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สงกรานตก์ลับบ้านปลอดภัย
เล่นน�้าปลอดเหล้า



(นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์)
ประธานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

(พรหมมินทร์ กัณธิยะ) 
ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
คณะกรรมการศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน

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�นุม�ศ ชูดอก ณพกฤษ ยืนย่ัง อ�ภ�พร ส�วะโห

บทบรรณาธิการ

ประเด็นขาว

เรื่องจากปก

นวัตกรรมใหม

เพื่อนภาคี

รอบรู-รอบโลก

รอบรั้ว สคอ.

รายงาน

ขาวประชาสัมพันธ

ตั้งสติ กอนสตารท

ลดเร็วลดเสี่ยง 
กลับบ้านปลอดภัย

ดื่มไม่ขับ 
กลับบ้านปลอดภัย

อาจจะดูเป็นเรื่องที่ซ�้าซาก ที่พอมีวันหยุดยาวอย่าง
เช่นเทศกาลสงกรานต์ที่หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายต่างๆ
จะร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน จากศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน 
ช่วงสงกรานต์ ปี 2560 พบว่า มีอุบัติเหตุทางถนน 3,690 ครั้ง 
มีผู้เสียชีวิต 390 ราย มีผู้บาดเจ็บ 3,808 คน สาเหตุการเกิด
อบุติัเหตสุงูสุดคอื การเมาสรุา 43.06% รองลงมาคือ ขบัรถเร็ว 
เกินที่กฎหมายก�าหนด 27.86% รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด 84.91% 

ในเทศกาลสงกรานต์ 2561 นี้ ทาง สสส. มุ่งเน้น 
การด�าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
ได้จัดท�าคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์นี้ ขับขี่
ปลอดภัย ไม่มีใครเป็นหนึ่งในสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน” 
ชวนทุกคนร่วมสร้างสถิติใหม่ เป็นสงกรานต์ที่ทุกคนได้กลับ
บ้านปลอดภัย ด้วยการขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร ท่ีส�าคัญ
คือ “ดื่มไม่ขับ” ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลให้ตัดสินใจเหยียบ
เบรกช้าลง ท�าให้พฤติกรรมป้องกันตัวเองลดลง เช่น ไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย รวมถึงไม่ขับรถเร็วเกิน
กฎหมายก�าหนด น�าไปสู่การลดสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิต
ในช่วง 7 วันอันตราย และลดสถิติการเสียชีวิตโดยรวมตลอด
ทั้งปี 

ลองเข ้าไปดูกันนะครับ แล ้วตัดสินใจกันเองว ่า  
คุณอยากจะเป็นหนึ่งในสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในวัน
สงกรานต์ปีนี้หรือไม่??
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ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธาน 
ในพิธีแถลงข่าว “สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย พ้ืนที่เล่นน�้า 
ปลอดเหล้า” จัดโดย ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) 
ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับ สสส. เพื่อกระตุ้น
เตือนเรื่องความปลอดภัยทางถนน และรณรงค์ให้ประชาชนเห็น
ประโยชน์ของการมพีืน้ทีป่ลอดภยัปลอดเหล้าในการเล่นน�า้สงกรานต์  
รักษาค่านิยมประเพณีการเล่นน�้าที่ดีงามของไทย ณ พิพิธ 
บางล�าพู ถ.พระอาทิตย์ กทม

ศ.นพ.อดุมศลิป์ กล่าวว่า สสส. และภาคีเครือข่าย สนบัสนนุ 
การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนมาตั้งแต่ปี 2546 มุ่งสร้าง
กลไกการท�างานในเชงิระบบเพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหาอบุตัเิหต ุ
ทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ เน้นการรณรงค์และป้องกัน
ตลอดทั้งปี ไม่ใช่เพียงเฉพาะช่วงเทศกาล แต่สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลจะสูงกว่าช่วงเวลาปกติ สสส. จึงใช้เป็นวาระ
รณรงค์กระตุ้นเตือนสังคมเป็นพิเศษ จึงจัดท�าคลิปวิดีโอรณรงค์ 
ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์นี้ ขับขี่ปลอดภัย ไม่มีใครเป็นหนึ่งใน
สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน” ชวนทุกคนร่วมสร้างสถิติใหม่  
เป็นสงกรานต์ทีท่กุคนได้กลบับ้านปลอดภยั ด้วยการขบัขีป่ลอดภยั  
มีวินัยจราจร ที่ส�าคัญคือ “ดื่มไม่ขับ” ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งผล
ให้ตัดสินใจเหยียบเบรกช้าลง ท�าให้พฤติกรรมป้องกันตัวเอง 

ลดลง เช่น ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย รวมถึง 
ไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายก�าหนด น�าไปสู่การลดสถิติการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต

นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนงานนโยบายสาธารณะ 
ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ปี 2560  
มีพื้นท่ีเล่นน�้าปลอดเหล้ามากถึงกว่า 3,200 แห่ง ซ่ึงเป็นผลมา
จากกระทรวงมหาดไทย ได้บรรจเุป็นมาตรการส�าคญัให้ทกุจงัหวัด 
ต้องจัดพื้นที่เล่นน�้าปลอดเหล้าปลอดภัย โดยในจ�านวนน้ีเป็น
พื้นท่ีท่ี สสส. สนับสนุนเพียง 150 แห่ง อาทิ ถนนตระกูลข้าว  
50 แห่ง และพื้นที่อื่นอีก 100 แห่ง ถือเป็นความส�าเร็จที่ได้สร้าง
ความร่วมมือแก้ปัญหาร่วมกัน ผลส�ารวจจากศูนย์วิจัยเพ่ือ 
การพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 
80.6% เห็นด้วยในการจัดงานสงกรานต์แบบไร้แอลกอฮอล์  
ช่วยลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิต ลดปัญหาทะเลาะวิวาท  
และไม่ท�าให้นักท่องเที่ยวลดลง  

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู ้อ�านวยการส�านักงาน 
เครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน การจัดการจุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงก็มีความจ�าเป็น  
โดยเฉพาะหน่วยงานระดับท้องถิ่นอย่าง อบจ. เทศบาล อบต.  
มีความส�าคัญช่วยให้สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม
ของประเทศดีข้ึน เพราะอยู่ในพื้นท่ีใกล้ชิดปัญหา รู้และเข้าใจ
มากที่สุด จึงควรมีบทบาทเต็มที่ โดยส�ารวจข้อมูล วิเคราะห ์
ร่วมกัน และเร่งแก้ไข มีบทเรียนจากพื้นท่ีท่ีพิสูจน์ให้เห็นว่า 
“อุบัติเหตุทางถนนป้องกันได้” คือ อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี และเทศบาลต�าบลค�าบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี  
ที่ลดอุบัติเหตุลงได้ โดยร่วมกันส�ารวจพื้นที่ หาจุดเสี่ยงและเร่ง
แก้ไข อาทิ น�ายางรถเก่าเลิกใช้แล้วมาประยุกต์ทาสีขาวแดงติดไว้
บริเวณทางโค้ง, ทาสีขาวแดงบริเวณสะพานให้มองเห็นได้ชัด 
แต่ไกล ติดป้ายเตือน ขีดสีตีเส้นบนถนน ที่ส�าคัญมีการสร้าง 
ความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่

“สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย
พื้นที่เล่นน�้าปลอดเหล้า”
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ส่ังห้ามบัส 
ขึ้น 4 ดอยเชียงใหม่ 
ช่วงสงกรานต์  
ป้องกันซ�้ำรอยอุบัติเหตุ

เจ้ำหน้ำทีกู่้ซากรถทัวร์มรณะ 18 ศพ

กลุ่มงานจราจร ต�ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สั่งห้ามบัส 
ขึ้น 4 ดอยเชียงใหม่ ช่วงสงกรานต์ ป้องกันซ�้ารอยอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบัสหลายครั้งในช่วงท่ีผ่านมา 
ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ก�าลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ท่ีจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาจ�านวนมาก ท�าให้ล ่าสุด 
กลุ่มงานจราจร ต�ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศค�าสั่งของ
เจ้าพนักงานจราจร ห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ใช้เส้นทางขึ้น 
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระธาตุดอยค�า อ.เมือง
ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง และดอยอ่างขาง อ.ฝาง ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน เพื่ขณะเดียวกัน
ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีอ�านวยความสะดวกด้านการจราจรและตั้งด่าน 
สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะ 
ตรวจวดัความเรว็รถโดยสารสาธารณะและรถท่ัวไป ตามจดุส�าคญั 
ต่างๆ เนื่องจากทุกปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศอป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวที่จะมีปริมาณรถหนาแน่น

ส�าหรับจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุกับรถบัส
โดยสารข้ึนหลายครั้ง ท้ังเส้นทางระหว่างจังหวัด โดยเฉพาะถนน
เชียงใหม่–เชียงราย บริเวณโค้งบ้านปางแฟน อ.ดอยสะเก็ด ล่าสุด
เกิดเหตุรถบัสเบรกแตกขณะลงจากดอยสุเทพ ท�าให้นักท่องเที่ยว
ชาวจีนบาดเจ็บนับสิบคน

ข้อคิด: รถบัสท่ีมีความสูงไม่เหมาะสมท่ีจะใช้กับถนน 
ที่ขึ้นเขาและมีเส้นทางที่คดเคี้ยว 

