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(นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์)
ประธานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

(พรหมมินทร์ กัณธิยะ)
ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
คณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน

เครือข่ายลดอุบัติเหตุ (Accident Prevention Network) 
ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 
ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
สำานักงาน: ชั้น 1 อาคารราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์: 0 – 2588 – 3769 โทรสาร: 0 – 2580 – 0518 

บรรณาธิการ: พรหมมินทร์ กัณธิยะ 
กองบรรณาธิการ:
กษิดิศ ขันธรัตน์  ชัชฎาภรณ์ ธรรมพานิช
อรอุมา สิงห์กวาง  อาภาพร สาวะโห
ยอด ราชชิต  ณพกฤษ ยืนยั่ง

ผ่านเทศกาลปีใหม่ไปไม่นาน ตัวเลขผู้บาดเจ็บและ
เสยีชวีติจากอบุติัเหตทุางถนนยงัคงเป็นตัวเลขทีส่งูอยู ่สาเหตุ
หลักยงัคงมาจาก "ดืม่แล้วขับ” ซึง่หน่วยงานท้ังภาครฐัและ
ภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักถึงภัย
อันตรายจากการดื่มแล้วขับ การขับเร็ว ที่นับว่าเป็นโจทย์
ใหญ่และท้าทายของคนท�างานด้านป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนอย่างมาก 

เทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 นี ้เชือ่ว่าจะมปีระชาชน
ออกมาเล่นนน�้าสงกราต์กันเป็นจ�านวนมาก ปริมาณรถก็
มากตามไปด้วย จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
ต้องเล่นน�้าอย่างปลอดภัย ไร้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อ
สบืสานประเพณีไทยอนัดงีาม รดน�า้ด�าหวัผูใ้หญ่ การแต่ง
กายก็ต้องเหมาะสม มิดชิด ไม่ล่อแหลม หรือยั่วยวนมาก
เกนิไป และควรน�าเอาสิง่ทีด่ขีองประเพณสีงกรานต์มาเล่น
กันเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง ตลอดจนสร้าง
ความประทบัใจให้แก่นักท่องเทีย่ว ท่ีส�าคัญเวลาขบัรถ ต้อง 
“ไม่ดื่ม ไม่เร็ว” เพื่อให้การเดินทางของทุกท่านมีความ
ปลอดภยั และกลบัไปเฉลมิฉลองเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้
อย่างมีความสุขกันถ้วนหน้า 

“สงกรานต์ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านอย่างปลอดภัย"  
ทุกท่านนะครับ

เทศกาลสงกรานต์จะมาถึงอีกแล้วครับ เรื่อง  
“ดื่มแล้วขับ” ยังเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลกันอยู่  
ทัง้คนท�างานเฝ้าระวงัป้องกนัไปจนถงึพ่อแม่ผูป้กครองของ
เดก็และเยาวชนต่างกร็ูส้กึกลวักบัเทศกาลทีจ่ะมาถงึว่าจะ
มอีะไรเกดิขึน้กบัคนทีเ่รารกัหรือเปล่า แต่กไ็ม่แน่นะครบั
บางคนเขาก็รอวันรอคืนจะได้สนุกแบบปล่อยผี ปีละครั้ง 
อนันีก้แ็ล้วแต่มมุมองนะครบั ส�านกังานเครอืข่ายลดอบุติัเหตุ
เรากอ็ยากจะฝากความหวงัดีมายังทุกท่านนะครับ “สงกรานต์
นี้ กลับบ้านปลอดภัย ดื่มไม่ขับ” คือข้อความที่เราอยาก
อวยพรถงึคนไทยทกุคนในเทศกาลนี ้จรงิแล้วเรือ่งการดืม่
สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นี่ภาครัฐเขาก็ออกมา
เตอืนกนัตัง้นานแล้วละครบัว่ามนัอันตราย กข็ึน้กบัว่าท่าน
จะเอาใจใส่กับมันมากน้อยแค่ไหน

ถ้าเป็นเรื่องการขับขี่ละก็ถือเป็นข้อห้ามกันเลย 
แหละครบั “อนัตรายสดุๆ” ถ้าไม่ห่วงชวีติตัวเองกห่็วงชวีติ
คนทีไ่ปกบัท่านบ้างกไ็ด้นะครบั เท่าทีผ่่านมาเรามกัพบว่า
ความสญูเสยีนัน้ขยายวงกว้างไปถึงคนรอบตัวค่อนข้างจะ
รุนแรง ทั้งค่าใช้จ่าย การบาดเจ็บ พิการ 

ทุกๆ ข้อความที่กล่าวมา ล้วนปรารถณาเห็นคน
ไทยปลอดภัย จะให้ดี “สงกรานต์นี้ ดื่มไม่ขับ กลับบ้าน
ปลอดภัย” กันทุกคนนะครับ

ดื่มไม่ขับ กลับบ้าน
อย่างปลอดภัย

ดื่มแล้วขับ “ สนุกก่อนตาย ” 
เรื่องง่าย ๆ ที่เรามองข้าม
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เราคงจะคุ้นหูกับประโยคนี้ พี่น้องคนต่างจังหวัดจ�านวนมากต่างเข้ามา
ตัง้รกรากหางานท�ากนัที ่กทม. โดยหวงัเพยีงเพือ่รายได้จ�านวนมากจะสามารถ
ท�าให้คนที่บ้านได้อยู่ดีมีสุข ใน 1 ปี จะมีช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่พวกเขา
เหล่านี้จะได้กลับไปเจอหน้าพ่อแม่พี่น้องกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันเสียที 
แต่บางคนโชคร้ายกลบัไปไม่ถงึบ้านในช่วงเทศกาลวนัสงกรานต์ เพราะเขากลบั
เอาชีวิตไปทิ้งเพราะความประมาท ที่เกิดจากการดื่มแล้วขับนั่นเอง!!! ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่มีประชากรจ�านวนมากใช้รถใช้ถนน ในการ
เดินทางสัญจรกลับภูมิล�าเนาและท่องเท่ียวเล่นน�้าสงกรานต์เป็นจ�านวนมาก 
ท�าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ 

จากสรุปการด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ.2559 (ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559) ของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน พบว่า สถิติอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 เกิดอุบัติเหตุทางถนน 3,447 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 442 ราย และมีผู้ได้บาดเจ็บ 3,656 คน  
พบว่า การเมาสุราเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ร้อยละ 34.09 รองลงมาเป็นขับรถเร็วเกินที่กฎหมายก�าหนด  
ร้อยละ 32.93 พฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 44.44 ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 80.67 รองลงมา รถปิกอัพ ร้อยละ 8.85 ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 37.86  
รองลงมาถนนในอบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 36.12 ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ร้อยละ 69.58 เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ร้อยละ 53.17 
และอยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน (ช่วงอายุระหว่าง 20 – 49 ปี) ร้อยละ 52.28 รองลงมากลุ่มเด็กต�่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 26.05  
มกีารบงัคบัใช้กฎหมายโดยการเรยีกตรวจยานพาหนะทกุชนดิรวม 4,433,019 คนัและมผีูถ้กูด�าเนนิคด ีจ�านวน 730,271 ราย 
ลดลง 13,608 ราย

ในขณะเดียวกันมาตรการทางกฎหมาย การบังคับใช้
กฎหมายท่ีเข้มแข็ง จะส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลงได้ 
เพราะฉะน้ันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจึงเป็นเรื่องของคนทุกคน 
หน่วยงานทุกหน่วยงานทัง้ภาคฐัและเอกชน เพ่ือช่วยกนัขบัเคล่ือน
ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะท�าให้เกิดอุบัติเหตุในวันสงกรานต์ให้ส�าเร็จ 
เป็นรุปธรรมเสียที เพื่อลดความสูญเสียในวันสงกรานต์

อย่างไรกต็าม ดืม่แล้วขบั จึงกลายเป็นภยัทีมี่จากเหล้า
มือสอง ท่ีทำาให้เสียชีวิต และทรัพย์สิน แถมด้วยโรคร้าย
นานัปการ สงกรานต์ปีนี้จะมีความสุข.... กลับบ้านปลอดภัย 
สงกรานต์ ดื่มไม่ขับ....

