กระบวนการ

ชุดกิจกรรมถนนปลอดภัยคืออะไร

การจัดกระบวนการเรียนรู
เพื่อความปลอดภัยทาง
ถนนสำหรับเด็กทุกคน
ชุดกิจกรรมถนนปลอดภัย

เปนโครงการที่ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
(ศวปถ.) ดำเนินการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ซึ่งมีความเชื่อสำคัญวา . . .

“ตัวเจาของชีวิตพึงเปนผูรักษาชีวิต
เมื่อสัมผัสความจริงจากการพึ่งตนเองไดแลว
ก็เผยแพรความสำเร็จออกไป
ใหผูอื่นไดรับรูและปฏิบัติดวยตนเอง”
ชุดกิจกรรมถนนปลอดภัยมุงใหเกิดการพึ่งตนเอง
ในการจัดการความปลอดภัยทางถนนและมีสวนรวมรับผิดชอบ
ในการกระทำใดๆ ที่ทำใหเกิดความปลอดภัยในการใชเสนทาง
สวนกิจกรรมภายในชุดทำหนาที่ใหเยาวชนไดแสดงบทบาท
สำคัญเปนวงจรในการ
• รับรูและทำความเขาใจในการใชถนนอยางปลอดภัยหรือ
เสนอเรือ่ งราวการใชถนนอยางปลอดภัยทีป่ ฏิบตั ดิ ว ยตนเองแลว
• เชื่อมโยงความรูสึกนึกคิดของตนกับเรื่องราว
• เสนอการปฏิบัติตนที่เปนการใชถนนอยางปลอดภัย
หรือยืนยัน (Confirm) การปฏิบัติตนและผลที่คาดวา
จะเกิดขึ้นคือมีการใชถนนอยางปลอดภัย
• กำหนดการกระทำที่ตนจะปฏิบัติเพื่อใหมีการใชถนนอยาง
ปลอดภัยหรือยืนยัน (Confirm) การกระทำที่ตนปฏิบัติแลว
และผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นคือมีการใชถนนอยางปลอดภัย
• นำการกระทำดังกลาวไปประยุกตใชปฏิบัติจริงบนเสนทาง
ระหวางบาน, โรงเรียนและเสนทางสัญจรในชีวติ ประจำวันของตน
ตลอดจนปฏิบัติซ้ำในสถานการณการใชถนนของตนตอเนื่อง

คือ กิจกรรมการเรียนรูที่จัดกระทำอยางเปนระบบ
โดยการโคชของพี่เลี้ยงเยาวชนจะทำกิจกรรมทำงาน
ความคิดและเรียนรูค วามรูส กึ จำนวน 5 ชุดกระบวนการ
ที ่ ก ระทำซ้ ำ ได เ ป น วงจรการเรี ย นรู  เ กี ่ ย วกั บ ความ
ปลอดภั ย บนถนนที ่ เ ป น เส น ทางระหว า งบ า นและ
โรงเรียนและเสนทางสัญจรในชีวิตประจำวันของตน

ชุดกิจกรรมถนนปลอดภัยเปนเครื่องมือหนึ่งในการ
สรางทักษะชีวิตในการลดความเสี่ยงและเพิ่มความ
ปลอดภัยในการเดินทางดวยการฝกสังเกตระมัดระวัง
และมีสวนรวมในการจัดการความปลอดภัยทางถนน
ซึง่ นำไปใชไดทนั ทีโดยจะเพิม่ ทักษะและความรับผิดชอบของตนเอง
และคนอื่นขึ้นตามลำดับ ตามจำนวนครั้งที่ปฏิบัติอยางตอเนื่อง

ขั้นตอนที่ 1

(เวลาที่ใช 1-1.30 ชั่วโมง)

การใหกลุม เยาวชนรับรูเ หตุการณ
ใชถนนเชนเดียวกับในชีวติ จริง

สื่อ อุปกรณ เอกสารที่ใช
1.เรื่องเลาจากผูประสบเหตุแตละฝาย 2.แบบวัดความเขาใจเหตุการณ