ที่ม�: https://news.mthai.com/general-news/630965.html

เจ ้าหน้าที่ กู ้ซากรถทัวร์มรณะ 18 ศพ ที่  
อ.วงัน�า้เขยีว พบสร้อยทอง พระเคร่ือง ของมค่ีากระจาย 
เกลื่อนในที่เกิดเหตุ เตรียมส่งคืนครอบครัว ขณะที ่
ชาวบ้านร่วมกันท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิต

วนัที ่5 เมษายน 2561 ทีบ่รเิวณโค้งมะกรูดหวาน  
ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 242 ถนนสาย 304 กบินทร์บุรี-
ราชสีมา ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา  
เจ้าหน้าท่ีได้ท�าการเก็บกู้ซากรถทัวร์ที่ประสบอุบัติเหตุ
เสียหลักพลิกคว�่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็น
อุบัติเหตุใหญ่ท�าให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 18 ศพ และได้รับ
บาดเจ็บกว่า 30 ราย 

ทั้งน้ี จากการเก็บกู้ซากรถทัวร์ พบทรัพย์สินมีค่า
ของผู้โดยสารตกอยู่ในที่เกิดเหตุหลายรายการ เช่น เงินสด 
สร้อยคอทองค�า และพระเครื่อง โดยทรัพย์สินทั้งหมด 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ สภ.อุดมทรัพย์ จะด�าเนินการติดต่อผู้เป็น
เจ้าของหรือญาติให้มารับคืนต่อไป นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและ
ชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุ ยังได้ร่วมกันท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ
ผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วย

ข้อคิด: ผลจากการใช้สารเสพติดของคนขับจะน�ามาซึ่ง
ความเสียหายและเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้

ที่ม�: https://hilight.kapook.com/view/170540



ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือนมกร�คม – เมษ�ยน 2561  5

ตร.จ่อแก้กฎหมาย 
เพ่ิมจ�ากัดความเร็ว
เป็น 110 กม./ชม.

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผบก.ส.3 ระบุว่า กฎหมาย 
ดังกล่าวก�าหนดความเร็วในเขตเทศบาลไม่เกิน 80 กม./ชม.  
และนอกเขตเทศบาลไม่เกิน 90 กม./ชม. ซึ่งถูกบังคับใช้ตั้งแต่
สมัยที่ถนนยังมีเพียง 2 เลนเท่านั้น แต่ปัจจุบันถนนมีสภาพดีขึ้น
มาก สามารถรองรับความเร็วที่สูงกว่านั้นได้อย่างปลอดภัย

ท้ังนี้ ทางหลวงเช่ือมระหว่างเมืองท่ีไม่มีจุดตัด หรือ 
จุดแยก จะปรับเพิ่มความเร็วเป็น 105-110 กม./ชม.  

ซึ่ งจะช ่วยลดความขัดแย ้ง กับ
ประชาชนท่ีถูกจับข้อหาขับรถเร็ว
เกินกฎหมายก�าหนด ซึ่งปัจจุบัน
ประชาชนกว่าร้อยละ 90 ขับรถเร็ว
เกินกว่าท่ีกฎหมายก�าหนดอยู่แล้ว 
จึงต้องปรับความเร็วให้เหมาะสมกับ
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน

นอกจากนัน้ ส�านักงานต�ารวจ 
แห ่ งชาติ ยั ง เล็ งปรับแก ้ก� าหนด
ความเร็วบนทางด่วนและมอเตอร์เวย์

ด้วย เนื่องจากเกิดขึ้นภายหลัง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
ข้อคิด: ความเร็วของรถยิ่งมากเท่าใด ความรุนแรงของ

อุบัติเหตุยิ่งมากตามไปด้วย
ที่ม�: https://auto.sanook.com/63281/

กรมทางหลวงเผย 47 เส้นทางสุดอันตรายทั่วประเทศ 
ที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงสงกรานต์ 2561

กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเดินทาง
ของประชาชนในช่วงสงกรานต์ 2561 ด้วยนโยบาย One Transport  
โดยตั้งเป้าลดจ�านวนอุบัติเหตุใน 77 เส้นทางที่ถูกคัดเลือกมา โดย
เป็นของกรมทางหลวง 47 เส้นทาง, ทางหลวงชนบท 30 เส้นทาง 
โดยคดัเลอืกจากพืน้ทีน่�าร่อง ภายใต้ความร่วมมอืระหว่างกระทรวง 
คมนาคม กับ Ministry of Land, Infrastructure, Transport 
and Tourism (MLIT) แห่ง ประเทศญี่ปุ่น จ�านวน 8 เส้นทาง 
เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 
จ�านวน 24 สายทาง เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในรอบปี 2560 
จ�านวน 5 เส้นทาง เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนนิยม
ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ�านวน 10 เส้นทาง

