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ขาวประชาสัมพันธ

ตั้งสติ กอนสตารท

 (ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) 
ประธานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

 (พรหมมินทร์ กัณธิยะ) 
ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
คณะกรรมการศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน

“ดื่มแล้วขับ” และ “ขับรถเร็ว” ยังคงเป็น 
สาเหตุหลักที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ และย่ิงในช่วงท่ีมี 
วันหยุดยำวต่อเนือ่งแล้ว ท�ำให้ต้องกลบัมำน่ังคิดทบทวน
กันอกีว่ำ สิง่ท่ีทุกๆ หน่วยงำนร่วมกันรณงค์ลดอบุตัเิหตุ
เรำมำกันถูกทำงแล้ว แต่อำจจะต้องใช้เวลำนำน 
สักหน่อยที่จะท�ำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้ำนเรำเห็นถึง 
ควำมส�ำคัญและผลเสียของกำรดื่มแล้วขับ เหมือน 
ในประเทศทีเ่จรญิแล้ว และในชว่ง 4 เดอืนนบัจำกนีไ้ป
มีวันหยุดท่ีเป็นวันส�ำคัญทำงพุทธศำสนำ หรือที่เรำ 
เรียกว่ำวันพระใหญ่ และจะท�ำอย่ำงไรให้ประชำชน 
ได้ขับขี่ปลอดภัยในทุกเทศกำล

มาตรการทางกฎหมาย เป็นอีกแนวทางหนึ่ง 
ท่ีเข้ามาควบคมุผูข้บัขีร่ถยนต์ เพ่ือป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตุ 
และคงถึงเวลาแล้วท่ีเจ้าหน้าท่ีภาครัฐจะต้องด�าเนินคดี
กับผู้ขับขี่เมาแล้ว/ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายท่ีก�าหนด
อย่างจริงจังเสียที เพ่ือเป็นการสร้างจิตส�านึกและ 
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง....

คงไม่มีท่านใดถามผมอีกนะครับว่า“งดเหล้าพรรษาแล้วได้อะไร” 
สถานการณ์ทีป่รากฏในสงัคมทกุวนันีไ้ม่ว่าจะเป็นเรือ่งสขุภาพ การทะเลาะเบาะ
แว้งในครอบครัว อุบัติเหตุทางถนน อาชญากรรม การละเมิดทางเพศ หลายต่อ
หลายเรือ่งล้วนชีเ้ป้าไปทีผ่ลกระทบจากเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ทีเ่รยีกกนัว่า “เหล้า” 
หรืออะไรก็แล้วแต่ ที่มีส่วนผสมจากแอลกอฮอล์ ซึ่งทางวิชาการได้สรุปชัดเจน
แล้วว่าสุราเป็นต้นเหตุน�ามาซ่ึงการบ่อนท�าลายสุขภาพมากกว่า 200 โรค มีอยู่
โรคหนึ่งไม่มีอาการน�า ไม่มีไข้ปวดหัวตัวร้อน ใดๆ เช้าก็เหมือนกับคนปกติทั่วไป 
ไปส่งลูกหรือแต่งตัวไปท�างาน แต่ตอนเย็นไปฉลองกับเพื่อนหรือคนรู้จัก จากนั้น
ขับรถกลับบ้าน แล้วก็เกิดโรคที่ว่านี้ระหว่างทาง คือ อุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีเหตุ
จากการ “ดืม่แล้วขบั” ท้ายสดุญาตกิต้็องโศกเศร้าเสยีใจ ลกูหลานกพ็ลอยก�าพร้า
พ่อ – แม่ ส่งผลให้ครอบครัวทรุด สังคมสั่นกันเลยทีเดียว 

เวลานี้เป็นโอกาสดีแล้วครับช่วงเข้าพรรษา “งดเหล้า” ช่วยท่านและ
ครอบครัวได้ นอกเหนือจากจะได้สขุภาพทีด่กีลบัคนืมา (ตบัได้พักผ่อน) ประหยดัเงนิ 
ในกระเป๋าแล้ว ท่านกจ็ะยงัได้ “ความปลอดภยั” เป็นของแถม เพราะการด่ืมสรุา
แล้วขับรถยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทย เพียงแค่ท�าตามที่กฎหมายก�าหนด
ยังไม่เพียงพอ วันนี้บนท้องถนนยังมี “อาชญากร” ท�าผิดซ�้าซากลอยนวลอยู่  
บางรายเกิดเหตุ ถูกจับด�าเนินคดี “เมาแล้วขับ”ไปแล้วหลายครั้ง ก็ยังลอยนวล
ออกมาขับขี่รถบนท้องถนนได้อีก เสี่ยงมากหากเราไปพบ ไปเจอคนประเภทนี้  
จงึอยากเหน็การเอาจริงเสยีท ีช่วยจดัระเบยีบ “คนขบั” ให้อยูใ่นสภาพทีป่ลอดภยั
กับครอบครัว คนรอบด้านหรือผู้พบเห็น และช่วงเข้าพรรษานี้ก็ต้องถือว่า 
เป็นโอกาสดีที่จะได้ช่วยกันบอกกล่าวกับพวกเขาเหล่านี้ว่า “หยุดบ้างเถอะ”  
เพยีงแค่ 3 เดอืน จะได้สงัคมและคนในครอบครวัอุน่ใจมากยิง่ข้ึน ถ้าเลกิพฤตกิรรม 
“ดื่มแล้วขับ” ด้วยก็เท่ากับว่าการ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ได้ส่งผลสร้างอานิสงค์  
ให้กับตัวท่าน “ผู้ดื่ม” และท�าให้สังคมโดยรวมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ( สคอ.) ขอเป็นก�าลังใจให้กับทุกท่าน 
ที่ก�าลังเตรียม “งดเหล้าเข้าพรรษา” และขอแสดงความยินดีกับครอบครัว 
ของทกุท่านด้วยทีจ่ะได้ความสขุ ความสงบ ความปลอดภัยคนืมา หวงัว่าเร่ืองดีๆ  
อย่างนี้สังคมไทยจะช่วยกันขยายผลท�าให้ชีวิตคนไทยในภาพรวมมีความสงบ 
เกิดความสุขกันทุกคนตลอดไป 

ลด ละ เลิก การดืม 

เริ่มต้นดี ชีวีเป็นสุข

เครือข่ายลดอุบัติเหตุ (Accident Prevention Network) 
สำ�นักง�นเครือข่�ยลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 
ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของ 
สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) 
สำานักงาน: ชั้น 1 อ�ค�รร�ชประช�สม�สัย กรมควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข ถนนติว�นนท์ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทรศัพท์: 0 – 2588 – 3769 โทรส�ร: 0 – 2580 – 0518 
บรรณาธิการ: พรหมมินทร์ กัณธิยะ 
กองบรรณาธิการ: กษิดิศ ขันธรัตน์  ชัชฎ�ภรณ์ ธรรมพ�นิช  อรอุม� สิงห์กว�ง  
 ภ�ณุม�ศ ชูดอก ณพกฤษ ยืนยั่ง  อ�ภ�พร ส�วะโห

เข้าพรรษา “งดเหล้า”  
เพื่อสุขภาพครอบครัวและสังคม
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บทเรยีนจากเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ทีเ่กดิอบัุตเิหตบุนท้องถนน สาเหตหุลกัยงัคงเป็น “ดืม่แล้วขบั” มากทีส่ดุ และเป็น
ปัญหาส�าคัญของประเทศไทย ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนยังมองข้ามเรื่องความปลอดภัย

ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้ เป็นช่วงเวลาที่มี
วนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา เช่น วนัวสิาขบชูา อาสาฬหบชูา 
วนัเข้าพรรษา หรอืวนัพระใหญ่ และวนัส�าคญัอืน่ๆ อกีหลายวัน 
ท่ีเป็นวันหยุดยาวส�าหรับประชาชน ให้ได้ไปร่วมกันท�าบุญ  
เวียนเทียนที่วัดต่างๆ หรือแม้กระทั่งพาครอบครัวเดินทาง 
กลับบ้านหรือท่องเที่ยว ทั้งนี้ประเทศไทยได้มีการก�าหนด 
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันส�าคัญทางศาสนาตลอด  
24 ชัว่โมง หากฝ่าฝืนมีโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดอืนหรือปรบัไม่เกนิ 
10,000 บาท หรือทั้งจ�า ทั้งปรับ 

ผลเสียที่เกิดจาก “ด่ืมแล้วขับ” จะส่งผลให้ตัดสินใจ
เหยียบเบรกช้าลง ท�าให้พฤติกรรมป้องกันตัวเองลดลง เช่น  
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย รวมถึงไม่ขับรถ
เร็วเกินกฎหมายก�าหนด น�าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตสูง 