“ไป... สงกรานต์นี้กลับบ้านกัน”
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“หญิงลี” ช็อก-แม่โคม่า!! รถชนต่อหน้า-ลอยม้วน
กลิ้งหลายตลบ เลือดออกในสมอง

เกดิเรือ่งชอ็กกบันกัร้องสาวล�าซิง่ช่ือดัง หญิงล ีศรจีมุพล เจ้าของ
เพลงฮติ “ขอใจเธอแลกเบอร์โทร” เมือ่คณุแม่บุญล้อม ศรจีมุพล ประสบ
อุบัติเหตุถูกรถชนต่อหน้าต่อตาเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 6 มี.ค. เหตุเกิดหน้า
ทางเข้ารสีอร์ตทีน่กัร้องคนดงัก�าลงัก่อสร้างอยู ่โดยคุณแม่บญุล้อมอยูใ่น
อาการโคม่า นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

รายละเอียดดังกล่าวหญิงลีโพสต์ในไอจีส่วนตัว @ yinglee_lalla 
มีเนื้อหาดังนี้

 “เหตุร้ายต่อหน้าต่อตาลูกเมื่อประมาณบ่าย 3 แม่ถูกรถปิ๊กอัพชนตอนเข้าหน้ารีสอร์ตที่เราก�าลังสร้าง เสียงดังโครม 

เราเห็นแม่ตัวลอยม้วนหลายตลบ พ่อกับลูกเราร้องไห้เกลือกกลิ้งตามดิน ท�าอะไรไม่ถูกเลย ตอนนี้แม่อาการหนัก เลือดออก

ในสมอง เข้าห้องผ่าตัดอยู่ ขอสิ่งศักดิ์สิทธ์ช่วยแม่ด้วยเถิดค่ะ สาธุ”

ที่มา : www.khaosod.co.th/entertainment/news_243014 
ข้อคิด : การขับรถโดยประมาทจะน�ามาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

หนุ ่มสงขลาขับเก๋งพาครอบครัวมาเที่ยวภูเก็ต เกิดเสียหลักพุ่งชน 
เคร่ืองปั่นไฟบริษัทรับเหมาก่อสร้างทางลอดสนามบิน ญาติเสียชีวิต 2 ราย  
ที่เหลืออีก 3 บาดเจ็บ คาดอาจหลับใน หรือหลบรถ... ร.ต.อ.ไกรสร บุญประสพ 
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่าเกิดอุบัติเหตุ 
รถเก๋งพุ่งชนสิ่งก่อสร้างทางลอดสามแยกสนามบินภูเก็ต หมู่ 5 ถ.เทพกระษัตรี 
ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง มีผู้บาดเจ็บสาหัส จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิกุศล
ธรรมภเูกต็รดุไปตรวจสอบทีเ่กดิเหตเุป็นถนนขาเข้าเมอืง บรเิวณเครือ่งป่ันไฟของ
บริษัทรับเหมาก่อสร้างทางลอด พบรถเก๋งฮอนด้าซีวิค สีด�า ทะเบียน ขธ 2434 
สงขลา สภาพด้านหน้าพุ่งชนกับเครื่องปั่นไฟ รถพังยับ ภายในมีผู้บาดเจ็บ 

หลายคน หน่วยกู้ชีพได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาจากตัวรถ โดยมีนางผัน วรรณโร อายุ 76 ปี น.ส.จริยา รัชชโต อายุ 39 
ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแรงกระแทก จึงปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตพร้อมกับน�าส่ง รพ.ถลาง แต่ทั้ง 2 ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา 
ขณะที่ ด.ญ.จินัฐนี วรรณโร อายุ 3 ปี น.ส.นฤมล วรรณโร อายุ 21 ปี และนายสมโพช วรรณโร อายุ 46 ปี คนขับได้รับ
บาดเจ็บเล็กน้อยตามร่างกาย หน่วยกู้ชีพน�าส่งเพื่อตรวจร่างกายที่ รพ.ถลาง

จากการสอบสวนเบ้ืองต้นทราบว่า รถเก๋งคนัดังกล่าวมาจากพืน้ที ่จ.สงขลา เพือ่มาท่องเทีย่วที ่จ.ภเูก็ต โดยมนีายสมโพช 
เป็นคนขับและทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวกันรวม 5 คน เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นพื้นที่การก่อสร้างทางลอดสนามบินภูเก็ต 
รถเกิดเสียหลักพุ่งชนกับเครื่องปั่นไฟของบริษัทรับเหมาก่อสร้างอย่างแรง ท�าให้นางผัน วรรณโร อายุ 76 ปี น.ส.จริยา รัชชโต 
อายุ 39 ปี ที่นั่งอยู่บริเวณเบาะหลังได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแรงกระแทกและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บ
เลก็น้อย ตรวจสอบทีพ่ืน้ถนนไม่พบร่องรอยการเบรก จงึคาดว่าคนขบัอาจหลบัในหรอือาจหกัหลบรถ จนรถเสยีหลกัพุง่ชนเครือ่ง
ปั่นไฟของบริษัทรับเหมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจจะได้สอบสวนอีกครั้ง.

ที่มา :www.thairath.co.th/content/874620 
คิดข้อ : การพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดของผู้ขับขี่รถยนต์/ การวางสิ่งของขนาดใหญ่อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

รถเก๋งชนเครื่องปั่นไฟ ตาย 2 เจ็บ 3 คน 
สงขลามาเที่ยวภูเก็ต คาดหลับใน
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พ.ต.ต.สถาพร สขุสว่าง สว.(สอบสวน) สน.โชคชยั รบัแจ้งเหตรุถเมล์
ชนคนเสียชีวิต บริเวณปากซอยลาดพร้าว 79 ถนนลาดพร้าวขาออก  
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. หลังรับแจ้งรุดไปตรวจสอบ
พร้อมด้วยแพทย์ รพ.ต�ารวจ เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู

ท่ีเกิดเหตุอยู่ใกล้กับห้างบิ๊กซีลาดพร้าว บริเวณป้ายรถเมล์ พบศพ 
นายปรชีา สายตรง อาย ุ54 ปี พนกังานเกบ็ขยะของส�านกังานเขตวงัทองหลาง 
สภาพศพสวมเสือ้และกางเกงสนี�า้เงนิ เสยีชีวติจมกองเลือดมจีกัรยานอยูข้่าง
ศพ ห่างออกไปพบรถเมล์สาย 514 มีนบุรี – สีลม ทะเบียน 12-5452 
กรุงเทพฯ หมายเลขข้างรถ 2-44146 มีนายสมศักดิ์ อักษรทิพย์ อายุ 58 ปี เป็นโชเฟอร์ ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่ในที่
เกิดเหตุ

สอบสวนพยานท่ีเหน็เหตกุารณ์ให้การว่า ผูต้ายเพิง่จะเลกิงานและได้ยกจักรยานข้ามสะพานจากฝ่ังถนนลาดพร้าวขาเข้า
มาฝั่งขาออก เพื่อปั่นจักรยานกลับบ้านพักที่ซอยลาดพร้า 101 ระหว่างนั้นรถเมล์ได้ขับมาส่งผู้โดยสารที่ป้ายรถเมล์ และเห็น
จักรยานจอดอยู่ จึงเบี่ยงออกทางขวาเพื่อหลบจักรยาน ทันใดน้ันได้ยินเสียงคล้ายรถจักรยานโดนทับ จึงรีบจอดรถลงมาดู  
พบศพถกูล้อหลงัทับผูต้ายเสียแล้ว โดยพยานให้การต่อว่า เมือ่รถเมล์เบ่ียงขวาออกไปนัน้ ผูต้ายได้ล้มลงไปพร้อมจักรยานท�าให้
ร่างถูกล้อหลังรถเมล์ทับเสียชีวิตจมกองเลือดทันที

เบือ้งต้นเจ้าหน้าทีจ่ะประสานกล้องวงจรปิดของกรงุเทพมหานครเพือ่ตรวจสอบเหตกุารณ์ และสอบปากค�าพยานทัง้หมด 
โดยยังไม่แจ้งข้อหากับโชเฟอร์รถเมล์ ซึ่งจะต้องรอพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป

ที่มา: www.khaosod.co.th/around-thailand/news_244603 
ข้อคิด :ผู้ที่ขับขี่รถขนาดใหญ่ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะก่อนออกสตาร์ท

พนง.เก็บขยะรถจักรยานล้มใส่รถเมล์  
โดนทับดับ เร่งตรวจกล้องวงจรปิดดูข้อเท็จจริง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่-เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกไม้ยางพาราไม่คลุมผ้าใบ  
ขณะบรรทุกไม้ยาง และเศษไม้ไปส่งโรงงาน แถมส่วนใหญ่ยังไร้สัญญาณไฟท้าย  
ฝากเจ้าหน้าทีค่วรเข้มงวดเพ่ิมมากข้ึนอีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณถนนสายกาญจนวนิช ช่วง อ.สะเดา-บ้านทุ่งลุง 
อ.หาดใหญ่ และสาย อ.นาทว-ีบ้านคลองแงะ อ.สะเดา-บ้านทุง่ลงุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
มรีถบรรทุกไม้ยางพารา ทัง้รถยนต์กระบะบรรทกุพ่วง และรถบรรทกุสบิล้อ ซ่ึงวิง่บรรทุก
ไม้ยางพารา จากสวนยางทีโ่ค่นต้นยางพารา ในพืน้ที ่อ.สะเดา อ.หาดใหญ่ และ อ.นาทวี 
แล้วน�าท่อนไม้ รวมทั้งเศษไม้ส่งโรงงาน

