
โครงการขยายผลศูนย�พัฒนาเด็กเล็กต�นแบบสู�โรงเรียนเพื่อความปลอดภัยทางถนน
โดยการมีส�วนร�วมขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นและชุมชน

สู� โ ร ง เ รี ย น ป ล อ ด ภ ัย ท า ง ถ น น

“ศูนย�พัฒนา“ศูนย�พัฒนา
  เด็กเล็กเด็กเล็กต�นแบบ”ต�นแบบ”



จากขอมลูสถิตกิารเกดิอบุตัเิหตขุองประเทศไทยป พ.ศ.2559 พบวา มผีูเสียชวีติจากอบุตัเิหตุ

ทางถนน 21,754 คน เฉลี่ยคิดเปน 60 คนตอวัน ซึ่งเปนเด็กและเยาวชนถึง 1 ใน 4 ที่เสียชีวิต

จากอุบตัเิหตุทางรถจักรยานยนต (ขอมลูจาก IDCC Injury Data Collaboration Center www.public.

tableau.com) ซึ่งแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว คือ การใหความรู การปลูกฝงและสรางวินัย

ในการขับขี่ใหปลอดภัยตั้งแตวัยเด็ก

ในป 2554 ไดมีการสรางตนแบบความปลอดภัยทางถนนใหเกิดข้ึนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ในพ้ืนทีต่าํบลปาสกั อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู โดยการดําเนนิงานของมูลนธิสิถาบนัวจิยัเพือ่ทองถ่ิน

ภาคเหนือ ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ผานศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) การดําเนินงานดังกลาวทําให Node 

Action ไดปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น โดยการสรางการมีสวนรวมของ

ชุมชนดวยงานวิจัยทองถิ่น เนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม ซึ่งทําใหเกิดการจัดการเรียน

การสอนเรือ่งความปลอดภยัทางถนน เกดิการจดัการจดุเสีย่ง ไปจนถงึการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่ง
ในการใชรถใชถนนของเด็กและผูปกครอง การทํางานดังกลาวสงผลสําเร็จ ทมีจงึไดรวมกันขยายผลตอ

ใหเกิดขึ้นในจังหวัดนํารองจาก 4 ภูมิภาค โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. จึงไดดําเนินงาน
โครงการพัฒนา “ศนูยพฒันาเดก็เลก็ตนแบบ” ในการจดัการความปลอดภยัทางถนนโดยการ
มีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน (เฟส I) ซึ่งดําเนินการในป 2560-2561 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 ภูมิภาค โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาใหเกิดศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สามารถเปน

ตนแบบในดานความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนนําไปสูการเชื่อมประสานพลังกันอยางเขมแข็ง
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน ชุมชน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการพัฒนางานดาน

ความปลอดภัยทางถนนใหเขาไปสูวิถีชีวิตของชุมชน

สู�โรงเรียนเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
โดยการมีส�วนร�วมขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นและชุมชน

“ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กต�นแบบ”

โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย ผ ล
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เม่ือสิ้นสุดโครงการกอใหเกิดศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบดานความปลอดภัยทางถนน

จํานวน 30 แหง ใน 4 ภูมิภาค 8 จังหวัด 16 อปท. ที่มีกลไกการทํางานรวมกันกับ อปท. และชุมชน

ในการดําเนินงานเพื่อความปลอดภัยทางถนนในเด็กเล็กทั้งการกําจัดจุดเสี่ยง การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเสี่ยง และการจัดการเรียนการสอนดานความปลอดภัยทางถนน

ในป 2562-2563 ไดดาํเนินงานโครงการขยายผล “ศนูยพฒันาเด็กเล็กตนแบบ” สูโรงเรียน

เพือ่ความปลอดภัยทางถนนโดยการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชมุชน (เฟส II) 

ซึง่มเีปาหมายเพ่ือขยายผลศูนยพฒันาเด็กเล็กสูโรงเรียนระดับประถมศึกษาเพ่ือสรางความปลอดภัย

ทางถนน โดยการสรางวินัย บมเพาะจิตสํานึกดานความปลอดภัยทางถนน โดยการจัดการเรียน

การสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งทํางานรวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

ชุมชน ในการจัดการจุดเสี่ยง จัดการพฤติกรรมเสี่ยงท้ังกับเด็กและผูปกครอง ซึ่งจะสงผลใหชุมชน

ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

ทั้งนี้ นิยามศัพท: ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนตนแบบดานความปลอดภัยทางถนน คือ 

โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีกระบวนการใชขอมูล ความรู และการมีสวนรวมของชุมชน 

สรางใหเกดิรปูธรรมความเปล่ียนแปลงในมิตคิวามปลอดภัยทางถนนท่ีเดนชดัครอบคลุมอยางนอย 
3 ดาน คอื 1) การจดัการจุดเสีย่ง 2) การจดัการพฤติกรรมเส่ียง และ 3) การจดัการเรียนรูทีเ่หมาะสม

กับเด็กเล็ก

ติดต้ัง Mindset 
สรางวินัย บมเพาะจิตสํานึก 

ตนไมปญหา 
วิเคราะหทุน 5 ดาน 
แผนท่ีจุดเสี่ยง ฯลฯ 

ครู  
+  

อปท. 