โดยเส้นทางดังกล่าวที่ถูกคัดเลือก จะมีการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เช่น ตั้งเต๊นท์อ�านวยการในพื้นท่ี, 
เสริมป้าย Vinyl เตือนและรณรงค์เป็นระยะ, ติดต้ังป้ายเตือน
ถนนลื่นทุก 200 เมตร, ต้ังจุดเฝ้าระวังและตรวจความเร็วและ
ความเมา, ติดตั้งไฟกระพริบให้ลดความเร็ว เป็นต้น

เส้นทางอันตรายจ�านวน 47 เส้นทางโดยกรมทางหลวงดัง
กล่าว เช่น

ล�าดับที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนโนนปอแดง-ปากดง 
ระหว่าง กม. 386–394 จังหวัดก�าแพงเพชร

ล�าดับที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนวังม่วง-แม่เชียงราย
บน ระหว่าง กม. 535–540 จังหวัดตาก

ล�าดับที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหนองหมู–ห้วยยาง 
ระหว่าง กม. 276+813–295 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ล�าดับท่ี 4 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนน�้ารอด-พ่อตาหิน
ช้าง ระหว่าง กม. 425-440 
จังหวัดชุมพร

ล�าดับที่ 5 ทางหลวง 
หมายเลข 4 ตอนเขาพับผ้า-
พัทลุง ระหว่าง กม. 1158+ 
1163 จังหวัดพัทลุง

ล�าดับท่ี 6 ทางหลวง
หมายเลข 12 ตอนกลาง
สะพานมิตรภาพแม่สอด- 
แม่ละเมา ระหว่าง กม. 1-6 
จังหวัดตาก

ทั้งนี้ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนเส้นทางดังกล่าวมีสาเหตุมา
จากการขับรถเร็ว, หลับใน, เมาสุรา, ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด, 
ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร เป็นต้น

ข้อคิด: การขับขี่ยวดยานพาหนะต้องใช้ความระมัดระวัง

ที่ม�: https://auto.sanook.com/63169/

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเตรียม 
ชงแก้กฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก เพ่ิม
จ�ากัดความเร็วเป็น 110 กม./ชม.

เมื่อวันที่  4 เมษายนที่ผ ่านมา 
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติระบวุ่าอยูร่ะหว่าง 
การพิจารณาร่วมกับ กระทรวงคมนาคม
และกระทรวงมหาดไทย เ พ่ือแก ้ไข
กฎหมายว่าด้วยการจ�ากัดความเร็ว เนื่องจาก พ.ร.บ. 
จราจรทางบกในปัจจุบันบังคับใช้มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2522 หรือ 
กว่า 37 ปีแล้ว ซึ่งปัจจุบันถนนบางเส้นสามารถท�าความเร็วได้ถึง 
120 กม./ชม. ซ่ึงจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนใน
การใช้งาน

เผยรำยชื่อ 47 ถนนสุดอันตราย 
ทั่วประเทศช่วงสงกรำนต์ 2561
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บทบรรณาธิการ

ประเด็นขาว

เรื่องจากปก

นวัตกรรมใหม

เพื่อนภาคี

รอบรู-รอบโลก

รอบรั้ว สคอ.

รายงาน

ขาวประชาสัมพันธ

ตั้งสติ กอนสตารท

เทศกาลสงกรานต์ ที่มีวันหยุดยาวแบบนี้หลายคนถือโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้าน หรือท่องเที่ยวกัน แต่สิ่งหนึ่ที่หลายคนไม่ยอม
พลาด คือ การเล่นน�้าสงกรานต์ ยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้ด้วย แต่วันนี้เรามี วิธีเอาตัวรอดจากถนนในช่วงสงกรานต์ เผื่อว่าบางคนจะได้ 
น�าไปใช้กัน

วิธีเอาตัวรอด
จากถนนช่วงสงกรานต์

วิธีการรับมือกับการเมาแล้วขับ
1 .ไม่เป็นคนเมาแล้วขับเอง
ข้อแรกคือเราต้องไม่เมาแล้วขับเอง ต้องย�้าตัวเองเลยว่า

ด่ืมแล้วไม่ขับ ไม่ว่าสงกรานต์จะสนุกแค่ไหน ถ้าคิดจะดื่มก็ห้าม
ขับรถนะครับ เพราะถ้าเราไม่มีสตินอกจากจะก่อให้เกิดภัยต่อ 
คนอ่ืนแล้ว ตอนเมาแล้วขับเนี่ยการตอบสนองเราจะช้าลงท�าให้
เป็นอันตรายต่อตัวเราเองด้วยนะครับ เช่นการขับรถไปชนนู่น 
ชนนีเ่อง แล้วอกีอย่างหน่ึง เมาแล้วขบัประกนัรถยนต์ไม่รบัผดิชอบ 
ความเสียหายใดๆ ด้วย เพราะฉะนั้น เมาไม่ขับ!