โดยรถบรรทกุส่วนใหญ่จะไม่มผ้ีาใบคลมุ ขณะบรรทกุไม้ยาง หรอืเศษไม้ไปส่ง
โรงงาน และยงัพบว่ารถกระบะบางคันไม่ตดิแผ่นป้ายทะเบยีนรถ ซำา้ร้ายกว่าน้ันรถกระบะ บรรทุกไม้บางคันไม่มีสัญญาณไฟ
ท้ายรถ และไฟเลี้ยวอีกด้วย ซึ่งทำาให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา หากเกิดท่อนไม้ยาง หรือเศษไม้ยางตกหล่น
ลงมาบนถนน หากมรีถจกัรยานยนต์ หรอืรถยนต์ขบัตามท้ายกอ็าจทำาให้เกดิอบุตัเิหตขุึน้ได้ ซึง่ผูใ้ช้รถใช้ถนนกฝ็ากเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวให้ช่วยกันด�าเนินการเข้มงวดในเรื่องนี้ด้วย

ที่มา : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9600000023789 

ข้อคิด : เจ้าของรถบรรทุกขนาดใหญ่ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการปฏิบัติการกฎระเบียบจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

พบเห็นกันทั่ว! เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกไม้ยาง 
ไม่คลุมผ้าใบ แถมไร้สัญญาณไฟท้าย
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บทบรรณาธิการ

ประเด็นขาว

เรื่องจากปก

นวัตกรรมใหม

เพื่อนภาคี

รอบรู-รอบโลก

รอบรั้ว สคอ.

รายงาน

ขาวประชาสัมพันธ

ตั้งสติ กอนสตารท

เพือ่การขบัขีท่ีป่ลอดภยัเราควรให้ความส�าคัญกบัทกุส่วนของรถยนต์ วนันีจ้ะมาแนะน�าอกีส่วนของรถยนต์ทีไ่ม่ควรละเลย
คอื นำา้มนัเบรก ท�าหน้าท่ีเป็นตวักลางในการถ่ายทอดก�าลงั เมือ่เราเหยยีบเบรก แรงดนัทีเ่หยยีบจะถกูถ่ายทอดผ่านน�า้มนัเบรก
เข้าไปในระบบห้ามล้อทั้ง 4 ล้อ ท�าให้ความเร็วของรถช้าลง หรือหยุดตามแรงกดที่ต้องการ ซึ่งน�้ามันเบรกที่ดี นอกจากจะเป็น
ตัวกลางถ่ายทอดก�าลังแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติที่ดีอื่นๆ อีกด้วย

1. เป็นตัวหล่อลื่นส่วนต่างๆ ในระบบเบรก ช่วยป้องกันการสึกหรอ
2. ไม่เป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนที่เป็นโลหะในระบบหรือลูกยางต่างๆ
3. คงสภาพได้นาน แม้ว่าจะมผีลกระทบจากสิง่แวดตามล้อมธรรมชาต ิเช่น

ความชื้น
4. มจีดุเดือดสูงและไม่ระเหยง่าย ทนต่อแรงดนัจากแรงเหยียบอย่างต่อเนือ่ง

ได้เป็นอย่างดี
จากคุณสมบัติของน�้ามันเบรกดังกล่าว จุดเดือดของน�้ามันเบรกถือเป็นสิ่ง

ส�าคัญท่ีสุดเนื่องจากเวลาเหยียบเบรกที่ความเร็วสูงหรือบรรทุกหนัก อุณหภูมิที่ 
ผ้าเบรกและจานเบรกจะสงูมาก ความร้อนดงักล่าวจะถ่ายเทมายงัน�า้มนัเบรกด้วย 
ถ้าน�า้มนัเบรกมจีดุเดือดต�า่ก็จะระเหยและกลายเป็นไอ ไม่สามารถท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลางถ่ายทอดก�าลงัในระบบเบรกได้ จงึท�าให้
เบรคไม่อยู่ หรือที่เรียกว่าเบรกแตกนั่นเอง

ดังนั้น ผู้ขับข่ีจึงควรตรวจเช็คระดับของน�้ามันเบรกอยู่เป็นประจ�าว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งหากน�้ามันเบรก
มากเกินขีดสูงสุด อาจสันนิษฐานได้ว่ามีน�้าเข้าไปปนเปื้อน แต่ถ้าน้อยเกินขีดต�่าสุด อาจสันนิษฐานได้ว่ามีการรั่วซึมในระบบ
เบรก หรืออาจเกิดจากผ้าเบรกสึก ซึ่งทั้ง 2 กรณี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง ท�าให้เกิดอาการเบรกไม่อยู่ได้

นอกจากตรวจระดับน�้ามันเบรกเป็นประจ�าแล้ว ยังควร
เปลี่ยนถ่ายน�้ามันเบรกทุกๆ 1-2 ปี แม้ว่าจะไม่มีการรั่วหรือ 
ลดระดบัลงกต็าม เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าหากเกิดเหตกุะทนัหนั เบรก
จะยังตอบสนองได้เป็นอย่างดี

อกีข้อควรระวังกค็อื ไม่ควรน�าน�า้มนัเบรกต่างยีห้่อ หรอื
ต่างมาตรฐานกนัมาใช้งานผสมกนั เพราะอาจท�าให้เกดิปฏกิรยิา
ทางเคม ีซึง่เป็นสาเหตใุห้คณุสมบตัขิองน�า้มนัเบรกเปล่ียนแปลง
ไป ดงันัน้ หากต้องการเปลีย่นยีห้่อ หรอืใช้น�า้มนัเบรกท่ีมาตรฐาน
สูงขึ้น แนะน�าให้ท�าการล้างระบบเบรกก่อนท�าการเปลี่ยนถ่าย

ที่มา : http://www.mazdacity.co.th/blog/detail

ความส�าคัญของน�้ามันเบรค 
ที่หลายคนมองข้าม......
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การค้นพบวธิท่ีีจะท�าให้เตมิไฮโดรเจนเหลวเข้าไปในถงัน�า้มันได้
โดยตรง โครงการวิจัยใช้เวลาถึง 4 ปีในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ออกซ์ฟอร์ด เรยีกว่า “น�า้มนัไฮโดรเจน” อยูใ่นรปูของเกลอื “ไฮไดรด์” 
กบัโมเลกลุเชงิซ้อนจ�าเพาะทีท่�าหน้าทีเ่หมือนเป็นแคปซลูกกัไฮโดรเจน
ไว้น�าไปใช้สันดาปได้ทันทีในเครื่องยนต์ ทั้งยังช่วยปกป้องไฮโดรเจน
จากอากาศขณะยังไม่ผ่านเข้าเครือ่งยนต์ ส่งผลให้ไม่มคีณุสมบตัติดิไฟ 
โดยใช้กรรมวิธีผลิตพิเศษ เรียกว่า “อิเล็กโตรสปินนิ่งแบบร่วมแกน” 
ซึ่งบังคับให้โมเลกุลเกลือไฮไดรด์ถูกผลักให้เข้าไปอยู่ตามรูของแคปซูล
โพลิเมอร์จ�าเพาะเกิดเป็นโมเลกุลเชิงซ้อน มีสถานะเป็นของเหลวที่
อุณหภมูห้ิอง (25 องศาเซลเซยีส) ราคาราว 1.5 ดอลลาร์ต่อแกลลอน 
หรือราว 10 บาทต่อลิตร

นิตยสาร บลูมเบิร์ก บิซิเนสวีค ฉบับปลายเดือนธันวาคมได้น�าภาพ อากิโอะ โตโยดะ ประธานโตโยต้ามอเตอร์ ขึ้นปก
เป็นสกู๊ปให้โพสท่าเป็นตุ๊กตาแฮปปี้ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมข้อความว่า “ความฝันของอากิโอะ โตโยดะ รถยนต์ในอาณาจักรของ
เขา จะไม่มีการใช้น�้ามันอีกต่อไป” ฝันดีของโตโยต้า แต่เป็นฝันร้ายของกลุ่มโอเปกเลยทีเดียว โตโยต้า (Toyota) ค่ายรถยนต์
ยักษ์ใหญ่ระดับโลก เปิดตัวรถยนต์ซีดานพลังงานทางเลือกที่ยังไม่มีใครริเริ่มอย่างจริงจังกับพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง โดยรถรุ่น
ดังกล่าวมีชื่อว่า “โตโยต้า มิราอิ” (Toyota Mirai) ซึ่งเป็นการเผยชื่อ รูปโฉม และสมรรถนะของรุ่นจ�าหน่ายจริงเป็นครั้งแรก