พี่เลี้ยง 
+ 

ทีมนักวิจัย 

ตนนไไมปญไมปญญหาญห

หนุนเสริม+ให Tool 

เช่ือมถึงผูปกครอง ครอบครัว 
ปรับพฤติกรรม 

ชุมชนปลอดอุบัติเหตุ 

เกิดการจัดการใน 3 ดาน  
1) การจัดการจุดเสี่ยง 
2) การจัดการพฤติกรรมเสี่ยง 
3) การจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับเด็ก 

ถึงผปกครอง ครอ
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01 

02 

03 

วัตถุประสงคโครงการ  

เพื่อยกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบดานความปลอดภัย 
ทั้ง 16 อปท. เปนแหลงเรียนรู และเปนพี่เลี้ยงในการขยายผล
การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหครอบคลุมใน 8 จังหวัด 

เพื่อรวมพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพครูศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและทีมงาน อปท.” และนําความรูมาเพาะบมวินัย
จราจร ปลูกจิตสํานึกใหเด็กเล็ก และเปนกลไกรวมกัน
ขับเคลื่อนงานสรางความปลอดภัยทางถนนตอไป 

เพื่อยกระดับผลลัพธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตนแบบสูโรงเรียนเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

ดําเนินการใน 4 ภาค 8 จังหวัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 15 แหง โรงเรียน 8 แหง

o ภาคเหนือ  ไดแก ลําพูน เชียงใหม

o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก อุบลราชธานี อํานาจเจริญ

o ภาคกลาง  ไดแก ราชบุรี สุพรรณบุรี
o ภาคใต  ไดแก สุราษฎรธานี ระนอง

กลุมเปาหมายหลัก: เด็กเล็ก นักเรียน และครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน 

กลุมเปาหมายรอง: องคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูปกครอง ชมุชน คร ูผูบริหาร
  โรงเรียน และภาคีหนวยงานในพ้ืนที่

เปาหมายโครงการ
เพื่อขยายผลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตนแบบสูโรงเรียนระดับประถมศึกษา
เพื่อความปลอดภัยทางถนน

โดยการมีสวนรวม
ขององคกรปกครองทองถ่ินและชมุชน
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บทบาทการดําเนินงาน
กลไกกลาง ทาํหนาทีเ่ชือ่มประสาน สรางกลไกการทํางานของท้ัง 4 ภาค หนนุเสริมความรู

และกระบวนการเรียนรูใหกับโหนดภูมิภาค ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน รวมถึงการทบทวน

องคความรู และสังเคราะหความรูเพือ่ใหเกดิชดุความรูหลักสูตรศูนยพฒันาเด็กเล็กปลอดภัยทางถนน 
พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน

กลไกภูมิภาค ทํางานรวมกับชุมชน ครูศูนยเด็กเล็ก และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล) ดําเนินการสรางกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนใหเกิดข้ึน

อยางเปนรปูธรรม โดยมนีกัวชิาการประจําโหนดภูมภิาค ทาํหนาทีเ่ปนพีเ่ลีย้งชวยหนนุเสรมิการทาํงาน
ใหกับครูและทองถิ่น

กรอบแนวคิดในการทํางานของโครงการ
มีทั้งกลไกกลางและกลไกในระดับภูมิภาค

Node 
จังหวัด 

Node 
จังหวัด 

Node 
จังหวัด 

Node 
จังหวัด 

Node 
จังหวัด 

Node 
จังหวัด 

กลไกกลาง 

Node 

ภูมิภาค 

เหนือ อีสาน กลาง ใต 

Tool : ใชกระบวนการ CBR/PAR 

สรางกลไกเชื่อมประสาน  

การทํางาน 4 ภาค 
สังเคราะหความรู 

1. ระดับสวนกลาง  
- เกิดชุดความรู หลักสูตร 
แผนการสอนปลอดภัยทางถนน 
2. ระดับพื้นที่ 
- เกิดกลไกการทํางาน อปท.
ดานความปลอดภัยทางถนน 
ในเด็กเล็ก 
- เกิดศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนตนแบบ 

4 ภาค  

เปาหมาย 2 ระดับ 

เนนการมีสวนรวมในการสราง ศพด. +  
ร.ร.ตนแบบ ดานความปลอดภัยทางถนน 

1. การจัดการจุดเสี่ยง  
2. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเสี่ยง 
3. การจัดการเรียนรู 

สราง ศพด. + ร.ร.ตนแบบ 

ปลอดอุบัติเหตุจราจร 
สรางแกนนําครูและผลักดัน
ใหเกิดกลไก อปท. 

พื้นที่รูปธรรม 

ชุมชน 
    ผปค. ศพด. 

อปท. นวก. 

Input 8 จังหวัด 
16 อปท. 8 ร.ร.  
 

N

 ร.ร. 