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ที่ สสส.ให้ความสนใจ
ท�าเรื่องอุบัติเหตุ เพราะสาเหตุการตายล�าดับ 2 หรือ 3 ของ 
คนไทย ในยุคนี้เราไม่ได้ตายด้วยเชื้อโรคเหมือนในอดีต แต่โรค
หลอดเลือดสมองและอุบัติเหตุครองแชมป์สลับกันมาตลอด

จากข้อมูลพบว่า มากกว่าการเสียชีวิต 3 เท่าตัวจากอุบัติเหตุจะกลายเป็นผู้พิการ และร้อยละ 46 เป็นหัวหน้าครอบครัวที่  
กลับกลายเป็นภาระพึ่งพา

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า ปัญหาส�าคัญของการลดอุบัติเหตุ คือ ประเทศไทยขาดระบบการรองรับ ที่ผ่านมาอยากให้สงกรานต์โมเดล
ถูกน�าไปใช้ในทุกๆ วัน จากสถิติจะเห็นว่าภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง เพราะเกิดจากทุกฝ่ายท�างานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

อย่างไรกต็ามควรใช้โอกาสในวนัส�าคัญทางศาสนานี ้เป็นวนัเริม่ต้นแห่งการ ลด ละ เลกิการดืม่และพกัตบั เพือ่ให้ร่างกายได้ฟ้ืนฟู 
เพราะหากตบัได้รบัแอลกอฮอล์ในปรมิาณท่ีมากเกินไปตบัจะท�างานหนกั ถกูท�าลายเกดิการอกัเสบและเป็น “ตบัแขง็” ในทีส่ดุ นอกจาก
จะส่งผลต่อร่างกายแล้ว อนัตรายจากการดืม่แอลกอฮอล์ ยงัส่งผลกระทบถงึคนรอบข้างโดยเฉพาะการดืม่แล้วขบั จะส่งผลให้เกดิอบุตัเิหตุ
ทางถนนสูง ดังนั้นจึงขอให้มาร่วมกันงดดื่มเพื่อความปลอดภัยของทุกคน 

ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอด24 ชั่วโมง
 k วันมาฆบูชา  k วันวิสาขบูชา

 k วันอาสาฬหบูชา k วันเข้าพรรษา

 k วันออกพรรษา 

  *** ฝ่าฝืนมีโทษจ�าคุกไม่เกิน6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
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นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุรถบรรทุกลากจูง คันหมายเลขทะเบียน 62-8554 
กรุงเทพมหานคร ประสบเหตุที่ถนนประชาพัฒนาช่วงโค้งวัดพลมานีย์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เสียหลักพลิกคว�่า 
ทับรถยนต์ส่วนบุคคล คันหมายเลขทะเบียน 3กถ-1695 กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้คนขับรถยนต์ได้รับบาดเจ็บและรถยนต์ได้รับ 
ความเสียหายทั้งคัน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 นั้น เบ้ืองต้น กรมการขนส่งทางบก ได้พิจารณาลงโทษพนักงานขับรถ  
(นายณรงค์ วงศ์เพ็ญ) เปรียบเทียบปรับสูงสุด เป็นเงิน 5,000 บาท ฐานขับรถประมาท ตามมาตรา 111 ประกอบมาตรา 161 , กรณี
ไม่แสดงตวัตนขณะขับข่ี เปรียบเทยีบปรับข้ันสงูสดุ เป็นเงิน 5,000 บาท ตามมาตรา 102 (4) และมาตรา 127 พร้อมสัง่พกัใช้ใบอนุญาต
ขับรถทันที เป็นเวลา 30 วัน ทั้งนี้จากการตรวจสอบพนักงานขับรถพบมีปริมาณแอลกอฮอล์ 49 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความผิดฐาน
มีสารอยู่ในร่างกายอนัเกดิจากการเสพสรุาในขณะปฏบิตัหิน้าที ่ตามพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 102 (3) มโีทษ
ค�าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท หรือท้ังจ�าท้ังปรับ ด�าเนินการส่งตัวให้พนักงานสอบสวนฟ้องต่อศาลแล้ว 
ส�าหรับผู้ประกอบการขนส่ง (ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เค.พี.เอส.ทรานสปอร์ท) ได้พิจารณาลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  
มาตรา 36 ฐานไม่ควบคุมก�ากับดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดว่าด้วยความปลอดภัยข้ันสูงสุด เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 
50,000 บาท

ทั้งน้ี ผู้ประกอบการขนส่งต้องเข้มงวดตรวจสอบควบคุมดูแลด้านความปลอดภัย ไม่ให้หรือยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต 
เป็นผูข้บัรถ หรอืไม่มคีวามพร้อมในการขบัรถปฏบิติัหน้าที ่ต้องตรวจสอบพฤตกิรรมการขับรถของพนกังานขบัรถในสงักดัอย่างเคร่งครดั 
ต้องส่งข้อมลูประวตัผิูขั้บรถให้กับกรมการขนส่งทางบก เพือ่การบนัทกึประวตักิารกระท�าความผดิไว้ทีศ่นูย์ข้อมลูประวตัผิูข้บัรถสาธารณะ 
กรณีรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) ไว้กับตัวรถให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ และต้องจดัให้มสีิง่ป้องกนัไม่ให้สิง่ของทีบ่รรทกุตกหล่นร่ัวไหล ส่งกลิน่ ส่องแสงสะท้อน หรอืปลวิไปจากรถ ซึง่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้ อีกทั้งต้องติดตั้ง GPS Tracking เพื่อการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของรถบรรทุกด้วยระบบ GPS ซึ่งจะสามารถ
ติดตามการเดินรถและรายงานผลพฤติกรรมการขับรถ

ข้อคิด : ผู้ขับขี่รถยนต์ควรค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่ควรเมาแล้วขับและขับรถเร็ว

ที่มา: https://news.mthai.com/general-news/645552.html

ขนส่ง สั่งเอาผิด คนขับ-ผู้ประกอบการ กรณี
รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ทับฟอร์จูเนอร์
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อุบัติเหตุสุดสลด นายอ�าเภอที่อุตรดิตถ์  
ขับปิกอัพชนต้นไม้ดับคาที่

ศาลสั่งรับคดีเหยื่อรถฟอร์ดเป็นคดีแบบกลุ่ม
ครั้งแรกในประเทศไทย

 (21 เม.ย) เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ร.ต.อ.มานัส สุระจิต พนักงานสอบสวน สภ.วังกะพี้ 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ไปตรวจสอบเหตุรถยนต์กระบะโตโยต้า วีโก้ แบบสี่ประตู สีบรอนซ์เงิน  
ข้างประตท้ัูง 2 ด้านมีตราสญัญาลักษณ์กรมการปกครอง ชนต้นไม้ขนาดใหญ่ข้างถนนทางหลวง
สาย 11 อุตรดิตถ์-พิษณุโลก ฝั่งขาขึ้น ก่อนถึงหน่วยบริการประชาชนดงช้างดี ต.หาดกรวด 
อ.เมืองอตุรดติถ์ เบือ้งต้นพบว่ามผู้ีเสียชวีติทีเ่บาะคนขบั 1 ราย สวมเสือ้เชิต้ลายแขนสัน้ กางเกง
ขายาว ทราบชื่อคือ นายจริน อุดมเลิศ เป็นนายอ�าเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

จากการสอบสวนทราบว่า นายจริน เพิง่จะออกเดนิทางจากทีว่่าการอ�าเภอทองแสนขัน 
หลงัตรวจความเรยีบร้อยการเตรยีมงานจงัหวดัเคลือ่นทีใ่นวันท่ี 23 เมษายนน้ี เพือ่มุ่งหน้ากลบั
บ้านพกัในเมอืงอตุรดติถ์ แต่เม่ือมาถึงทีเ่กดิเหตุอาจเกดิอาการหลบัใน ท�าให้ไม่สามารถควบคมุรถยนต์ทีข่บัมาได้ลงข้างถนนชนกบัต้นไม้
ท�าให้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ

นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า เพิ่งทราบข่าวจากน้องสื่อมวลชนโทรศัพท์มาสอบถาม และเสียใจ
แทนครอบครัว เสียใจที่วงการราชการต้องสูญเสียนายอ�าเภอท่ีท�างานดีและเพิ่งเป็นนายอ�าเภอได้เพียงปีเดียว โดยเร่ิมรับต�าแหน่ง 
จากจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นนายอ�าเภอทองแสนขัน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

