ลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้ : โอกาสของเด็กไทย กับ การเรียนรูท้ กั ษะการเอาชีวิตรอด
ประเทศไทยถู ก จัด อันดับจากองค์ก ารอนามัยโลก (WHO) ว่ าเป็ น ประเทศที่ม ีผู้เสียชีว ิต จาก
อุบตั เิ หตุทางถนนสูงเป็ นอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศนู อแี ละโดมินิกนั โดยมีผูเ้ สียชีวติ 38.1 ราย
ต่ อ ประชากรแสนคน ข้อ มูล จากใบมรณบัต ร กระทรวงสาธารณสุ ข ระหว่ างปี 2554-2557 ระบุ ว่ า มี
ผู้เสียชีวติ จากอุ บตั ิเหตุ ทางถนนเฉลี่ยปี ละ 14,482 ราย ยังไม่นับรวมข้อมูลจากบริษัทประกันภัยและ
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ หลัง จากที่ม ีก ารทดลองเชื่อ ม 3 ฐานข้อ มู ล ได้แ ก่ ใบมรณบัต ร บริษั ท
ประกันภัย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เข้าด้วยกัน พบว่า ปี 2554 มีจาํ นวนผู้เสียชีวติ สูงถึง 23,787 คน
และปี 2555 มีจํานวน 23,104 คน ซึ่งสูงกว่าข้อมูลใบมรณบัตรเกือบเท่าตัวและใกล้เคียงที่ WHO คาด
ประมาณไว้
ข้อมูลจากใบมรณบัต รระหว่างปี 2554-2557 พบว่า กลุ่มเยาวชน อายุ 15-19 ปี เป็ นกลุ่มที่ม ี
จํานวนผูเ้ สียชีวติ สูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอ่นื เฉลีย่ ปี ละ 1,688 ราย โดยมีสาเหตุหลักมาจากอุบตั เิ หตุ
รถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะหากนับรวมกลุ่มอายุ 0-14 ปี พบว่า มีจาํ นวนผู้เสียชีวติ ในกลุ่มอายุ 0-19 ปี
เฉลี่ยปี ละ 2,509 ราย (คิดเป็ นร้อยละ 17.32 ของจํานวนผู้เสียชีวติ ทัง้ หมด) เทียบเท่ากับทุ กๆ ปี จะมี
นักเรียนหายไปปี ละ 1 โรงเรียนขนาดใหญ่ หรืออาจกล่าวได้ว่า “มีผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนทีเ่ ป็ น
เด็กและเยาวชนสูงถึงวันละ 7 ราย”

ทีม่ า: ข้อมูลจากใบมรณบัตร สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค

หากพิจารณาในประเด็นของมูลค่าความสูญเสีย รายงานการศึกษามูลค่าอุบตั เิ หตุแห่งประเทศ
ไทย ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ระบุว่า ผู้เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ 1 คน มีมูลค่าความสูญเสีย
ประมาณ 5 ล้านบาท ซึง่ ตัวเลขดังกล่าวคิดจากอัตราค่าจ้างแรงงาน 150 บาทต่อวัน และเป็ นค่าเฉลีย่ ทุก
ช่วงอายุ ปั จจุบนั อัตราค่าจ้างแรงงานอยู่ท่ี 300 บาท ดังนัน้ มูลค่าความสูญเสียอาจเพิม่ สูงขึน้ เป็ นเท่าตัว

