
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : โอกาสของเดก็ไทย กบั การเรียนรู้ทกัษะการเอาชีวิตรอด  

ประเทศไทยถูกจดัอันดับจากองค์การอนามยัโลก (WHO) ว่าเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจาก

อุบตัเิหตุทางถนนสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจากประเทศนูอแีละโดมนิิกนั โดยมผีูเ้สยีชวีติ 38.1 ราย

ต่อประชากรแสนคน ข้อมูลจากใบมรณบัตร กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี 2554-2557 ระบุว่า มี

ผู้เสยีชวีติจากอุบตัิเหตุทางถนนเฉลี่ยปีละ 14,482 ราย ยงัไม่นับรวมข้อมูลจากบรษิัทประกนัภยัและ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หลังจากที่มีการทดลองเชื่อม 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ ใบมรณบัตร บรษิัท

ประกนัภยั สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิเขา้ดว้ยกนั พบว่า ปี 2554 มจีาํนวนผู้เสยีชวีติสูงถงึ  23,787 คน 

และปี 2555 มจีํานวน 23,104 คน ซึ่งสูงกว่าขอ้มูลใบมรณบตัรเกอืบเท่าตวัและใกล้เคยีงที่ WHO คาด

ประมาณไว ้ 

ข้อมูลจากใบมรณบตัรระหว่างปี 2554-2557 พบว่า กลุ่มเยาวชน อายุ 15-19 ปี เป็นกลุ่มที่มี

จาํนวนผูเ้สยีชวีติสงูสุดเมื่อเทยีบกบักลุ่มอายุอื่น เฉลีย่ปีละ 1,688 ราย โดยมสีาเหตุหลกัมาจากอุบตัเิหตุ

รถจกัรยานยนต์ โดยเฉพาะหากนับรวมกลุ่มอายุ 0-14 ปี พบว่า มจีาํนวนผู้เสยีชวีติในกลุ่มอายุ 0-19 ปี 

เฉลี่ยปีละ 2,509 ราย (คิดเป็นรอ้ยละ 17.32 ของจํานวนผู้เสยีชีวติทัง้หมด) เทยีบเท่ากบัทุกๆ ปีจะมี

นกัเรยีนหายไปปีละ 1 โรงเรยีนขนาดใหญ่ หรอือาจกล่าวไดว้่า “มผีูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางถนนทีเ่ป็น

เดก็และเยาวชนสงูถงึวนัละ 7 ราย” 

                                                                             ทีม่า: ขอ้มลูจากใบมรณบตัร สาํนกัโรคไมต่ดิต่อ กรมควบคุมโรค 

หากพจิารณาในประเดน็ของมูลค่าความสูญเสยี รายงานการศกึษามูลค่าอุบตัเิหตุแห่งประเทศ

ไทย ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ระบุว่า ผู้เสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ 1 คน มมีูลค่าความสูญเสยี

ประมาณ 5 ลา้นบาท ซึง่ตวัเลขดงักล่าวคดิจากอตัราค่าจา้งแรงงาน 150 บาทต่อวนั และเป็นค่าเฉลีย่ทุก

ช่วงอาย ุปัจจุบนัอตัราค่าจา้งแรงงานอยู่ที ่300 บาท ดงันัน้มลูค่าความสูญเสยีอาจเพิม่สูงขึน้เป็นเท่าตวั 



และในกรณีที่ผู้เสยีชวีติอายุน้อยหรอืมโีอกาสในการประกอบอาชพีที่มรีายได้สูง มูลค่าความสูญเสยีจะ

เพิม่สูงขึน้ อย่างไรกต็ามยงัมคีวามสูญเสยีทีป่ระเมนิค่าไดย้าก ไดแ้ก่ ผลกระทบทางจติใจของครอบครวั

ผู้เสียชีวิต หลายๆ กรณีพบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นบุตรเพียงคนเดียว หรอืเป็นกําลงัหลกัของครอบครวั 