โตโยต้ายังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขด้านสมรรถนะของมันมากนัก เพียงแต่เผยว่ามันสามารถวิ่งได้เป็นระยะทางมากถึง  
483 กโิลเมตร ต่อการเติมพลังงานไฮโดรเจนครั้งหนึง่ ส่วนขัน้ตอนการเติมไฮโดรเจนนัน้กไ็มไ่ด้ยาวนานอย่างที่คดิ โดยใช้เวลา 

ไม่เกิน 5 นาทีต่อคร้ัง ซึ่งท�าให้ใช้งานได้สะดวกไม่ต่างจากการเติมน�้ามันเลย  
Toyota Mirai FCV ใช้ระบบฟิวเซลในการสร้างพลังงานขับเคลื่อน โดยการน�าเอา
ออกซเิจนไปผสมกบัไฮโดรเจนส�าหรบัสร้างกระแสไฟ เพือ่ใช้ขบัเคลือ่นมอเตอร์ไฟฟ้า
ให้รถเคลื่อนที่

แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการในขณะนี้ แต่ก็คาดว่า  
โตโยต้า มิราอิ จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 7 ล้านเยน (ประมาณ 1.9 ล้านบาท)

ที่มา : http://news.goosiam.com/html/0002698.html
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“อย่าประมาท..วิสัยทัศน์อุโมงค์”
สสส.-สคอ.และเครือข่าย ออกโรงเตือนอันตรายข้างทาง “อย่าประมาท..วิสัยทัศน์อุโมงค์” ชี้ชัดย่ิงขับเร็ว ย่ิงมองไม่เห็นด้านข้าง  

ส่งผลให้อบุติัเหตุบนถนนทางหลวงสงูถึงร้อยละ 76 เสยีชวิีตร้อยละ 34 เดนิหน้าเร่งสร้างความตระหนกัผ่านสือ่รณรงค์ แนะขบัข่ีด้วยความเรว็
ที่ปลอดภัย 50 กม./ชม. เขตเมือง และ 90 กม./ชม. นอกเมือง ช่วยลดเสี่ยงลดตายจากอุบัติเหตุทางถนนได้เกินครึ่ง 

ที่ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี - ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับส�านักงานเครือข่ายลด
อุบัติเหตุ (สคอ.) และภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าว “ ลดเร็ว ลดเสี่ยง วิสัยทัศน์อุโมงค์ ฆ่าคุณได้ง่าย” เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจทฤษฎีวิสัยทัศน์
อุโมงค์ สร้างความตระหนักถึงอันตรายจากการใช้ความเร็ว อันตรายจากสิ่งรอบข้างที่มองไม่เห็นเมื่อขับเร็วผ่านสื่อรณรงค์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 

นายแพทย์ค�านวณ อ้ึงชูศักดิ์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และประธาน 
คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. กล่าวว่า ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานในปี 2558 
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 24,237 คน เฉลี่ย 2.6 คนต่อชั่วโมง คิดเป็น 66 คนต่อวัน สาเหตุหลัก
จาก “ความเร็ว” ท�าให้ไทยมียอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สาเหตุส่วนใหญ่
มากจากการขับข่ีด้วยความเร็วท่ีไม่ปลอดภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีโอกาสเสียชีวิตสูง โดยความเร็วที่ปลอดภัย
คือเขตเมืองและชุมชน 50 กม./ชม. นอกเมือง 90 กม./ชม. จะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ความเร็วได้
มากกว่าครึ่ง ท้ังน้ีจากรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี 2558 ของมูลนิธิไทยโรดส์ 
พบว่า ร้อยละ 76 อุบัติเหตุบนทางหลวงเกิดจากการใช้ความเร็ว ส่วนใหญ่ไม่มีคู่กรณี แต่มีอัตราการเสียชีวิต

ถึงร้อยละ 34 ที่เกิดจากการใช้ความเร็วประกอบกับลักษณะทางกายภาพของถนนที่ไม่เหมาะสมกับการขับขี่ร่วมด้วย
นายแพทย์ค�านวณ กล่าวต่อว่า สสส. ท�างานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังมากว่า 10 ปี ให้ความส�าคัญกับ

พฤติกรรมการขบัข่ีปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้ความเรว็ทีเ่ป็นปัจจยัหลกัการเกิดอบุตัเิหต ุโดยการรณรงค์ในปี 2560 นี ้ได้เร่งสร้างความเข้าใจ
และตระหนักในประเด็นลดเร็ว ลดเสี่ยง ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน โดยได้ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาชุด “วิสัยทัศน์อุโมงค์...ลดเร็ว 
ลดเสี่ยง”สร้างความเข้าใจกับคนไทยเรื่องการขับขี่โดยใช้ความเร็วท�าให้เหมือนการขับรถเข้าอุโมงค์ท�าให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นไม่ดี เสี่ยง
ต่อการเกิดอบุติัเหตุได้ง่าย โดยได้เผยแพร่ผ่าน Facebook, Youtube, Clip TVC ตลอดจนชดุข้อมูล, Infographic และติดต้ัง LED Billboard 
กระจายทั่วกทม.ถึง 54 จุด ทั้งนี้ สสส. มองว่าหากคนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเรื่องดังกล่าวมากขึ้นจะช่วยลดความเสี่ยง ลดการเกิดอุบัติเหตุ
จากการใช้ความเร็วลงได้อย่างชัดเจน 

นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กล่าวว่า 
วิสยัทศัน์อโุมงค์ คอื สภาวะท่ีเกิดขึน้เมือ่ขบัรถเร็ว การมองเหน็ด้านข้างจะแคบลงและโฟกัสแค่จดุตรงกลาง ซึง่
ปกติสายตาจะมีองศาการมองเห็น 180 องศา มีมุมมองรับรู้ตื่นตัวที่ 20-30 องศาและมีเพียง 2-4 องศา ที่มอง
เห็นชัดเจน ที่เรียกว่า 

“ Focal point” เช่น ถ้าขับรถที่ความเร็ว 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง องศาการมองเห็นจะลดลงเหลือแค่  
50 องศา และหากมีวัตถุหรืออะไรมาตัดหน้า จะมีเวลาเพียง 2 วินาที ในการตัดสินใจแตะเบรก ซึ่งก็ 
ใช้ระยะทาง 25 เมตร กว่ารถจะหยุดสนิทจะต้องใช้ระยะเบรกอีก 58 เมตร รวมระยะเบรกที่ต้องใช้ท้ังหมด  
83 เมตร ดังนั้นการตอบสนองที่ช้าลงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและส่งผลให้มีความรุนแรงสูงมากขึ้น และหาก

มีสิ่งอันตรายข้าง เช่น เด็ก หรือ สุนัขว่ิงข้างทาง ข้ามถนนอย่างกะทันหันหรือรถที่ก�าลังจะออกจากซอย หรือขับรถผ่านแหล่งชุมชน  
โรงเรียน ตลาด ฯลฯ ล้วนเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงมากย่ิงข้ึน ซึ่งยังมีคนจ�านวนไม่น้อยท่ียังขาดความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีนี้ จึงต้อง 
สร้างความเข้าใจ เพราะจะส่งผลต่อการตัดสินใจหยุดรถและควบคุมรถ

พ.ต.ท.สมุโรจน์ โรจน์วงศ์สุวรรณ สารวัตรฝ่ายอ�านวยการกองบังคับการต�ารวจทางหลวง  
(งานยุทธศาสตร์) กล่าวว่า มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จะมีท้ังประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้
ทางกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายและร่วมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ก็เพ่ือท�าให้สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง 
มากทีส่ดุ หรอื หากเพ่ิมขึน้ก็อยูใ่นอตัราไม่จะสงูเกินไปจนน่าเป็นห่วง ทัง้ในและนอกเทศกาล ซึง่กองบงัคบัการ
ต�ารวจทางหลวงได้สัง่การและก�าขบัให้ทกุหน่วยในสงักัดด�าเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเน่ือง แต่ก็ยังขาดความ
ร่วมมอืในการปฏิบตัติามกฎหมายจากประชาชนผูใ้ช้รถใช้ถนนอย่างเตม็ท่ี ยังคงมองว่าต�ารวจบงัคบัใช้กฎหมาย
เพื่อผลประโยชน์ อีกทั้งกฎหมายยังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะผู้ที่ถูกออกใบสั่งแล้วไม่
ช�าระยังไม่มบีทลงโทษทีร่นุแรงทีส่ามารถท�าให้ผูก้ระท�าย�าเกรงได้จงึส่งผลให้สถติกิารเกิดอบุติัเหตทุางถนนไม่

