา เม่ือม่ันใจจึงเดินขามอยางมีสติ 

 ผูจัดการเรียนรูแสดงบทบาทการขามถนนโดยใชการเปรียบเทียบใหเห็น เชน การขามอยางถูกวิธี และปฏิบัติตามข้ันตอน  
มองขวา มองซาย มองขวา เม่ือม่ันใจจึงเดินขามอยางมีสติ จะปลอดภัย และสถานการณสมมติการขามท่ีไมปลอดภัย เชน หยบิโทรศัพทมาเลน 
ว่ิงขาม หยอกลอเพ่ือน เพ่ือใหนักเรียนเลือกวาวิธีใดควรทําและวิธีใดไมควรทํา

 ผูจัดการเรียนรูควรยกตัวอยางวิธีการขามถนนในรูปแบบตาง ๆ เชน การขามถนน 2 เลน การขามถนน มากกวา 2 เลน 
ท่ีมีเกาะกลางและไมมีเกาะกลางถนน 

วิธีการจัดการเรียนรู

จํานวนผูเรียนและระยะเวลา  

ผูเรียน จํานวน 15 - 30 คน

ใชเวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมง

อุปกรณ 

ตัวอยางภาพขาว/คลิปวิดีโอจากส่ือออนไลน  

เคร่ืองฉายภาพและจอภาพ 

ใบความรู

แบบทดสอบ

Model สถานท่ีจําลอง ทางมาลายและไฟจราจร 
ตามฐานกิจกรรม

เน้ือหา

ภาพขาว/คลิปวิดีโออุบัติเหตุในการขามถนนอยางประมาท

https://www.youtube.com/watch?v=DtOpygVe8C4
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ใบความรู 

เร่ือง เคร่ืองหมายจราจรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการขามถนน

ทําความรูจักปายและสัญลักษณจราจร
“ กอนขามถนน ”

ป�ายจุดข้ามถนน

สัญญาณไฟสําหรับคนข้ามถนน

สะพานลอย

ทางเดินเท้า

เส้นแบ่งช่องจราจรทางม้าลาย

สัญญาณไฟจราจรสําหรับรถ

กรุณา

กดปุมและรอ

ขามในพ้ืนท่ี

เขตโรงเรียน
SCHOOL ZONE

สัญญาณไฟ
สําหรับคนขามถนน

ปายเฉพาะคนเดิน 
บริเวณท่ีติดต้ังปาย

เปนบริเวณท่ีกําหนดใหใช
ไดเฉพาะคนเดินเทาเทาน้ัน

ปาย "หามคน" 
หามคนผานเขา

ไปในเขตทางท่ีติดต้ังปาย

ปุมกดรอขามถนน สะพานลอย

สัญญาณไฟ
สําหรับรถ

ปายจุดขามถนน
ทางมาลาย ปายเขตโรงเรียน

ใบความรู 

เร่ือง การเดินเทาและการขามถนนอยางปลอดภัย

การเดินเทา
  การเดินบนทางเทาทุกคร้ัง หากไมมีทางเทาใหเดินหางจากถนนใหมากท่ีสุด เดินสวนทางกับรถและสบตากับคนขับได 
กรณีเดินในท่ีมืดหรือแสงสวางนอย เราตองทําใหคนขับเห็นตัวเราขณะเดินในท่ีมืด ใหสวมใสเส้ือผาสีออนหรือสีสวาง เชน สีขาว 
สีเหลือง ฯลฯ มีอุปกรณสะทอนแสง เชน ไฟฉาย สายรัดขอมือสะทอนแสง กรณีมีแหลงน้ํา ควรเดินหางจากแหลงน้ํา หรือ
เดินตรงกลาง หากมีน้ําประกบท้ังสองดาน

วิธีการเดินในกรณี/สถานการณตางๆ
1. วิธีเดินในกรณีมีทางเทา (มีฟุตบาท)
 การเดินบนถนนท่ีมีทางเทา หรือฟุตบาทน้ันเพ่ือความปลอดภัย เราตองเดินบนทางเทาเทาน้ันและควรเดินชิดทางดานใน 
เพ่ือท่ีใหคนอ่ืนเขาเดินแซงไปหรือเดินสวนมาไดสะดวกจะไดไมเบียดเราตกถนน

  - เดินบนฟุตบาททุกคร้ัง หางจากถนน
  - หากมีเด็กเล็ก จูงมือใหแนน เดินชิดดานใน
  - เดินสวนทางกับรถ

2. วิธีเดินในกรณีไมมีทางเทา (ไมมีฟุตบาท)
 การเดินบนถนน ท่ีไมมีทางเทา หรือไมมีฟุตบาทอยางปลอดภัยเราตองเดินชิดขอบทางดานขวามือ เพ่ือใหเห็นรถท่ีว่ิงสวนมา 
ถาเราเดินทางซายมือเรา หรือเดินไปทางเดียวกับท่ีรถว่ิงไปน้ัน บางคร้ังเราอาจเดินล้ําเขาไปในถนนโดยไมรูตัว และไมเห็นวามีรถ
ว่ิงตามหลัง ลักษณะน้ี อาจถูกรถเฉ่ียวชนไดรับอันตรายได การเดินบนถนนท่ีไมมีทางเทา หรือไมมีฟุตบาท ท่ีไมปลอดภัยคือ
การเดินไปทางเดียวกับทางท่ีรถว่ิงไป

  - พยายามเดินใหหางจากรถ  ในระยะท่ีปลอดภัย (หมายถึง เดินใหหางจากรถใหมากท่ีสุด)
  - เดินชิดขอบทางดานขวามือ เดินในทิศทางท่ีสวนทางกับรถ สามารถมองเห็นรถไดสะดวก และสามารถ
สบตากับคนขับรถได
  - สวมเส้ือผาท่ีมีสีสดใสหรือสีออน (กลางคืน) เชน สีขาว
  - หากมีเด็กเล็กเดินดวย ใหจูงมือเด็กเล็กเดินชิดดานในของถนนจับมือเด็กไวใหแนน ปองกันเด็กเล็กว่ิงออกไปบนถนน
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3. วิธีเดินในท่ีๆ มีแสงสวางนอย
  - สวมใสเส้ือผาสีออน สีสวาง เชน สีขาว สีเหลือง หรือผาสะทอนแสง

  - หากฝนตก ใหใสเส้ือกันฝนสีสวางๆ 

  - ติดวัสดุสะทอนแสงบนกระเปานักเรียน ไฟฉาย สายรัดขอมือสะทอนแสง

  - ถาไมจําเปน ไมควรออกไปเดินคนเดียว หรือตองมีผูใหญไปดวยทุกคร้ัง

1. เลือกสถานท่ีขามถนนท่ีปลอดภัย
  - ขามสะพานลอย (ปลอดภัยท่ีสุด)

  - ขามทางมาลาย

  - ขามโดยดูสัญญาณไฟ

   สัญญาณไฟคนขามถนน เขียว-แดง
    สีเขียว หมายถึง ขามได (คนขาม-รถหยุด)  
    สีแดง หมายถึง ขามไมได (คนหยุด-รถขับ)

   สัญญาณไฟจราจร (สําหรับคนขับรถ) เขียว-เหลือง-แดง
    สีเขียว  หมายถึง รถว่ิงได คนขามไมได (รถขับ-คนหยุด)
    สีเหลือง หมายถึง  รถชะลอความเร็วและเตรียมหยุด
    สีแดง  หมายถึง รถหยุด คนขามได (รถหยุด-คนขาม)