ผลกระทบทีเ่กดิยอ่มทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้  

ขอ้มลูจากรายงานสถานการณ์การบาดเจบ็รุนแรงและเสยีชวีติจากสาเหตุภายนอก กรมควบคุม

โรค ปี 2548-2553 ระบุว่า เดก็ไทยเริม่ขบัขีร่ถจกัรยานยนตต์ัง้แต่อายุ 12 ปี ขึน้ไป ซึง่ตามกฏหมาย ผูท้ี่

สามารถขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ไดต้้องมอีาย ุ15 ปี ขึน้ไป มใีบอนุญาตขบัขี ่และมขีอ้บงัคบัว่าช่วงอายุ 15-

18 ปี สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เครื่องยนต์มีขนาดไม่เกิน 110 ซีซีเท่านัน้ แต่ข้อเท็จจริงใน

สงัคมไทยกลบัพบว่า ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนตม์อีายุน้อยลงเรือ่ยๆ โดยเฉพะในสงัคมชนบททีม่องว่า “การ

ขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องปกติ” ภาพที่เด็กตัวเล็กๆ เท้าไม่ถึงพื้นขับขี่

รถจกัรยานยนต ์ไมส่วมหมวกนิรภยั ซอ้นสาม จงึเป็นภาพทีเ่ราเหน็จนชนิตาในต่างจงัหวดั  

ภาพถ่ายจาก ตําบลป่าสกั อาํเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู 

 

ประเด็นดงักล่าว ทางมูลนิธไิทยโรดส์และเครอืข่าย Road Safety Watch ได้มกีารสุ่มตวัอย่าง

ผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตก์ว่า 70,000 ราย พบว่า 1 ใน 3 ไม่มใีบอนุญาตขบัขี ่และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัรุน่ ที่

น่าตกใจคอื หลายคนยอมรบัว่ามพีฤตกิรรมเสีย่ง ทัง้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ขบัยอ้นศร ฝ่าไฟแดง และ

คุยโทรศพัท์ขณะขบัขี ่ซึ่งการแก้พฤตกิรรมเสี่ยงจาํเป็นต้องได้รบัการปลูกฝังตัง้แต่เดก็ ยกตวัอย่างเช่น

ประเทศออสเตรเลยีมกีารเรยีนการสอนเรื่องปลอดภยัทางถนนอย่างจรงิจงั โดยออกแบบหลกัสูตรให้

เหมาะสมกบัเดก็แต่ละช่วงวยั โดยมเีป้าหมายใหเ้ดก็มพีฤตกิรรมทีป่ลอดภยั มทีกัษะในการเอาชวีติรอด

บนทอ้งถนน ในขณะทีป่ระเทศไทยมกีารเรยีนการสอนเรื่องความปลอดภยัทางถนนน้อยมาก แมจ้ะเคยมี

การเชญิผู้เชี่ยวชาญจากประทศออสเตรเลยีมาออกแบบคู่มอืการเรยีนการสอนการใช้รถใช้ถนนอย่าง

ถูกต้องปลอดภยั สําหรบัเด็กในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนต้น และอาชวีศึกษา ซึ่งเป็นส่วน

หน่ึงของโครงการรณรงค์เสรมิสรา้งวนิัยจราจรเดก็และเยาวชน ของกระทรวงศกึษาธกิาร แต่สุดท้ายก็

เลอืนหายไปตามกาลเวลาและกลายเป็นเพียงส่วนหน่ึงในวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา ปัจจุบันมกีาร 

ดําเนินโครงการของภาครฐัและเอกชนเพื่อสรา้งจติสํานึกและพฤตกิรรมความปลอดภยัทางถนนให้กบั

เดก็และเยาวชนมากมาย เช่น  



 โครงการ “สพม.31 ร่วมสรา้งวนิัยจราจร” ของโรงเรยีนมหศิราธบิด ีจงัหวดันครราชสมีา มกีาร

จดัทําหลกัสูตรความปลอดภัยทางถนน และจดัตัง้ชมรมยุวจราจร เพื่อให้ความรู้เรื่องความ

ปลอดภยัทางถนน เน่ืองจากโรงเรยีนอยู่ติดถนนใหญ่ มนีักเรยีนประสบอุบตัิเหตุบ่อยครัง้ ผล