ลดลงเท่าที่ควร ท้ังน้ีที่ผ่านมาได้มีการตรวจจับและตั้ง
ด่านกวดขันวินัยท้ังด้านความเร็วและความผิดจราจร
อืน่ๆใน 10 ข้อหาหลกั ปี 2560 จบักุมรวม 458,907 ราย 
(ต.ค.59-ก.พ.60) แยกเฉพาะจับกุมขับรถเร็วเกินกว่าที่
กฎหมายก�าหนด ปี 2559 จบักุมรวม 872,367 ราย และ
ในปี 2560 จบักุมรวม 379,215 ราย (ต.ค.59 - ก.พ.60) 
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เชลล์ร่วมรณรงค์สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย
ช่วงวันหยุดยาวอย่างสงกรานต์ คือช่วงเวลาที่ทุกคนล้วนออกเดินทางเพื่อพบเจอกับความสุข....แต่ระหว่างทางนั้น กลับ

ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดไม่ถึงมากมาย
จากสถิติในปีที่ผ่านมา พบว่า ในช่วง 7 วันอันตรายนั้น มีจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีก่อน รวมถึงมีจ�านวน 

ผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นด้วย โดยสาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุคือ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และตัดหน้ากระชั้นชิด 

และทิปการขับขี่ปลอดภัยทางไลน์ 

และในระหว่างเดนิทาง เปลีย่นสถานนี�ามนัเชลล์ เป็นสถานลีดอบุติัเหต,ุ เตอืนสตขิบัขีป่ลอดภยัจากบรกิารภายในสถานี, 
สถานีเพลงชิลล์ระหว่างทาง, เกมขับขี่ปลอดภัย ลุ้นรับรางวัลเม่ือปฏิบัติตามกฎ และโปรโมชั่นกาแฟ ในร้านเดลี่คาเฟ่ และ 
โปรโมชั่นน�้าดื่มในร้านสะดวกซื้อซีเลค และหลังการเดินทาง มีบริการตรวจเช็คฟรี 10 จุด และแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ  
จากตัวผู้ขับขี่จริง ซึ่งทั้งหมดนี้จะเริ่มในระหว่างในวันที่ 22 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2560 

ทัง้นีบ้รษิทัเชลล์มคีวามคาดหวงัว่า จะช่วยปลกุจติสำานกึเรือ่งการ
ขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อเพื่อนร่วมทาง สำาหรับผู้ขับขี่กว่า 10 ล้านคน 
โดยเฉพาะเรื่องการใช้ความเร็วบนท้องถนน และช่วยให้ทุกชีวิตถึงที่
หมายอย่างปลอดภัย

แต่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนั้น ส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ทั้งนี้บริษัทเชลล์ จ�ากัด ได้มีจุดมุ่งหมาย ที่จะต้องการปลูกจิตส�านึกด้านบวนในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อตัวผู้ขับขี่เอง 

และที่ส�าคัญ คือ เพื่อเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆ บนท้องถนน โดยเฉพาะเรื่องการใช้ความเร็วเกินกฎหมายก�าหนด
จุดประสงค์ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของโครงการ เชลล์เติมความปลอดภัยให้กัน (You’re safe, all is safe) โดยมีความ

คาดหวังให้เกิดขึ้นในตัวผู้ขับขี่ ได้แก่ ในเรื่องของ ความคิด : บนถนน ทุกคนคือเพื่อนร่วมทาง และภายในรถทุกคัน คือชีวิต
ที่อยู่ข้างในนั้น ซึ่งทุกชีวิตมีความส�าคัญ 

ความรู้สึก: เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ท�าให้ทุกคนไปได้ถึงจุดหมายได้อย่างมีความสุข
สิ่งที่ทำา : ขับขี่อย่างปลอดภัย เพราะความปลอดภัยเริ่มที่ตัวเอง และจะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อยู่รอบข้างบนถนน ร่วมกัน

ท�าให้ทุกถนนปลอดภัยกันมากขึ้น และบอกต่อให้คนอื่นๆท�าเช่นกัน
การด�าเนนิงานของโครงการดงักล่าวคอื บรษิทัเชลล์ จะมหีนังโฆษณาทวี ีกระตุน้จติส�านึกในการขบัขีป่ลอดภยั และก่อน

เดินทางจะมีให้บริการ ตรวจเช็ครถฟรี 10 จุด, ฟรีประกันอุบัติเหตุ เมื่อซื้อ/เปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่องเชลล์ 
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เว็บไซต์เดอะมิร์เรอร์รายงานว่า ภาพวิดีโอเหตุการณ์ที่คนขับรถบรรทุกมัวจ้องมือถือ 7 วินาที ท�าให้รถพุ่งชนคันหน้า 8 
คัน เป็นเหตุให้เด็ก 3 คนพร้อมแม่เด็กเสียชีวิตนั้น จะเข้าฉายตามโรงภาพยนตร์ทั่วเกาะอังกฤษ เพื่อเตือนสติบรรดาผู้ขับ 
ที่ชอบเล่นมือถือระหว่างขับรถ

เหตุดังกล่าวเกิดข้ึนบนถนนหมายเลข เอ34 ในเมืองเบิร์กเชียร์ ประเทศอังกฤษ วันที่ 10 ส.ค.2559 นายโทมัสซ์  
โครเกอร์ คนขับรถบรรทุกหันไปหยิบโทรศัพท์มือถือและชนรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านหน้าถึง 8 คัน ส่งผลให้นางเทรซีย์ ฮัฟตัน  
วัย 45 ปี และลูกชายสองคนคือด.ช. อีธาน วัย 13 ปี ด.ช.จอช วัย 11 ขวบ และ ด.ญ. อิมมี โกลด์สมิธ วัย 11 ขวบ ลูกติด
ของสามี เสียชีวิตคาที่

ต่อมาในเดือนต.ค.2559 นายโครเกอร์ถูกศาลเมืองเรดดิ้งจ�าคุก 10 ปี ฐานขับรถโดยประมาทจนท�าให้ผู้อื่นถึงแก่ความ
ตายและบาดเจ็บ

ส�าหรับอังกฤษ มีกฎหมายห้ามใช้มือถือระหว่างขับรถ ต้ังแต่ปี 2547 แต่ก็ยังไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังเท่ากับ 
เรื่องเมาแล้วขับ จึงมีการรณรงค์ด้วยเหตุการณ์จริงครั้งน้ี โดยในคลิปสัมภาษณ์บุคคลที่ต้องสูญเสียคนอันเป็นท่ีรัก ภาพของ
เด็กๆ ที่มีอนาคตไกลแต่ต้องมาจบชีวิตอย่างน่าสะเทือนใจ และภาพเหตุการณ์สะเทือนขวัญ

ที่มา : www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_237747 

ข้อคิด : การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้

เอเจนซีส์ - เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เปิดเผยว่า เกิดเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถบัส
ที่จุดข้ามทางรถไฟแห่งหนึ่งในวันอังคาร (7 มี.ค.) ที่เมืองบิลอกซี รัฐมิสซิสซิปปี้ ทำาให้
คนบนรถบัสเสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บอีกหลายสิบคน เจ้าหน้าที่ระบุว่า รถบัสท่องเที่ยว
คนัทีถ่กูชน ได้ออกเดนิทางมาจากเมอืงออสตนิ รฐัเทกซสั โดยมุง่หน้าไปยงักาสโินแห่งหนึง่ 
แต่แล้วกลับหยุดรถตรงจุดข้ามทางรถไฟแบบไม่ทราบสาเหตุ ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์บอก
กบัสถานโีทรทศัน์ท้องถ่ินWLOXว่ารถบัสคนัน้ันตดิอะไรบางอย่าง วนิเซนต์ ครีล โฆษกเมอืง
บลิอกซ ีได้ยนืยนัว่าจุดข้ามทางรถไฟทีเ่กิดเหตุน้ันมป้ีายเตือนระวังพ้ืนทีร่ะดบัต�า่ของสองฝ่ัง
ทางรถไฟ ซ่ึงหมายความว่า ช่วงกลางของรถขนาดใหญ่มโีอกาสตดิอยูต่รงทางรถไฟ อย่างไร