  - ขามถนนตรงบริเวณท่ีมีตํารวจจราจร หรืออาสาสมัครดูแลความปลอดภัย

  - ขอใหผูใหญท่ีอยูบริเวณน้ันชวยพาขามถนน

  - ปฏิบัติตาม STEP มองขวา มองซาย มองขวา

การขามถนน

2. การขามถนนมีหัวมุม หรือ ทางแยก
  - เลือกขามถนนตรงบริเวณทางแยกท่ีมีสัญญาณไฟจราจร มีทางมาลาย มีตํารวจจราจร หรืออาสาสมัครดูแล
ความปลอดภัย 
  - ตัวอยางวิธีการขาม เชน ถาจะขามจากจุด A ไป D
  - จาก จุด A ขามไป จุด B ขามไป จุด D
  - หรือจาก จุด A ขามไป จุด C ขามไป จุด D

3. การขามถนนมีมากกวา 2 ชองทางจราจร หรือมีเกาะกลางถนน
  - ใชเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยของผูเดินเทา เชน สะพานลอย ทางมาลาย สัญญาณไฟจราจร
  - ปฏิบัติเหมือนกับเปนการขามถนน 2 คร้ัง (ขามทีละคร่ึงถนน) ขามคร่ึงแรกแลวไปหยุดตรงเกาะกลางถนน 
กอนท่ีจะขามคร่ึงหลังตอไป โดยปฏิบัติตาม STEP มองขวา มองซาย มองขวา
  - ขามถนนตรงบริเวณท่ีมีตํารวจจราจร หรืออาสาสมัครดูแลความปลอดภัย
  - ขอใหผูใหญท่ีอยูบริเวณน้ันชวยพาขามถนน

A
C

D B
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ตัวอยาง
กิจกรรมฐานการเรียนรู กาวผิดชีวิตเปล่ียน

ลู ก เ ต  า ม ห า ส นุ ก

เดินหนา 1 ชอง

คําถาม
หยุดเดิน 1 คร้ัง

คําถาม 
ตอบถูกข้ึนบันได
ตอบผิดลงบันได

คําถาม 
ตอบถูกเดิน 1 ชอง 
ตอบผิดลงบันได

คําถาม
ตอบถูกข้ึนบันได
ตอบผิดลงบันได

คําถาม
ตอบถูกเดิน 3 ชอง 
ตอบผิดหยุด 1 คร้ัง

คําถาม
ตอบถูกเดิน 1 ชอง 
ตอบผิดถอย 2 ชอง

คําถาม 
ตอบถูกเดิน 3 ชอง 
ตอบผิดลงบันได

คําถาม
ตอบถูกข้ึนบันได

ตอบผิดถอย 2 ชอง

คําถาม
ตอบถูกเดิน 3 ชอง 

ตอบผิดหยุด 
1 คร้ัง

คําถาม
ตอบถูกเดิน 5 ชอง
ตอบผิดลงบันได

START

Finish

1      2           3                                 4                      5

11      10             9                                  8         7          6

12       13           14                                15      16         17

23       22           21                                20      19         18

24       25           26                                27       28       

วิธีเลน

 1. ใหผูเลนแบงกลุมกัน โดยในแตละรอบ จะสามารถเลนได 4 - 5 คน และมีกรรมการ 1 คน

 2. ใหผูเลนแตละคนเลือกตัวเดิน (หมุด) คนละ 1 ตัว

 3. ใหแตละคนทอยลูกเตา คนละ 1 คร้ัง คนท่ีทอยลูกเตาไดแตมสูงสุดจะเปนผูท่ีไดเลนกอน ตามลําดับ

 4. ใหผูเลนคนแรกทอยลูกเตาและขยับตัวเดินไปบนชอง ตามจํานวนแตมของลูกเตาท่ีทอยได จากน้ันก็ใหผูเลนคนถัด

ไปทอยลูกเตาและเลนไปเร่ือยๆ จนครบทุกคน จากน้ันก็ใหผูเลนคนแรกเลนแลวก็ตามดวยผูเลนคนถัดไป เลนแบบน้ีไปเร่ือยๆ

 5. ระหวางเดิน บนชองในบางชองจะมีคําถาม (ถูกหรือผิด) โดยกรรมการจะเปนคนถามคําถาม และถาผูเลนตอบถูก

หรือผิดใหปฏิบัติตามคําส่ังในกระดานเกม

 6. ถาตัวเดินของคนใดเดินทางถึง Finish กอนจะเปนผูชนะ 

1) ......การเดินบนถนนท่ีไมมีทางเทา หรือไมมีฟุตบาท ท่ีปลอดภัยคือการเดินไปทางเดียวกับทางท่ีรถว่ิงไป

2) ......การเดินบนถนนท่ีไมมีทางเทา หรือไมมีฟุตบาทอยางปลอดภัยเราตองเดินชิดขอบทางดานขวามือ 

3) ......เดินในท่ี ๆ มีแสงสวางนอย ควรสวมใสเส้ือผาสีออน สีสวาง เชน สีขาว สีเหลือง หรือผาสะทอนแสง

4) ......การเดินบนถนนท่ีมีทางเทา หรือฟุตบาทน้ันเพ่ือความปลอดภัย เราตองเดินบนทางเทาเทาน้ัน

5) ......การเดินบนถนนท่ีมีทางเทา หรือฟุตบาทน้ันเพ่ือความปลอดภัย ควรเดินชิดทางดานใน    

6) ......วิธีเดินในเสนทางใกลแหลงน้ํา พยายามเดินใหใกลแหลงน้ําใหมากท่ีสุด

7) ......วิธีเดินในเสนทางใกลแหลงน้ํา ไมหยอกลอเลนกันขณะเดิน 

8) ......การเดินบนถนนท่ีปลอดภัยเราตองเดินสวนทางกับรถ 

9) ......ถาหากมีเด็กเล็ก ใหจูงมือใหแนน และเดินชิดดานใน

10) ......เดินในท่ี ๆ มีแสงสวางนอย ควรสวมใสเส้ือผาสีทึบ สีเขม เชน สีดํา สีกรม 

11) ......เดินในท่ี ๆ มีแสงสวางนอย หากฝนตก ใหใสเส้ือกันฝนสีสวางๆ

12) ......ถามีนองเดินดวยใหนองเดินนําหนา คุณเดินตามหลัง และมองนองตลอดเวลา

13) ......การขามถนนท่ีปลอดภัยมากท่ีสุด คือ ขามตรงทางมาลาย

14) ......สัญญาณไฟคนขามถนน "สีเขียว" หมายถึง ขามได

15) ......การเดินขามถนนกรณีท่ีรถติดใหสังเกตวารถท่ีขับมาขับเร็วหรือไมกอนขามถนน

16) ......การขามถนนอยางปลอดภัยควรมีผูใหญชวยเหลือ เพ่ือความปลอดภัย

17) ......สัญญาณไฟจราจร (สําหรับคนขับรถ) สีแดง หมายถึง รถหยุด คนขามได

18) ......กอนขามถนน ควรมองขวา มองซาย มองขวา ใหแนใจวาปลอดภัยกอนขาม

19) ......ขณะขามถนน ไมควรว่ิง 

20) ......การเดินขามถนนท่ีมี “เกาะกลาง” ขามคร่ึงแรกแลวพักท่ีเกาะกลาง จากน้ันขามคร่ึงหลังตอไป

เฉลย
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20.