จากการดําเนินโครงการทําให้มแีขวงการทางมาสรา้งสะพานลอยหน้าโรงเรยีน สภาพแวดล้อม

ทัง้ภายในและภายนอกถูกปรบัปรุงให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และเด็กนักเรยีนได้รบัการ

ปลูกฝังเรื่องวนิัยจราจรอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนัมกีารขยายผลไปยงัโรงเรยีนในสงักดั สพม.31 

จาํนวน 26 โรงเรยีน 

 โครงการ “Safe Kids Walk This Way” ของศูนย์วิจยัเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก 

โรงพยาบาลรามาธบิด ีทีเ่น้นการฝึกทกัษะการเดนิเทา้อยา่งปลอดภยัและการเอาตวัรอดบนทอ้ง

ถนนใหก้บัเดก็และเยาวชน 

 โครงการ “ชมรมถนนปลอดภยัในสถานศกึษา” ของบรษิัท กลาง คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 

จํากดั มกีารสนับสนุนให้สถานศกึษาจดัตัง้ชมรมเพื่อทํากจิกรรมด้านความปลอดภยัทางถนน

รวมถงึมมีาตรการองคก์รสวมหมวกนิรภยั 100% ปัจจุบนัมโีรงเรยีน 496 แห่งเขา้ร่วมโครงการ 

มคีรแูละนกัเรยีนแกนนําขบัเคลื่อนงานดา้นความปลอดภยัทางถนนทัว่ประเทศ 

 โครงการ “Road safety for kid” และ One Dealer One School ของบรษิทั เอ.พ.ีฮอนดา้ จาํกดั 

เน้นการให้ความรูด้้านวนิัยจราจร สรา้งความตระหนักด้านความปลอดภยัทางถนนให้กบัเด็ก 

และเยาวชน 

 โครงการ “Campus Challenge” ของบรษิทั โตโยต้า มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั เป็นโครงการ

ที่สนับสนุนให้นักศึกษาส่งโครงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในมหาวิทยาลัยเข้าประกวด หาก

โครงการใดชนะจะได้รบังบประมาณในการดําเนินโครงการ ผลจากการดําเนินงานทําให้

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการหันมาให้ความสนใจกับการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความ

ปลอดภยัสาํหรบันกัศกึษามากขึน้ 

นอกจากโครงการดงักล่าว ยงัมกีารสนับสนุนโครงการวจิยัและพฒันาชุดคู่มอืการจดัการเรยีนรู้

เพื่อการใชถ้นนอย่างปลอดภยั โดยศูนยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน เพื่อสรา้งคู่มอืการจดัการ

เรยีนรูด้้านการใช้ถนนอย่างปลอดภยัที่เหมาะสมสําหรบัสําหรบัเดก็และเยาวชน โดยให้เดก็เรยีนรูจ้าก

กรณีการเกดิเหตุจรงิผ่านการแสดงบทบาทสมมตุเิป็นตวัละครในเหตุการณ์ทีห่ยบิยกมา โดยครทูําหน้าที่

เป็นผูจ้ดัการเรยีนรู ้สนบัสนุนใหเ้ดก็คดิวเิคราะหด์ว้ยตนเองและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ต่อกรณีการเกดิ

เหตุกบัเพื่อนๆ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้เพื่อให้เกดิความตระหนักถงึอนัตรายของอุบตัเิหตุ

ทางถนนและมพีฤตกิรรมการใชร้ถใชถ้นนทีป่ลอดภยัมากขึน้ สิง่เหล่าน้ีสะทอ้นถงึความตื่นตวัของภาครฐั

และเอกชนที่พยายามผลกัดนัการแก้ไขปัญหาดงักล่าว แต่ปัญหาสําคญัคือ กิจกรรมดงักล่าวยงัไม่

สามารถนําเขา้สู่ระบบปกตไิด้ กล่าวคอื มกีารบรรจุในหลกัสูตรการเรยีนการสอนหรอืเป็นกจิกรรมภาค