ข้อคิด : คนขับรถควรพักผ่อนให้เพียงพอ ถ้ารู้ตัวว่าง่วงควรหยุดพัก

ที่มา : https://www.sanook.com/news/6144598/

 (วันที่ 22 พ.ค.) ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีค�าสั่งรับคดีเหยื่อรถฟอร์ดเป็นคดีแบบกลุ่ม 
ครั้งแรกในประเทศไทย หลังจากประชาชนกว่า 308 คนต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม
หลังจากซื้อรถฟอร์ดไปแล้ว รถยนต์มีความช�ารุดบกพร่อง

นายจณิณะ แย้มอ่วม ทนายผู้เสยีหายจากการใช้รถยนต์ยีห้่อฟอร์ด ระบวุ่า จากกรณี
ผู้ใช้รถยนต์ฟอร์ดรุ่นเฟียสต้า โฟกัส และอีโค่สปอร์ต จ�านวน 308 ราย รวมตัวกันยื่นฟ้อง 
ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ กรณีบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัท 
ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ�ากัด ผลิตรถยนต์ช�ารุดบกพร่องออกจ�าหน่าย 
โดยยื่นฟ้องไปตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลาผ่านไปกว่าหนึ่งปี ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดฟัง
ค�าวินิจฉัย และได้มีค�าสั่งรับเป็นคดีแบบกลุ่มแล้ว นับเป็นการรับฟ้องคดีแบบกลุ่มผู้บริโภค
คดีแรกๆ ของประเทศไทยที่มีผู้เสียหายเป็นจ�านวนมาก ขณะเดียวกันศาลในหลายประเทศก็มีการตัดสินให้บริษัทฟอร์ดชดใช้เยียวยา 
ผู้เสียหายแล้ว โดยเฉพาะที่ออสเตรเลีย ศาลเพิ่งมีค�าสั่งปรับบริษัทฟอร์ดเป็นเงินเกือบ 300 ล้านบาท โทษฐานที่ประกอบธุรกิจโดยขาด
จิตส�านึก ส่วนการด�าเนินการในขั้นต่อไป จะเข้าสู่กระบวนการสืบพยาน โดยศาลนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 1 ส.ค. และสืบพยานจ�าเลย 
วันที่ 30-31 พ.ค. จากนั้นในวันที่ 28 ก.ย. 61 ศาลนัดค�าพิพากษาคดี

นายจิณณะ กล่าวด้วยว่า สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือ หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค รวมทั้งมูลนิธิหรือสมาคมที่ขับเคล่ือนเรื่องน้ี ควรท�างานแบบบูรณาการในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ เราขาดหลักเกณฑ์ท่ีจะ
ควบคุมให้ผูป้ระกอบการมจีติส�านกึ ผลติสนิค้าให้มมีาตรฐาน ไม่เอารดัเอาเปรยีบผูบ้รโิภค นอกจากนี ้ควรมกีารปฏริปูส�านกังานคุม้ครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) เพราะมีอ�านาจอยู่ในมือ แต่ไม่เอามาปฏิบัติ ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ท�าให้ผู้ประกอบการที่เอารัด 
เอาเปรียบผู้บริโภคไม่เกิดความเกรงกลัวหรือยั้งคิดในผลเสียที่จะเกิดขึ้น 

ข้อคิด: ผู้ประกอบการควรรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ที่มา : http://www.1morenews.com/article.php?nid=15735
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บทบรรณาธิการ

ประเด็นขาว

เรื่องจากปก

นวัตกรรมใหม

เพื่อนภาคี

รอบรู-รอบโลก

รอบรั้ว สคอ.

รายงาน

ขาวประชาสัมพันธ

ตั้งสติ กอนสตารท

เทคนิคขับอย่างไรให้ถูกต้องและ
ปลอดภัย เมื่อเจอฝนตกหนัก
อย่างเพิง่งงนะคุณผูอ่้านว่าน่ีเราก�าลงัเข้าฤดรู้อนชดัๆ แล้วท�าไมถงึน�าเสนอเทคนคิการขับรถเมือ่ต้องกบัเจอฝนตก โดยเฉพาะกบั

พายฤุดรู้อน ซึง่หลายๆ ครัง้ท่ีเกิดข้ึนกส็ร้างความเสยีหายให้กบัผูค้นบ้านเรอืนหรอืสิง่ปลกูสร้างต่างๆ อยูเ่สมอ รวมไปถงึยงัส่งผลกระทบ
ต่อการสญัจรไปมาบนท้องถนนได้เช่นกนั จงึได้น�าเคลด็ไม่ลับเกีย่วกบัการขบัรถในจงัหวะท่ีต้องเผชญิการสถานการณ์ฝนตกมาแนะน�า…

1. สิง่แรกเมือ่ต้องเผชญิกบัภาวะฝนตกหนกั ให้ผูข้บัรถเปิด
ไฟหน้าและไฟตัดหมอก เพื่อให้รถคันที่ตามหลังหรือสวนทางมา
สามารถมองเหน็ได้ในระยะไกล ทีส่�าคัญไม่ควรเปิดไฟฉกุเฉนิ เพราะ
จะท�าให้เวลาเราผ่านจุดตัดจุดแยก คนอ่ืนอาจเข้าใจว่าเราอาจจะ
เลี้ยวซ้ายหรือขวา ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้

2. ในช่วงเวลาที่ขับรถแล้วเจอกับฝนที่ตกใหม่ๆ ควรเพิ่ม
ความระมดัระวงัเป็นพเิศษ เพราะถนนจะลืน่มากกว่าปกต ิเนือ่งจาก
บนพื้นผิวถนนอาจมีคราบน�้ามัน น�้ายางต่างๆ เกาะอยู่ และเมื่อมี
ฝนตกลงมาก็ยิ่งท�าให้เกิดเป็นเสมือนแผ่นฟิล์มอยู ่บนผิวถนน  
ซึ่งอาจส่งผลให้รถลื่นและเสียหลักจนเกิดอุบัติเหตุได้

3. สิง่ส�าคญัคอืใช้ความเรว็ให้เหมาะสม ขนาดฝนไม่ตกกย็งั
เกิดอุบัติเหตุได้เมื่อขับรถโดยใช้ความเร็ว ฉะนั้นเมื่อฝนตกก็ยิ่งมี
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จึงควรลดระดับความเร็วลงมาจากสถานการณ์
ปกติ เพื่อให้เหมาะสมสภาพถนนและการมองเห็น อีกท้ังควรทิ้ง
ระยะห่างขณะขับตามรถคันหน้าให้มากกว่าปกติเป็น 2 เท่า

4. แน่นอนว่าเมื่อต้องขับรถในขณะฝนตก พื้นผิวย่อมลื่น
กว่าปกติ ฉะนั้นควรหลีกเล่ียงการเบรกอย่างกะทันหันและการใช้
เบรกโดยไม่จ�าเป็น หรือเมื่อต้องเบรกหรือชะลอรถควรเผื่อระยะ
มากกว่าปกติ

5. เพิ่มการสังเกตการณ์ โดยเฉพาะจุดที่มีน�้าขังบนถนน 
ควรลดความเรว็ เมือ่ขบัผ่านแอ่งน�า้เพราะอาจจะเกดิอาการเหนิน�า้ 
จนท�าให้รถลื่นไถลได้จนเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าขับมาด้วยความเร็วสูง

6. ในกรณขีบัไปในถนนท่ีมีน�า้ท่วมขงั ให้สงัเกตระดบัความ
ลึกของน�้าจากรถคันหน้าหรือขอบฟุตบาธข้างทาง เพ่ือประเมิน
สถานการณ์ ซึ่งถ้าว่าระดับน�้ามีความลึกและคุณไม่สังเกต หากฝืน
ขบัลยุต่อไปกอ็าจส่งผลให้รถเกดิความเสยีหายได้ แต่ในขณะเดยีวกนั
ถ้าไม่มัน่ใจคณุกส็ามารถเปลีย่นช่องจราจรไปในทางทีร่ะดบัน�า้ตืน้
กว่าได้

7. ขณะทีข่บัลยุน�า้ท่วมขงัควรปิดระบบแอร์ เพราะน�า้ด้าน
หน้าทีม่าปะทะหน้ารถอาจท�าให้บดัพดัลมแตกเสียหายได้ และควร
ใช้เกียร์ต�่า (เกียร์ L หรือ เกียร์ 1) เพื่อไม่ให้รอบเครื่องยนต์ต�่าเกิน
ไปน�้าอาจจะย้อนเข้าท่อไอเสียได้

8. ที่สุดแล้วถ้าฝนตกหนักมาก จนไม่สามารถมองเห็น 
ทศันะวสิยัข้างหน้าได้ชดัเจนในระยะ 10 เมตร สิง่ทีผู่ข้บัควรปฏบิตัิ
คือ หาท่ีจอดท่ีปลอดภัยเช่นในปั๊มน�้ามันหรือในจุดท่ีมีแสงสว่าง 
หรือไม่เปลี่ยว รอจนฝนเบาลงแล้วค่อยเดินทางต่อ