คําถามสําหรับเลนเกม (            หรือ            )
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ใบงาน

เร่ือง การเดินเทาและการขามถนนอยางปลอดภัย

เลือกคําตอไปน้ีเติมลงในชองวางใหถูกตอง

เสนแบงชองจราจร             ปายจุดขามถนน                    สะพานลอย                   ทางมาลาย

       ทางเดินเทา                สัญญาณไฟจราจรสําหรับรถ          สัญญาณไฟสําหรับคนขามถนน

ตัวอยางแบบทดสอบ

เติมเคร่ืองหมาย    หรือ    หนาขอความตอไปน้ี
1)...............การขามถนนท่ีปลอดภัยมากท่ีสุด คือ ขามตรงทางมาลาย

2)...............สัญญาณไฟคนขามถนน "สีเขียว" หมายถึง ขามได

3)...............การเดินขามถนนกรณีท่ีรถติดใหสังเกตวารถท่ีขับมาขับเร็วหรือไมกอนขามถนน

4)...............        สัญลักษณน้ี หมายถึง คนสามารถขามถนนไดตลอดเวลา

5)...............การขามถนนอยางปลอดภัยควรมีผูใหญชวยเหลือ เพ่ือความปลอดภัย

6)...............สัญญาณไฟจราจร (สําหรับคนขับรถ) สีแดง หมายถึง รถหยุด คนขามได

7)...............กอนขามถนน ควรมองขวา มองซาย มองขวา ใหแนใจวาปลอดภัยกอนขาม

8)...............ขณะขามถนน ไมควรว่ิง 

9)................การเดินขามถนนท่ีมี “เกาะกลาง” ขามคร่ึงแรกแลวพักท่ีเกาะกลาง จากน้ันขามคร่ึงหลังตอไป 

10).............สัญญาณไฟจราจร (สําหรับคนขับรถ) สีเขียว หมายถึง รถว่ิงได คนขามไมได (รถขับ-คนหยุด)

11) .............การเดินบนถนนท่ีไมมีทางเทา หรือไมมีฟุตบาทอยางปลอดภัยเราตองเดินชิดขอบทางดานขวามือ 

12) .............เดินในท่ี ๆ มีแสงสวางนอย ควรสวมใสเส้ือผาสีออน สีสวาง เชน สีขาว สีเหลือง หรือผาสะทอนแสง

13) .............การเดินบนถนนท่ีมีทางเทา หรือฟุตบาทน้ันเพ่ือความปลอดภัย เราตองเดินบนทางเทาเทาน้ัน

14) .............การเดินบนถนนท่ีมีทางเทา หรือฟุตบาทน้ันเพ่ือความปลอดภัย ควรเดินชิดทางดานใน    

15)..............วิธีเดินในเสนทางใกลแหลงน้ํา พยายามเดินใหใกลแหลงน้ําใหมากท่ีสุด

เฉลย
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 

ฐานการเรียนรูท่ี 4

  ข่ีจักรยานปลอดภัย
เพ่ิมความม่ันใจดวยอุปกรณ

(เรียนรูการข่ีจักรยานปลอดภัย)
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 ผูจัดการเรียนรูเปดคลิปวิดีโอ หรือส่ือออนไลนเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก ซ่ึงเปนคลิปหรือส่ือท่ีเก่ียวกับการขามถนนและ
การเดินบนถนนโดยความประมาทและไมถูกวิธี เพ่ือสรางความตระหนักถึงอันตรายท่ีเกิดข้ึน 

 ผูจัดการเรียนรูสาธิตและอธิบายวิธีการขามถนนและการเดินบนถนนท่ีปลอดภัย โดยใชส่ือ ใบความรูและอุปกรณท่ีเปนเคร่ืองหมาย 
สัญลักษณจราจรท่ีเก่ียวของ และยกตัวอยางอันตรายท่ีเกิดข้ึนหากประมาท หรือทํากิจกรรมอ่ืนขณะขามถนน เชน หยอกลอกับเพ่ือน 
เลนโทรศัพท หรือว่ิงขามถนนโดยไมไดมองวารถน้ันหยดุใหขามหรือไม  ทําใหมีโอกาสถูกรถชนและเปนอันตรายถึงชีวิต โดยเสนอแนะ
วิธีขามถนนและการเดินบนถนนอยางปลอดภัย

 ผูจัดการเรียนรูทดสอบความเขาใจดวยการถาม – ตอบ เก่ียวกับวิธีการขามถนนและการเดินบนถนนอยางถูกตอง หรือใช
แบบทดสอบ หรือกิจกรรมการเลนเกม (หากมีเวลาเพียงพอ)
 ฝกปฏิบัติ/ฐานการเรียนรู
  ข้ันตอนท่ี 1 ผูเรียนเขาแถวเพ่ือเขาฐาน
  ข้ันตอนท่ี 2 ทบทวนวิธีการขามถนนในแตละแบบ โดยสาธิตการขามถนน 
  ข้ันตอนท่ี 3 ผูเรียนฝกขามถนนทีละคน โดยขามถนนในสถานการณจําลองแตละแบบ กอนขามใหพิจารณาถึง
ความปลอดภัยกอนขามถนน เชน มองหาสัญลักษณ ไฟจราจร และเดินไปรอตรงทางมาลาย และปฏิบัติตาม STEP มองขวา 
มองซาย มองขวา เม่ือม่ันใจจึงเดินขามอยางมีสติ 

 ผูจัดการเรียนรูแสดงบทบาทการขามถนนโดยใชการเปรียบเทียบใหเห็น เชน การขามอยางถูกวิธี และปฏิบัติตามข้ันตอน  
มองขวา มองซาย มองขวา เม่ือม่ันใจจึงเดินขามอยางมีสติ จะปลอดภัย และสถานการณสมมติการขามท่ีไมปลอดภัย เชน หยบิโทรศัพทมาเลน 
ว่ิงขาม หยอกลอเพ่ือน เพ่ือใหนักเรียนเลือกวาวิธีใดควรทําและวิธีใดไมควรทํา

 ผูจัดการเรียนรูควรยกตัวอยางวิธีการขามถนนในรูปแบบตาง ๆ เชน การขามถนน 2 เลน การขามถนน มากกวา 2 เลน 
ท่ีมีเกาะกลางและไมมีเกาะกลางถนน 

   4ฐานการเรียนรูท่ี

  ข่ีจักรยานปลอดภัย
เพ่ิมความม่ันใจดวยอุปกรณ 

  ยานพาหนะคูใจคันแรกของเด็ก คือ จักรยาน ซ่ึงการขับข่ีจักรยาน จะเปนพ้ืนฐานของผูขับข่ียานพาหนะ 
  ประเภทอ่ืน คนไทยบาดเจ็บจากการขับข่ีจักรยานปละ 17,000 คนตอป โดยพบวาเปนกลุมอายุ 10 - 14 ป 
 ปละประมาณ 3,000 คน การเรียนรูความปลอดภัยจากการขับข่ีจักรยานท่ีถูกตองเปนเร่ืองสําคัญท่ีเด็กและเยาวชนไทย  
 โดยเฉพาะอุปกรณปองกันท่ีจะชวยปองกันการบาดเจ็บจากการขับข่ีจักรยานได

 1. ผูเรียนสามารถบอกประโยชนของอุปกรณสําหรับขับข่ีรถจักรยานอยางปลอดภัยได
 2. ผูเรียนสามารถบอกวิธีการขับข่ีจักรยานอยางปลอดภัยได

วัตถุประสงค

   ผูจัดการเรียนรูเปดคลิปวิดีโอ หรือส่ือออนไลนเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยาน และวิธีการข่ีจักรยานใหปลอดภัย
และการใชอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยในการข่ีจักรยาน
   ใหผูเรียนจินตนาการ “จักรยานปลอดภัยในแบบของฉัน” แลววาดภาพการข่ีจักรยานของตนเองและใหวาดภาพ
อุปกรณปองกันอันตรายจากการขับข่ีจักรยานในสถานการณตางๆ อยางนอย 5 ช้ิน เชน
  ข่ีจักรยานไปโรงเรียน
  ข่ีจักรยานตอนกลางคืน
  ข่ีจักรยานทองเท่ียวเดินทางไกล
   ใหตัวแทนผูเรียนประมาณ 5 คน มานําเสนอเลาเร่ืองราวภาพการข่ีจักรยานของตนเอง และอธิบายอุปกรณความ
ปลอดภัยท่ีอยูในภาพ
   ใหตัวแทนผูเรียนประมาณ 5 คน มานําเสนอเลาเร่ืองราวภาพการข่ีจักรยานของตนเอง และบอกวิธีการข่ีจักรยาน
ใหปลอดภัยอยางไร