กระบวนการทํางาน: เนนการทํางานโดยใชชุมชนเปน

ฐานดําเนินงานผานทางการวิจัยเพ่ือทองถ่ิน (Community 

Based Research: CBR) ที่ใหชุมชนเขามามีสวนรวมต้ังแต
การคนหาปญหา จดัเก็บขอมลู และวางแนวทางการทํางานรวมกนั 

โดยมีเปาหมายเพื่อตอบและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
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เปาหมายของโครงการมี 2 ระดับ คือ

1. ระดับสวนกลาง เกิดชุดความรู หลักสูตรแผนการสอน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยทางถนน

2. ระดับพืน้ที ่เกิดกลไกการทํางาน อปท. ดานความปลอดภัย

ทางถนนในเด็กเล็ก และเกิดศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนตนแบบ

การดําเนินโครงการขยายผลศูนยพฒันาเด็กเล็กตนแบบ

สูโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยทางถนนโดยการมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน (เฟส II) ดําเนินการควบคูรวมกับโครงการพัฒนาหลักสูตร 

“การพัฒนาศักยภาพครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กและทีมงาน อปท. เพื่อสรางศูนยเด็กเล็กตนแบบ

ดานความปลอดภัยทางถนน” ซึ่งมีมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือทองถ่ินเปนผูดําเนินการ

ภายใตหลักสูตรการพัฒนา ศพด.ตนแบบดานความปลอดภัยทางถนนฯ 
เสนทางการเรียนรู 

1 

แนวคิด และเครื่องมือ 
การพัฒนา ศพด.ตนแบบ 

วิทยากรกระบวนการ และ
การเก็บขอมูล 
แบบมีสวนรวม 

วิทยากรกระบววิทยากรกระบ

2 

• ปูแนวคิดเรื่อง Road safety 
• เรียนรูเครื่องมือ 3 ชิ้น 

การบริหารจัดการ
โครงการ 

การจัดทําแผน 
และสื่อการเรียนรู 

• เรียนรูเรื่องการมีสวนรวม 
• ฝกทักษะวิทยากรกระบวนการ 

ทบทวนเปาหมาย เง่ือนไข 
ผูเก่ียวของ และแผนงาน
โครงการ 

รบ
โโ

การ
3 

รจ
ื่

การ

4 การถอดบทเรียน และ
การประเมินเสริมพลัง 

ี

5 

เรียนรูการจัดทําแผน และส่ือ
การเรียนรูเรื่องการจัดการ 
ความปลอดภัยทางถนน 

เรียนรูการถอดบทเรียนและ
การประเมินแบบเสริมพลัง 
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ เนนการใหเคร่ืองมือ วิธีการ วิธีคิด ที่ครูและทองถ่ินจะนําไปใช

ในการทาํงาน ไมวาจะเปนการจดัการจดุเสีย่ง การปรบัพฤตกิรรม รวมไปถงึการจดัการเรยีนการสอน 

ซึง่วธิกีารตางๆ เหลานี ้ ไดมกีารดาํเนินการมาแลวในเฟส I แตเปนการดําเนนิการอยางอสิระภายใต

การทํางานของพี่เลี้ยงแตละพ้ืนท่ี เมื่อหมดโครงการในเฟส I แลว ไดสรุปเน้ือหาและเครื่องมือ

ทีจ่าํเปนในการเพ่ิมศกัยภาพใหกบัคร ูและดาํเนนิการอบรมใหกบัครศูนูยพฒันาเดก็เล็กในเฟส II ดงันี้

1. เติมแนวคดิและเครือ่งมือการพฒันาศนูยพฒันาเดก็เลก็ตนแบบดานความปลอดภยั

ทางถนน

 ● มีเปาหมายเพื่อสรางความตระหนักใหกับครูและผูเก่ียวของวาทําไมถึงตองทําเร่ือง

ความปลอดภัยทางถนน ทําแลวไดประโยชนอยางไร ไมทําแลวจะเสียอะไรบาง

 ● เรียนรูเก่ียวกับเครื่องมือที่ใชวางแผนและดําเนินโครงการ ไดแก ทุน 5 ดาน ตนไม

ปญหา แผนที่จุดเสี่ยง

2. อบรมวิทยากรกระบวนการและการเก็บขอมูลแบบมีสวนรวม

 ● เรียนรูความสําคัญของการสรางการมีสวนรวม วิธีการสรางการมีสวนรวมของชุมชน

และการสรางความเปนทีม

 ● ฝกทกัษะการเปนวทิยากรกระบวนการ การตัง้คาํถาม การเก็บขอมูล การชวนพูดคุย

3. การบริหารจัดการโครงการ

 ● กระบวนการทบทวนระหวางการทาํงาน วาสิง่ทีก่าํลงัทาํอยูเปนไปตามเปาหมายทีต่ัง้ไว

หรอืไม อยางไร หากไมเปนไปตามเปาหมายท่ีตัง้ไว จะปรบัปรงุอยางไร มใีครตองเขามาเกีย่วของบาง

4. การจัดทําแผนและสื่อการเรียนรู

 ● เรียนรูการเขียนแผนการจัดประสบการณเร่ือง
ความปลอดภัยทางถนน ซึ่งตองกําหนดการเรียนรูของเด็ก

ใหชัดเจน มีวิธีการประเมินการเรียนรู และตองใหเหมาะสม
กับชวงวัยของเด็ก

 ● เรียนรู การทําสื่อการเรียนรู  เทคนิคการสอน 

โดยการเรียนรูจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบในเฟส I
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5. การถอดบทเรียนและประเมินแบบเสริมพลัง