ทีม่า : https://www.roojai.com/article/road-tips/how-to-drive-on-hard-rain/
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ยคุของนวัตกรรมยานยนต์ทีส่ามารถใช้งานได้จริงๆ ก�าลงั
เกดิขึน้แล้ว โดยเฉพาะในช่วงอายุของเราซะ จนมาถงึการผลติ
ในเชิงอุตสาหกรรมของรถยนต์ไร้คนขับที่ในอเมริกาได้ใช้งาน
จรงิๆ กนัไปแล้วด้วย ค่ายรถยนต์ทีม่กีารเตรยีมพร้อมเร่ืองของ
นวัตกรรมแบบจัดเต็มนั่นก็คือ BMW ในรถรุ่น Mini BMW  
ที่เราคาดว่าอีก 100 ปีข้างหน้ารถยนต์จะเป็นแบบนี้มาเล่า 
ให้ฟัง

1. รถยนต์ไร้คนขับแบบประตูเลื่อนเปิด-ปิดอัตโนมัติ
ไม่ต้องกลัวว่าเวลาเปิดประตูแล้วจะไปกระแทกรถ 

คันข้างๆ อีกต่อไป หรือในกรณีที่เหลือที่จอดรถที่แสนแคบ 
แบบปราบเซียนก็ยังเลื่อนประตูเปิดลงจากรถได้แบบสบายๆ 
แล้วล่ะ เพราะการออกแบบจะเน้นไปที่การสไลด์ประตูเข้าหา
กันแทน 

นวัตกรรมสุดเจ๋งจาก Mini BMW  
ในรถยนต์ไร้คนขับ มันคือเรื่องจริง!

2. รถยนต์ไร้คนขับยิง Hologram ต้อนรับได้ด้วย
โอว…ว มนัช่างเลศิเลอสดุๆ ทีร่ถของเรา มข้ีอความต้อนรบั

เราโดยเฉพาะ แถมเจ้า Hologram ทีว่่ายงัสามารถวิง่รอบๆ ประตู
รถของเราประหนึง่ป้ายไฟได้อกีต่างหาก เพราะสามารถพดูคยุกบั
รถยนต์ของเราได้ด้วย!! โดยการโปรแกรมตารางการเดินทางที่เรา
ต้องไปแต่ละที่ และเมื่อเรากลับมาขึ้นรถยนต์แสนฉลาดของเรา 
มนัอาจจะถามเราว่า ประชมุเป็นอย่างไรบ้าง? คณุต้องการเดนิทาง
ต่อเลยไหม? เป็นต้น 

3. มีกล้องส่องทางไกลติดอยู่กึ่งกลางรถเพื่อท�าหน้าที่
แทนคอนโซลควบคุมรถ

ถัดมาเจ้ารถยนต์ไร้คนขับสุดไฮเทคนี้ จะมีกล้องส่อง 
ทางไกลที่ควบคุมโดยสมองกลเพื่อการตรวจจับการเคลื่อนไหว
ของคนรอบๆ รถให้ปลอดภัยท่ีสุดเพื่อทดแทนแผงควบคุมรถ 
ในส่วนต่างๆ ท�าให้เราสามารถโดยสารได้อย่างสะดวกและสบาย
มากขึน้ เพราะห้องโดยสารจะกว้างขึน้เยอะแม้เราจะขบัรถ Mini 
อยู่ก็ตาม 

4. มีปุ่มกดเพื่อให้รถยนต์แนะน�าเส้นทางเมื่อเราต้องการ
ขับด้วยตัวเอง

เมื่อเราได้รับความสะดวกสบายมากข้ึนจากรถยนต์ 
ไร้คนขบั สวนกระแสคนอยากขับเองขึน้มาแน่ๆ เพราะงัน้จึงต้อง
มกีารออบแบบเตรยีมพร้อมไว้ไห้เสรจ็สรรพ ซ่ึงก็แน่นอนว่าเจ้ารถ 
สุดล�้านี้จะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้เราจากเวลาในการเดินทาง

ที่มา: https://www.frank.co.th/blog
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พล.อ.ฉัตรชัย ดันวาระลดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุตลอดปี ก�าชับ สสส.
เร่งประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องวางเป้าแก้ปัญหา หลังพบสาเหตุซ�้าซาก  
“ขับรถเร็ว-เมาแล้วขับ”

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวภายหลังประชุม 
คณะกรรมการกองทุน สสส. ครั้งที่ 5 ว่า จากนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ห่วงใยเร่ืองสถิติผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานด�าเนินงานอย่างเข้มข้นตลอดปี 
ไม่ให้ความส�าคัญเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาบทเรียน 
จากการด�าเนินมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ท่ีผ่านมา พบว่า โจทย์ส�าคัญ คือ การขับรถเร็ว เป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึง  
39.3% รองลงมาคือ การดื่มแล้วขับ 28% และการตัดหน้ากระชั้นชิด 20.4% โดยจักรยานยนต์เสียชีวิตสูงสุด 67.4% ซ่ึงส่วนใหญ ่
ไม่สวมหมวกนิรภัย จากข้อมูลพบว่า ยิ่งดื่มแอลกอฮอล์ ยิ่งละเลยในการใช้อุปกรณ์นิรภัยทั้ง แม้รัฐบาลออกกฎหมายคาดเข็มขัดนิรภัย 
แต่การบังคับใช้ยังมีข้อจ�ากัด รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการขายแอลกอฮอล์ของสถานประกอบการทุกรูปแบบ ทั้งการจัดคอนเสิร์ต 
เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน กลายเป็นต้นน�้าของปัญหาในการดื่มแล้วขับ

รองนายกฯ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีข้อเสนอให้การวางแนวทางขอความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าใหญ่ อาทิ เครือเซ็นทรัล 
เดอะมอลล์ ทีม่กีารจดักจิกรรมร่ืนเริงในช่วงเทศกาลปลอดแอลกอฮอล์ รวมถึงมาตรการทางกฎหมาย อาท ิผลกัดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย
เพ่ิมบทลงโทษให้สูงขึ้นระดับแอลกอฮอล์สูง หรือเป็นกรณีท่ีท�าความผิดซ�้า รวมถึงมาตรการท่ี สสส. เข้าไปมีบทบาทอย่างมากคือ 
การเพิ่มศักยภาพในระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอ ก�าหนดให้ประเด็นนี้เป็นวาระอ�าเภอ 
มีการด�าเนินงานงานตลอดปี และรายงานผลการด�าเนินงาน วิเคราะห์สาเหตุและประเมินสถานการณ์เป็นประจ�าทุกเดือน รวมถึงท�าให้
ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามาเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ฝ่าแรงต้านของความคิด ความเชื่อ ความเคยชินของคนในชุมชน

“การด�าเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุต้องท�างานตลอดปี และต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะกระทรวง
มหาดไทย สาธารณสขุ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิซึง่ สสส.ในฐานะหน่วยงานเชือ่มประสาน ต้องน�าข้อสรปุจากช่วงสงกรานต์ไปวางแผน
งบประมาณและแนวทางการด�าเนนิงานเพือ่สนบัสนนุการท�างานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและแนวทาง
แก้ไขปัญหาเพื่อลดจ�านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่อไป” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

“พล.อ.ฉัตรชัย” 

ดันวาระลดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุตลอดปี
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จ.อุดรธานี จับมือ สคอ. ขับเคลื่อนต�าบลต้นแบบ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เผยปี 2561 มีผู้เสียชีวิต 241 คน เฉลี่ยเดือนละ 
33.29 คน วันละ1.09คน เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 
2560 ผูเ้สยีชีวติลดลง 84 คน ชีด้้วยกลยทุธ์ “สามหวัใจ” 
สู่ความส�าเร็จ พร้อมขยายผล 20 ต�าบลสู่ 112 ต�าบล
ต้นแบบเร่งขบัเคลือ่น ศปถ.อ�าเภอ สู่ ศปถ.ต�าบล มุง่สร้าง
ความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี 

ที่ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี -  
ในการประชุมขับเคลื่อน “112 ต�าบลต้นแบบสู่อุดร 
เมืองถนนปลอดภัย” จังหวัดอุดรธานี จัดโดย ส�านักงาน
เครอืข่ายลดอบุตัเิหต ุ(สคอ.) ส�านักงานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี 

 นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า เป้าหมายการท�างาน คือ 
ไม่อยากให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนแม้แต่คนเดียว ซึ่งอุบัติเหตุทางถนนเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ “112 ต�าบล
ต้นแบบสู่อุดรเมืองถนนปลอดภัย” ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ “สามหัวใจ” ได้แก่ 1.ต�าบลต้นแบบถนนปลอดภัย 2.ใส่หมวกกันน็อก 
เมื่อขับขี่ และ3.ตีปีกแมงขี้นากภายใต้การบริหารที่ชัดเจนทุกระดับ ปลูกจิตส�านึกผู้ใช้รถใช้ถนน แก้ไขถนนให้สัญจรปลอดภัย คุมเข้ม 
ให้รถทุกประเภทมีความปลอดภัยสูง 

ในปีงบประมาณ 2561ได้มีต�าบลสมัครร่วมด�าเนินงานจ�านวน 112 ต�าบล ร้อยละ 71.79 ของต�าบลทั้งหมด ซึ่งส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวดัอดุรธาน ีสนบัสนนุงบประมาณ ต�าบลละ 10,000 บาท ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานป้องกนัและลดการตายจากอบุตัเิหตุ
ทางถนนผ่านระบบสุขภาพต�าบล ให้สามารถประเมินผลการด�าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และทุกพื้นที่ได้จัดท�าแผนต�าบลและ 
ขบัเคล่ือนงานตาม 4 มาตรการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชารฐั/ พัฒนาระบบข้อมลู/สร้างการป้องกัน แก้ไขปัญหาเชงิรุก/พฒันาการ
ตอบสนองหลังเกิดเหตุ) และ 6 กลยุทธ์ (มาตรการชุมชน/มาตรการองค์กรมาตรการโรงเรียน / มาตรการกฎหมาย /มาตรการ
ประชาสัมพันธ์/มาตรการตอบสนองหลังเกิดเหตุ) อย่างต่อเนื่อง ท�าให้สถิติการเสียชีวิตปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล 1 ตุลาคม 2560- 
9 พฤษภาคม 2561) มีผู้เสียชีวิต 241 คน (อัตรา 15.30 ต่อแสนประชากร) เฉลี่ยเดือนละ 33.29 คน วันละ1.09คน เมื่อเปรียบเทียบ
กับการเสียชีวิตช่วงเวลาเดียวกันในปีงบประมาณ 2560 ลดผู้เสียชีวิตลง 84 คน

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อ�านวยการส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า ท้ังนี้จากการด�าเนินงานและการใช้
มาตรการ “3 หัวใจ” ที่เข้มข้นของ 20 ต�าบลต้นแบบจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านมา เห็นผลชัดเจนเป็นที่ยอมรับ จนมีต�าบลสมัครร่วมด�าเนิน
งานเพิ่มเป็น 112 ต�าบลในครั้งนี้ ก็มาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จนสามารถลดการเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่ง สคอ. จะร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักแก่ประชาชน
อย่างเข้มข้นต่อไป 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สคอ.
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พ่อแม่สุดช�้า หลังสาวสวยวัย 16 ถอดเข็มขัดนิรภัย  
ถ่ายเซลฟี่ กระเด็นดับ

เปิดคลิปนาที เก๋งเสียหลัก พุ่งชนตึกติดอยู่ชั้น 2 ที่อเมริกา
ไม่ได้มีแต่ในหนัง รถยนต์เสียหลักก่อนเหินลอยพุ่งชนตึกที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ
ส�านักข่าวต่างประเทศได้มีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ระทึก ขณะเกิดเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งลอยชนอาคาร ก่อนติดอยู่บนชั้น 2 

ของตึก ที่เมืองแซนตาแอนา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ

โดยรายงานระบวุ่า ก่อนเกดิเหตุรถคนัดงักล่าวได้วิง่มาด้วยความเรว็ 
ก่อนที่คนขับจะควบคุมรถไม่อยู่ จากนั้นได้เสียหลักพุ่งชนแผงกั้น และ
เหินพุ่งชนช้ัน 2 ของอาคารดังกล่าว ท้ังนี้จากเหตุท่ีเกิดข้ึนนับว่าโชคดี
มากท่ีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพราะคนขับและ 
ผู้โดยสารอีกคนได้ปีนหนีออกมาทัน

ส่วนสาเหตุดังกล่าวนั้นทางเจ้าหน้าที่คาดว่า คนขับ ขับรถ 
ด้วยความเร็วสูงในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ และเร่งตรวจสอบว่าอุบัติเหต ุ
ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือมึนเมาสุราด้วยหรือไม่

ข้อคิด : ตั้งสติทุกครั้งก่อนขับรถ
ทีม่า : https://news.mthai.com/world-news/610912.html

สยอง!

4 พ.ค. เว็บไซต์ข่าว รายงานข่าว เด็กสาววัยรุ่นหน้าตาดีตายคาท่ี  
ในเวลาไม่ก่ีวินาทีหลังปลดเข็มขัดนิรภัยถ่ายเซลฟี ่ เหตุเกิดเมื่อเดือน 
ต.ค. 2560 เด็กสาววัยรุ่นหน้าตาดีจากเมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ต้องจบชีวิตลงจากอุบัติเหตุรถชน หลังจากเธอตัดสินใจ 
ที่จะปลดสายเข็มขัดนิรภัยออกเพื่อถ่ายรูปเซลฟี่

ครอบครัวเปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุ ไคลี มิลส์ และเพื่อนของเธอ
อีก 3 คน ก�าลังขับรถมุ่งหน้าไปงานปาร์ตี้วันฮาโลวีนในช่วงปลายเดือน
ต.ค. จงัหวะหญงิสาวปลดเขม็ขดันริภัยเพือ่ทีจ่ะถ่ายเซลฟ่ีกบัเพือ่นๆ เพยีง
ไม่ก่ีวินาทีก็ท�าให้รถพุ่งชนสภาพยับเยิน เด็กสาวเสียชีวิตคาที่ โดยจุด 

เกิดเหตุห่างออกมาจากบ้านของเธอเพียงแค่ไม่กี่ช่วงถนน 
พ่อของเธอ เดวิด มิลส์ กล่าวว่า “จากเหตุการณ์รถชน ท�าให้ตัวของไคลีกระเด็นออกไปนอกตัวรถ

และเสียชีวิตคาที่ แต่เพื่อนคนอื่นๆ รอดชีวิตเพราะคาดเข็มขัดนิรภัย เพียงแต่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น”
นอกจากนีผู้ส้ือ่ข่าวจาก รางานว่าเจ้าหน้าทีก่ล่าวว่า “เช่ือว่าเดก็คงขับรถมาด้วยความเรว็ ท�าให้คมุรถไม่อยูจ่นกระท่ังเกิดอบุตัเิหตขุึน้”
ล่าสุด ทางครอบครัวมิลส์รณรงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยด้วยการคาดเข็มขัดนิรภัย อีกทั้งพวกเขายังจัดตั้งมูลนิธิ ไคลี มิลส์ 

และจดัท�าสติก๊เกอร์ตดิบนหน้าต่างรถเพือ่เตอืนให้ผูโ้ดยสารตระหนกัถงึความส�าคญัของการคาดเขม็ขดันริภยั พร้อมกบัค�าพดูทีพ่่อของ
ไคลีกล่าวว่าไว้ว่า “ลูกสาวของพวกเราควรจะอยู่ตรงนี้ ถ้าในวันนั้นเธอคาดเข็มขัดนิรภัย”

ข้อคิด : คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่อยู่ในรถ
ที่มา : www.msn.com/th-th/news/world
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รถบัสขนนักกีฬาฮอกกี้น�้าแข็งเยาวชนแคนาดา ชนกับรถบรรทุกระหว่างเดินทางไปแข่งขัน ท�าให้มีผู้เสียชีวิต 14 ราย บาดเจ็บ
อีกนับสิบคน หลายรายอาการสาหัสด้วย...