วิธีการจัดการเรียนรู

อุปกรณ 

วิดีโอหรือส่ือออนไลน เก่ียวกับอุปกรณ
ความปลอดภัยในการขับข่ีจักรยาน

กระดาษวาดภาพ และสีระบายภาพ

จํานวนผูเรียนและระยะเวลา  

ผูเรียน จํานวน 15 - 30 คน
ใชเวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมง

ตัวอยาง จักรยานปลอดภัยในแบบของฉัน”
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เน้ือหา

   1. หมวกนิรภัยสําหรับผูข่ีจักรยาน หรือ cycling helmet

 มีความสําคัญมากอันดับตนท่ีนักปนทุกคนควรสวมใส เน่ืองจากชวยลดความรุนแรง เม่ือเกิดอุบัติเหตุ

ท่ีศีรษะไดเกือบมากกวา 80 เปอรเซ็นต ซ่ึงมีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกไดดี แตหากเกิดรอยราว

ก็จะแตกไดงาย จึงตองหม่ันตรวจสอบความสมบูรณของหมวกอยูเสมอ

   2. กระจกมองหลังของจักรยาน
 จักรยานควรมีประจกมองหลัง โดยเฉพาะนักปนจักรยานทางไกลและฝกหัดการมองกระจกมองหลัง
ใหชํานาญเพราะหากเราไมคุนเคยหรือชํานาญอาจจะทําใหติดสินใจผิดได ใชกฎ “มองเห็นและหลีกเล่ียง”

   3. ไฟสองสวางดานหนา
 เปนส่ิงสําคัญโดยเฉพาะการข่ีจักรยานยามเชาตรูหรือยามค่ํามืดท่ีผูขับข่ีไมสามารถสังเกตดานหนา
ไดชัดเจน และมีประโยชนใหยานพาหนะอ่ืนๆ ท่ีสวนทางมา มองเห็นไดชัดเจน ซ่ึงมี 2 แบบ 
 1)  แบบท่ีติดตัวรถจักรยาน
 2)  แบบท่ีติดศีรษะผูขับข่ี

   4. ไฟกระพริบ หรือไฟสะทอนดานหลัง 
 สําหรับติดทายรถจักรยาน เปนดวงไฟสีแดงจากหลอด LED จะทําใหรถท่ีขับตามมาจาก
ดานทายสังเกตเห็นผูข่ีจักรยานไดชัดเจน โดยควรเลือกขนาดและดวงไฟกระพริบใหแสงท่ีคมชัด ท้ังกลางวัน
และกลางคืน จะปองกันอันตรายจากรถชนทายไดดี หรือสามารถนํามาติดกับรถจักยานดานหนา
ไดอีกดวยจะชวยใหรถท่ีสวนทางมาสังเกตงาย

4. ไฟกระพริบ หรือไฟสะทอนดานหลัง 
สําหรับติดทายรถจักรยาน เปนดวงไฟสีแดงจากหลอด LED     จะทําใหรถท่ีขับตามมาจากดานทาย
สังเกตเห็นผูข่ีจักรยานไดชัดเจน โดยควรเลือกขนาดและดวงไฟกระพริบใหแสงท่ีคมชัด ท้ังกลาววันและ
กลางคืน จะปองกันอันตรายจากรถชนทายไดดี หรือสามารถนํามาติดกับรถจักยานดานหนาได
อีกดวยจะชวยใหรถท่ีสวนทางมาสังเกตงาย

   5. กระด่ิง หรือแตร
 เปนส่ิงจําเปน เน่ืองจากใชเปนสัญญาณเตือนใหคนท่ีสัญจรระวังรถจักรยานหรือเตือนประเภทอ่ืน
ไมใหเขามาในเลนท่ีจักรยานกําลังปนอยู ซ่ึงปจจุบันมีหลายรูปแบบ หลากดีไซน มีความคงทน
ความถนัดมือในการกด และท่ีสําคัญคือเสียงท่ีตองมีพลังตามความเหมาะสม 

   6. เส้ือสะทอนแสง
 เปนส่ิงท่ีขาดไมได เน่ืองจากการปนจักรยาน เราจะไมสามารถหันหนาและระวังหลังไดตลอดเวลา 
การสวมเส้ือท่ีมี แถบสะทอนแสง หรือ เส้ือจราจร สะทอนแสง จะชวยใหผูขับข่ีรถหรือแมแตผูท่ีเดินสัญจร
สวนไปมาสามารถสังเกตเห็นการเคล่ือนไหวของแถบสีท่ีสะดุดตาไดอยางชัดเจน ทําใหปองกัน
อุบัติเหตุไดมาก

   7. ถุงมือ 
      เม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือการลมตาง ๆ ถุงมือจะชวยลดการบาดเจ็บท่ีมือได การสวมถุงมือจักรยาน
จะเปรียบเสมือนเกราะท่ีจะชวยปองกันของคุณไดเปนอยางดี

   8. แวนตา
 แวนตา ชวยในการกันฝุนและกันลมเขาตา บางชนิดชวยกรองแสงในขณะปนจักรยาน
ท่ีมีแสงแดดจา ชวยรักษาสุขภาพดวงตา และทําใหมองเห็นไดชัดเจน

   
   9. เบาะจักรยาน (Saddle) 
 เปนช้ินสวนท่ีสําคัญท่ีสุดบนจักรยาน จุดสัมผัสหลักๆ ของคนกับจักรยานก็คือเบาะ 
ดังน้ันตองหาเบาะท่ีเหมาะสมกับรางกาย เบาะอาจจะแบงจากทาทางการปน แบงตามความยดืหยุน
ของรางกาย หรือมีระบบการวัดระยะหางระหวางกระดูกเชิงกราน (Sit bones) เพ่ือหาเบาะ
ท่ีเหมาะกับสรีระของผูใช
   
   10. สนับเขา 
 เปนอุปกรณหน่ึงท่ีชวยเพ่ิมความม่ันคงของขอเขา ชวยกระตุนและพยงุกลามเน้ือ ทําใหผูใช
ลดความกังวลหากเกิดอุบัติเหตุระหวางเลนกีฬา อีกท้ังยังชวยเสริมสรางความกลาและความม่ันใจ
ในการทํากิจกรรมมากข้ึน ซ่ึงสงผลเก่ียวกับประสิทธิภาพในการเลนกีฬา

กฎ 10 ขอ
ในการข่ีจักรยานเพ่ือความปลอดภัย

บนทองถนน

“มองอันตรายออก บอกความเส่ียงได แกไขความเส่ียงเปน”