วัตถุประสงค เมื่อเรียนรูบทนี้จบลง เยาวชนสามารถ

ความคาดหวังของ

เปดโอกาสแกเยาวชนในการรับรูและทำความเขาใจ
การใชถนนอยางปลอดภัยรวมกับผูอื่นทามกลาง
เหตุปจจัยที่แตกตาง
เกิดการเสริมสรางทักษะชีวิตดานความปลอดภัยใน
การใชถนนรวมกับผูอื่น
เกิดตัวอยางการใชถนนอยางปลอดภัยในพื้นที่ตาง
บริบทและมีเหตุปจจัยที่แตกตางกัน

1. เขาใจและเพิ่มพูนทักษะดานการรับรูสภาพอยางรอบดานตอ
เหตุการณที่มีผลตอชีวิตของตนเองเมื่อใชถนน
2. แสดงความเขาใจพฤติกรรมการใชถนนปลอดภัยผานกิจกรรมที่
ไดเขารวม
3. เยาวชนมีทักษะในการสอบทาน (ตามวัย) ความเขาใจของตนกับ
ขอเท็จจริง
4. เยาวชนสามารถแสดงความเขาใจในเหตุการณดวยภาพแผนผัง
เหตุการณไดตรงตามขอมูลที่ไดรับ

เกิดหนอออนของเครือขายถนนปลอดภัยที่มีความ
เปนพลเมือง (Active Citizen)

ขั้นตอนที่ 3

(เวลาที่ใช 1-2 ชั่วโมง)

ชัว่ โมงภาคปฏิบตั กิ ารประมาณการความเสียหายทุกฝายทุกดาน

สื่อ อุปกรณ เอกสารที่ใช
1. แบบประมาณการความเสียหาย
2. เรื่องเลาเหตุการณในขั้นตอนที่ 1 เพิ่มขอมูล /ขอเท็จจริงที่เปน
ปจจัยในการใชถนนอยางปลอดภัยครบถวน

วัตถุประสงค เมื่อเรียนรูบทนี้จบลง เยาวชนสามารถ
1. มีความเขาใจเพิม่ เติมและลงรายการแจกแจงจำแนกปจจัยการใชถนน
2. ประมาณการคาเสียหายทุกฝายในการเยียวยา กรณีเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งทางตรงและทางออม ทั้งที่เปนเงินและที่ตีคาเปนตัวเงินไมได

กระบวนการ
1. เยาวชนแตละคนเลาเรื่องการใชถนนที่ตนปฏิบัติหรือประสบเหตุ
2. เยาวชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเท็จจริงเพื่อใหไดขอวินิจฉัย
3. เยาวชนแสดงขอวินิจฉัยกรณีการใชถนนที่ไดรับรูดวยแผนผังของ
เหตุการณ

ขั้นตอนที่ 2

(เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง)

การใหกลุม เยาวชนรับรูค วามรูส กึ นึก คิดของตน ผานเหตุการณ
ในการใชถนนทีไ่ ดรบั รูใ นลักษณะการเชือ่ มโยงเรือ่ งราวเขาสูต วั ตน

สื่อ อุปกรณ เอกสารที่ใช
เกิดการจัดการตนเองเพื่อรับผิดชอบตอความเสี่ยง
ในการใชถนนรวมกับผูอ น่ื กอนทีจ่ ะเรียกรองจากผูอ น่ื

1. ครูทบทวนเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยใชแผนผังจากชุดขั้นตอนที่ 1
ครูแทรกขอความที่ทำใหเยาวชนคิดสะทอนความรูสึกตามสมควร
2. เยาวชนใหความรูสึกนึกคิดของตนเทียบเคียงกับคนในเหตุการณ
แลวประมวลวารูสึกอยางไรหากประสบเหตุเหมือนกันทดความคิด
3. เยาวชนบอกเลาความรูสึกนึกคิดของตนใหกลุมรับทราบตามที่ได
ทดความคิดไว ไมตองบรรยายขยายความ
4. เยาวชนเรียบเรียงความรูสึกนึกคิด จำแนกบุคคลแลวนำไปติดไว
ที่กระดานขาว

1.
2.
3.
4.