และในกรณีท่ผี ู้เสียชีวติ อายุน้อยหรือมีโอกาสในการประกอบอาชีพที่มรี ายได้สูง มูลค่าความสูญเสียจะ
เพิม่ สูงขึน้ อย่างไรก็ตามยังมีความสูญเสียทีป่ ระเมินค่าได้ยาก ได้แก่ ผลกระทบทางจิตใจของครอบครัว
ผู้เสียชีว ิต หลายๆ กรณี พ บว่ า ผู้เสียชีว ิต เป็ น บุ ต รเพียงคนเดียว หรือ เป็ น กํ าลังหลัก ของครอบครัว
ผลกระทบทีเ่ กิดย่อมทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้
ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์การบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวติ จากสาเหตุภายนอก กรมควบคุม
โรค ปี 2548-2553 ระบุว่า เด็กไทยเริม่ ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ตงั ้ แต่อายุ 12 ปี ขึน้ ไป ซึง่ ตามกฏหมาย ผูท้ ่ี
สามารถขับขีร่ ถจักรยานยนต์ได้ต้องมีอายุ 15 ปี ขึน้ ไป มีใบอนุ ญาตขับขี่ และมีขอ้ บังคับว่าช่วงอายุ 1518 ปี สามารถขับ ขี่ร ถจัก รยานยนต์ ท่ีเครื่อ งยนต์ ม ีข นาดไม่ เ กิน 110 ซีซีเท่ า นั น้ แต่ ข้อ เท็จ จริง ใน
สังคมไทยกลับพบว่า ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์มอี ายุน้อยลงเรือ่ ยๆ โดยเฉพะในสังคมชนบททีม่ องว่า “การ
ขับ ขี่ร ถจัก รยานยนต์ ข องเด็ ก และเยาวชนเป็ นเรื่อ งปกติ ” ภาพที่เ ด็ ก ตัว เล็ก ๆ เท้ า ไม่ ถึ ง พื้ น ขับ ขี่
รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย ซ้อนสาม จึงเป็ นภาพทีเ่ ราเห็นจนชินตาในต่างจังหวัด

ภาพถ่ายจาก ตําบลป่ าสัก อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ประเด็นดังกล่าว ทางมูลนิธไิ ทยโรดส์และเครือข่าย Road Safety Watch ได้มกี ารสุ่มตัวอย่าง
ผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์กว่า 70,000 ราย พบว่า 1 ใน 3 ไม่มใี บอนุ ญาตขับขี่ และส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มวัยรุน่ ที่
น่ าตกใจคือ หลายคนยอมรับว่ามีพฤติกรรมเสีย่ ง ทัง้ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขับย้อนศร ฝ่ าไฟแดง และ
คุยโทรศัพท์ขณะขับขี่ ซึ่งการแก้พฤติกรรมเสี่ยงจําเป็ นต้องได้รบั การปลูกฝั งตัง้ แต่เด็ก ยกตัวอย่างเช่น
ประเทศออสเตรเลียมีการเรียนการสอนเรื่องปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจัง โดยออกแบบหลักสูตรให้
เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย โดยมีเป้ าหมายให้เด็กมีพฤติกรรมทีป่ ลอดภัย มีทกั ษะในการเอาชีวติ รอด
บนท้องถนน ในขณะทีป่ ระเทศไทยมีการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนนน้อยมาก แม้จะเคยมี
การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประทศออสเตรเลียมาออกแบบคู่มอื การเรียนการสอนการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ถูกต้องปลอดภัย สําหรับเด็กในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และอาชีวศึกษา ซึ่งเป็ นส่วน
หนึ่งของโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจรเด็กและเยาวชน ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่สุดท้ายก็
เลือ นหายไปตามกาลเวลาและกลายเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งในวิชาสุ ขศึกษาและพลศึก ษา ปั จจุบ ันมีการ
ดําเนินโครงการของภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างจิตสํานึกและพฤติกรรมความปลอดภัยทางถนนให้กบั
เด็กและเยาวชนมากมาย เช่น