บงัคบัของกระทรวงศึกษาธกิาร ดงันัน้โรงเรยีนที่ให้ความสนใจเรื่องความปลอดภยัทางถนนมกัจะเป็น

โรงเรยีนทีต่ ัง้อยู่บนพืน้ทีเ่สีย่งและมเีดก็นักเรยีนเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางถนนอย่างต่อเน่ือง ซึง่เป็นการ

แกปั้ญหาเมือ่เกดิความสญูเสยีไปแลว้ ทัง้ๆ ทีส่ามารถลดความเสีย่งในการเกดิปัญหาไดต้ัง้แต่ตน้ทาง 



โรงเรยีนในสงักดัสํานักงานคณะกรรมการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) มรีะบบดูแลและช่วยเหลอื

เดก็นักเรยีน ซึ่งมกีารกําหนดให้ครปูระจาํชัน้สํารวจขอ้มูลพื้นฐานของนักเรยีนทุกคน รวมถงึขอ้มูลการ

เดนิทางจากบ้านมาโรงเรยีน นอกจากน้ียงัมกีารเยี่ยมบ้านเพื่อสํารวจสภาพความเป็นอยู่ของนักเรยีน 

โดยทางโรงเรยีนต้องสรุปขอ้มูลส่งกลบัไปยงัส่วนกลาง หากทางโรงเรยีนนําขอ้มูลส่วนน้ีมาวเิคราะห์จะ

สามารถจําแนกได้ว่า ประเภทการเดนิทาง ระยะทาง ลกัษณะเส้นทาง ซึ่งทําให้ทราบความเสี่ยงในการ

เดนิทางของนักเรยีน โดยเฉพาะการเยี่ยมบ้านถือเป็นช่องทางในการสื่อสารที่สําคญัระหว่างครูและ

ผูป้กครองในการยํา้เตอืนเรือ่งความปลอดภยัในการเดนิทาง  

 

จากขอ้มลูใบมรณบตัร บรษิทัประกนัภยั และการตดิตามข่าวผ่านสื่อต่างๆ พบว่า ประเภทการ

เกดิเหตุกบัเดก็นักเรยีน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต์ เดนิเทา้ รถรบัส่งนกัเรยีน ตามลําดบั ซึง่มี

รปูแบบซํ้าๆ สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัต่อไปน้ี 

ประเภท จาํนวนเฉล่ียใน

การเกิดเหต ุ 

(ทุกช่วงอาย)ุ 

สาเหตใุนการเกิดอบุติัเหต ุ แนวทางการจดัการท่ีเหมาะสม 

รถจกัรยานยนต ์ 

 

ปีละ 5,624 ครัง้ 

(วนัละ 15 ครัง้) 

1.คน:  

- มพีฤตกิรรมเสีย่ง เช่น 

ขับขี่รถด้วยความเร็วสูง ไม่สวม

หมวกนิรภัย ซ้อนสาม ละเมิดกฎ

จราจร ดื่มเแอลกอฮอล ์

- ขาดทกัษะในการขบัขีป่ลอดภยั 

2.รถ: ใชร้ถขนาดเกนิ 110 ซซี ี 

มกีารดดัแปลงสภาพรถ 

3.ถนน:  