  เคารพและปฏิบัติตามกฎจราจร  การปฏิบัติตามปายและไฟสัญญาณจราจรอยางเครงครัดเพ่ือความปลอดภัย
ของตนเองและผูอ่ืน
  มีอุปกรณปองกันความปลอดภัย
   ไฟสองสวางดานหนาและหลังเม่ือข่ียามค่ําคืน รถจักรยานตองติดไฟสองสวางสีขาวดานหนา และไฟ
สีแดงหรือกระจกสะทอนแสงสีแดงดานหลัง
   มีกระด่ิงใหสัญญาณท่ีเหมาะสม รถจักรยานตองมีกระด่ิงเพ่ือใหสัญญาณบอกวาจักรยานกําลัง
เคล่ือนท่ีเขามาใกล อาจใชแตรก็ได แตควรเลือกแตรท่ีเหมาะสม ไมสงเสียงดังเกินไป
   สวมหมวกนิรภัย เน่ืองจากชวยลดความรุนแรง เม่ือเกิดอุบัติเหตุท่ีศีรษะ ซ่ึงมีคุณสมบัติดูดซับ
แรงกระแทกไดดี หม่ันตรวจสอบความสมบูรณของหมวกอยูเสมอ
   การสวมใสสายคาดหรือเส้ือก๊ักท่ีมีแถบสะทอนแสง ชวยไดมากในการทําใหคนขับรถอ่ืนๆ มองเห็น
ผูข่ีจักรยานไดชัดจากระยะไกลในยามค่ําคืนและกลางวัน
  ใหสิทธิในการใชทางเทาแกคนเดินเทา  กฎจราจรไทยหามข่ีจักรยานบนทางเทา แตตํารวจมักอนุโลมให 
เน่ืองจากรถจักรยานเปนพาหนะขนาดเล็กและมีความเร็วไมมาก  อยางไรก็ตามปกติเราควรข่ีบนถนน หลีกเล่ียงการข่ีบนทางเทา  
นอกจากมีการทาสีตีเสนหรือแบงพ้ืนท่ีใหจักรยานใชบนทางเทาอยางชัดเจน  ไมวาจะในกรณีใด เราตองระมัดระวังเปนพิเศษ
และใชความเร็วต่ําเม่ือข้ึนไปข่ีบนทางเทา หากตกอยูในสภาพท่ีหลีกกันไมไดก็ตองใหคนเดินเทาไดสิทธิใชเดินไปกอนเสมอ
  อยาบรรทุกน้ําหนักมากเกินไป การใชจักรยานบรรทุกของหนักๆ ไมวาจะเปนการข่ีคนเดียว ขนของหรือการ
มีซอนทายหรือซอนหนา เพ่ิมความเส่ียงท่ีจะเกิดอันตราย หากจําเปน ก็ตองแนใจวามีทักษะในการข่ีจักรยานเพียงพอและ
ใชความระมัดระวังมากข้ึนเปนสองเทา ความจริง คือ กฎหมายกําหนดใหหามข่ีจักรยานเกินหน่ึงคน 
   ตรวจเบรกเสมอ ส่ิงท่ีควรทําทุกคร้ังกอนข่ีจักรยานออกมาตามถนนคือ การตรวจลมยางวามีเพียงพอ และ
การตรวจเบรกวาจะใชการไดดีท้ังเบรกหนาและเบรกหลัง โดยเฉพาะเม่ือเสนทางท่ีข่ีไมราบเรียบ มีหลุมบอ เนินหรือสะพาน  
และใชความระมัดระวังมากข้ึนเปนพิเศษเม่ือถนนเปยก เพราะถนนจะล่ืนมากข้ึน เบรกไดยากข้ึน รถจักรยานอาจปดหรือล่ืนไถลได 
  ข่ีไมสวนเลน ใหตามทิศทางจราจรรวมไปกับพาหนะอ่ืนๆ ยกเวนแตเปนถนนท่ีมีการอนุญาตใหข่ีจักรยาน
ยอนทิศทางจราจร หรือท่ีเรียกกันวา “ยอนศร” ได 
  ใหระวังรถท่ีจอดอยู สังเกตและระมัดระวังรถท่ีจอดอยูใหดี คนท่ีน่ังอยูในรถอาจเปดประตูออกมาหรือ
คนขับอาจจะขับรถพุงออกมาอยางฉับพลัน ถาเปนไปได ควรข่ีแซงหรือขนานไปกับแถวรถท่ีจอดอยูหางออกมาอยางนอย 1 เมตร
  ระมัดระวังเม่ือมาถึงทางแยก  ไมวาจะเปนจุดท่ีซอยหรือถนนรองมาพบถนนใหญ สามแยกหรือส่ีแยก 
ใหระมัดระวังเพ่ิมข้ึน เพราะมีรถมากการจราจรจะสับสนวุนวายหากจัดชองจราจรไมดีหรือคนขับไรวินัย ทําใหโอกาสเส่ียงท่ีจะ
เกิดการชนกันสูงข้ึนมาก  ข่ีจักรยานใหอยูในชองทางจราจรท่ีถูกตอง ใชสัญญาณมือชวยบอกทิศทางของเราใหชัดเจนข้ึน  
มองรอบดานใหดีกอนเปล่ียนทิศทางหรือยายชองจราจร  หากไมม่ันใจและพิจารณาวามีความเส่ียงสูง ลงจากจักรยานและ
จูงจักรยานผานไปจะปลอดภัยกวา
  ใชสัญญาณมือ เรียนรูสัญญาณมือในการบอกใหผูใชถนนอ่ืนรูวาเราจะเคล่ือนท่ีไปอยางไร และฝกทักษะ
ใหสามารถข่ีจักรยานโดยใชมือเดียวจับแฮนดและอีกมือและแขนใหสัญญาณไดถูกตองอยางคลองแคลว จากน้ันก็ใชสัญญาณมือ
ใหเปนนิสัย ไมวาการจราจรจะเปนเชนไร 
  อยาข่ีเร็วและฉวัดเฉวียน การใชความเร็วใหเหมาะสม ไมเร็วเกินไป และไมข่ีออกซายออกขวาอยางฉับพลัน
หรือเปล่ียนทิศทางอยางกะทันหัน เส่ียงท่ีจะกอใหเกิดการชนเปนอันตรายมาก เราควรข่ีใกลขอบถนน และการแซงรถท่ีจอดอยู
ควรใหสัญญาณมือและเร่ิมเปล่ียนทิศทางอยางคอยเปนคอยไป 
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ฐานการเรียนรูท่ี 5

จุดบอด...อันตราย
(เรียนรูจุดบอดและจุดอับสายตา)

   5ฐานการเรียนรูท่ี

จุดบอด              อันตราย
  การเดินหรือการข่ีจักรยานและจักรยานยนต เขาไปในจุดบอดท่ีผูขับข่ีรถขนาดใหญมองไมเห็นเปนอันตราย 
 อยางมาก ซ่ึงทําใหเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก เด็กไทยควรตองเรียนรูจุดบอดอันตราย เพ่ือหลีกเล่ียง 
 อันตรายจากรถขนาดใหญ 

 1. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจความหมายของจุดบอดและจุดอับสายตา
 2. เพ่ือใหผูเรียนสามารถบอกลักษณะ ความเส่ียงของจุดบอดและจุดอับสายตาได
 3. เพ่ือใหบอกวิธีปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในบริเวณจุดบอด/ จุดอับสายตา

วัตถุประสงค

 ผูจัดการเรียนรูอธิบาย ความหมายของคําวาจุดบอด/จุดอับสายตา และอันตรายท่ีเกิดข้ึน พรอมท้ังยกตัวอยางจุดบอด
จุดอับสายตาจากภาพหรือคลิปวิดีโอ 
 จัดกิจกรรม “จุดบอด อันตราย” โดยแจกสต๊ิกเกอรรูปดาวหรือวงกลม ใหนักเรียนทุกคน คนละ 2 ดวง 
 นําภาพการเดินทางบนทองถนนท่ีมีจุดบอด/จุดอับสายตา จํานวน 3 - 4 ภาพ เชน ภาพรถบรรทุกขนาดใหญ ภาพรถบัสขนาดใหญ
รถยนตเกงหรือรถปกอัพ และภาพทองถนนท่ีมีทางแยกและมีตนไมหรือปายบดบัง 
 จากน้ันใหผูเรียนทุกคนหาจุดบอดและจุดอับสายตาจากภาพท่ีกําหนด คนละ 2 จุด แลวใชสติกเกอรไปติดไว ตรงท่ีคิดวา
เปนจุดบอดหรือจุดอับสายตา
 ใหตัวแทนผูเรียน 5 คน มาอธิบายวาจุดบอดหรือจุดอับสายตาน้ันมีลักษณะและมีความเส่ียงอยางไร โดยผูจัดการเรียนรู
เปนผูแนะนําแนวทาง
 ผูจัดการเรียนรูสรุปเร่ืองจุดบอดจุดอับสายตา และวิธีการเล่ียงอันตรายจากจุดดังกลาว
หมายเหตุ ผูจัดการเรียนรูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองได โดยนําผูเรียนมาทดสอบสถานการณจําลอง     
   จําลองกับรถของจริงได เชน รถโรงเรียน รถเกง รถปคอัพ รถบรรทุก เปนตน และใหผูเรียน ข้ึนไปทดลองน่ังท่ีคนขับ
   เพ่ือใหรูวาไมสามารถมองเห็นไดจริงๆ พรอมผูจัดการเรียนรูอธิบายจุดบอด/จุดอับสายตาดังกลาว