 โครงการ “สพม.31 ร่วมสร้างวินัยจราจร” ของโรงเรียนมหิศราธิบดี จังหวัดนครราชสีมา มีการ
จัด ทํ าหลัก สูต รความปลอดภัยทางถนน และจัด ตัง้ ชมรมยุว จราจร เพื่อ ให้ค วามรู้เรื่อ งความ
ปลอดภัยทางถนน เนื่องจากโรงเรียนอยู่ติดถนนใหญ่ มีนักเรียนประสบอุบตั ิเหตุบ่อยครัง้ ผล
จากการดําเนินโครงการทําให้มแี ขวงการทางมาสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียน สภาพแวดล้อม
ทัง้ ภายในและภายนอกถู ก ปรับ ปรุง ให้ ม ีค วามปลอดภัย มากขึ้น และเด็ก นั ก เรีย นได้รบั การ
ปลูก ฝั งเรื่องวินัยจราจรอย่างต่ อเนื่อง ปั จจุบนั มีการขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัด สพม.31
จํานวน 26 โรงเรียน
 โครงการ “Safe Kids Walk This Way” ของศู น ย์ว ิจ ยั เพื่ อ สร้า งเสริม ความปลอดภัย ในเด็ ก
โรงพยาบาลรามาธิบดี ทีเ่ น้นการฝึกทักษะการเดินเท้าอย่างปลอดภัยและการเอาตัวรอดบนท้อง
ถนนให้กบั เด็กและเยาวชน
 โครงการ “ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา” ของบริษัท กลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จํากัด มีการสนับสนุ นให้สถานศึกษาจัดตัง้ ชมรมเพื่อทํากิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน
รวมถึงมีมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100% ปั จจุบนั มีโรงเรียน 496 แห่งเข้าร่วมโครงการ
มีครูและนักเรียนแกนนําขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนทัวประเทศ
่
 โครงการ “Road safety for kid” และ One Dealer One School ของบริษทั เอ.พี.ฮอนด้า จํากัด
เน้ นการให้ความรูด้ ้านวินัยจราจร สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้กบั เด็ก
และเยาวชน
 โครงการ “Campus Challenge” ของบริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด เป็ นโครงการ
ที่ส นั บ สนุ น ให้ นั ก ศึก ษาส่ ง โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาจุ ด เสี่ย งในมหาวิท ยาลัย เข้าประกวด หาก
โครงการใดชนะจะได้ ร บั งบประมาณในการดํ า เนิ น โครงการ ผลจากการดํ า เนิ น งานทํ า ให้
มหาวิท ยาลัย ที่เข้า ร่ ว มโครงการหัน มาให้ ค วามสนใจกับ การจัด สภาพแวดล้ อ มให้ ม ีค วาม
ปลอดภัยสําหรับนักศึกษามากขึน้
นอกจากโครงการดังกล่าว ยังมีการสนับสนุ นโครงการวิจยั และพัฒนาชุดคู่มอื การจัดการเรียนรู้
เพื่อการใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างคู่มอื การจัดการ
เรียนรูด้ ้านการใช้ถนนอย่างปลอดภัยที่เหมาะสมสําหรับสําหรับเด็กและเยาวชน โดยให้เด็กเรียนรูจ้ าก
กรณีการเกิดเหตุจริงผ่านการแสดงบทบาทสมมุตเิ ป็ นตัวละครในเหตุการณ์ทห่ี ยิบยกมา โดยครูทําหน้าที่
เป็ นผูจ้ ดั การเรียนรู้ สนับสนุ นให้เด็กคิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเองและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นต่อกรณีการเกิด
เหตุกบั เพื่อนๆ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายของอุบตั เิ หตุ
ทางถนนและมีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนทีป่ ลอดภัยมากขึน้ สิง่ เหล่านี้สะท้อนถึงความตื่นตัวของภาครัฐ
และเอกชนที่พ ยายามผลัก ดัน การแก้ ไขปั ญ หาดัง กล่ าว แต่ ปั ญ หาสําคัญ คือ กิจกรรมดัง กล่ าวยังไม่
สามารถนํ าเข้าสู่ระบบปกติได้ กล่าวคือ มีการบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนหรือเป็ นกิจกรรมภาค
บังคับของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนัน้ โรงเรียนที่ให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยทางถนนมักจะเป็ น
โรงเรียนทีต่ งั ้ อยู่บนพืน้ ทีเ่ สีย่ งและมีเด็กนักเรียนเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นการ
แก้ปัญหาเมือ่ เกิดความสูญเสียไปแล้ว ทัง้ ๆ ทีส่ ามารถลดความเสีย่ งในการเกิดปั ญหาได้ตงั ้ แต่ตน้ ทาง

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สพฐ.) มีระบบดูแลและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน ซึ่งมีการกําหนดให้ครูประจําชัน้ สํารวจข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนทุกคน รวมถึงข้อมูลการ
เดินทางจากบ้านมาโรงเรียน นอกจากนี้ยงั มีการเยี่ยมบ้านเพื่อสํารวจสภาพความเป็ นอยู่ของนักเรียน
โดยทางโรงเรียนต้องสรุปข้อมูลส่งกลับไปยังส่วนกลาง หากทางโรงเรียนนํ าข้อมูลส่วนนี้มาวิเคราะห์จะ
สามารถจําแนกได้ว่า ประเภทการเดินทาง ระยะทาง ลักษณะเส้นทาง ซึ่งทําให้ทราบความเสี่ยงในการ
เดินทางของนัก เรียน โดยเฉพาะการเยี่ยมบ้านถือเป็ น ช่อ งทางในการสื่อ สารที่สําคัญ ระหว่ างครูแ ละ
ผูป้ กครองในการยํา้ เตือนเรือ่ งความปลอดภัยในการเดินทาง
จากข้อมูลใบมรณบัตร บริษทั ประกันภัย และการติดตามข่าวผ่านสื่อต่างๆ พบว่า ประเภทการ
เกิดเหตุกบั เด็กนักเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ รถจักรยานยนต์ เดินเท้า รถรับส่งนักเรียน ตามลําดับ ซึง่ มี
รูปแบบซํ้าๆ สามารถวิเคราะห์ได้ดงั ต่อไปนี้
ประเภท