2. ขับรถอย่างมีสติ ระวังคนเมาแล้วขับ
วันสงกรานต์เราต ้องขับรถให้มีสติมากข้ึนกว ่าปกติ  

เพราะว่า ถนนในช่วงวันสงกรานต์อันตรายกว่าถนนช่วงปกติ 
ถนนที่เต็มไปด้วยคนเล่นน�้า คนเมา เพราะฉะน้ันเราเองจึงต้อง 
ใช้สติมากกว่าปกติครับ

วิธีเอาตัวรอดจากถนนไม่ดี
1. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนเดินทาง
สงกรานต์ก็เหมือนสงครามความสุขของคนไทย จึงเป็น

ธรรมดาท่ีบนท้องถนนจะมีเลือดนอง เอ้ย น�้านองเต็มท้องถนน
ครับ ท�าให้มีถนนลื่นบ้าง frank จึงแนะน�าให้เพื่อนๆ ตรวจเช็ค
สภาพรถก่อนออกเดินทาง จากบทความวิธีเตรียมตัวขับรถเที่ยว
ในวันสงกรานต์

2. ขับรถดีๆ
ขับรถมีมารยาท ปลอดภัย ใจเย็นๆ

ที่ม�: https://www.frank.co.th/blog
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บทบรรณาธิการ

ประเด็นขาว

เรื่องจากปก

นวัตกรรมใหม

เพื่อนภาคี

รอบรู-รอบโลก

รอบรั้ว สคอ.

รายงาน

ขาวประชาสัมพันธ

ตั้งสติ กอนสตารท

คงเคยได้ยินบทความที่พูดถึง
ความเครียดกันมาบ้างแล้ว ที่นอกจากเป็น

สาเหตุของสารพัดโรค หรืออาจเป็นสาเหตุให้เราง่วง
นอน และหลับในได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงด้วยเลย เพราะง้ันเมื่อไหร่

ก็ตามที่เซนเซอร์ใต้ที่นั่งของรถเราตรวจพบว่า อ้าว..คุณก�าลังเครียดอยู่นี่นา 
คุณควรต้องเปลี่ยนอิริยาบทบ้างเพื่อคลายความเครียดซะ ก็จะมีสัญญาณ

เตือนปรากฎขึ้นที่แผงควบคุม
เจ้าสิ่งประดิษฐ์ที่ว่านี้เกิดจากความร่วมมือของบริษัทผู้ผลิต Faurecia และ

ศูนย์วิจัยการออกแบบมหาวิทยาลัย Stanford (Faurecia and Stanford  
University’s Center for Design Research) ซ่ึงก็คือ เบาะรถยนต์ตรวจจับ
สุขภาพ (The Active Wellness seat) นั่นเอง ความล�้าเลิศของมันยังสามารถ
ตรวจสอบการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจเพื่อให้มั่นใจว่า คุณยัง 

ไม่ง่วงนอนและยังสามารถขับรถต่อไปได้โดยไม่เกิดอันตราย ซึ่งนั่น
หมายความว่าเมือ่รถยนต์เข้าสูย่คุของการขบัเคลือ่นแบบกึง่อตัโนมัติ 

แล้วคณุเกดิขบัรถไปแล้วเกดิง่วงขึน้มา รบัรองว่าจะมคีนช่วย 
ปลุกคุณได้นั่นเอง 

ที่ม�: https://www.frank.co.th/blog
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บทบรรณาธิการ

ประเด็นขาว

เรื่องจากปก

นวัตกรรมใหม

เพื่อนภาคี

รอบรู-รอบโลก

รอบรั้ว สคอ.

รายงาน

ขาวประชาสัมพันธ

ตั้งสติ กอนสตารท

สคอ.ออกโรงเตือนประชาชน เล่นสงกรานต์ให้ปลอดภัย
อย่าซิ่ง ย�้าอย่านั่งท้ายกระบะจะมีความเสี่ยงสูง พร้อมแนะ 10 วิธี
เล่นน�้าให้สนุกและปลอดภัย

นายพรหมินทร์ กัณธิยะ ผู้อ�านวยการส�านักงานเครือข่าย
ลดอุบติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่  
11-17 เมษายน 2561 เป็นช่วงเวลา 7 วันที่ประชาชนใช้รถ  
ใช้ถนน และเดินทางจ�านวนมาก ท�าให้มีความเสี่ยงท่ีจะเกิด
อุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ซึ่งจากสถิติอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 เกิดอุบัติเหตุ 3,690 ครั้ง  
ผู้เสียชีวิต 390 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,808 คน