วิธีการจัดการเรียนรู

อุปกรณ 

สต๊ิกเกอรรูปดาวหรือรูปวงกลม 

วิดีโอ หรือส่ือออนไลน เก่ียวกับจุดอับสายตา

ภาพการเดินทางบนทองถนนท่ีมีจุดบอด
จุดอับสายตา จํานวน 3 - 4 ภาพ

จํานวนผูเรียนและระยะเวลา  

ผูเรียน จํานวน 15 - 30 คน
ใชเวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมง
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เน้ือหา

จุดบอด/จุดอับสายตา คือ พ้ืนท่ีท่ีคนขับมองไมเห็นในการขับข่ี 
และเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ

  1.   จุดบอดรถขนาดใหญ    2.   จุดบอดกระจกมองขาง  

  3.   จุดบอดกระจกมองหลัง    4.   จุดบอดทางแยก 

  5.   จุดบอดทางโคง      6.   จุดบอดวงเวียน 

  7.   จุดบอดเนินหรือทางข้ึนสะพาน  8.   จุดบอดทางรถไฟ  

  9.   จุดบอดปายโฆษณา            10.  จุดบอดเสาเอ 

จุดบอด 10 จุด ท่ีคนขับมองไมเห็นแลวเกิดอุบัติเหตุไดบอย

วิธีปองกันอันตรายจากจุดบอด/จุดอับสายตา เวลาเดินบนถนนหรับขับข่ียานพาหนะตาง ๆ 

  1. เม่ือเดินหรือข่ีจักรยาน เจอรถขนาดใหญ รถบรรทุก 10 ลอ รถทัวร รถบรรทุกพวง เปนตน ตองหลีกเล่ียง
อยูใหหาง ไมควรเขาใกล เพราะคนขับรถบรรทุกอาจจะมองไมเห็น และเกิดการเฉ่ียวชนได โดยมีจุดบอดและจุดอับสายตาตามภาพ

  2. จุดบอดทางแยก จุดท่ีไมสามารถมองเห็นไดชัดเจนวาจะมีรถผานมาหรือคนเดินผานมาหรือไม 

ทําใหเราตัดสินใจในการขับข่ีท่ีผิดพลาดไดเม่ืออยูบริเวณทางแยก อาจจะมีร้ัวบานเรือน สถานท่ีบดบัง เราจะตอง

สังเกตและขับรถชาๆ อยางระมัดระวัง โดยใชหลัก “มองเห็น และหลีกเล่ียง”

  3. จุดบอดปายโฆษณา ตนไมบดบัง เปนจุดท่ีไมสามารถมองเห็นไดชัดเจนวาจะมีรถหรือคนเดิน

ผานมาหรือไม โดยเกิดจากการบดบังของปายโฆษณาและตนไม ทําใหเราตัดสินใจในการขับข่ีท่ีผิดพลาดได เราจะตอง

สังเกตและขับรถชาๆ อยางระมัดระวัง โดยใชหลัก “มองเห็น และหลีกเล่ียง” เชนกัน
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ฐานการเรียนรูท่ี 6

เด็กยุคใหม ใสใจ
สวมหมวกนิรภัย

(เรียนรูการสวมหมวกนิรภัย)

   6ฐานการเรียนรูท่ี

เด็กยุคใหม ใสใจ 
สวมหมวกนิรภัย 

  โดยสวนใหญสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยาน หรือรถจักรยานยนตเปนผลจากการไดรับ

 บาดเจ็บสาหัสท่ีศีรษะ ดังน้ันการปองกันศีรษะจากแรงกระแทกจึงนับเปนส่ิงสําคัญตอชีวิต การสวมหมวกนิรภัย

 เปนกฎขอบังคับทางกฎหมายท่ีผูขับข่ีรถจักรยานยนตและผูโดยสารตองปฏิบัติ หมวกนิรภัย

 1. เพ่ือใหผูเรียนทราบถึงประโยชนของการใชหมวกนิรภัย และทราบผลเสียของการไมสวมหมวกนิรภัย
 2. เพ่ือใหผูเรียนทราบถึงการสวมใสหมวกนิรภัยท่ีถูกตอง
 3. เพ่ือใหผูเรียนทราบถึงความเหมาะสมของการใชหมวกนิรภัยกับยานพาหนะตาง ๆ

วัตถุประสงค

 ผูจัดการเรียนรูอธิบายประโยชนของการใชหมวกนิรภัย และผลเสียของการไมสวมหมวกนิรภัย การสวมใสหมวก
นิรภัยท่ีถูกตอง และใหผูเรียนทราบถึงความเหมาะสมของการใชหมวกนิรภัยกับยานพาหนะตาง ๆ
 ผูจัดการเรียนรูจัดกิจกรรมการเรียนรู “จับคูการดสี” รถและหมวกนิรภัย  
       1) แบงกลุมผูเรียนออกเปน 2-4 กลุม แจกการดรูปภาพจักรยานยนตประเภทตางๆและรูปภาพหมวกนิรภัยชนิดตางๆ
       2) ใหแตละกลุมรวมกันจับคูการดใหเหมาะสม โดยแบงเปนการดสี และ จักรยานยนตกับหมวกนิรภัยแตละ
ประเภทใหถูกตอง 
       3) ใหแตละกลุม ออกมาอธิบายเหตุผลของการจับคูแตละคู
 ผูจัดการเรียนรู สรุปประโยชนของหมวกนิรภัยแตละประเภท และสาธิตการใสหมวกนิรภัยตางๆท่ีถูกตอง

วิธีการจัดการเรียนรู

อุปกรณ 

นําหมวกนิรภัย 4 ประเภทมาเปนตัวอยาง ไดแก หมวกนิรภัยแบบ
ปดเต็มหนา หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ หมวกนิรภัยแบบคร่ึงใบ และ
หมวกนิภัยสําหรับจักรยาน 

กระดาษ A4 กระดาษแข็งหลายๆ สี นํามาทําการดท่ีมี

ความแข็งแรง ขนาด 3.5x5 น้ิว และติดภาพประเภทของรถ
จักรยานยนตและหมวกนิรภัย ตามตัวอยาง

จํานวนผูเรียนและระยะเวลา  

ผูเรียน จํานวน 15 - 30 คน
ใชเวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมง
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3 4

หมวกนิรภัยชนิดคร่ึงใบ (Half face) 

หมวกกันนิรภัยเต็มใบ (Full face) หมวกนิรภัยสําหรับผูขับข่ีจักรยาน (Cycling helmet) 

หมวกกันนิรภัยชนิดเปดหนา (Open face) 

เน้ือหา

การเลือกใชหมวกนิรภัย
 

 ควรเลือกใชหมวกนิรภัยใหเหมาะสม
กับยานพาหนะและความเร็วท่ีใชในการขับข่ี 
มีน้ําหนักไมมากเกินไป ใหเหมาะสมกับ
ขนาดศีรษะ โดยเฉพาะเด็กเล็กก็ควรใช 
หมวกนิรภัยสําหรับเด็ก มีเคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
มีสีสันสดใส จะชวยใหผูขับรถคันอ่ืนมองเห็น
อยางชัดเจนในระยะไกล ควรสวมหมวกนิรภัย
ท้ังคนขับข่ีรถจักรยานยนตและผูซอนทาย