ก็ตาม เขายังไม่อาจบอกได้ว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง บอกเพียงแค่ว่าเจ้าหน้าที่จะท�าการสืบสวนหาสาเหตุ จอห์น มิลเลอร์  
ผูบ้งัคบัการต�ารวจบลิอกซ ีระบใุนการแถลงข่าวว่า มคีนบนรถบสัเสยีชวีติ 3 ราย ตอนทีถ่กูรถไฟชนส่วนผูเ้สยีชวีติรายที ่4 นัน้
ตายหลังถูกน�าตัวออกจากที่เกิดเหตุ จากค�าแถลงบนเว็บไซต์ของเมือง มีการระบุว่า ผู้โดยสารมากกว่า 40 รายบนรถบัสท่อง
เทีย่วคนันี ้ได้ถกูน�าตัวส่งโรงพยาบาลหลายแห่งในละแวกใกล้เคียง ในจ�านวนดงักล่าวมอียู ่9 รายทีอ่าการสาหสั กบัอกี 4 ราย
ทีป่ฏเิสธเข้ารบัการรกัษาตวัก่อนหน้านี ้แอนดรว์ู กลิชิ นายกเทศมนตรบีลิอกซ ีพยายามทีจ่ะปิดจดุข้ามทางรถไฟบางแห่ง โดย
มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งนี้ ที่อยู่แถวอ่าวเม็กซิโก และมีประชากรแค่ประมาณ 
45,000คน แต่จุดท่ีเกิดเหตุร้ายครั้งล่าสุดนี้ ซึ่งเคยมีรถไฟชนรถบรรทุกมาแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคมแต่ไม่มีใครบาดเจ็บ 
ในครั้งนั้นไม่ใช่จุดที่ถูกเลือกว่าจะท�าการปิด หญิงรายหนึ่งผู้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ได้บอก WLOX ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน ์
ท้องถิ่นว่า รถบัสท่องเที่ยวดูเหมือนจะติดอยู่ตรงนั้น ขยับไปไหนไม่ได้ เพราะว่าตัวรถบัสยาวมาก ท�าให้ส่วนท้องรถตรงกลาง
ติดถนนตรงทางรถไฟซึ่งเป็นเนินสูงแต่พื้นถนนสองฝั่งข้างทางรถไฟนั้นมีระดับต�่า เธอบอกอีกว่า สัญญาณไฟสีแดงสว่างขึ้นมา 
แล้วราวกั้นก็เลื่อนลงมาโดยท่ีรถบัสยังติดอยู่ตรงจุดข้ามทางรถไฟ ส่วนขบวนรถไฟที่มองเห็นอยู่ไกลๆ ก็เริ่มส่งเสียงหวูด  
แต่ไม่อาจหยุดขบวนรถไฟได้ทันเวลา “ตอนชนกัน กระจกรถบัสแตกกระจายออกมาเหมือนน�้าตกเลย” เธอกล่าว

ที่มา http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9600000023919 

ข้อคิด : ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ควรจอดรถคร่อมทางรถไฟ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม เพราะเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ตลอดเวลา

ฉายตามโรงหนังทั่วอังกฤษ คลิป
โชเฟอร์จ้องมือถือ 7 วินาท ี 
ชนดับแม่ลูก 4 ชีวิต

รถบัสท่องเที่ยวติดแหง็กที่จุดข้ามทางรถไฟในมิสซิสซิปปี  
โดนม้าเหล็กชนกระจุย บาดเจ็บล้มตายเพียบ
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เมอร์ซิเดส กว่า 75,000 คันในอังกฤษอาจถูกเรียกคืนเร็วๆ นี้ 

หลังพบมีปัญหาระบบสตาร์ท
ส�านักข่าวต่างประเทศรายงาน เจ้าของเมอร์ซิเดส ที่มี

การครอบครองในอังกฤษ มากถึง 75,000 คัน อาจได้รับผล 
กระทบจากการเรยีกคนืรถยีห้่อดงักล่าวจากทัว่โลก หลงัมรีายงาน
เรือ่งการเผาไหม้ ปัญหากบัอปุกรณ์สตาร์ทในรถ เกดิขึน้ระหว่าง
ปี 2015 และ 2017 เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดไฟลุกไหม้ กระตุ้น
ให้ เดียมเลอร์ บริษัทเจ้าของรถ เรียกคืนรถยนต์ รุ่นที่มีปัญหา
ทั่วโลกกว่า 1 ล้านคัน รวม รุ่น คลาส A, B, C, E และ CLA 
GLA และ GLC

มรีายงานว่าเกดิไฟไหม้ 51 คร้ัง โดยรวม 30 ครัง้ ทีเ่กดิ
ขึ้นในสหรัฐฯ แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และอีกหลายครั้ง
ที่เกิดขึ้นในอังกฤษ

เดมเลอร์ กล่าวว่า จะเริ่มก�าหนดการจัดการ แต่อาจจะ
ต้องอยูภ่ายใต้เงือ่นไขพเิศษ ภาวะที ่คนขบั พยายามเริม่สตาร์ทรถ 
เมื่อเครื่องยนต์ก�าลังเซตตัว 

อย่างไรกต็าม ยงัไม่มีการด�าเนนิการในองักฤษ แต่โฆษก
เมอร์ซิเดส กล่าวว่า นิตยสารตัวแทนจ�าหน่ายรถ ระบุว่า อาจมีรถกว่า 75,000 คัน ในอังกฤกษที่ถูกเรียกคืน

ที่มา: http://news.sanook.com/2178418/ 
ข้อคิด : ผู้ประกอบการที่ดีต้องมีความรับผิดชอบต่อสินค้าที่จ�าหน่ายออกไป

11

คลิปเผยนาที ตร.เยอรมันยิงสกัดหนุ่มตีนผี  
ซิ่งชนลุงวัย 73 ดับ

บีบีซีรายงานว่า เกิดเหตุชายชาวเยอรมันวัย 35 ปี 
ขับรถพุ่งชนผู้คนท่ีสัญจรบนทางเท้าในเมืองไฮเดลแบร์ก  
ทางตะวันตกของประเทศ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย  
เป็นชายเยอรมันวัย 73 ปี และอีก 2 คนบาดเจ็บเป็นหนุ่ม
ชาวออสเตรีย อายุ 32 ปี และสาวชาวบอสเนีย อายุ 29 ปี

ขณะท่ีต�ารวจเปิดเผยว่า ชายคนร้ายซึ่งพกอาวุธมีด 
ก่อเหตุขับรถชนฝูงชน ก่อนพยายามหลบหนี เจ้าหน้าท่ี 
จึงจ�าเป็นต้องยิงสกัดและท�าให้คนร้ายบาดเจ็บ อีกทั้งสร้าง
ความต่ืนตระหนกไปทัว่ เนือ่งจากชาวเยอรมนัเพิง่เผชิญเหตุ
ก่อการร้ายในลักษณะขับรถไล่ชนฝูงชนมาแล้วเมื่อช่วงก่อน
คริสต์มาสปีก่อน มีผู้เสียชีวิต 12 ราย

จากการสอบสวนพบว่าร้ายไม่มีประวัติการลี้ภัยมาจากประเทศอ่ืน จึงสันนิษฐานในเบ้ืองต้นว่าไม่ใช่คดีก่อการร้าย 
ส่วนที่มีรายงานว่า คนร้ายมีอาการทางจิตนั้น ต�ารวจยังไม่ปฏิเสธหรือยืนยัน เนื่องจากคนร้ายเจ็บหนัก ยังสอบสวนไม่ได้

ที่มา : www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_233947 

ข้อคิด :อุบัติเหตุทางถนนบางครั้งอาจเกิดขึ้นได้จากภัยก่อการร้าย ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องพึงมีสติอยู่ตลอดเวลา
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ร่วมตอบค�าถามโดยตัดหรือถ่ายเอกสารชิ้นส่วนนี้ เขียนค�าตอบ พร้อมชื่อ-นามสกุล 
หน่วยงาน ที่อยู่ส�าหรับจัดส่งของรางวัล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก แล้วแฟกซ์มาที่ 0-2580-0518

(10 ท่านแรกที่ตอบถูก จะได้รับชุดของขวัญจากส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ จัดส่งให้ถึงบ้าน...ฟรี) 

จากวิสัยทัศน์อุโมงค์ ถ้าขับรถด้วยความเร็ว  
90 กม./ชม. การมองเห็นจะลดลงเหลือกี่องศา ?