ภาพแผนผังเหตุการณ / พฤติกรรมการใชถนนจากขั้นตอนที่ 1
แนวคำถามความรูสึกนึกคิดตอเหตุการณ
แบบบันทึกความรูสึกนึกคิดตอเหตุการณ
กระดานขาว

วัตถุประสงค เมื่อเรียนรูบทนี้จบลง เยาวชนสามารถ
1. เขาใจความรูสึกนึกคิดของผูอยูในเหตุการณทุกสถานะทั้งมิติทาง
กาย จิต และปญญา
2. เกิดความตระหนักคุณคาของตนเองที่จะใชถนนอยางรับผิดชอบ
3. เกิดความเห็นใจสงสาร พรอมชวยเหลือผูประสบเหตุราย

กระบวนการ
เยาวชนสามารถรับรูเรื่องเลาเหตุการณในขั้นตอนที่ 1 ในลักษณะ
วาเมื่อเหตุการณผานไประยะหนึ่งก็มีรายละเอียดมากขึ้นมีความ
ครอบคลุมมากขึ้น มีความชัดเจนขึ้น
1. ครูทบทวนเรื่องราว /คนในเหตุการณที่เกิดขึ้นใหขอมูลเพิ่มเติมถึง
คนที่เกี่ยวของทรัพยสินและโอกาสที่สูญเสียไปเพื่อจุดประกายการ
เรียนรูของเยาวชน
2. สมมติผเู รียนเปนคณะทำงานภาคีถนนปลอดภัยและใหขอ มูลเพิม่ เติม
3. ใหคณะทำงานประมวลผูท เ่ี กีย่ วของกับเหตุการณวา แตละคนไดอะไร
เสียอะไร ทั้งที่คิดไดมีมูลคาเปนเงินและที่ตีราคาเปนเงินไมไดบันทึก
ลงกระดาษทด
4. ใหเยาวชนบอกเลาประมาณการสิง่ ทีร่ กั ษาไวได(กรณีใชถนนอยางปลอดภัย)
การสูญเสีย (กรณีใชถนนแลวไมปลอดภัย) ระบุเปนตัวเงินและไมใช
ตัวเงิน ใหคณะทำงาน (กลุม ) รับทราบตามทีท่ ดความคิดไวและแสดง
ความคิดเห็นวาหากตนสามารถใชถนนอยางปลอดภัยไดจะทำหรือไม

ขั้นตอนที่ 4

(เวลาที่ใช 1-1.30 ชั่วโมง)

ชัว่ โมงปฏิบตั กิ ารวิเคราะหเหตุปจ จัยรอบ
ดานกำหนดแนวปฏิบตั ทิ กุ คนทุกฝาย

สื่อ อุปกรณ เอกสารที่ใช
1. ขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับปจจัยการใชถนนปลอดภัยและไมปลอดภัย
2. แบบวิเคราะหเหตุปจจัย
3. แบบเสนอแนวปฏิบัติ

วัตถุประสงค เมื่อเรียนรูบทนี้จบลง เยาวชนสามารถ
1. ทำความเขาใจสาเหตุของเหตุการณทต่ี อ งการ / ไมตอ งการใหเกิดขึน้
2. ระบุการกระทำที่เปนสาเหตุของเหตุการณที่ตองการใหเกิดขึ้น
(ขอเสนอเพื่อปฏิบัติ)
3. สามารถเลือกทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ (การกระทำและเงือ่ นไขสิง่ แวดลอม)
เพื่อใหมีผลลัพธการใชถนนปลอดภัยใหมีความเสี่ยงนอยที่สุด

ขั้นตอนที่ 5

(เวลาที่ใช 1-2 ชั่วโมง)