 การสวมหมวกนิรภัยอยางถูกวิธี ใหสวมหมวกนิรภัยในลักษณะตรง ไมเอียงไปขางใดขางหน่ึง คาดสายรัดคาง
และปรับความตึงใหกระชับใตคาง สายไมพลิก บิดหรือหยอน รวมถึงกระชับเพียงพอท่ีหมวกนิรภัยจะไมหลุดออกจากศีรษะ 
เม่ือประสบอุบัติเหตุ จะชวยปองกันการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได 

 เปนหมวกนิรภัยแบบคร่ึงศีรษะ สวมใสงายแตเปน
หมวกท่ีมีประสิทธิภาพปองกันไดต่ํามาก เน่ืองจากสวนปองกัน
ของหมวกน้ันอยูแตเพียงบริเวณกระหมอมศีรษะ เหมาะแก
การขับข่ีดวยความเร็วต่ํา ไมเกิน 50 กิโลเมตรตอช่ัวโมง

 เปนหมวกนิรภัยท่ีมีการปองกันท่ีคลอบคลุมรอบศีรษะ 
มีความปลอดภัยกวาชนิดคร่ึงใบ สวมใสไดงายและมาพรอม
กระจกบังลม เปนหมวกท่ีเหมาะสําหรับการขับข่ีจักรยานยนต
ในเมืองหรือการเดินทางระยะกลาง ใชความเร็วปานกลาง 
ขอเสีย คือ ไมมีการปองกันบริเวณคาง

 เปนหมวกท่ีมีความปลอดภัยมากท่ีสุด มีสวนของ
การปองกันคลอบคลุมท้ังศีรษะ ปดใบหนาท้ังหมดเห็นเฉพาะ
จมูกและตาเทาน้ัน นิยมใชงานกับกลุมรถบ๊ิกไบค เหมาะสําหรับ
การขับข่ีท่ีใชความเร็วสูง แตมีขอเสีย คือ สวมใสคอนขางยาก 
มีความกระชับอาจทําให  อึดอัดสําหรับผูท่ีไมคุนเคย และ
ราคาแพง

 เปนหมวกนิรภัยแบบคร่ึงศีรษะ ชวยในการปองกัน
การกระแทกท่ีศีรษะสวนบน มีน้ําหนักเบา และมีรูระบาย
อากาศ หมวกจะตองมีความพอดีกับผูใชงาน ทนทาน ระบาย
ความรอนไดดี

ตัวอยางการด
รูปหมวกนิรภัยและรถประเภทตางๆโปรดคละสีคละลาย
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  เคารพและปฏิบัติตามกฎจราจร  การปฏิบัติตามปายและไฟสัญญาณจราจรอยางเครงครัดเพ่ือความปลอดภัย
ของตนเองและผูอ่ืน
  มีอุปกรณปองกันความปลอดภัย
   ไฟสองสวางดานหนาและหลังเม่ือข่ียามค่ําคืน รถจักรยานตองติดไฟสองสวางสีขาวดานหนา และไฟ
สีแดงหรือกระจกสะทอนแสงสีแดงดานหลัง
   มีกระด่ิงใหสัญญาณท่ีเหมาะสม รถจักรยานตองมีกระด่ิงเพ่ือใหสัญญาณบอกวาจักรยานกําลัง
เคล่ือนท่ีเขามาใกล อาจใชแตรก็ได แตควรเลือกแตรท่ีเหมาะสม ไมสงเสียงดังเกินไป
   สวมหมวกนิรภัย เน่ืองจากชวยลดความรุนแรง เม่ือเกิดอุบัติเหตุท่ีศีรษะ ซ่ึงมีคุณสมบัติดูดซับ
แรงกระแทกไดดี หม่ันตรวจสอบความสมบูรณของหมวกอยูเสมอ
   การสวมใสสายคาดหรือเส้ือก๊ักท่ีมีแถบสะทอนแสง ชวยไดมากในการทําใหคนขับรถอ่ืนๆ มองเห็น
ผูข่ีจักรยานไดชัดจากระยะไกลในยามค่ําคืนและกลางวัน
  ใหสิทธิในการใชทางเทาแกคนเดินเทา  กฎจราจรไทยหามข่ีจักรยานบนทางเทา แตตํารวจมักอนุโลมให 
เน่ืองจากรถจักรยานเปนพาหนะขนาดเล็กและมีความเร็วไมมาก  อยางไรก็ตามปกติเราควรข่ีบนถนน หลีกเล่ียงการข่ีบนทางเทา  
นอกจากมีการทาสีตีเสนหรือแบงพ้ืนท่ีใหจักรยานใชบนทางเทาอยางชัดเจน  ไมวาจะในกรณีใด เราตองระมัดระวังเปนพิเศษ
และใชความเร็วต่ําเม่ือข้ึนไปข่ีบนทางเทา หากตกอยูในสภาพท่ีหลีกกันไมไดก็ตองใหคนเดินเทาไดสิทธิใชเดินไปกอนเสมอ
  อยาบรรทุกน้ําหนักมากเกินไป การใชจักรยานบรรทุกของหนักๆ ไมวาจะเปนการข่ีคนเดียว ขนของหรือการ
มีซอนทายหรือซอนหนา เพ่ิมความเส่ียงท่ีจะเกิดอันตราย หากจําเปน ก็ตองแนใจวามีทักษะในการข่ีจักรยานเพียงพอและ
ใชความระมัดระวังมากข้ึนเปนสองเทา ความจริง คือ กฎหมายกําหนดใหหามข่ีจักรยานเกินหน่ึงคน 
   ตรวจเบรกเสมอ ส่ิงท่ีควรทําทุกคร้ังกอนข่ีจักรยานออกมาตามถนนคือ การตรวจลมยางวามีเพียงพอ และ
การตรวจเบรกวาจะใชการไดดีท้ังเบรกหนาและเบรกหลัง โดยเฉพาะเม่ือเสนทางท่ีข่ีไมราบเรียบ มีหลุมบอ เนินหรือสะพาน  
และใชความระมัดระวังมากข้ึนเปนพิเศษเม่ือถนนเปยก เพราะถนนจะล่ืนมากข้ึน เบรกไดยากข้ึน รถจักรยานอาจปดหรือล่ืนไถลได 
  ข่ีไมสวนเลน ใหตามทิศทางจราจรรวมไปกับพาหนะอ่ืนๆ ยกเวนแตเปนถนนท่ีมีการอนุญาตใหข่ีจักรยาน
ยอนทิศทางจราจร หรือท่ีเรียกกันวา “ยอนศร” ได 
  ใหระวังรถท่ีจอดอยู สังเกตและระมัดระวังรถท่ีจอดอยูใหดี คนท่ีน่ังอยูในรถอาจเปดประตูออกมาหรือ
คนขับอาจจะขับรถพุงออกมาอยางฉับพลัน ถาเปนไปได ควรข่ีแซงหรือขนานไปกับแถวรถท่ีจอดอยูหางออกมาอยางนอย 1 เมตร
  ระมัดระวังเม่ือมาถึงทางแยก  ไมวาจะเปนจุดท่ีซอยหรือถนนรองมาพบถนนใหญ สามแยกหรือส่ีแยก 
ใหระมัดระวังเพ่ิมข้ึน เพราะมีรถมากการจราจรจะสับสนวุนวายหากจัดชองจราจรไมดีหรือคนขับไรวินัย ทําใหโอกาสเส่ียงท่ีจะ
เกิดการชนกันสูงข้ึนมาก  ข่ีจักรยานใหอยูในชองทางจราจรท่ีถูกตอง ใชสัญญาณมือชวยบอกทิศทางของเราใหชัดเจนข้ึน  
มองรอบดานใหดีกอนเปล่ียนทิศทางหรือยายชองจราจร  หากไมม่ันใจและพิจารณาวามีความเส่ียงสูง ลงจากจักรยานและ
จูงจักรยานผานไปจะปลอดภัยกวา
  ใชสัญญาณมือ เรียนรูสัญญาณมือในการบอกใหผูใชถนนอ่ืนรูวาเราจะเคล่ือนท่ีไปอยางไร และฝกทักษะ
ใหสามารถข่ีจักรยานโดยใชมือเดียวจับแฮนดและอีกมือและแขนใหสัญญาณไดถูกตองอยางคลองแคลว จากน้ันก็ใชสัญญาณมือ
ใหเปนนิสัย ไมวาการจราจรจะเปนเชนไร 
  อยาข่ีเร็วและฉวัดเฉวียน การใชความเร็วใหเหมาะสม ไมเร็วเกินไป และไมข่ีออกซายออกขวาอยางฉับพลัน
หรือเปล่ียนทิศทางอยางกะทันหัน เส่ียงท่ีจะกอใหเกิดการชนเปนอันตรายมาก เราควรข่ีใกลขอบถนน และการแซงรถท่ีจอดอยู
ควรใหสัญญาณมือและเร่ิมเปล่ียนทิศทางอยางคอยเปนคอยไป 