-บริเวณไหล่ทาง มกัจะเกิดการชน

ทา้ย 

-ทางตรงจะเอื้อต่อการขับขี่ด้วย

ความเรว็สงู  

-ทางโค้งจะเป็นปัญหาหากผู้ข ับขี่

ขาดทกัษะ ความชํานาญ หรอืขบัขี่

ดว้ยความเรว็สงู 

1.สถานศกึษาควรมมีาตรการควบคุมการ

นํารถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีน โดยการ

สรา้งความเขา้ใจกบัผูป้กครองใหเ้หน็ถงึ

อนัตรายของการขบัขีร่ถจกัรยานยนต ์ 

2.สรา้งขอ้ตกลงร่วมกบัผูป้กครองในกรณี

ทีน่กัเรยีนขบัขีร่ถจกัรยานยนตม์า

โรงเรยีนตอ้งมใีบอนุญาตขบัขี่

รถจกัรยานยนตต์อ้งมขีนาดไม่เกนิ 110 

ซซี ีและตอ้งสวมหมวกนิรภยัทุกครัง้  

3.สนบัสนุนใหม้กีารเรยีนการสอนและ

การทาํกจิกรรมเสรมิทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบั

อุบตัเิหตุทางถนน โดยใหน้กัเรยีนไดร่้วม

คดิวเิคราะหค์วามเสีย่งของตนเองต่อการ

เกดิอุบตัเิหตุทางถนนและแนวทางแกไ้ข

ปัญหา เพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจอนัตราย

จากอุบตัเิหตุทางถนน โดยเฉพาะ

อนัตรายจากรถจกัรยานยนต ์

เดินเท้า  

 

ปีละ 783 ครัง้ 

(วนัละ 2 ครัง้) 

1.คน : ขาดทักษะในการเดินเท้า

อย่างปลอดภยั 

2.รถ: ขบัขี่ด้วยความเรว็สูงในย่าน

ชุมชนและสถานศกึษา 

3.ถนน: 

 ไม่มีทางเดินเท้าและทาง

1.โรงเรยีนควรมกีารจดัอบรม ให้ความรู ้

เรื่องทักษะการเดินเท้าอย่างปลอดภัย 

โดยขอความร่วมมอืจากสาํนักงานขนส่ง

จังหวัดและตํารวจจราจรในพื้นที่เป็น

วทิยากรในการใหค้วามรู ้

2.จัดสภาพแวดล้อมภายในและหน้า

โรงเรียนให้มีความปลอดภัย มีป้าย



ประเภท จาํนวนเฉล่ียใน

การเกิดเหต ุ 

(ทุกช่วงอาย)ุ 

สาเหตใุนการเกิดอบุติัเหต ุ แนวทางการจดัการท่ีเหมาะสม 

ข้ า ม ที่ ป ล อ ด ภั ย 

โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณ

เส้นทางระหว่างบ้านกับ

โรงเรยีน 

 ไม่มีการแยกเส้นทางเดิน

เท้าและทางเดินรถออก

จากกนั ทําใหม้คีวามเสีย่ง

ต่อการถูกรถเฉี่ยวชน 

จราจรทีจ่าํเป็น มทีางขา้มทีป่ลอดภยั  

3.ขอความร่วมมือจากชุมชนเรื่องการ

จํากัดความเร็วในการขบัขี่ โดยเฉพาะ

บริเวณหน้าโรงเรียน หากเป็นไปได้ไม่

ควรเกนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง และอาจจะ

ขอความร่วมมอืจากตํารวจจราจรมาคอย

ดแูลบรเิวณหน้าโรงเรยีนช่วงเชา้และช่วง

เลกิเรยีน 

 

รถรบัส่งนักเรียน  

(เฉพาะรถปิกอพั/

รถตู)้ 

 

ปีละ 295 ครัง้ 

(วนัละ 1 ครัง้) 

1.คน: คนขบัมีพฤติกรรมเสี่ยง ขบั

รถดว้ยความเรว็สงู หลบัใน เมาสรุา 

2.รถ:  

-ปัญหาส่วนใหญ่ทีพ่บคอื ตวัรถไม่มี

มาตรฐาน นํารถสองแถวมาใชร้บัส่ง

นักเรยีน และไม่ผ่านการตรวจสอบ

มาตรฐานจากสํานั กงานขนส่ ง

จงัหวดั  

-มีการบรรทุ กเด็ก เกินจํานวนที่

กําหนด เน่ืองจากค่าจ้างรถรับส่ง

นักเรยีนมรีาคาถูก หากคดิราคาพง

ผู้ปกครองอาจจะไม่ใช้บริการ จึง

ตอ้งเพิม่จาํนวนเดก็เพื่อใหคุ้ม้ทุน 

3.ถนน: รถทีเ่กดิเหตุมกัจะเป็นการ

วิ่งระยะทางยาว ข้ามอําเภอ หรือ

สภาพถนนมีความเสี่ยง เช่น ทาง

โคง้ ทางลาดชนั 

 