การนำเสนอขอเสนอทีจ่ ะปฏิบตั ิ

สื่อ อุปกรณ เอกสารที่ใช
1. บันทึกผูสังเกตการณ

วัตถุประสงค เมื่อเรียนรูบทนี้จบลง เยาวชนสามารถ
1. เยาวชนมีทกั ษะในการนำเสอความคิดของตน (ชุดองคประกอบของการใช
ถนนปลอดภัย) ดวยภาพแผนผังไดตรงตามขอเท็จจริงในกรณีทย่ี กมา
2. เยาวชนสามารถแจกแจงรายละเอียดความคิด โดยระบุและจำแนก
องคประกอบในการจัดทำเปนขอเสนอเพื่อการใชถนนปลอดภัย
3. เยาวชนสามารถสรุปชุดความคิดที่ตนนำเสนอ

กระบวนการ

เตรียมกลุมเปาหมาย
เยาวชนที่มีภาวะผูนำหรือเปนผูอยูในกลุมเสี่ยงและควรอยูใน
พืน้ ทีเ่ ดียวกัน เชน ตำบลเดียวกันละแวกเดียวกันทีมละ 5-9 คน

เตรียมทีมงาน
ทีมผูอำนวยการเรียนรู (ครูและพี่เลี้ยง) 1-2 คน /เยาวชน 1 ทีม
ซึ่งอาจมาจากครู นักจัดการความรูหนวยงานอื่น

Good Practice
จากชุดกิจกรรมถนนปลอดภัย
สูการรับผิดชอบตนเอง
และสังคมเพื่อการใชถนนอยางปลอดภัย
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
กลุมเปาหมาย จำนวน 20 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กลุมเปาหมาย จำนวน 20 คน
โรงเรียนเทศบาล 5 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
กลุม เปาหมาย เยาวชนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 30 คน
โรงเรียนเสด็จชยางคกูล กลุมเปาหมาย จำนวน 20 คน

นักวิชาการดานการวาดภาพแผนผังดานปจจัยเกีย่ วกับการใชถนนและการ
จัดการวามปลอดภัยทางถนนซึง่ มาจากนักวิชาการหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

กระบวนการ
1. เยาวชนชวยกันนำการกระทำที่ไดคะแนนมาก มาเรียบเรียงเปนขอ
ปฏิบัติของบุคคลในเหตุการณ (ระบุเปนรายๆ)
2. เยาวชนในฐานะคณะทำงานถนนปลอดภัยอภิปรายวาพอใจขอปฏิบตั ิ
ดังกลาวนี้หรือไม เพราะเหตุใด
3. ครูขอใหเยาวชนนำเสนอขอปฏิบัติจัดการชีวิตตนเองเพื่อใชในชีวิต
จริงในการใชถนนปลอดภัยแลวครูสรุปใหชัดขึ้น

1. ทบทวนเกี่ยวกับคนในเหตุการณที่เกิดขึ้นและทาวความถึงสิ่งที่ตอง
สูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ตองรักษาไวไดเมื่อไมเกิดอุบัติเหตุ
โดยแจงองคประกอบคนเปนรายไปและสะทอนความรุนแรงดวยตัวเลข
งบประมาณและขนาดความเสียหายกรณีที่ตีราคาไมได
2. ขอใหคณะทำงาน (กลุม) อภิปรายวา
หากเลือกได และสามารถใชถนนไดอยางปลอดภัยเยาวชนแตละคน
ทำอะไรและไมทำอะไร
มีสิ่งแวดลอมอะไรเกี่ยวของบางแจกแจงอยางเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ
องคประกอบของการใชถนนปลอดภัย/ ไมปลอดภัย (กฎหมาย/
มาตรการ, สาเหตุ/เงือ่ นไข,อุบตั เิ หตุทางถนนทีเ่ กิดกับเด็กและเยาวชน
,ความปลอดภัยทางถนน, โครงสรางถนน, โครงสรางการสือ่ สารใน
ถนน, พฤติกรรมผูใชถนน)
จำแนกองคประกอบ : องคประกอบคน, องคประกอบพาหนะ,
องคประกอบถนน, องคประกอบสภาวะแวดลอม
3. ขอใหเยาวชนแตละคนประมวลผลการอภิปรายของคณะทำงานแลว
บันทึกเปนขอเสนอของตน ทัง้ สิน้ 3 รายแลวนำไปติดทีก่ ระดานขาว
4. แจกแตมใหเยาวชนคนละ 3 แตม ขอใหเยาวชนแตละคนไปอานขอ
เสนอที่กระดานขาว หากเห็นดวยกับขอเสนอใดใหติด 1 แตม