รถจักรยานยนต์

เดิ นเท้า

จํานวนเฉลี่ยใน
การเกิ ดเหตุ
(ทุกช่วงอายุ)
ปี ละ 5,624 ครัง้
(วันละ 15 ครัง้ )

ปี ละ 783 ครัง้
(วันละ 2 ครัง้ )

สาเหตุในการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ

แนวทางการจัดการที่เหมาะสม

1.สถานศึกษาควรมีมาตรการควบคุมการ
นํารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน โดยการ
สร้างความเข้าใจกับผูป้ กครองให้เห็นถึง
อันตรายของการขับขีร่ ถจักรยานยนต์
2.สร้างข้อตกลงร่วมกับผูป้ กครองในกรณี
ทีน่ กั เรียนขับขีร่ ถจักรยานยนต์มา
โรงเรียนต้องมีใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์ตอ้ งมีขนาดไม่เกิน 110
ซีซี และต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครัง้
3.สนับสนุนให้มกี ารเรียนการสอนและ
การทํากิจกรรมเสริมทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับ
อุบตั เิ หตุทางถนน โดยให้นกั เรียนได้ร่วม
คิดวิเคราะห์ความเสีย่ งของตนเองต่อการ
เกิดอุบตั เิ หตุทางถนนและแนวทางแก้ไข
ปั ญหา เพื่อให้นกั เรียนเข้าใจอันตราย
จากอุบตั เิ หตุทางถนน โดยเฉพาะ
อันตรายจากรถจักรยานยนต์
1.คน: ขาดทั ก ษะในการเดิ น เท้ า 1.โรงเรียนควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้
เรื่อ งทัก ษะการเดิน เท้า อย่ า งปลอดภัย
อย่างปลอดภัย
2.รถ: ขับขี่ด้วยความเร็วสูงในย่าน โดยขอความร่วมมือจากสํานักงานขนส่ง
จัง หวัด และตํ า รวจจราจรในพื้ น ที่ เ ป็ น
ชุมชนและสถานศึกษา
วิทยากรในการให้ความรู้
3.ถนน:
 ไม่ มีท างเดิน เท้า และทาง 2.จัด สภาพแวดล้ อ มภายในและหน้ า
โรงเรี ย นให้ มี ค วามปลอดภั ย มี ป้ าย
1.คน:
- มีพฤติกรรมเสีย่ ง เช่น
ขับ ขี่ร ถด้ ว ยความเร็ว สู ง ไม่ ส วม
หมวกนิ ร ภัย ซ้อ นสาม ละเมิด กฎ
จราจร ดื่มเแอลกอฮอล์
- ขาดทักษะในการขับขีป่ ลอดภัย
2.รถ: ใช้รถขนาดเกิน 110 ซีซี
มีการดัดแปลงสภาพรถ
3.ถนน:
-บริเวณไหล่ท าง มัก จะเกิด การชน
ท้าย
-ทางตรงจะเอื้ อ ต่ อ การขับ ขี่ ด้ ว ย
ความเร็วสูง
-ทางโค้ ง จะเป็ นปั ญ หาหากผู้ ข ับ ขี่
ขาดทักษะ ความชํานาญ หรือขับขี่
ด้วยความเร็วสูง

ประเภท

จํานวนเฉลี่ยใน
การเกิ ดเหตุ
(ทุกช่วงอายุ)

รถรับส่งนักเรียน ปี ละ 295 ครัง้
(เฉพาะรถปิ กอัพ/ (วันละ 1 ครัง้ )
รถตู)้

สาเหตุในการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ
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ข้ า ม ที่ ป ล อ ด ภั ย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณ
เส้น ทางระหว่ า งบ้ า นกับ
โรงเรียน
 ไม่ มีก ารแยกเส้น ทางเดิน
เท้ า และทางเดิ น รถออก
จากกัน ทําให้มคี วามเสีย่ ง
ต่อการถูกรถเฉี่ยวชน