1.ควรมีการกําหนดมาตรฐานความ

ปลอดภัยขัน้ตํ่ าของรถรบัส่งนักเรียนที่

ส าม ารถ ยอม รับ ได้ โดยผู้ ป กค รอง 

นักเรยีน ครู และผูป้ระกอบการ และเป็น

ราคาทีผู่ป้กครองสามารถจ่ายได ้

2.โรงเรียนควรเข้ามามีบทบาทในการ

สรา้งกลไกกํากบั ติดตาม ตรวจสอบ รถ

รับส่งนักเรียน รวมถึงพนักงานรับส่ง

นักเรยีนใหม้มีาตรฐาน มคีวามปลอดภยั 

และผลักดันให้รถรับส่งนักเรียนมีการ

ตรวจสภาพรถกบัสาํนกังานขนสง่จงัหวดั

เพื่อขอใบอนุญาตประกอบการ 

3.สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาควรให้

การสนบัสนุน สง่เสรมิ ช่วยเหลอื ให้

โรงเรยีนสามารถดาํเนินการเพื่อใหร้ถ

รบัสง่นกัเรยีนมคีวามปลอดภยั  

4.สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐานควรมขีอ้กาํหนดใหก้ารจดัการรถ

รบัสง่นกัเรยีนเป็นความรบัผดิชอบของ

สถานศกึษา หากเกดิอุบตัเิหตุขึน้กบั

นกัเรยีนตอ้งมกีารตัง้คณะกรรมสอบสวน

ผูบ้รหิารสถานศกึษา เพื่อใหเ้รื่องน้ีไดร้บั

การแกไ้ขอย่างจรงิจงั 

5.ประเดน็รถรบัสง่นกัเรยีนควรมกีาร

นํามาหารอืในทีป่ระชุมผูป้กครอง โดย

ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งอธบิายให้

ความรูก้บัผูป้กครองถงึความสาํคญัของ



ประเภท จาํนวนเฉล่ียใน

การเกิดเหต ุ 

(ทุกช่วงอาย)ุ 

สาเหตใุนการเกิดอบุติัเหต ุ แนวทางการจดัการท่ีเหมาะสม 

การเลอืกใชบ้รกิารรถรบัสง่นกัเรยีนที่

ปลอดภยั 

 

 

จากตารางวเิคราะห์ประเภทการเกดิอุบตัเิหตุทางถนนกบัเดก็และเยาวชน รวมถงึแนวทางการ

จดัการทีเ่หมาะสม จะเหน็ไดว้่า การใหค้วามรูใ้นประเดน็ความปลอดภยัทางถนนกบันกัเรยีน ผูป้กครอง 

ผูเ้กี่ยวขอ้ง เป็นสิง่ทีม่คีวามสําคญัและเป็นการแก้ปัญหาทีต่้นทางอย่างแทจ้รงิ ซึง่ผูท้ีใ่กลช้ดินกัเรยีนและ

ชุมชนทีสุ่ดคอื โรงเรยีน แต่ทีผ่่านมาพบว่า ทางโรงเรยีนไม่สามารถหาจดัสรรเวลาสําหรบัการเรยีนการ

สอน หรอืการทํากิจกรรมด้านความปลอดภยัทางถนนได้ เน่ืองจากต้องเน้นการเรยีนการสอนวชิาการ

เป็นหลกั ทนัทีที่มกีารประกาศนโยบาย “ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู”้ โดยพลเอกดาว์พงษ์ รตันสุวรรณ 

รฐัมนตรกีระทรวงศกึษาธกิารคนล่าสุด โดยมสีาระสาํคญัว่า ใหเ้ดก็ประถมศกึษา มธัยมศกึษา การศกึษา

พเิศษ เลกิเรยีนวชิาการตอนบ่ายสอง และใช้เวลาที่เหลอืทํากิจกรรมเสรมิที่มปีระโยชน์และมคีวามสุข 