แนะเล่นน�้าสงกรานต์อย่างไรให้สนุก 
และปลอดภัย 

1. การเล่นน�้าสงกรานต์ ควรเล่นน�้าตามวิถีไทย ไม่รุนแรง 
ไม่โป๊ ไม่เปลือย 

2. หากเล่นน�้าท้ายกระบะ อย่าเปิดท้ายกระบะเด็ดขาด 
ไม่ควรห้อยขาขณะรถว่ิง เพราะหากรถเหวี่ยงหรือเข้าโค้ง  
เบรกกะทันหัน จะท�าให้คนหล่นลงมาบาดเจ็บ เสียชีวิต ซึ่งเกิด

เหตุการณ์เช่นนี้ทุกปี
3. รถที่ใช ้บรรทุก 

น�้าและคน ควรติดรั้วเหล็ก
หรือที่กั้นให้แข็งแรง มีความ
สูงอย่างน้อย 50 เซนติเมตร 
ห รือ  120 เซนติ เมตร 
เนื่ อ งจากเป ็นความสูงที่
สามารถกั้นคนไม่ให้ตกมาได้ 

4. ถ ้ามีถังใส ่น�้า 
ขึ้นรถไปด้วย ควรหาผ้า
หนารองพื้น ผูกเชือกให้
แน ่หนากันลื่นไหลมา 
ทับคน

5. หากมีเด็กเล็ก
นั่งท้ายกระบะ ต้องมี
ผู ้ ใหญ ่นั่ งคุมไปด ้วย 
ทุกครั้ง

6. คนขับรถ
ห ้ ามดื่ มสุ ร าอย ่ า ง 

เด็ดขาด 
7. ผู้โดยสารและคนเล่นน�้าห้ามยื่นแก้วเหล้าให้คนขับรถ

เพราะเท่ากับยื่นความตายให้ตัวเองให้ผู้อื่น 
8. ห้ามขับเร็ว เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุคนท่ีนั่งมาด้วย 

จะหลุดกระเด็น แบบเทกระจาด
9. งดการใช้น�้าแข็งแช่ในถังน�้า แล้วน�ามาสาดผู ้อื่น  

เพราะบางครัง้น�า้แขง็ทีต่ดิไปอาจท�าให้เกดิการบาดเจบ็ เสยีทรพัย์  
รวมท้ังความสกปรก ความหนาวเย็นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ได้

10. กรณีขับขี่มอแตอร์ไซด์ต้อง “ดื่มไม่ขับ ลดความเร็ว 
สวมหมวกนิรภัย”

สคอ. ออกโรงเตือนสงกรานต์
ซิ่ง-นั่งท้ายกระบะเสี่ยงสูง

สาเหตุหลักจากเมาสุรา ร้อยละ 43.06 รอง 
ลงมาขับรถเร็วเกินก�าหนด ร้อยละ 27.86 พฤติกรรม
เสี่ยงคือ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 48.69 รถที่เกิด
อุบัติเหตุสูง ได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์ ร้อยละ 79.44 รอง 
ลงมา รถปิคอัพ ร้อยละ 6.83 ซึ่งจะเห็นว่า เมาสุรา กับ 
รถจักรยานยนต์ ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน เพราะวัยรุ ่นมักน�ารถจักรยานยนต์
ออกมาขับขี่ช่วงสงกรานต์เพิ่มขึ้นกว่าปกติถึง 10 เท่า และส่วน
หนึ่งเป็นรถเก่าที่จอดทิ้งไว้นาน อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ไม่พร้อม 
เบรกไม่ดี เป็นต้น และยังพบว่าร้อยละ 50 รถที่น�ามาใช้ไม่มี 
พ.ร.บ.คุ้มครองฯ 

นายพรหมมินทร์ กล่าวว่า จากข้อมูลพบเด็กและเยาวชน
เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในช่วงเวลา 7 วัน เพราะขับเร็ว ไม่สวมหมวก
นิรภัย โดยมีข้ออ้างว่าใส่แล้วเจอน�้าหมวกเปียก ไม่สนุก จึงท�าให้
เวลาเกิดเหตุมักรุนแรง รวมทั้งการนิยมเล่นน�้าท้ายกระบะ ซ่ึง 
ไม่ได้ห้ามเด็ดขาด จะอนุโลมเล่นน�้าท้ายรถกระบะได้ในเขตชุมชน
หรือถนนสายรอง ส่วนถนนสายหลักต้องหยุดรถเล่นนั้น ก็ต้อง
เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นจึงอยากขอความร่วมมือเพราะ
เมือ่เกดิอบุตัเิหตจุะส่งผลรนุแรง แบบเทกระจาด ท�าให้เสยีชวีติมาก 
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กรมคุมประพฤติ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ เร่งหารือผลักดัน
มาตรการคดีเมาแล้วขับมุ่งเน้นการดูแลและบริการเหยื่อ/ผู้ป่วย 
ที่ได้รับผลกระทบจากคดีเมาแล้วขับ