 ● เรียนรูความสําคัญของการถอดบทเรียน

 ● วิธีการถอดบทเรียนแบบเสริมพลัง โดยการทบทวนเปาหมาย กิจกรรมที่ดําเนินการ 

ผลที่เกิดขึ้น แตละกิจกรรมทําไดดีอยางไร มีจุดออน จุดแข็งอะไรบาง

 ● การประเมินแบบผังใยแมงมุม โดยใหคะแนนตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 6 ดาน ไดแก

ตัวชี้วัด รายละเอียด

1. ครูตนแบบดาน Road Safety ● เปนแบบอยางที่ดีเรื่อง Road Safety
● มีแนวคิด ความรู ทักษะ ในการทํางานเร่ือง Road Safety

2. พฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย
ในเด็กและผูปกครอง

● เดก็มพีฤตกิรรมขบัขีป่ลอดภยั เชน สวมหมวกนริภยั คาดเขม็ขดั 
การโดยสารรถนักเรียนปลอดภัย เปนตน

● ผูปกครองมีพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย เชน สวมหมวกนิรภัย 
คาดเข็มขัด ไมขับรถเร็ว เมาไมขับ ฯลฯ

3. เสนทางและสภาพแวดลอม
ปลอดภัย

● สภาพแวดลอมรอบบริเวณ ศพด./โรงเรียน มีความปลอดภัย
จากเรื่องอุบัติเหตุ

● เสนทางการเดินทางของเด็กมายัง ศพด./โรงเรียน มีความ
ปลอดภัย จุดเสี่ยงไดรับการแกไข

4. ศพด./โรงเรียนเปนแบบอยาง
การทํางานเร่ือง Road safety

● มีแผนการจัดการเรียนรู สื่อและคูมือสําหรับการสรางความ
ปลอดภัยทางถนนสําหรับเด็กเล็ก

● มีมาตรการท่ีชัดเจนเกี่ยวกับเรื่อง Road Safety
● มีการจัดเก็บขอมูล/สถิติเรื่อง Road Safety อยางสม่ําเสมอ 

และเปนระบบ

5. การสนับสนุนของ อปท. ● อปท. ใหการสนับสนุนการทํางาน อยางเปนรูปธรรม

● อปท. มีมาตรการ/แผนงานสนับสนุนเรื่อง Road Safety 
ใน ศพด./โรงเรียน

6. การมีสวนรวมของชุมชน
และเครือขายภาคี

● คนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน ใหขอเสนอแนะ 
แกปญหารวมกัน

● มีภาคีเครือขายที่เกี่ยวของทั้งในและนอกพื้นท่ีเขามาใหการ
สนับสนุน (บุคลากร ความรู งบประมาณ) รวมขับเคลื่อน 
ชวยผลักดันสูนโยบายระดับตางๆ
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กิจกรรมท่ีดําเนินการ

โครงการฯ พี่เลี้ยง และครู รวมถึง อปท. ในพ้ืนท่ี ชุมชน ไดรวมกันดําเนินกิจกรรมตางๆ 

เพ่ือสรางใหเกิดความปลอดภัยทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน ดังน้ี

1. การพัฒนาครูใหเปนนักจัดกระบวนการเรียนรู จากเปาหมายท่ีตองการใหชุมชนเขามา

มสีวนรวมในการสรางความปลอดภัยทางถนนใหเกดิขึน้ทัง้ในสถานศกึษาและชมุชน ครูตองปรบัเปลีย่น

ตนเอง จากครทูีท่าํหนาทีเ่พยีงสอนนกัเรยีน ดแูลเดก็เลก็ กลายเปนนักวจิยัทีท่าํหนาทีจ่ดักระบวนการ

เรียนรูรวมกับผูปกครองและคนในชุมชนใหได

2. จัดกระบวนการเรียนรูกับผูปกครอง และคนในชุมชน ทั้งเพื่อสรางความตระหนักถึง

ความสาํคญัของการทําใหชมุชนมคีวามปลอดภัยทางถนน รวมถงึแสวงหาความรวมมือกบัผูปกครอง
และคนในชุมชน

3. การจัดสภาพแวดลอมใหเอือ้กับการปรับพฤตกิรรม และกาํจดัจดุเสีย่งทัง้ในสถานศกึษา

และชุมชนโดยรอบรวมกับชุมชนและ อปท.ในพื้นที่ โดยครู ผูปกครอง คนในชุมชน เปนผูจัดเก็บ
ขอมูลจุดเสี่ยง และรวมกันวิเคราะห พิจารณาแกไขจุดเส่ียงรวมกัน

4. ครูจัดการเรียนการสอนดานความปลอดภัยทางถนน โดยการทําแผนการสอน สรางส่ือ
การเรียนรูที่เหมาะกับแตละชวงวัย และแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา

5. กําหนดมาตรการ ขอตกลงและแนวปฏิบัติรวมกันระหวางครู นักเรียน และผูปกครอง 

ซึ่งพบวาสวนใหญเปนการใหความสําคัญในการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยระหวางขับขี่ 
นอกจากน้ียังมีบางสวนที่มีการจัดระเบียบการรับสงนักเรียน การจัดจุดจอดรถ ทางเขาออก และ

กฎระเบียบของรถรับสงนักเรียนอีกดวย
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6. สรุปบทเรียน ติดตามและคืนขอมูล การทํางานรวมกันกับชุมชนและ อปท. จําเปน

อยางยิง่ตองมกีารสรปุบทเรยีนการทาํงานรวมกนั เพือ่ใหเหน็จดุแขง็ จดุออนของการทํางาน ตดิตาม

ผลการดําเนินงาน ไมวาจะเปนจํานวนผูสวมหมวกนิรภัย สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ พรอมท้ัง

คืนขอมูลใหกับคนในชุมชนไดรับทราบ

คน 

พื้นที่ ภาคี 

ศพด. 