ส�านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุรถบัสขนนักกีฬาและโค้ชของสโมสรฮอกก้ีน�้าแข็ง ‘ฮัมโบลต์ บรอนโกส์’ ในลีก
ฮอกกี้เยาวชนรัฐ ‘ซัสแคตเชวัน’ (SJHL) ชนบนถนนหลวงหมายเลข 35 ในเมืองทิสเดล เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. วันศุกร์ที่ 6 เม.ย. 
ตามเวลาท้องถิ่น เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง 14 ราย และบาดเจ็บอีก 14 คน

อบัุตเิหตเุกดิขึน้ระหว่างทีร่ถบสัก�าลังพานักกีฬาไป
แข่งขันรอบเพลย์-ออฟ กับทีม ‘นิพาวิน ฮอว์กส์’ โดย
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติแคนาดา (RCMP) ระบุว่า รถบัส
บรรทุกผู้โดยสารมา 28 คนรวมทั้งคนขับรถและนักกีฬา
อายรุะหว่าง 16-21 ปี จ�านวน 10 คน อย่างไรก็ตาม RCMP 
ยังไม่เปิดเผยชื่อผู้เสียชีวิตว่าเป็นใครบ้าง ขณะที่ในกลุ่ม 
ผู้บาดเจ็บมี 3 คนที่อาการหนักอยู่ในขั้นวิกฤติ

ไมล์ส ชัมลนัสกี พ่อของหนึง่ในนกักฬีาของ ฮมัโบลต์ 
บรอนโกส์ บอกกับหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินว่า สภาพท่ีเกดิเหตุ
เข้าขั้นหายนะ “เราต้องใช้เครนยกรถขึ้นมา” ขณะที่  
อาร์เจ. แพตเตอร์ พ่อของนักกีฬาอีกคน โพสต์รูปลูกชาย
ของเขากับเพ่ือนนักกีฬาอีก 2 คนนอนจับมือปลอบใจซ่ึง
กนัและกันบนเตียงพยาบาล “ดเีรก็ (แพตเตอร์) , เกรย์สนั (คาเมรอน) และ นกิ (ชมัลนัสก)ี ผกูพนักนัและก�าลงัรกัษาตวัในโรงพยาบาล”

หลังข่าวอุบัติเหตุครั้งนี้ได้รับการเปิดเผยออกมา นายกรัฐมนตรี จัสติน ทรูโด แห่งแคนาดาก็ทวีตข้อความแสดงความเสียใจ 
บนเว็บไซต์ทวิตเตอร์ “ผมไม่อาจจินตนาการได้เลยว่า พ่อแม่ของนักกีฬาเหล่าน้ีก�าลังต้องเผชิญกับอะไร” เช่นเดียวกับนายเควิน  
การงิเกอร์ ประธานสโมสร ฮมัโบลต์ บรอนโกส์ ซ่ึงออกแถลงการณ์แสดงความเสยีใจต่อครอบครวัของนกักฬีาและโค้ชทีป่ระสบเหตุด้วย

ข้อคิด : ความประมาทในการขับขี่จะน�ามาซึ่งความสูญเสีย
ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1250724

เศร้า! อาม่าไต้หวันลืมกระเป๋าบนชานชาลา  
รีบวิ่งกลับขึ้นรถไฟไม่ทัน หล่นร่องถูกหนีบดับ 

ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ท่ีผ่านมา ณ สถานีรถไฟ 
ในเมอืงเกาสง ทางตะวันตกเฉยีงใต้ของไต้หวัน หญงิชราแซ่หวงวยั 77 ปีซึง่ก�าลงั
จะเดินทางไปยังเมืองไถตง โดยเธอพร้อมสามีขึ้นรถไฟเที่ยวเวลา 07.00 น. แต่
กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อหลังจากเธอขึ้นรถไฟแล้ว กลับพบว่าตัวเอง 
ลมืสมัภาระไว้บนชานชาลา ท�าให้เธอรบีลงจากรถเพือ่ไปหยบิกระเป๋า ระหว่างที่
เธอวิ่งกลับขึ้นรถไฟ รถไฟได้เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ออกจากสถานีเสียแล้ว ท�าให้
เธอพยายามวิ่งไปที่ประตู แต่กลับก้าวพลาดหล่นลงไปยังช่องว่างระหว่างรถไฟ
กับรางรถไฟ

ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้กดปุ่มฉุกเฉินเพื่อหยุดรถไฟ จากนั้นได้มีความพยายามขอให้ผู้โดยสารชายภายในรถไฟราว 30 คน  
ช่วยกนัลงมาผลกัโบกีร้ถไฟตูห้มายเลข 2 ซึง่หนกักว่า 45 ตนัให้ขยบัเขยือ้นเพือ่ดงึตวัหญงิชราออก อย่างไรกต็ามกลบัไม่เป็นผล โดยเม่ือ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงหญิงชราก็เสียชีวิตไปเสียแล้ว

ข้อมูลจากเว็บไซต์ลิเบอร์ตี ไทมส์ สื่อไต้หวัน อ้างอิงค�าให้สัมภาษณ์ของ ผอ.โรงพยาบาลฉางเกิง ในเมืองเกาสง ระบุว่าร่างของ
หญิงชราถูกน�าส่งโรงพยาบาลฉางเกิง เมื่อเวลาประมาณ 10.30น. โดยแพทย์และพยาบาลได้พยายามกู้ชีพเธอแล้วแต่ก็ไม่สามารถ 
ช่วยอะไรได้จริงๆ 

ข้อคิด : ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตาม สิ่งแรกที่ต้องท�าคือ ตั้งสติให้ดี
ที่มา : https://mgronline.com/china/detail/9610000053105

สุดสลด บัสนักฮอกกี้เยาวชนแคนาดา ชนรถบรรทุก ดับ 14 ศพ
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สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย กว่า  
200 คนทั่วประเทศ ร่วมการประชุมแพทย์และพยาบาล 
หน่วยงานเสมอืนปลายน�า้รบัผูเ้จบ็จากอบุตัเิหตทุางถนน 
ย�้าว่าหากจ�านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทางอุบัติเหตุ 
ยงัเพิม่มากขึน้เช่นนี ้อนาคตการรบัมอืทางการแพทย์อาจ
ไม่เพยีงพอ นพ.ทววีงษ์ จลุกมนตร ีนายกสมาคมแพทย์

อบุตัเิหตแุห่งประเทศไทย กล่าวว่า การ
ประชุมครั้งน้ีเพื่อพูดคุยกับหมอ

พยาบาลท่ัวประเทศ ซ่ึงสมาคม
มหีน้าทีห่ลกัในการให้ความรู้ 
กับบุคลากรทางการแพทย์ของไทย ร่วมกับแพทย์สมาคม อบรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์หน่วยฉุกเฉิน 
ที่ผู ้เกิดอุบัติเหตุแล้วจะส่งมาที่มือแพทย์พยาบาลที่ตั้งรับอุบัติเหตุอยู่เรื่อยๆ ก็จะไม่เป็นประโยชน์ใดๆ  
ต้องมีมาตรการป้องกัน โดยเฉพาะภาครัฐ ให้ความส�าคัญในการรณรงค์อุบัติเหตุตลอดท้ังปี ไม่เพียงแค ่

ช่วงเทศกาลเท่านั้น ซ่ึงช่วงเทศกาลสงกรานต์สถิติไม่ได้ลดลง แต่ยังมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังน้ัน การมา 
คุยกันเพื่อหาข้อเสนอไปยังผู้มีอ�านาจให้หาทางป้องกันเพื่อลดผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บให้ลดลง ส�าหรับ

ประเทศไทยมีสถิติทางอุบัติเหตุเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียมาหลายปีแล้ว และเป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่เป็น
ทางการ

ในทกุๆ 1 วนัจะมคีนไทย 60คนออกจากบ้าน แต่ไม่มโีอกาสกลบัมาหาครอบครัวอกี รวมแล้วปีละกว่า 21,000คน ส�าหรบัสดัส่วน
ของผู้ป่วยจากโรคต่างๆ กับอุบัติเหตุ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนั้น แต่เดิมมีจ�านวนผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคมะเร็ง เบาหวาน เป็นจ�านวนมาก 
แต่ปัจจุบันสามารถควบคุมดูแลได้ดีท�าให้สถิติลดลง ในขณะที่จ�านวนอุบัติเหตุเพิ่มสูงมากขึ้น และทรงตัวอย่างน่ากลัว โดยอุบัติเหตุมัก
เกิดกับประชาชนวัยท�างาน วัยรุ่น ที่เป็นก�าลังของชาติในอนาคต ทางสมาคมฯ จึงต้องลงมาดูว่าจะป้องกันอย่างไรกับคนไทยท้ังหมด 
เพราะโดยเฉลี่ยประเทศไทยเสียค่าใช้จ่ายกับคนเกิดอุบัติเหตุและต้องดูแลกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี หากลดจ�านวนลงได้สามารถน�าเงิน
ไปใช้ท�างานช่วยพัฒนาชาติด้านอื่นๆ ได้อีกมากมาย 

ส่วนข้อเสนอท่ีต้องการเสนอต่อระดับนโยบาย คือ ต้องด�าเนินการอย่างจริงจังมากกว่าปีละ 2 ครั้ง คือช่วงเทศกาลปีใหม่  
และสงกรานต์ คือต้องเข้มงวดตลอด 365วัน หรือไทยต้องมีองค์กรระดับชาติท่ีดูด้านความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะ ที่ขึ้นตรงกับ
นายกรฐัมนตร ีมหีน้าท่ีหลกั บรหิารแผนอย่างเป็นระบบ จรงิจงัต่อเนือ่ง ผลกัดนัให้มกีารแก้กฎหมาย สร้างวฒันธรรมด้านความปลอดภัย
ทางถนนให้เกิดขึ้น น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการท�างานของต�ารวจ เครือข่ายภาคประชาชนและสื่อมวลชน ช่วยกันเผยแพร ่
ให้รู้ถึงภัย และความเลวร้ายบนท้องถนน