จราจรทีจ่ าํ เป็ น มีทางข้ามทีป่ ลอดภัย
3.ขอความร่ ว มมือ จากชุ ม ชนเรื่อ งการ
จํา กัด ความเร็วในการขับ ขี่ โดยเฉพาะ
บริเวณหน้ าโรงเรีย น หากเป็ น ไปได้ไม่
ควรเกิน 30 กิโลเมตร/ชัวโมง
่
และอาจจะ
ขอความร่วมมือจากตํารวจจราจรมาคอย
ดูแลบริเวณหน้าโรงเรียนช่วงเช้าและช่วง
เลิกเรียน

1.คน: คนขับมีพฤติกรรมเสี่ยง ขับ
รถด้วยความเร็วสูง หลับใน เมาสุรา
2.รถ:
-ปั ญหาส่วนใหญ่ทพ่ี บคือ ตัวรถไม่มี
มาตรฐาน นํารถสองแถวมาใช้รบั ส่ง
นักเรียน และไม่ผ่านการตรวจสอบ
มาตรฐาน จากสํ า นั ก งาน ขน ส่ ง
จังหวัด
-มี ก ารบรรทุ ก เด็ ก เกิ น จํ า นวนที่
กํ า หนด เนื่ อ งจากค่ า จ้า งรถรับ ส่ ง
นักเรียนมีราคาถูก หากคิดราคาพง
ผู้ ป กครองอาจจะไม่ ใช้ บ ริก าร จึง
ต้องเพิม่ จํานวนเด็กเพื่อให้คมุ้ ทุน
3.ถนน: รถทีเ่ กิดเหตุมกั จะเป็ นการ
วิ่ง ระยะทางยาว ข้า มอํ า เภอ หรือ
สภาพถนนมีค วามเสี่ย ง เช่ น ทาง
โค้ง ทางลาดชัน

1.ควรมี ก ารกํ า หนดมาตรฐานความ
ปลอดภัย ขัน้ ตํ่ าของรถรับ ส่งนัก เรีย นที่
สาม ารถ ย อ ม รั บ ได้ โ ด ย ผู้ ป ก ค รอ ง
นักเรียน ครู และผูป้ ระกอบการ และเป็ น
ราคาทีผ่ ปู้ กครองสามารถจ่ายได้
2.โรงเรีย นควรเข้า มามีบ ทบาทในการ
สร้างกลไกกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ รถ
รับ ส่ ง นั ก เรีย น รวมถึ ง พนั ก งานรับ ส่ ง
นักเรียนให้มมี าตรฐาน มีความปลอดภัย
และผลัก ดัน ให้ ร ถรับ ส่ ง นั ก เรีย นมีก าร
ตรวจสภาพรถกับสํานักงานขนส่งจังหวัด
เพื่อขอใบอนุญาตประกอบการ
3.สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควรให้
การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้
โรงเรียนสามารถดําเนินการเพื่อให้รถ
รับส่งนักเรียนมีความปลอดภัย
4.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานควรมีขอ้ กําหนดให้การจัดการรถ
รับส่งนักเรียนเป็ นความรับผิดชอบของ
สถานศึกษา หากเกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ กับ
นักเรียนต้องมีการตัง้ คณะกรรมสอบสวน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพื่อให้เรื่องนี้ได้รบั
การแก้ไขอย่างจริงจัง
5.ประเด็นรถรับส่งนักเรียนควรมีการ
นํามาหารือในทีป่ ระชุมผูป้ กครอง โดย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องอธิบายให้
ความรูก้ บั ผูป้ กครองถึงความสําคัญของ

ประเภท

จํานวนเฉลี่ยใน
การเกิ ดเหตุ
(ทุกช่วงอายุ)
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การเลือกใช้บริการรถรับส่งนักเรียนที่
ปลอดภัย