เด็ก เกิดการปลูกจิตสํานึก/ 
สรางพฤติกรรม 

ผูปกครอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ทัศนคติ 

ครู มีทักษะในการออกแบบการเรียนรู/ 
ปรับพฤติกรรมการขับขี่ 

คนในชุมชน มีสวนรวมในการจัดการจุดเส่ียงในชุมชน
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู 

อปท. ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน/
สนับสนุนงบประมาณและบุคลากร 

กลไกขับเคล่ือนงานเด็กและเยาวชน  
เขาใจการจัดกระบวนการสรางจิตสํานึก
ตั้งแตในวัยเด็ก หนวยงานอื่นๆ สนับสนุน 

ชุดความรูเรื่องถนนจําลอง/ 
ตอยอดเร่ืองการขับข่ีปลอดภัย 

เกิดเครือขาย กลไก โครงสรางคณะทํางาน 
ในการทํางานรวมกันในระดับภาค 

จุดเส่ียง ไดรับการแกไข 
ตามความตองการของคนในพื้นที่ 

อุบัติเหตุ มีการเก็บขอมูลอยางละเอียด 

เกิดความย่ังยืน เกิดการจัดตั้ง 
ศูนยการเรียนรูเรื่องถนน 

ครูตนแบบ ใสใจและเขาใจการจัดการเรียน
การสอนเพื่อสรางสํานึกความปลอดภัยแกเด็ก 

มาตรการองคกร เกิดขอตกลงรวมกับ
ผูปกครองและเด็ก เกิดแนวปฏิบัติ 
ในการสวมหมวกกันน็อก เกิดการปรับ
สภาพแวดลอมโดยรอบ 

ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู  มี แ ผ น จั ด
ประสบการณฯ และสื่อการเรียนรู 
ที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ 

ผลลัพธ 

การดําเนินกิจกรรมตางๆ เหลานี้ สงผลใหเกิดผลผลิตในพื้นที่ดําเนินงาน ไดแก

1. เด็กนักเรียนมีการสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน 100% และผูปกครองที่มารับสงมีการ

สวมหมวกนิรภัย 70-90%

2. เกิดศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ/ศูนยเรียนรูดานความปลอดภัยทางถนนใน 4 ภูมิภาค 

ที่จะเปนแบบอยางใหที่อื่นๆ ได ไมนอยกวา 9 แหง

3. เด็กนักเรียนเกิดการพฒันาทกัษะการเรยีนรู มวีนิยัและสาํนกึเร่ืองความปลอดภยัทางถนน 
และเปนสื่อที่มีชีวิต สามารถสื่อสารใหกับผูปกครองปรับพฤติกรรมใหขับขี่ปลอดภัย

4. เกิดทีมครูที่เปนนักจัดกระบวนการเรียนรูใน 4 ภูมิภาคโดยผานการเรียนรูจากหลักสูตร

การพัฒนาครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานความปลอดภัยทางถนน

5. เกิดการปรับสภาพแวดลอมเพื่อจัดการจุดเส่ียง มีมาตรการรวมกันในการปรับพฤติกรรม
การขับขี่ การจัดระบบขนสงนักเรียน

6. เกิดกลไกการมีสวนรวมของทองถ่ิน

ในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งสามารถเปนแบบอยางใหกับ

พื้นที่อื่นๆ ได
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How to 
วิธีการสู�ความสําเร็จ

จากการดําเนินงานโครงการฯ จึงไดมีการสกัดความรูจาก

ประสบการณการทํางานท่ีผานมาของท้ัง 8 พื้นท่ี เปนความรู

ในการสรางความปลอดภัยทางถนน ดังนี้

ใหขอมูล สรางความตระหนัก สนับสนุนสิ่งท่ีขาด 

เก็บขอมูลจํานวนการสวม
หมวกนิรภัยทั้งเด็กและ

ผูปกครอง   

ใหดูคลิปเก่ียวกับการสวมหมวกนริภัย  
ผลกระทบตอศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุ 

ยกตัวอยางเหตุการณจริง 

จัดการเรียนการสอน/กิจกรรม 

เลานิทาน 

ขอตกลงรวมกันระหวางโรงเรียนและ
ผูปกครอง มีขอกําหนดบทลงโทษ 

สนับสนุนในการจัดหาหมวกนิรภัย
ใหกับเด็กเล็ก ผานทางการประสาน

ภาคีเครือขาย/โครงการตางๆ  

สรางความรูสึกเปนเจาของ 
โดยออมเงิน 

วันละบาทซื้อหมวก   

คืนขอมูลในเวทีประชุม
ผูปกครอง 

สนามขับข่ี
จําลอง 

รองเพลง  
มโนราห  

เพลงพื้นบาน 
เลนเกมส    แสดงบทบาท

สมมติ 

n ทําอยางไรใหเด็กและผูปกครองสวมหมวกนิรภัย 100%
n การจัดการเรียนการสอนดานความปลอดภัยทางถนน ทําอยางไร

n การจัดการจุดเส่ียงและจัดสภาพแวดลอมใหปลอดภัย

ทําอย�างไร… ให�เด็กและผู�ปกครอง
สวมหมวกนิรภัย 100%
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หัวใจสําคัญคือ
1. ใหขอมูล 2. สรางความตระหนัก 3. สนับสนุนสิ่งที่ขาด