ด้าน นพ.วทิยา ชาตบิญัชาชยั ผูอ้�านวยการศนูย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า สายตานานาชาตต่ิอประเทศไทย 
มีความเป็นห่วงไทยเพราะมีความสูญเสียอยู่ในระดับสูง ซึ่งประเทศไทยถือว่ามีเศรษฐกิจที่ดี การศึกษาสูง ถนนหนทางทันสมัย แต่เมื่อ

เทียบกับประเทศอื่นๆ แล้ว ยังต้องท�าให้เกิดความปลอดภัยให้ทันกับการพัฒนา โดย 5 ปีที่ผ่านมาทั่วโลก 
ตืน่ตวัด้านนีม้ากขึน้ เช่น อนิเดยี มาเลเซยี เวยีดนาม เหน็ได้จากการใส่หมวกกนันอ็กมากกว่าประเทศไทย 

ทั้งที่ไทยมีกฎหมายก่อน ซึ่งองค์การอนามัยโลก มีการประเมินทุกพฤติกรรมเสี่ยง ที่ประเทศไทยต้อง
จัดการแบบมีการวางแผนอย่างจริงจัง ท�าอย่างไรกับการบังคับคนเมา คนไม่สวมหมวกนิรภัย คนขับ
รถเร็ว แม้เราจะมีการใช้เทคโนโลยี แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการกับคนท�าผิดให้มาเสียค่าปรับได้ และ 
ที่ส�าคัญคือประชาชนและสื่อมวลชนต้องร่วมกันอย่างจริงจัง ในการสร้างความเข้าใจ ถึงสถานการณ์
ความเลวร้ายของภัยบนท้องถนน ขอความร่วมมือประชาชนในการปฎิบัติตามกฎจราจรในทุกท้องที่ 

จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาระดับชาตินี้ได้

ที่มา : http://www.js100.com/en/site/news/view/55005

สมาคมแพทย์อุบัติเหตุฯ เสนอตั้งองค์กร
ระดับชาติควบคุมอุบัติเหตุทุกวัน
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(วันที่ 9 เมษายน 61) ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
(สคอ.) ร่วมจัดบูธนิทรรศการ กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้าง 
ความปลอดภัยทางถนน ในหัวข้อ U-House Road Safety 
Day 2018 เพื่อสร้างจิตส�านึกด้านการขับขี่ปลอดภัยบน 
ท้องถนนให้กับพนกังาน ของ บรษิทั ยนูลิเีวอร์ แห่งประเทศไทย 
จ�ากัด และให้ตระหนักถึงผลกระทบและอันตราย ที่จะเกิดขึ้น
เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้มี พนักงาน เข้าร่วมกว่า  
400 คน และภายใน บูธ สคอ. มีการน�าป้ายสัญญาณจราจร
เข้าท�ากิจกรรม ให้ผู ้สนใจเล่นเกม พร้อมแจกสื่อรณรงค์  
เพ่ือน�าไปใช้รณรงค์ต่อไป ณ ชั้น 8 อาคารยูนิลีเวอร์ เฮาส์  
แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

(วันที่ 9 เมษายน 61) ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
(สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) น�าทีมรณรงค์ ร่วมกับ บริษัท 
ชบับ์ประกนัภยั จ�ากัด (มหาชน) และ ต�ารวจนครบาลทุ่งสองห้อง 
จัดขบวนประชาสัมพันธ์พร้อมเดินแจกสื่อรณรงค์ ในโครงการ 
“รณรงค์คาดเขม็ขดันริภยัแถวหลงั” ปีที ่2 เริม่ต้นด้วยกจิกรรม 
“เดินทางปลอดภยัช่วงเทศกาลสงกรานต์” เพือ่เป็นการกระตุ้น
ให้ผูใ้ช้ท้องถนนคาดเขม็ขดันริภยัทกุครัง้ และทกุทีน่ัง่ในช่วงวนั
หยดุสงกรานต์ ซึง่เป็นช่วงทีม่ผีูเ้ดนิทางเป็นจ�านวนมากและเป็น
ช่วงที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์สูงมากช่วงหนึ่งของปี ณ สถานี
ต�ารวจทุง่สองห้อง และบรเิวณสีแ่ยกหลกัสี ่ถ.แจ้งวฒันะ แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

(วันท่ี 10 เมษายน 61) ถนนข้าวสาร กทม. นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ  
ผูอ้�านวยการส�านกังานเครอืข่ายลดอบุตัเิหต ุส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิ 
สุขภาพ ร่วมแถลงข่าวรณรงค์นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ�าปี พ.ศ.2561 จัดโดย กองมาตรฐานและก�ากับความปลอดภัยนักท่องเท่ียว 
กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา โดยมเีสวนามาตรการแต่ละหน่วยงานในการรณรงค์
ป้องกัน โดยมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง ผู้บังคับการต�ารวจท่องเท่ียว 1 กองบัญชาการต�ารวจ 
ท่องเที่ยว และนายปิยบุตร จิวระโมไนย์กุล นายกสมาคมผู้ประกอบการค้า 
ถนนข้าวสาร ร่วมเสวนาในคร้ังนี ้เน้นย�า้เรือ่งมาตรการ 3 ป. ประกอบด้วย ประชาสมัพนัธ์
ให้ความรู้ การปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวให้เหมาะสม, ป้องกันภัยจากการท่องเที่ยว 
และปกป้องสิทธิ และการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

บทบรรณาธิการ

ประเด็นขาว

เรื่องจากปก

นวัตกรรมใหม

เพื่อนภาคี

รอบรู-รอบโลก

รอบรั้ว สคอ.

รายงาน

ขาวประชาสัมพันธ

ตั้งสติ กอนสตารท

(วันที่ 11 เมษายน 61) ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�าโพง) สคอ.ร่วมกิจกรรม
รณรงค์ในโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” 
จัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม และ 
ภาคเีครอืข่ายรณรงค์ลดอบุตัเิหตเุมาไม่ขบัภาครฐัและเอกชน มนีายไพรนิทร์ ชโูชติถาวร 
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ลดอบุติัเหตุ
ทางถนน “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ปล่อยแถวต�ารวจรถไฟที่จะปฏิบัติงาน
ดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และตรวจวัดระดับปริมาณ
แอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟก่อนปฏิบัติหน้าที่ 

ทั้งนี้ สคอ. น�าโดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ. ได้น�าทีมเยาวชนและสื่อ
รณรงค์แจกประชาสมัพันธ์แก่ประชาชน ผู้เดินทางเพื่อร่วมกระตุ้น “ดื่มไม่ขับ กลับบ้าน
ปลอดภัย” พร้อมมอบกระเช้าสื่อรณรงค์แก่ประธานด้วย 

รณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน
หนุนคาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง

ท่องเที่ยวสงกรานต์ปลอดภัย

รณรงค์ "สงกรานต์ตายเป็นศูนย์"
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(วนัท่ี 13 เมษายน 61) สภ.เชยีงค�า จ.พะเยา - นางอนงค์ ศภุภญิโญ 
นายกสมาคมส่ือมวลชนพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว จ.พะเยา 
และ ผูอ้�านวยการสถานี สบายใจ เรดโิอ FM 89.00 MHz อ.เชยีงค�า จ.พะเยา 
สื่อมวลชนสมาคมสื่อช่อสะอาด จับมือส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
(สคอ.) ร่วมกบักองร้อยน�า้หวาน อ.เชยีงค�า จ.พะเยาและสถานตี�ารวจภธูร
เชียงค�า จัดกิจกรรมรณรงค์เดินขบวนรณรงค์ ดื่มไม่ขับ ลดเร็ว ลดเสี่ยง 
กลับบ้านปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ไปในเส้นทางชุมชน 
และตลาด เพือ่กระตุน้ขบัข่ีปลอดภยัสงกรานต์ สร้างกระแสและประชาสมัพนัธ์
ให้ประชาชนรบัรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์อบุตัเิหตทุางถนนในพืน้ที ่ปลกูจติส�านกึ 
ความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนนให้กบัประชาชน เพือ่ลดปัจจยัเสีย่งและ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยมี พ.ต.อ.เถกิง. ทองอินทร์ ผู้ก�ากับการ
สถานีต�ารวจภูธรเชียงค�าเป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์ในครั้งนี้ ณ ลาน 
สภอ.เชียงค�า จ.พะเยา 