ส�านกังานเครอืข่ายลดอบัุตเิหต ุ(สคอ.) ร่วม กจิกรรม
วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน RVP Road 
Safety Day “ท�าดเีพือ่พ่อ สานต่อปณธิาน” จดัโดยบรษิทักลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด ร่วมกับภาคีเครือข่าย  
เพือ่เสรมิสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัทางถนน ในทกุสาขา
ของบริษัททั่วประเทศ

ทั้งนี้ ในส่วน กรุงเทพมหานคร ได้จัดขึ้น ณ สี่แยก
พระราม 9 บริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน พระราม 9 มี
ขบวนรณรงค์เดนิเท้ารณรงค์สร้างความตระหนกัความปลอดภยั
ทางถนนแก่ประชาชนตามเส้นทาง น�าโดย นายนพดล สนัตภิากรณ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จ�ากัด พร้อมภาคีเครือข่าย มี พ.ต.อ.ธนธัช น้อยนาค รองผู้บังคับการรอารักขาและควบคุมฝูงชน กองก�ากับการอารักขา 2 
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมอบหมวกนิรภัยเด็ก การจ�าหน่ายหมวกนิรภัยรูปแบบพิเศษ โครงการ 
“ประกนัภยัห่วงใย รกัความปลอดภัย ถวายในหลวง” ในราคาพเิศษ 89 บาท ซึง่รายได้ทัง้หมดโดยไม่หกัค่าใช้จ่ายน�าขึน้ทลูเกล้าฯ 
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อไป

“ประกันภัยห่วงใย  
รักความปลอดภัย  
ถวายในหลวง”
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บทบรรณาธิการ

ประเด็นขาว

เรื่องจากปก

นวัตกรรมใหม

เพื่อนภาคี

รอบรู-รอบโลก

รอบรั้ว สคอ.

รายงาน

ขาวประชาสัมพันธ

ตั้งสติ กอนสตารท

วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มผู้ใช้รถยนต์กระบะ Toyota 
Hilux Vigo จดักจิกรรมแรลลี ่Vigothailand ครอบครวัสขุสนัต์ ร่วมกนัลดอบัุตเิหตุ 
ในเส้นทาง กรุงเทพฯ - อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เน้นสร้างจิตส�านึก 
ความปลอดภัย เริ่มได้ที่ตัวเรา ท�าความดี บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม 
โดยมี นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อ�านวยการส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
(สคอ.) ได้บรรยายกระตุ้นสร้างจิตส�านึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  
เพือ่ลดค่าใช้จ่ายลดการสญูเสยีในชีวติและทรพัย์สนิ ร่วมด้วยผูบ้รหิารจาก บริษัท 
เชลล์ แห่งประเทศไทย จ�ากดั พร้อมมอบบตัรเตมิน�า้มันให้แก่รถทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
ทกุคนั และบรษิทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ�ากดั ได้มอบสือ่ประชาสมัพนัธ์
และของรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ร่วมแถลงข่าว “กลับบ้านปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง” ปีใหม่ 2560 โดยมี นพ.ธวัช สุนทราจารย์  
ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงสาธารณสขุ พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลดักระทรวงสาธารณสขุ นพ.เจษฎา โชคดำารงสขุ อธิบดกีรมควบคมุ
โรค นพ.สเุทพ วชัรปิยานนัทน์ อธบิดกีรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก ดร.สปุรดีา อดุลยานนท์ ผูจ้ดัการกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นพ.ชูชัย ศรชำานิ รองเลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการ 
ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อ�านวยการส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ นพ.ธนะพงศ์  
จนิวงษ์ ผูจ้ดัการศนูย์วชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนน ร่วมกันแถลงข่าว “กลบับ้านปลอดภยั ใส่ใจเพือ่นร่วมทาง ปีใหม่ 2560” และทาง สสส. 
จัดแคมเปญรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ขึ้น ภายใต้ชื่อ “กลับบ้านปลอดภัย” พร้อมผลิตสื่อรณรงค์ผ่านคลิปออนไลน์ 
ภายใต้แนวคิด “Dead Feed…ข้อความถึงคนที่ยังอยู่” น�าเสนอเรื่องราวชีวิตจริงของผู้สูญเสียคนที่รักจากไปจากเหตุการณ์อุบัติเหตุ เปลี่ยนความ
โศกเศร้าเป็น “พลัง” ส่งต่อความห่วงใยไปยังคนรอบข้าง ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อ�านวยการส�านักงาน 
เครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) น�าทีมเยาวชนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ชวนสื่อมวลชน  
ส่งต่อความห่วงใยขับข่ีปลอดภัยช่วงเทศกาล รณรงค์ “กลับบ้านปลอดภัย” เน้น  
ดื่มไม่ขับ-ง่วงไม่ขับ -ขับไม่เร็ว โดยเข้าพบบรรณาธิการข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 ณ สถานีวิทยุ

โทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์,  
พันต�ารวจเอกอังกูร คล้ายคลึง รักษาการแทน  
ผู ้บังคับการกองสารนิเทศ ส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาติ ณ กองสารนิเทศ ส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาติ และนายวิริยา ธรรมเรืองทอง นายก
สมาคมเคเบลิทวีแีห่งประเทศไทย ณ สมาคมเคเบลิ
ทวีแีห่งประเทศไทย เพือ่ร่วมสนบัสนนุความร่วมมือ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งต่อความห่วงใยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่อไป

Vigothailand ครอบครัวสุขสันต์ ร่วมกันลดอุบัติเหตุ

ชวนสื่อร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ “กลับบ้านปลอดภัย”

สื่อร่วมรณรงค์ผ่านคลิปออนไลน์ ภายใต้แนวคิด  
“Dead Feed…ข้อความถึงคนที่ยังอยู่” กลับบ้านปลอดภัย
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วันที่ 28 ธันวาคม 2559 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อ�านวยการส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
(สคอ.) น�าทีมเยาวชนเดินสายพบสื่อส่งต่อความห่วงใยขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล เน้น ดื่มไม่ขับ-ง่วงไม่ขับ 
–ขับไม่เร็ว- เปิดไฟหน้ารถ ลดอุบัติเหตุ เข้าพบผู้สื่อข่าว สายสังคม สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7,  
คุณอรวรรณ ทรัพย์ศิริ บรรณาธิการสายสังคม สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5, คุณอารยา สุวิเศษศักดิ์ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT), บรรณาธิการสายสังคม –สาธารณสุข สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24, คุณอนัญญา ตั้งใจตรง บรรณาธิการข่าว
สังคม สถานีโทรทัศน์ MCOT, คุณ ดาริน คล่องอักขระ บรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส และสมาคมสื่อช่อสะอาด (วิทยุกระจายเสียง) 
พร้อมมอบชุดข้อมูลข่าวสารการแนวทางป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแก่สื่อมวลชนร่วมเผยแพร่ต่อไป

วนัที ่27 ธนัวาคม 2559 นายพรหมมนิทร์ กณัธิยะ ผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ชวนสื่อส่งต่อความห่วงใยขับขี่
ปลอดภัยช่วงเทศกาล รณรงค์ “กลับบ้านปลอดภัย” มอบความห่วงใย  
ส่งก�าลังใจให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัย เข้าพบบรรณาธิการข่าว  
คุณฐิติวรรณ ไสวแสนยากร และผู้ส่ือข่าว คุณจันทนา เชียงทอง  
ณ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อ�านวย
การส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมประชุมและให้ข้อมูล
ด้านการป้องกันและผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  
แก่คณะอนกุรรมการประสานงานเครือข่ายสือ่มวลชน สภาปฏริปูประเทศ 
ณ อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วนัที ่27 ธนัวาคม 2559 นายพรหมมนิทร์ กณัธยิะ 
ผูอ้�านวยการส�านกังานเครอืข่ายลดอบุตัเิหต ุ(สคอ.) น�าทมี
เยาวชนรณรงค์ เข้าพบ ผูช่้วยหวัหน้าข่าว หนงัสอืพมิพ์มตชิน 
คณุชตุมิา นุน่มนั และคุณวฒุณิ ีทบัทอง ผูส้ือ่ข่าว หนงัสอืพมิพ์
ประชาชาติธุรกิจ, คุณอนุวัฒน์ ศรีขจรรัตน์กุล ผู้สื่อข่าว 
นสพ.ฐานเศรษฐกิจ, คุณเมธาวี มัชฌันติกะ ผู้ส่ือข่าว 
หนังสือพิมพ์ข่าวส, คุณอภิชัย รุ่งเรืองกุล บรรณาธิการ  
ผู ้พิมพ์ ผู ้โฆษณา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พร้อมด้วย  
คุณพรชัย ปุณณวัฒนาพร ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร และ
บรรณาธกิารข่าวประจ�าวนั พร้อมมอบชดุข้อมลู สือ่รณรงค์ 
“กลับบ้านปลอดภัย” เพื่อร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
ผ่านสื่อต่อไป