มีรายละเอียดดังนี้

1. ใหขอมลู เริม่จากการเก็บขอมลูพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัของนักเรียนและผูปกครอง 

และคืนขอมูลสถิติการสวมหมวกนิรภัย ใหกับผูปกครอง ผานทางการประชุมผูปกครอง

2. สรางความตระหนัก ใหเหน็ความสาํคญัของการสวมหมวกนิรภยัทีจ่ะชวยเมือ่เกดิอบุตัเิหตุ

และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหากไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่

 2.1 ใหดูคลิปเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยผลกระทบตอศีรษะหากเกิดอุบัติเหต ุ

การยกตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง หรือนําผูไดรับผลกระทบมาเลาประสบการณ

 2.2 ผูปกครอง ทําใหเห็นความสําคัญและปฏิบัติตาม โดยการกําหนด

  ● ทําความเขาใจกับผูปกครองในการประชุมผูปกครอง

  ● ขอตกลงรวมกันระหวางโรงเรียนและผูปกครองในการสวมหมวกนิรภัยมารับสง

นักเรียน มีรายละเอียดถึงขอกําหนด และบทลงโทษ หากไมปฏิบัติตาม เชน การจายคาปรับ

หากไมสวมหมวกนิรภัย ฯลฯ

  ● บางโรงเรยีนมขีอกาํหนดในการรบันักเรยีนเขาเรยีน วาตองมกีารสวมหมวกนริภยั

ทั้งผูปกครองและนักเรียนในการรับสงนักเรียน

 2.3 เด็กนักเรียน ทําใหเห็นความสําคัญของการสวมหมวกนิรภัย ผานการจัดการเรียน

การสอน หรือกิจกรรมตางๆ พรอมทั้งมีอุปกรณสําหรับสื่อการสอนใหเขาใจ อาทิ

  ● การเลานิทาน เลาเรื่อง

  ● การรองเพลง มโนราห เพลงพ้ืนบาน

  ● การเลนเกมส การแสดงบทบาทสมมติ สนามขับขี่จําลอง

3. สนับสนุนสิ่งที่ขาด โดยครูและโรงเรียนทําหนาที่เปนผูสนับสนุนและจัดกระบวนการ

เพ่ือใหรูสึกถึงความเปนเจาของ

 3.1 การจัดหาหมวกนิรภัยใหกับเด็กเล็ก ผานทางการประสานเครือขาย เชน มูลนิธิ

เมาไมขับ โครงการตางๆ

 3.2 การสรางแรงจูงใจและการมีสวนรวมเพือ่ใหเดก็รูสกึถงึความเปนเจาของหมวกนริภยั เชน

  ● ออมเงินวันละบาทซ้ือหมวกของหนู

  ● การทําโครงการหมวกเพ่ือนอง ธนาคารหมวกนิรภัย ฯลฯ

  ● การใหคําชื่นชม และใหคะแนน รางวัลกับเด็กที่สวมหมวกมาทุกวัน

  ● การทาํกจิกรรมเชงิบวก โดยการใหดาวกบัเดก็ทีใ่สหมวกนริภยั “หนนูอยสอยดาว”

  ● การโพสต/ถายทอดตัวอยางการสวมหมวกนิรภัยในชองทาง Social media อาทิ 

Facebook /Line
  ● กิจกรรมถาม-ตอบ เพื่อสอบถามความเขาใจจากตัวเด็ก และพฤติกรรมการขับขี่

ของผูปกครองรวมถึงสิ่งที่เด็กสื่อสารกับผูปกครอง
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 การจัดการเรียนการสอน
 ด�านความปลอดภัยทางถนน… ทําอย�างไร

การจดัการเรยีนการสอน ไดจดัทาํแผนการสอนทีเ่หมาะสาํหรับชวงวยัตางๆ โดยมวีธิกีารดงันี้

1. เก็บขอมูล คนหาความรู 2. จัดการเรียนการสอน 3. ประเมินผล

มีรายละเอียด ดังนี้

1. เก็บขอมูล คนหาความรู 
 1.1 คร ูผูปกครอง นกัเรียน รวมกนัเก็บขอมลูสถานการณความปลอดภัยทางถนนท่ีเกดิขึน้ 

อาทิ พฤติกรรมการขับขี่ของผูปกครอง/นักเรียน สถิติการสวมหมวกนิรภัย/การคาดเข็มขัดนิรภัย 

ความรูเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยของนักเรียน
 1.2 คนหาความรู อาท ิความหมายเคร่ืองหมายจราจร กฎหมายจราจร การขับขีท่ีป่ลอดภัย

เก็บขอมูล 
คนหาความรู จัดการเรียนการสอน ประเมินผล 

ครู ผูปกครอง นักเรียน รวมกัน
เก็บขอมูลความปลอดภัย 

ทางถนนท่ีเกิดข้ึน  

จัดทําแผนการสอน  
โดยการใช 4 คําถามหลัก  

กอนการเขียนแผนการเรียนรู  

ประเมินสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรู 
จากแผนการสอนแตละกิจกรรม  
แลวนํามาปรับปรุงแผนการสอน 

วัดผลการเรียนรูจากเด็ก 

คนหาความรู อาทิ 
เครื่องหมายจราจร กฎหมาย
จราจร การขับขี่ที่ปลอดภัย  

01 เราจัดประสบการณใหกับใคร ที่ไหน 
อยางไร? 