(วนัที ่15 เมษายน 61) ภาคเีครอืข่ายร่วมน�าสือ่รณรงค์ 
ไปเพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย และวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด,ลดสถิติการเกิด
อบุตัเิหตทุางถนน,ลดการผดิเง่ือนไขการคุมความประพฤตขิอง 
ผูก้ระท�าผิดในฐานความผดิเก่ียวกับกฎหมายจราจร ท้ังยงัเป็น 
การสนบัสนนุนโยบายของรัฐบาลในการด�าเนินการตามมาตรการ
และแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ โดยร่วมกันเดินรณรงค์และแจกสือ่รณรงค์
ลดอุบัติเหตุให้แก่พนักงานและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง

(วันที ่16 พ.ค.61) ส�านกังานเครอืข่ายลดอบุติัเหต ุ(สคอ.) 
ร่วมกับ บริษัทธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) น�าโดย 
นายพรหมมิทร์ กันธิยะ ผู้อ�านวยการส�านักงานเครือข่าย 
ลดอบุตัเิหตุ พร้อมด้วย นายกษดิศิ ขนัธรตัน์ ผูจ้ดัการส�านกังาน
เครือข่ายลดอบุตัเิหต ุและนายมหพล จนิดาขนัธ์ ผูจ้ดัการฝ่าย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัทธนชาตประกันภัย จ�ากัด 
(มหาชน) ลงพืน้ทีร่่วมประชุมกบัศนูย์ปฏบัิตกิารความปลอดภยั
ทางถนนอ�าเภอ (ศปถ. บ้านเชียง) ม ีนางวนันทนา ไพศาลพนัธ์ 
ผู้ช่วย สสอ.หนองหาน จ.อุดรธานี ผู้แทนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน 
อสม.และคนในชมุชน กว่า 50 คนให้การต้อนรบัและร่วมประชมุ
ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนและค้นหาปัญหาร่วมแก้ไขจุด
เสีย่งในชมุชน ณ ศาลาประชาคม หมู1่5 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน 
จ.อุดรธานี

เชียงค�า พะเยา กระตุ้นลดเร็วลดเสี่ยง

เครือข่ายรณรงค์ แจกสื่อลดอุบัติเหตุ

ดึงเอกชนลงพื้นที่ แก้ไขจุดเสี่ยง
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(วนัที ่7 ม.ิย. 61) สคอ. ร่วมเวทรีบัฟังความคดิเหน็
แก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และผ่าน 
การพิจารณาของ (คณะที่ 4) จัดโดยส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาต ิเพือ่เปิดเวทรัีบฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ
จากทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง รวมถงึความคดิเหน็ของประชาชน เพือ่ประโยชน์ในการวเิคราะห์
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามกฎหมาย โดยมี นายนิกร จ�านง ประธานคณะกรรมการ
รับฟังความคิดเห็น และ พลต�ารวจตรีเอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ หัวหน้าคณะชี้แจงกฎหมาย 
และคณะท�างานพจิารณาแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก พร้อมด้วย ผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อร่วมน�าเสนอความคิดเห็น ณ สโมสรต�ารวจ ถ.วิภาวดี เขตหลักสี่ 
กทม. ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th 
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(วนัที ่7 ม.ิย.61) ที ่โรงแรมเอเชยี ราชเทว ีกทม.- ศูนย์วจิยั
ปัญหาสุรา(ศวส) ร่วมกับส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
(สคล.) จดัเวทเีสวนา “ควนัหลง..สงกรานต์ ถอดรหัส เจบ็ ตาย 
: หรอืเกาไม่ถูกทีคั่น” เพือ่เปิดงานวจิยัหลงัสงกรานต์ ชีเ้คร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล์ต้นเหตุอุบัติเหตุ พร้อมเสนอแนะมาตรการรับมือ
ก่อนสูญเสียรอบใหม่ ย�้าต้องบังคับใช้กฎมาย เพิ่มโทษ 
เมาแล้วขบั โดยม ีนพ.ค�านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ประธานคณะกรรมการ
บริหารแผนคณะที่ 1 สสส. ร่วมด้วย นายสันติ ป่าหวาย  
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ทั้งนี้ เวทีเสนาฯ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ. สคอ. 
ได้ร่วมเวทีถอดรหัส เสนอสถานการณ์ เหล้ากับอุบัติเหต ุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชีแ้นะ หาทางออก ป้องกนัแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนด้วย ... 

หนนุต้ัง "สถาบันวชิาการด้านความปลอดภยัทางถนน"
(วันที่ 13 มิ.ย.61) ณ ห้องประชุม กระทรวงคมนาคม - 

นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย  
น�าคณะผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยทางถนน 
เข้าพบนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม เพื่อหารือและน�าเสนอข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ 
ต่อการจัดตั้ง “สถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน” 
ภายใต้การก�ากับของกระทรวงคมนาคม ซึง่ ส�านกังานเครอืข่าย
ลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ.  
ได ้ให ้ข ้อมูลและร ่วมผลักดันแนวคิดการจัดตั้งสถาบันฯ  
อย่างเต็มท่ี ท้ังนี้สถาบันซ่ึงต้องมีความเป็นเอกภาพ เน้นด้าน 
งานวิจยั วิชาการ การให้ข้อมูล ชีปั้ญหา สาเหตุและแก้ไขอุบติัเหตุ
ทางถนนแก่หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

เร่งปรับแก้ พ.ร.บ.จราจรทางบก สร้างความ
ปลอดภัยทางถนน

ถอดรหัส เจ็บ ตาย ควันหลงสงกรานต์ : 
หรือเกาไม่ถูกที่คัน



ส�านักงานเครอืข่ายลดอุบตัเิหต ุ(สคอ.) ชัน้ 1 อาคารราชประชาสมาสยั กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ถนนตวิานนท์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี11000 
โทรศัพท์: 0 – 2588 – 3769 โทรสาร: 0 – 2580 – 0518  ส�านกังานเครือข่ายลดอุบตัเิหตุ

ระบบเกยีร์กเ็ป็นอกีหนึง่ชิน้ส่วน หากว่าผูข้บัใช้งานผดิวธิหีรือไม่ระมดัระวงัก็ย่อมเกิดผลเสยีตามมาได้เสมอ จะท�าอย่างไรให้เกยีร์
อยู่ได้นานไม่พังก่อนก�าหนด ในส่วนของเกียร์ธรรมดา คือต้องใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบ ไม่ลากเกียร์ ในส่วนของเกียร์อัตโนมัติ
ไม่จ�าเป็นก็ไม่ควรต้องคลิกดาวน์บ่อยๆ หรือหากต้องเจอกับสถานการณ์รถติดนานๆ เป็นสิบๆ นาที ก็ควรปรับมาให้ต�าแหน่ง N ดีกว่า
คงเกียร์ D แล้วเหยียบเบรกไว้ ที่ส�าคัญเกียร์ทั้ง 2 รูปแบบควรเปลี่ยนน�้ามันเกียร์ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในคู่มือประจ�ารถ

อย่างไรก็ดี ยังมีคนสงสัยหรือมีพฤติกรรมการใช้เกียร์แปลกๆ โดยเฉพาะกับต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง ว่าสามารถขับเร็วๆ ได้ไหม
และจะพังไหม ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า อัตราทดของเกียร์ถอยหลังนั้นใกล้เคียงกับเกียร์ 1 แต่ส่วนใหญ่จะมีอัตราทดมากกว่า โดยหน้าที่
หลักๆ ของเกียร์ถอยหลังคือ เพื่อใช้เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนท่ีของรถ ขณะเดียวกันก็มีก�าลังหรือแรงฉุดลากเยอะ แต่ไม่ได้ออกแบบ 
ให้เป็นเกียร์ที่ใช้เพิ่มความเร็วให้กับรถ และไม่มีอัตราทดต่อเนื่องเหมือนชุดเกียร์เดินหน้า แม้ว่าผู้ขับใช้เกียร์ถอยหลังและกดคันเร่งลึกๆ 
แค่ไหน รถก็ไม่ได้แล่นเร็วไปกว่ารอบอัตราทดที่มีนึกภาพง่ายๆ เหมือนเราขับรถโดยใช้เกียร์ 1 เกียร์เดียวไปตลอดทางนั่นแหละ  
ส่วนถามว่าจะพังไหม โอกาสมีแน่นอนแต่ก็ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆ เพราะเราไม่ได้ขับแช่เป็นระยะทางไกล แต่ถ้าท�าบ่อยๆ ก็ย่อมท�าให้
สึกหรอเร็วขึ้น ที่ส�าคัญพฤติกรรมการขับถอยหลังเร็วๆ ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

ที่มา : https://www.roojai.com/article/your-car/drive-reverse-break-gear/

ขับถอยหลังเร็วๆ 
เกียร์พังจริงหรือ?