ชวนสื่อรณรงค ์“กลับบ้านปลอดภัย” ปีใหม่ 2560” 

สื่อร่วมหนุน “กลับบ้านปลอดภัย” ปีใหม่ 2560” 

สื่อร่วมเผยแพร่ “กลับบ้านปลอดภัย” ปีใหม่ 2560” 

ให้ข้อมูลอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสื่อมวลชน
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วันที่ 18 มีนาคม 2560 สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาค
แห่งประเทศไทย (สนพท.) ร่วมกับส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
(สคอ.) และภาคีเครอืข่าย จดัการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2560 
และรณรงค์เผยแพร่ข่าวสารป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่าน
สื่อมวลชนภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักในการใช้รถ 
ใช้ถนนแก่ประชาชนผ่านสื่อ โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์  
ผูว่้าราชการจงัหวดัอตุรดติถ์ เป็นประธานเปิดการประชมุ ร่วมด้วย 

นายโปรย สมบัติ นายกสมาคม สนพท. นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อ�านวยการส�านักงาน 
เครือข่ายลดอุบัตเิหต ุ(สคอ.) นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพนัธ์นกัหนงัสอืพิมพ์แห่งประเทศไทย 
มีสมาชิกสื่อมวลชน บรรณาธิการ-เจ้าของ นสพ.ภูมิภาค ทั่วประเทศร่วมงาน 100 กว่าคน ทั้งนี้ 
ในการประชมุฯ โดย นายพรหมมนิทร์ กณัธยิะ ได้ร่วมเชญิชวนสือ่มวลชนเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
ลดเร็ว ลดเสี่ยง ลดเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนนด้วย ณ โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์

วันที่ 25 มกราคม 2560 ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาด 
จดัประชมุแนวทางความร่วมมอืในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างความปลอดภยัทางถนน 
พร้อมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 ร่วมป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเผยแพร่สู่สาธารณะ  
สร้างความปลอดภัยทางถนน ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านการสื่อสารสาธารณะ  
ซึ่งมีผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียง และสื่อมวลชนกว่า 150 คน จาก 421 สถานีทั่วประเทศ 
ร่วมประชุม ณ ส�านักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในการน้ี  
นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อ�านวยการส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)ได้ร่วมแลกเปล่ียน 
และเสนอข้อมูลการด�าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่สื่อมวลชน ในเวที “คลื่นชุมชน ถนน
ปลอดภัย ทางรอดของสื่อวิทยุในยุค 4.0” ซ่ึงมี ส�านักงาน กสทช. โดย นายทนงศักดิ์ สุขะมินทร์  
ร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีการประชุมด้วย

วนัที ่29 ธนัวาคม 2559 ส�านกังานเครอืข่ายลดอบุตัเิหต ุ(สคอ.) น�าทีมเยาวชนร่วมกจิกรรม
ท�าความดี ขับขี่ปลอดภัย ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
จัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับบริษัทขนส่ง จ�ากัด สสส. และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอบัุติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายพชิติ อคัราทติย์ รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
เปิดงานฯ นายพรหมมนิทร์ กณัธิยะ ผู้อ�านวยการส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ได้น�าทีม
เยาวชน และประสานความร่วมมือกับทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 น�าผู้ประกาศข่าวร่วม
มอบกระเช้าสือ่รณรงค์แก่นายพชิติ อัคราทิตย์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคม และเดนิรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ “กลับบ้านปลอดภัย” ไม่ดื่ม ไม่เร็ว ง่วงไม่ขับ แก่ผู้เดินทางที่รอการกลับบ้าน 
ช่วงเทศกาล ณ สถานีขนส่งหมอชิต จตุจักร กรุงเทพฯ

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมเปิดศูนย์อ�านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2560 
โดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและหน่วยงานภาคี โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจนิดา รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ และมอบนโยบายเน้นการท�างานแบบบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ “ขับรถดีมีน�้าใจ รักษาวินัย
จราจร” บังคับกฎหมายเข้ม เน้นตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงผู้ใช้รถใช้ถนน ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 2560 ทั้งนี้ 
ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ น�าโดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อ�านวยการส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ได้เข้าร่วมประชุมและ 
น�าทีมเยาวชนมอบชุดสื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ประธานเปิดศูนย์ ฯ ด้วย ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ชวนสื่อภูมิภาค ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2560 

หนุนวิทยุ ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน

สคอ. ช่อง 7 ร่วมท�ความดี ขับขี่ปลอดภัย ปี 2560

เปิดศูนย์อ�นวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2560



ส�านักงานเครอืข่ายลดอุบตัเิหต ุ(สคอ.) ชัน้ 1 อาคารราชประชาสมาสยั กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ถนนตวิานนท์ อ�าเภอเมือง จงัหวดันนทบุร ี11000 
โทรศัพท์: 0 – 2588 – 3769 โทรสาร: 0 – 2580 – 0518  ส�านกังานเครือข่ายลดอุบตัเิหต ุwww.accident.or.th

กระทรวงสาธารณสขุ แนะผูที้ขั่บรถพกัผ่อนให้เพยีงพอ พร้อมแนะน�า
ระวัง 8 สัญญาณง่วงของคนขับรถ อย่าฝืนขับเพราะเสี่ยงอันตราย 
เกิดอุบัติเหตุ หรือเปลี่ยนให้ผู้อื่นขับรถแทน

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนะน�าว่า  
ในระหว่างเดินทาง ขอให้ผู้ขับขี่ หรือผู้ที่นั่งมาด้วย ช่วยกันสังเกตสัญญาณ
ของอาการง่วง หลับในของผู้ขับ ซึ่งมี 8 ประการ ได้แก่ 
1. หาวบ่อยและต่อเนื่อง 2. ใจลอยไม่มีสมาธิ 3. รู้สึกเหนื่อยล้า หงุดหงิด กระวนกระวาย  
4. จ�าไม่ได้ว่าขับรถผ่านอะไรมาในช่วง 2- 3 กิโลเมตรที่ผ่านมา  
5. รู้สึกหนักหนังตา ลืมตาไม่ขึ้น ตาปรือ มองเห็นภาพไม่ชัด 6. รู้สึกมึนหนักศีรษะ  
7. ขับรถส่ายไปมาหรือออกนอกเส้นทาง และ  8. มองข้ามสัญญาณไฟ และป้ายจราจร หากมีอาการ 
ดังกล่าวเพียงข้อใดข้อหนึ่ง ขอให้หยุดขับรถ อย่าฝืนขับเด็ดขาด และจอดรถในที่ปลอดภัยเพื่องีบหลับประมาณ 15 นาที 
ก่อนขับต่อ หรือเปลี่ยนให้ผู้อื่นขับรถแทน

การง่วงนอน มีผลต่อการขับขี่รถ จะท�าให้ประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลง สมองตื้อ การตัดสินใจผิดพลาด ใจลอย สมอง
สั่งการกล้ามเนื้อช้าลง เมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน จึงแตะเบรกได้ช้ากว่าปกติ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แม้ว่าระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดจะต�า่กว่าทีก่ฎหมายก�าหนดคอื 50 มิลลกิรมัเปอร์เซน็ต์กต็าม จะมผีลต่อการตดัสนิ
ใจช้ากว่าปกติถึง 2 เท่าตัว

ส�าหรบัวธิกีารแก้อาการง่วงนอนขณะขบัรถ มหีลายวธิ ีเช่น รบัประทานของขบเค้ียว
ที่มีรสเปรี้ยวหรือดื่มเครื่องดื่มแช่เย็น จะช่วยให้สดชื่นกระปร้ีกระเปร่า หรือใช้วิธีเปิด
หน้าต่างรถ เพ่ือให้อากาศถ่ายเทและให้ลมปะทะหน้า ลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์
ในรถ เปิดเพลงฟังดงัๆจงัหวะเรว็ และร้องตามไปด้วยกจ็ะช่วยให้ไม่เกดิอาการง่วงนอนได้ 
หรือจอดนอนพักในทีป่ลอดภยัและเมือ่ขบัรถทางไกล 4 ชัว่โมงต้องหยดุพกั

ที่มา: ประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข

8 สัญญาณง่วงของคนขับรถ 
อย่าฝืนขับ