02 การดูแลตัวเองและการปองกันตัวเอง
จากอุบัติเหตุอยางไร? 

03 ทําอยางไรใหเด็กเรียนรูใหดีที่สุด  
จะจัดกิจกรรมอยางไร?  

04 รูไดอยางไรวาเด็กไดเรียนรู?  
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2. จัดการเรียนการสอน

 2.1 จัดทําแผนการสอน โดยการใช 4 คําถามหลัก กอนการเขียนแผนการเรียนรู 

  คําถามที่ 1 เราจัดประสบการณใหกับใคร ที่ไหน อยางไร?

  คําถามที่ 2  ตองการใหเด็กเรียนรูอะไร? ตองการใหเด็กเรียนรูการดูแลตัวเองและ

การปองกันตัวเองจากอุบัติเหตุอยางไร
  คําถามท่ี 3  ทําอยางไรใหเด็กเรียนรูใหดีที่สุด จะจัดกิจกรรมอยางไร? ทําอยางไร

ใหเด็กสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได สรางจิตสํานึกจากการปฏิบัติซํ้าๆ และตองเห็นผล

จากการปฏิบัติจริง

  คําถามท่ี 4 รูไดอยางไรวาเดก็ไดเรียนรู? ตองมวีธิกีารวดัผล/การประเมินทีเ่หมาะสม

 2.2 กําหนดวาจะนําแผนการสอนไปใชในรูปแบบใด
  รูปแบบที่ 1 เปนการนําเอาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือความปลอดภัยทางถนนไป

กระจายใน 6 กิจกรรมหลัก / 8 สาระวิชา

  รูปแบบที่ 2 จดักจิกรรมความปลอดภยัทางถนนแยกออกมาจากหลกัสตูรแกนกลาง
  รูปแบบที่ 3 เปนการจัดทําโปรแกรมการพัฒนาจิตสํานึกในการขับขี่ปลอดภัยอยาง

เต็มรูปแบบ ทั้งนี้แตละศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับบริบท

ของตนเอง

3. ประเมนิผล โดยประเมินสิง่ทีน่กัเรียนไดเรียนรูจากแผนการสอนแตละกจิกรรม แลวนาํมา

ปรับปรุงแผนการสอน

บมเพาะเมล็ดพันธุแหงความปลอดภัย ผานสื่อ แผนการสอน ลงมืิอปฏิบัติ

จัดการสอน ปลูกฝงวินัย 
จิตสํานึกต้ังแตเด็กเล็ก 

เพราะเด็กคือพลังของแผนดิน
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2. สรางความตระหนัก ดวยการนําเสนอขอมูล 

เหตุการณจริงที่เกิดขึ้น ดําเนินการโดย
 2.1 จัดการประชุมรวมกันระหวางผู ปกครอง 

ผู นําชุมชน คนในชุมชน เพื่อนําเสนอขอมูลที่ไดจาก

การเก็บขอมูล เพื่อใหเห็นภาพรวมกันถึงความเส่ียงท่ีจะ

เกิดขึ้นในพื้นที่และหาแนวทางการแกไขรวมกัน

การจัดการจุดเสี่ยงและจัดสภาพแวดล�อมให�ปลอดภัย

การจดัการจดุเสีย่งและสภาพแวดลอมท่ีปลอดภยั ตองอาศยัความรวมมอืจากภาคสวนตางๆ 

ในพื้นที่ ไมวาจะเปน อปท. โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง ชุมชน โดยมีวิธีการ ดังน้ี

1. เก็บขอมูลจุดเสี่ยง จุดอันตรายในชุมชน

2. สรางความตระหนัก การมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน

3. ลงมือแกไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย

4. ติดตามประเมินผล

มีรายละเอียดดังน้ี

1. เก็บขอมูล เปนการเก็บขอมูลลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ และจุดที่เกิดอุบัติเหตุ 

ผานทางการใชเครื่องมือ “แผนที่จุดเสี่ยง” “แผนท่ีเดินดิน” ดําเนินการโดย

 ● จัดทํา วาดแผนท่ีรอบบริเวณสถานศึกษา ที่แสดงใหเห็นเสนทาง ซอย ทางโคง ชุมชน 

สถานท่ีสําคัญ เชน ตลาด โรงเรียน สถานที่ราชการ ฯลฯ
 ● แสดงพกิดัทีม่กีารเกดิอบุตัเิหต ุโดยกาํหนดสญัลกัษณแทนความรนุแรง เชน ตดิสตกิเกอร

สีแดงลงบนจุดที่มีการเกิดอุบัติเหตุแลวเสียชีวิต สีเขียวแทนจุดที่มีอุบัติเหตุแลวเกิดการบาดเจ็บ 
สีเหลืองแทนจุดที่มีอุบัติเหตุเฉี่ยวชนแตไมมีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เก็บขอมูลจุดเส่ียง 
จุดอันตราย 