เตรียมปฏิบัติการ

4. ครูกลาววา ครูรูสึกวาเยาวชนเปนผูใหญจัดการชีวิตตัวเองไดใน
ฐานะคณะทำงานถนนปลอดภัยและในฐานะเยาวชนคนหนึ่งที่มานำ
เสนอขอปฏิบัติจัดการชีวิตของตนเอง ในการใชถนนใหปลอดภัย
ขอแสดงความยินดี ตอไปนี้ครูจะรอคอยเรื่องเลาจากชีวิตจริงของ
เยาวชนแตละคนซึ่งจะมาสูกันฟงในการพบกันครั้งตอไปวาผลการ
ปฏิบัติการใชถนนจะเปนอยางไร

บทบาทของกลุมเปาหมายและทีมงาน
กลุมเปาหมาย

เยาวชนระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา เขารวมทุกชุดกิจกรรมตอเนือ่ ง
(มัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 5 คน หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวน 7 คน หรือ อุดมศึกษา จำนวน 9 คน ตอ 1 กลุม)
เยาวชนแตละคนจะเสนอขอปฏิบัติการใชถนนปลอดภัยและผล
การปฏิบัติอยางนอยคนละ 1 ขอเสนอ ตอวงจรกิจกรรมพรอม
การสะทอนความรูสึกนึกคิดตอเหตุการณ

ทีมครูและพี่เลี้ยง
1. ผูอ ำนวยการเรียนรูภ าคปฏิบตั ทิ ่ี 1 จำนวน 1-2 คน ชวยใหเยาวชน
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ชุดกิจกรรมตอเนื่อง
2. ผูด ำเนินรายการ จำนวน 1 คน (กรณีเยาวชนมากกวา 1 กลุม ) เปน
ผูดำเนินการภาพรวมในภาคปฏิบัติขั้นตอนที่ 4-5
3. ผูจ ดบันทึก/ผูส งั เกตการณ จำนวน 1 คน ทำหนาทีต่ ดิ ตามและจด
บันทึกรายละเอียดของการทำกิจกรรมและขอเสนอทั้งหมด

• ทีมภาคีหนวยปฏิบัติ (เชน อปท. ผูจัดการกลุมเยาวชนโรงเรียน)
อำนวยการปฏิบัติกิจกรรมของเยาวชนที่รับผิดชอบ
• ทีมภาคีระดับจังหวัด ทำหนาที่กำกับเพิ่มเติมความรูครูพี่เลี้ยง

เตรียมแผนงานภาคปฏิบัติ 5 ชุดกิจกรรมตอเนื่อง
ทีมผูอำนวยการเรียนรู กำหนดวันเวลาและสถานที่แตละขั้นตอนของ
5 ชุดกิจกรรม
ทีมผูอำนวยการเรียนรู ประชุมออกแบบวิธีการแตละขั้นตอนของ
5 ชุดกิจกรรม

เตรียมประสานงานผูเกี่ยวของ ตามระยะเวลาแผนงาน
ผูบริหารสถานศึกษา
เพื่อนในหนวยปฏิบัติ-เชิญชวนเพื่อนรวมงานเปนทีมงาน
ทำหนังสือขออนุญาตผูปกครอง
ผูบริหารทองถิ่น ทองที่-ในขั้นตอนขอความรวมมือ
ผูเ กีย่ วของอืน่ ๆ เชน เจาหนาทีต่ ำรวจ พยาบาล วิทยากร หรือ
อาสาสมัครจากภายนอกโรงเรียน
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