จากตารางวิเคราะห์ประเภทการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนกับเด็กและเยาวชน รวมถึงแนวทางการ
จัดการทีเ่ หมาะสม จะเห็นได้ว่า การให้ความรูใ้ นประเด็นความปลอดภัยทางถนนกับนักเรียน ผูป้ กครอง
ผูเ้ กี่ยวข้อง เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญและเป็ นการแก้ปัญหาทีต่ ้นทางอย่างแท้จริง ซึง่ ผูท้ ใ่ี กล้ชดิ นักเรียนและ
ชุมชนทีส่ ุดคือ โรงเรียน แต่ทผ่ี ่านมาพบว่า ทางโรงเรียนไม่สามารถหาจัดสรรเวลาสําหรับการเรียนการ
สอน หรือการทํากิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนได้ เนื่องจากต้องเน้ นการเรียนการสอนวิชาการ
เป็ นหลัก ทันทีท่ีมกี ารประกาศนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู”้ โดยพลเอกดาว์พ งษ์ รัต นสุ วรรณ
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนล่าสุด โดยมีสาระสําคัญว่า ให้เด็กประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษา
พิเศษ เลิกเรียนวิชาการตอนบ่ายสอง และใช้เวลาที่เหลือทํากิจกรรมเสริมที่มปี ระโยชน์ และมีความสุข
โดยเน้นไปทีก่ จิ กรรมทักษะชีวติ และมีการสนับสนุ นให้ 3,500 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สพฐ.) เป็ นโรงเรียนนํ าร่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมร่วมกับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทัวประเทศเพื
่
่อออกแบบกิจกรรมตัวอย่างจํานวน 5-6 รูปแบบ เพื่อให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมได้เหมาะสมกับพืน้ ทีต่ ามแนวคิด “ตัดเสือ้ ให้พอดีตวั ” ของพลเอกดาวพงษ์ จึงถือเป็ นโอกาสครัง้
สําคัญในการสนับสนุ นให้สถานศึกษาใช้เวลาว่างในการให้ความรูห้ รือจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยทาง
ถนน ซึ่งถือเป็ นทัก ษะที่จําเป็ นต่ อชีวติ และเป็ นสาเหตุ ในการเสียชีวติ อันดับแรกของเด็ก และเยาวชน
สําหรับสิง่ ทีค่ วรดําเนินการในระยะอันใกล้ มีดงั ต่อไปนี้
1.ผลักดันให้ประเด็นความปลอดภัยทางถนนเป็ นหนึ่งในกิจกรรมตัวอย่างที่ถูกนํ าไปดําเนินการ
ในโรงเรีย นนํ าร่อ ง โดยใช้รูป แบบกิจกรรมของภาครัฐและเอกชนที่ม ีก ารดําเนิ น โครงการด้านความ
ปลอดภัยทางถนนเป็ นแนวทางในการดําเนินการให้กบั สถานศึกษา
2.สนับสนุ นให้สถานศึกษานํ าข้อมูลจากระบบดูแลและช่วยเหลือเด็กนักเรียนมาวิเคราะห์ เพื่อ
ออกแบบกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับบริบทของพืน้ ที่ โดยเฉพาะสถานศึกษาทีต่ งั ้ อยูใ่ นจังหวัดใหญ่ เป็ นเมือง
ท่องเที่ยว มีปริมาณการเดินทางมาก ควรจะจัดกิจกรรมที่เน้ นทักษะชีวติ เช่น การใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย ซึง่ เป็ นทักษะชีวติ อย่างแท้จริง
3.สนับสนุ นให้มกี ารบรรจุเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนใน
ระบบปกติ มีระบบการวัดผลทีช่ ดั เจน เนื่องจากเป็ นสาเหตุหลักในการเสียชีวติ ของเด็กและเยาวชน
อุบตั ิเหตุ เป็ นสิง่ ที่สามารถป้ องกันได้ หากได้รบั ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการ
ปลูกฝั งผ่านการเรียนการสอนตัง้ แต่เด็ก ถือเป็ นการบ่มเพราะตัง้ แต่ต้นทาง อันจะนํ าไปสู่พฤติกรรมที่
ปลอดภัย ในที่สุ ด หากลูก หลานของเราปลอดภัยจากอุ บ ัติเหตุ ย่อ มทํ าให้เกิด ความสุ ขทัง้ กับตัว เด็ก

ผูป้ กครองและคุณครู ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง และเด็กเหล่านี้สามารถเป็ น
กําลังหลักในการสร้างอนาคตของชาติ สร้างสังคมทีป่ ลอดภัยจากอุบตั เิ หตุทางถนนสําหรับทุกคน

ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
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