สราง 
ความตระหนัก  

ลงมือแกไข 
จุดเส่ียง  

จัดการประชุมรวมกัน นําเสนอขอมูล 
และหาแนวทางการแกไขรวมกัน • การติดตั้งกระจกโคง   

ไฟกะพริบ   
• การทําทางมาลาย  

ลูกระนาดชะลอความเร็ว 
• การปรับเปลี่ยนเสนทาง

เดินรถ 
• การกําหนดจุดจอดรถ/ 

จุดรับสงนักเรียน 
• อปท. เปนเจาภาพหลัก 

ในการแกไขจุดเสี่ยง ุ

ดั
แล
จั
แ01 

ครูทําหนาที่อํานวยการประชุมดวยการ
สรางการมีสวนรวม  
ครู
สร
ค
ส02 

นําเสนอขอมูลจุดเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่  นําน03 

กําหนดแนวทางการแกไขจุดเสี่ยงรวมกัน กําก04 

กําหนดผูรับผิดชอบของแตละจุดเสี่ยง  
ตามหนาที่แตละองคกร/หนวยงาน 

ติดตาม
ประเมินผล 

“แผนที่จุดเสี่ยง”  

“แผนท่ีเดินดิน” 

กํ
ต
ก
ต05 

ครู /อปท./ 
แกนนําชุมชน 
ผูปกครอง 
รวมติดตาม
ประเมินผล 
สะทอนผล 

“ศู
นย
�พั
ฒ
นา
เด
็กเ
ล็ก
ต�น
แบ
บ”

 
สู�โ
รง
เร
ียน

ป
ลอ
ดภั
ยท

าง
ถน
น

15



 2.2 ครูทําหนาที่อํานวยการประชุมดวยการสรางการมีสวนรวม ใหคนในที่ประชุมไดมี

โอกาสแสดงความคิดเหน็เพ่ือการแกไขปญหา โดยใชเคร่ืองมอืทีช่วยใหคนในชุมชนเห็นความสําคญั

ของตนเอง อาทิ ทุน 5 ดาน ตนไมปญหา เพื่อวิเคราะหทุนเดิมและสถานการณปญหา

 2.3 นาํเสนอขอมลูจดุเส่ียงท่ีเกดิขึน้ในพืน้ที ่ผานการใช “แผนทีจ่ดุเส่ียง” พรอมทัง้รวมกนั

กําหนดความจําเปนเรงดวนของแตละจุดเสี่ยง

 2.4 กาํหนดแนวทางการแกไขจดุเส่ียงรวมกนั โดยมกีารวางแผนการดาํเนินการ (Timeline 

กิจกรรม) และกําหนดผลลัพธที่จะเกิดขึ้น

 2.5 กําหนดผูรับผิดชอบของแตละจุดเส่ียง ตามอํานาจหนาท่ีปกติของแตละองคกร/

หนวยงาน ในกรณีทีน่อกเหนือจากอาํนาจหนาทีร่บัผิดชอบ รวมกันหาชองทางในการส่ือสาร นาํเสนอ

ขอมูลใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบ

3. ดาํเนินการแกไขจุดเส่ียงรวมกัน ซึง่มหีลายวิธกีารข้ึนอยูกบัลักษณะของแตละจุดเส่ียง อาทิ

 ● การติดตั้งกระจกโคง สัญญาณไฟกะพริบ ปายจราจร

 ● การทําทางมาลาย ลูกระนาดชะลอความเร็ว

 ● การปรับเปลี่ยนเสนทางเดินรถ

 ● การกําหนดจุดจอดรถ/จุดรับสงนักเรียน

 ทั้งนี้ อปท. เปนเจาภาพหลักในการแกไขจุดเส่ียง

4. ติดตามประเมินผล ชุมชนรวมติดตามผลวาหลังแกไขจุดเส่ียงแลวยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

ในจดุเส่ียงนัน้ๆ หรอืไมอยางไร โดยมคีร ูอปท. แกนนาํชมุชน ผูปกครอง รวมกนัตดิตามและสะทอนผล

ใหกับชุมชนและหนวยงานไดรับทราบ

ชมุชนรวมมือ ทองถ่ินหนนุเสริม
คุณครหูนนุนํา เด็กเล็กจดจํา

ทําเปนนสิัย ใหทุกชีวิตปลอดภัย

• ออกแบบ/พิมพ�ท่ี หจก.วนิดาการพิมพ� 08 1783 8569

คณะทํางาน
ผูจัดการโครงการ: นางพรทิพภา สุริยะ

นักวิชาการโครงการ: นางสาวเจิมขวัญ ศรีสวัสด์ิ
เจาหนาที่การเงิน/บัญชี: นางธนัทอร อนุรักษไพศาล

หัวหนาโครงการ: นางสาวกชกร ชิณะวงศ (ภาคเหนือ)

นายชิษนุวัฒน มณีศรีขํา (ภาคกลาง)
ผศ. (พิเศษ) กาญจนา ทองทั่ว (ภาคอีสาน)

นางสาวณัฐกานต ไทสุวรรณ และ นางสาวอรอุมา ชูแสง (ภาคใต)




