
-ร�าง- 
แผนการสอนกิจกรรมเสริมทักษะความปลอดภัยทางถนน ทดลองใช� 4 มีนาคม 2564 

 

ฐานเดินเท�าและข�ามถนน ( 10 นาที ) 
อุปกรณ� : แผ�นไวนิลถนน / เทปกาว 2 สี หรือใช�อุปกรณ+อะไรก็ได�สาํหรับก้ันเขตโดยรอบ / ไวนิลทางม�าลาย / ป3ายสญัญานไฟ 
วิธีเตรียม : ปูแผ�นไวนิลถนน กําหนดขอบเขตโดยรอบไวนิลถนน 
 
เวลา กิจกรรม เนื้อหา 

00-04 เร่ืองเดิน เกมแปะแข็ง 
1. ต�อนรับ แบ�งผู�เล�นออกเป:น 2 ฝ<=งถนน 
2. แจ�งกติกาให�ผู�เล�นเดินรอบแผ�นถนนโดยห�ามออกจาก

เขตโดยรอบท่ีกําหนดไว�จนครบ 3 รอบ และจะต�องหลบ
ไม�ให�ถูกผู�นําเกมแตะโดนตัวได� 

3. จัดแถวให�ผู�เล�นยืนแถวเรียง 1 อยู�ห�างจากขอบถนน
เล็กน�อยตามภาพ 

4. ผู�สอนอยู�บนแผ�นไวนิลเปรยีบเสมอืนรถยนต+เดินวนไปมา 
เดินบ�างว่ิงบ�าง ย�อบ�างยืดบ�างเพ่ือเพ่ิมความสนุก เมื่อ
ครบรอบให�เติมความรู� 

           
5. ตั้งคําถามเรื่อง เดินสวนหรือเดินทางเดียวกับรถ 
6. ตั้งคําถามเรื่อง สวมเสื้อสีอะไร 

 
 
- เมื่อเดินบนทางเท�าหรือกรณีไม�มีทางเท�า ให�เดินห�างจากถนน

ให�มากท่ีสุด  
 

- ควรเดินสวนทางกับรถ เพ่ือสบตากับคนขับได� 
- ควรเลือกสวมเสื้อสสีว�างเมื่อต�องเดินในท่ีมืด/กลางคืน 

04-10 เร่ืองข�าม 
1. ปูแผ�นทางม�าลาย 
2. ให�ผู�ไปอยู�ด�านเดยีวกันต�อแถวเรยีง 1 
3. ตั้งคําถามว�า ตรงไหนข�ามได�บ�าง? 
4. ชูป3ายสัญญาณไฟให�ดูแบบไหนข�ามได� แบบไหนข�าม

ไม�ได� 
5. สอนเรื่อง หยุด มอง ฟ<ง คิด เดิน 
6. ทดลองข�ามโดยดสูัญญาณไฟ เมื่อไฟข�ามสเีขียว  

มองขวา พูด มอง 
มองซ�าย พูด ฟ�ง 
มองขวา พูด คิด  
แล�วเดิน 

- เลือกสถานท่ีข�ามถนนท่ีปลอดภยั ได�แก� สะพานลอย, ทางม�า
ลาย, ดสูัญญาณไฟจราจร มี 2 แบบ คือ สัญญาณไฟจราจร
สําหรับรถ (เขียว-เหลือง-แดง) และสัญญาณไฟจราจรสําหรับ
คนข�ามถนน (เขียว- แดง), มอง ขวา-ซ�าย-ขวา, ข�ามบริเวณท่ี
มีตํารวจจราจรและผู�ใหญ�ท่ีสามารถพาเราข�ามถนนได� 

- ข�ามถนนโดยใช� 5 ข้ันตอน   
หยุด : ยืนบนทางเท
าหรือไหล�ทาง ให
ห�างจากขอบถนน 
มอง : มองให
ท่ัวทุกทิศทาง เพ่ือรับรู
สภาพการจราจร 
ฟ�ง : ฟ"งให
ท่ัวทุกทิศทาง เพ่ือรับรู
สภาพการจราจร 
คิด : คิดถึงความปลอดภัยท่ีจะข
ามถนน และข
ามถนนเมื่อ
ถนนว�าง หรือเมื่อการจราจรหยุดสนิท 
เดิน : เดินข
ามเป*นเส
นตรง ไม�ว่ิงข
าม คอยมองและฟ"งเสียง
ขณะข
ามถนน 

 



-ร�าง- 
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ฐานหมวกกันน็อก ( 10 นาที ) 
อุปกรณ� : หมวกกันน็อก 7 ใบ / หมวกคลุมผมสีเขียว (แจก-ไม�เอาคืน) / มือถือหรือtabletท่ีมี app TikTok / ทิชชู�เปQยกหรือสเปรย+แอลกอฮอลล+ 
วิธีเตรียม : เตรียมหมวกกันน็อกท่ีสะอาดทุกรอบการเล�น และหามุมท่ีสว�างสําหรับถ�ายคลปิ 
 