ฐานการเรียนรูท่ี 7
BINGOBINGO BINGO

บิงโกโทรฉุกเฉิน
(เรียนรูเบอรโทรฉุกเฉินท่ีสําคัญ)

   7ฐานการเรียนรูท่ี

บิงโก         โทรฉุกเฉิน
  ปจจุบันมีเหตุการณท่ีไมคาดคิดมากมายในสังคม ท้ังอุบัติเหตุ เหตุการณตางๆ เชน รถชน ไฟไหม ของหาย
 ของหาย ลักทรัพย ปลน ฆา เปนตน ทําใหการท่ีเรารูเบอรฉุกเฉินมีไวเปนส่ิงสําคัญมาก เม่ือเวลาท่ีจําเปนเกิดเหตุข้ึน  
 ผูเรียนสามารถติดตอขอความชวยเหลือจากเบอรโทรฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว

 1. ผูเรียนสามารถบอกเบอรโทรฉุกเฉินตางๆ ท่ีสําคัญได
 2. ผูเรียนทราบและบอกวิธีการแจงเหตุฉุกเฉินในสถานการณตางๆ

วัตถุประสงค

1 9 1

 ผูจัดการเรียนรูอธิบายใหทราบถึงเบอรโทรฉุกเฉินและวิธีการแจงเหตุฉุกเฉินในสถานการณตางๆ และอธิบายหมวดหมู
เบอรโทรฉุกเฉินท่ีสําคัญ เชน เจ็บปวยฉุกเฉิน โทร 1669, เหตุดวนเหตุรายโทร 191, เบอรโทรฉุกเฉินจากการเดินทางรถโดยสาร
สาธารณะ สายดวน 1584 กรมการขนสงทางบก เปนตน 
 ผูจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนรู “เกมบิงโก โทรฉุกเฉิน” 
  แบงผูเรียน 3 - 5 กลุม และแจกแผนบิงใหทุกกลุม
  ผูจัดการเรียนรูหยิบแผนหมายเลข และขานหมายเลขท่ีหยิบได
  กลุมท่ีชนะบิงโกจะไดรับรางวัล
  ใหทุกกลุมนําหมายเลขท่ีไดรับแจก ไปคนหาวาเปนหมายเลขเบอรโทรฉุกเฉินเก่ียวกับอะไร (คนหาผานทาง online) 
 ใหตัวแทนแตละกลุมออกมาสาธิตวิธีการแจงเหตุฉุกเฉินในสถานการณตางๆ
 ผูจัดการเรียนรูสรุปเบอรโทรฉุกเฉินท่ีสําคัญ และสรุปวิธีการโทรแจง

วิธีการจัดการเรียนรู

อุปกรณ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย และภาพ
ปายตัวอยางเบอรโทรตางๆ

ส่ือออนไลน วิดีโอวิธีการโทรแจงเหตุฉุกเฉินท่ีถูก
ตอง

แผนกระดาษ บิงโก และแผนหมายเลขไวสําหรับ
ขานหมายเลข

จํานวนผูเรียนและระยะเวลา  

ผูเรียน จํานวน 15 - 30 คน
ใชเวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมง

B I N G O

38 39



เม่ือพบเหตุฉุกเฉิน หรือผูประสบอุบัติเหตุใหต้ังสติ และโทรแจงสายดวน.....................

บอกลักษณะเหตุการณ วาเกิดอุบัติเหตุอะไร ประเภทใด 

บอกสถานท่ีเกิดเหตุ จุดเกิดเหตุ หรือจุดเดนท่ีสําคัญท่ีสามารถเห็นชัด และเสนทางท่ีสามารถไปถึง

หากมีผูบาดเจ็บบอกจํานวนผูบาดเจ็บ เพศ ชวงอาย ุอาการรุนแรงของแตละคน 

บอกระดับความรูสึกตัวของผูบาดเจ็บ บอกความเส่ียง เชน อยูกลางถนนหรือไมเพราะอาจเกิดซ้ําได

แจงช่ือผูขอความชวยเหลือหรือเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอกลับ 

รอชุดปฏิบัติการมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุ รอรับการติดตอกลับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

เน้ือหา

วิธีการแจงเหตุฉุกเฉินในสถานการณตางๆ

รวมเบอรสายดวน
แจงเหตุ

รวมเบอรสายดวน
แจงเหตุ

ฉุกเฉิน

1669
สถาบันการแพทย

ฉุกเฉิน

199
อัคคีภัย 

สัตวเขาบาน

1690
การรถไฟ

แหงประเทศไทย

191
เหตุดวน เหตุราย

1192
รถหาย,รถถูกขโมย

1155
ตํารวจทองเท่ียว

1193
ตํารวจทางหลวง

1195
กองปราบปราม

1584
กรมการขนสง

1543
การทางพิเศษ

1146
กรมทางหลวงชนบท

1197
ศูนยควบคุมจราจร

1356
ศูนยปลอดภัย

คมนาคม1784
กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

1137
จส.100

1677
สถานีวิทยุ

รวมดวยชวยกัน

Radio

B I
N G

O

B I
N G

O

B I N G OB I N G O

B I N G OB I N G O
B I N G O
B I N G O

B I N
G
O

B I N
G
O

B I N G O
B I N G O

2222

31
31

1515

37
37

88

4545

29
29

37
37

1155
ตํารวจทองเท่ียว

1584
กรมการขนสง

1669
สถาบันการแพทย

ฉุกเฉิน

1543
การทางพิเศษ

199
อัคคีภัย 

สัตวเขาบาน

1690
การรถไฟ

แหงประเทศไทย

191
เหตุดวน เหตุราย

1193
ตํารวจทางหลวง

1146
กรมทางหลวงชนบท

1137
จส.100

1197
ศูนยควบคุมจราจร

1192
รถหาย,รถถูกขโมย

1195
กองปราบปราม

1356
ศูนยปลอดภัย

คมนาคม

1784
กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

1677
สถานีวิทยุ

รวมดวยชวยกัน

1677
สถานีวิทยุ

รวมดวยชวยกัน

1195
กองปราบปราม

1356
ศูนยปลอดภัย

คมนาคม

1146
กรมทางหลวงชนบท

1197
ศูนยควบคุมจราจร

1784
กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

199
อัคคีภัย 

สัตวเขาบาน

1690
การรถไฟ

แหงประเทศไทย

1137
จส.100

1669
สถาบันการแพทย

ฉุกเฉิน

1543
การทางพิเศษ

1155
ตํารวจทองเท่ียว

191
เหตุดวน เหตุราย

1584
กรมการขนสง

1193
ตํารวจทางหลวง

1192
รถหาย,รถถูกขโมย

ตัวอยาง
แผนกระดาษบิงโก และแผนหมายเลขไวสําหรับขานหมายเลข
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ภายใต้โครงการ Thailand Safe Youth (TSY program)
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