โดยเน้นไปทีก่จิกรรมทกัษะชวีติ และมกีารสนบัสนุนให ้3,500 โรงเรยีนในสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) เป็นโรงเรยีนนําร่อง ขณะน้ีอยู่ระหว่างการประชุมร่วมกบัสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาทัว่ประเทศเพื่อออกแบบกิจกรรมตวัอย่างจํานวน 5-6 รูปแบบ เพื่อให้สถานศึกษาจดั

กจิกรรมไดเ้หมาะสมกบัพืน้ทีต่ามแนวคดิ “ตดัเสือ้ใหพ้อดตีวั” ของพลเอกดาวพงษ์ จงึถอืเป็นโอกาสครัง้

สาํคญัในการสนบัสนุนใหส้ถานศกึษาใชเ้วลาว่างในการใหค้วามรูห้รอืจดักจิกรรมดา้นความปลอดภยัทาง

ถนน ซึ่งถือเป็นทกัษะที่จําเป็นต่อชีวติและเป็นสาเหตุในการเสยีชีวติอนัดบัแรกของเด็กและเยาวชน 

สาํหรบัสิง่ทีค่วรดาํเนินการในระยะอนัใกล ้มดีงัต่อไปน้ี 

1.ผลกัดนัใหป้ระเดน็ความปลอดภยัทางถนนเป็นหน่ึงในกจิกรรมตวัอยา่งที่ถูกนําไปดําเนินการ

ในโรงเรยีนนําร่อง โดยใช้รูปแบบกิจกรรมของภาครฐัและเอกชนที่มีการดําเนินโครงการด้านความ

ปลอดภยัทางถนนเป็นแนวทางในการดําเนินการใหก้บัสถานศกึษา 

2.สนับสนุนให้สถานศึกษานําขอ้มูลจากระบบดูแลและช่วยเหลอืเดก็นักเรยีนมาวเิคราะห์ เพื่อ

ออกแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบับรบิทของพืน้ที ่โดยเฉพาะสถานศกึษาทีต่ ัง้อยูใ่นจงัหวดัใหญ่ เป็นเมอืง

ท่องเที่ยว มปีรมิาณการเดนิทางมาก ควรจะจดักิจกรรมที่เน้นทกัษะชวีติ เช่น การใช้รถใช้ถนนอย่าง

ปลอดภยั ซึง่เป็นทกัษะชวีติอยา่งแทจ้รงิ 

3.สนับสนุนให้มกีารบรรจุเรื่องความปลอดภยัทางถนนเป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอนใน

ระบบปกต ิมรีะบบการวดัผลทีช่ดัเจน เน่ืองจากเป็นสาเหตุหลกัในการเสยีชวีติของเดก็และเยาวชน 

อุบตัิเหตุเป็นสิง่ที่สามารถป้องกนัได้ หากได้รบัความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการ

ปลูกฝังผ่านการเรยีนการสอนตัง้แต่เดก็ ถือเป็นการบ่มเพราะตัง้แต่ต้นทาง อนัจะนําไปสู่พฤติกรรมที่

ปลอดภัย ในที่สุดหากลูกหลานของเราปลอดภยัจากอุบัติเหตุ ย่อมทําให้เกิดความสุขทัง้กับตัวเด็ก 



ผูป้กครองและคุณคร ูตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศกึษาธกิารอย่างแทจ้รงิ และเดก็เหล่าน้ีสามารถเป็น

กําลงัหลกัในการสรา้งอนาคตของชาต ิสรา้งสงัคมทีป่ลอดภยัจากอุบตัเิหตุทางถนนสําหรบัทุกคน 

 

 

ศูนยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน 
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http://www.moe.go.th/websm/2015/aug/281.html 

7. “สพฐ.แจง้เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเตรยีมคดัเลอืกโรงเรยีนทุกระดบั 

ตามนโยบายการปรบัลดเวลาเรยีน” เขา้ถงึไดจ้าก

http://www.moe.go.th/websm/2015/aug/283.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