2 มีนาคม 2561 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรม 
คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายพยนต์ สินธุนาวา 
นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ได้ร่วมหารือกับนายแพทย์แท้จริง 
ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุม
ประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยหารือเรื่องมาตรการ
เข้มคดีเมาแล้วขับ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) กรมคุมประพฤติจะก�าหนดมาตรการท�างานบริการ
สังคมในคดีเมาแล้วขับ มุ่งเน้นการดูแลและบริการเหยื่อ/ผู้ป่วย 
ที่ได้รับผลกระทบจากคดีเมาแล้วขับ และการเป็นอาสาจราจร

กรมคุมประพฤต ิร่วมหารือกับ 
มูลนิธิเมาไม่ขับ ผลักดันมาตรการเข้ม 
คดีเมาแล้วขับ

ร่วมด่านตรวจแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะ
ประสานความร่วมมือกบั กองบงัคับการต�ารวจจราจร และน�าร่อง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะช่วยหา 
ผู ้สนับสนุนในการจัดท�าเสื้อก๊ักอาสาจราจรประจ�าด่านตรวจ
แอลกอฮอล์

2) กรมคุมประพฤติจะสนับสนุนฐานข้อมูลให้กับต�ารวจ 
ในการตรวจสอบ ผูเ้คยมีประวตัใินการกระท�าผดิในคดีเมาแล้วขับ

3) กรมคุมประพฤติได้มีมาตรการลงโทษทางวินัยกับ
บุคลากรของกรมคุมประพฤติที่กระท�าผิดคดีเมาแล้วขับ

4) มูลนิธิเมาไม่ขับได้เริ่มผลักดันในการน�าเรื่องวินัยจราจร
มาเป็นส่วนหน่ึงในธรรมาภิบาลของบริษัทเอกชน กรมคุม
ประพฤติในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแลผู้กระท�าผิด 
ในคดีดังกล่าว จึงมีแนวคิดให้กรมคุมประพฤติเป็นตัวอย่างในการ
สร้างวินัยเมาไม่ขับ โดยอาจจัดท�าสติ๊กเกอร์เมาไม่ขับติดรถของ
กรมคุมประพฤติทุกคัน

ที่ม�: https://www.moj.go.th/view/15537
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คลิปนาทีระทึก!  
รถไฟสหรัฐฯ พุ่งชนรถบรรทุกอย่างจัง 
รถบรรทุกถูกลากไปไกลหลายสิบเมตร

ชาวอเมริ กัน
ในรัฐจอร์เจียเผยแพร่
ภาพจากโทรศัพท ์ 
มือถือ ที่แสดงให้เห็น
วินาทีที่รถไฟพุ ่งชน
รถบรรทุกเข้าอย่างจัง

ฉลองตรุษจีน 
ชนระเนระนาด 30 คัน  
กลางทางด่วนเมืองฮาร์บิน

ส�านักข่าวประเทศจีนรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุซ�้าซ้อน
ใจกลางถนนทางด่วนพิเศษเมืองฮาร์บิน ท�าให้การจราจรติดขัด
เป็นทางยาว ช่วงการเฉลิมฉลองวันตรุษจีน รถยนต์เฉี่ยวชนต่อ
เนื่องกันราวๆ 30 คัน ท�าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุจ�านวนมาก 
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเที่ยงวัน ซึ่งตรงกับวันตรุษจีน หรือวันเที่ยว
ตามประเพณีของชาวจีน บริเวณทางหลวงพิเศษ G1011 มุ่งหน้า
สู่เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮย์หลงเจียง รถยนต์ราวๆ 30 คันเกิด 
เฉี่ยวชนต่อเน่ือง
กันระเนระนาด 
ท�าให ้พื้นที่ การ
จราจรถูกปิดกั้น
ทัง้หมด ทัง้น้ีสาเหต ุ
ที่เกิดขึ้นน่าจะมา
จากปัญหาถนนลืน่  
เพราะสภาพอากาศ  
มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางราวๆ 20 คน  
ถูกน�าตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุครั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้สภาพการจราจรในวัน
ตรุษจีนกลายเป็นฝันร้าย มรีถติดสะสมเป็นทางยาวหลายกโิลเมตร  
เจ้าหน้าที่จ�าเป็นต้องปิดทางหลวงพิเศษแห่งนี้ชั่วคราว พร้อมกับ
เลี่ยงให้ไปใช้เส้นทางสายรองแทน เพ่ือเคลียร์พ้ืนท่ีและยก 
ที่กีดขวางเส้นทางอยู่ออกให้หมด