เวลา กิจกรรม เนื้อหา 

00-04 เร่ืองหมวก เต�น TikTok 
1. ต�อนรับ  
2. แจกหมวกกันน็อกให�ผู�เล�นสวมคนละ 1 ใบ 
3. เปSด TikTok เลือกเพลงเต�นแล�วถ�ายคลิป 1 นาที (เลือก

เพลงท่ีมีท�าสะบัดหัว) 

 

04-08 เติมเน้ือหา 
1. ชวนดูคลิปท่ีถ�ายไว� แล�วสังเกตว�าหมวกใครมีป<ญหาบ�าง 
2. สอนใส�หมวกทีละข้ันตอน 

 
 
 

3. เติมความสําคัญของหมวก 

 
- วิธีสวมหมวกกันน็อกท่ีถูกต�อง เลอืกหมวกกันน็อกให�พอดี

กับศีรษะ ไม�หลวมหรือคับเกินไป คาด-ล็อกสายรดัคางใน
ตําแหน�งท่ีถูกต�อง และปรับกระชับให�แน�นพอดีเพ่ือ
ป3องกันหมวกหลุดจากศีรษะ 

- ภายในศีรษะของเด็กมี “กะโหลกและสมอง” ท่ีทําหน�าท่ี
สําคัญมาก เช�น ควบคุมการเคลื่อนไหว, อารมณ+, 
ความจํา, ความฉลาด   

- “หมวกกันน็อก” ช�วยปกป3องสมองไม�ให�ได�รับบาดเจ็บ 
โดยลดแรงกระแทกท่ีทําให�ศีรษะบาดเจ็บรุนแรงหากเกิด
อุบัติเหตรุถล�มศีรษะฟาดพ้ืนแข็ง  

- ควรสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งท่ีโดยสารมอเตอร+ไซค+และข่ี
จักรยาน   

- หมวกกันน็อกท่ีปลอดภัยต�องมีเครือ่งหมาย มอก. ปQ2557 
(มอก. = มาตรฐานผลติภณัฑ+อุตสาหกรรม) และช่ือ
บริษัทผู�ผลิต 

08-10 1. หากมีเวลาถ�ายคลปิซ�อมอีก 1 ครัง้ 
2. ถอดหมวกเก็บ ให�เด็กช�วยเช็ดทําความสะอาดก�อนกลุ�ม

ถัดไปจะมาใช�งาน หรือไม�ต�องเช็ดก็ได� เพราะเด็กทุกคน
ใส�หมวกคลมุผมสีเขียวก�อนสวมหมวกอยู�แล�ว  
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ฐานรถยนต�และเข็มขัดนิรภัย (10 นาที ) 
อุปกรณ� : ชุดเก�าอ้ีพร�อมสายคาดนิรภัย / เก�าอ้ีเสริม Booster seat 
วิธีเตรียม : วางเก�าอ้ีพร�อมสายคาดนิรภัย Booster seat และบอร+ดไว�ด�านหน�าผู�เล�น 
 
เวลา กิจกรรม เนื้อหา 

00-02 เร่ืองท่ีนั่งนิรภัย ทําให�ดี ทําให�ไว 
1. ต�อนรับ ให�ผู�เล�นเรียงแถวตอน 1 
2. แจ�งกติกา 1 ทีมมีเวลา 5 นาทีในการสะสมคะแนน ให�ผู�

เล�นทีละคนเดินเข�ามาท่ีเก�าอ้ีแล�วน่ังให�ถูกวิธีจนกว�าจะมี
สัญญาณ “ผ�าน” จากผู�นําเล�น จนกว�าเวลาจะหมด หาก
ได� 5 คะแนนจะมีรางวัลพิเศษมอบให�กับทีม 

 

02-07 ช�วงเล�นเกม หากผู�เล�นทําถูก ให�แสดงสญัญาณ “ผ�าน” 
หากผู�เล�นทําผดิ ให�แสดงสัญญาณ “ไม�ผ�าน” จนกว�าเวลาจะหมด 

 

07-10 เติมความรู� 
 

 

- ทุกคร้ังท่ีโดยสารรถยนต.ต�องคาดเข็มขัดนิรภัย เพราะเป:น
อุปกรณ+ท่ีช�วยลดการบาดเจ็บรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ
ขณะโดยสารรถยนต+ 

- เด็กบางคนขาดเข็มขัดไม�ได�เพราะสรีระเล็กกว�าผู�ใหญ�ให�ใช� 
“เบาะน่ังนิรภัย” (คาร+ซีท) และ “เบาะน่ังเสริม” (บูสเตอร+
ซีท) เพ่ือช�วยให�เด็กขาดเข็มขัดนิรภัยได�ง�ายข้ึน และลดการ
บาดเจ็บได�มากกว�า  

- ให�ผู�ปกครองติดตั้งเบาะน่ังนิรภัย หรือเบาะเสริมท่ีเบาะหลัง
เท�าน้ัน 

 
 