ข้อคิด: สภาพปัญหาทางธรรมชาติ ท�าให้ผู ้ขับรถต้อง 
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ที่มา: https://www.sanook.com/news/5368551/

ฝรัง่เศสปว่นหนัก 3 เดือน! 
เหตุพนักงานรถไฟหยุดงาน
ประท้วงแผนปฏิรูปแรงงาน

พนักงานการรถไฟฝรั่งเศส เริ่มต้นการประท้วงอังคาร
ทมิฬ หรือ “Black Tuesday” เพื่อคัดค้านกฎหมายการปฏิรูป
แรงงานของประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครอง เป็นเวลา  
3 เดือน ทันทีที่การประท้วงเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน
เป็นต้นมา การสัญจรโดยรถไฟในฝรั่งเศสเข้าสู ่ภาวะวิกฤต  
โดยในวันที่พนักงานจัดการประท้วง ท่ีกรุงปารีสมีรถไฟเปิดให้
บริการเพียงร้อยละ 25 และร้อยละ 30 ในภูมิภาคอื่นของฝรั่งเศส

โดยพนักงานการรถไฟจะออกมาประท้วง 2 วัน และกลับ
ไปให้บริการเดินรถ 3 วัน สลับกันไป จนถึงวันที่ 28 มิถุนายนนี้ 
การชุมนุมประท้วงของพนักงานการรถไฟของฝรั่งเศสครั้งนี้  
ถือเป็นความท้าทายส�าหรับประธานาธิบดีมาครอง ท่ีเพิ่งก้าวขึ้น
มาด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีฝร่ังเศสไปหมาดๆ เมื่อปีก่อน  
โดยสหภาพการรถไฟฝรั่งเศสมองว่า กฏหมายปฏิรูปแรงงาน 
อาจเป็นแผนปูทางสู ่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการรถไฟ 
ในอนาคต ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสได้ออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าว

ข้อคิด: การให้สวัสดิการท่ีดีแพนักงาน จะท�าให้พนักงาน
ท�างานได้เต็มประสิทธิภาพ

ที่มา:  
https://www.
sanook.com/

news/5943694/

ให้เห็นว่าซากรถบรรทุกถูกลากไปไกลหลายสิบเมตร ภาพที่เห็นนี้
บันทึกได้จากโทรศัพท์มือถือของนายเอลิจาห์ บราวน์ ท่ีอาศัยอยู่
ในเมือง “เทมเพิ้ล” รัฐจอร์เจีย ของสหรัฐฯ ซึ่งแสดงให้เห็นภาพ
รถบรรทุกติดอยู่บนรางรถไฟ ในขณะที่ไม้กั้นรถไฟก็ติดคาอยู่ด้าน
บนของรถบรรทุก เคราะห์ดีท่ีเจ้าของรถบรรทุกยังคงมีสติ และ 
ลงจากรถได้ทัน จึงท�าให้ไม่มีใครเป็นอันตรายจากเหตุการณ์นี้ 
โดยมีรายงานว่า ทั้งคนขับรถบรรทุกและผู้โดยสารรถไฟต่างก็
ปลอดภัยดี

ข้อคิด: ผู้ขับขี่รถควรมีสติอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลา 
ที่เกิดอุบัติเหตุ 

ที่มา: https://news.mthai.com/world-news/631174.html

นี่คือภาพนาทีชีวิตขณะท่ีรถบรรทุกคันหนึ่งจอดติดอยู่บน
รางรถไฟ จากนั้นคนขับก็รีบลงมาจากรถและวิ่งหนีออกมาได้ทัน 
ก่อนที่ในอีกไม่กี่ วินาทีต่อมา รถไฟของบริษัท “นอร์โฟล์ก  
เซาท์เธิร์น” ที่ให้บริการขนส่งสาธารณะ จะวิ่งมาด้วยความเร็วสูง 
และชนเข้ากับรถบรรทุกคันดังกล่าวอย่างจัง จากภาพแสดง 



ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือนมกร�คม – เมษ�ยน 2561  1111

การแถลงข่าว สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย 
พื้นที่เล่นน�้าปลอดเหล้า 

บทบรรณาธิการ

ประเด็นขาว

เรื่องจากปก

นวัตกรรมใหม

เพื่อนภาคี

รอบรู-รอบโลก

รอบรั้ว สคอ.

รายงาน

ขาวประชาสัมพันธ

ตั้งสติ กอนสตารท

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผนึกก�าลังส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
(สคอ.) ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดงานแถลงข่าว “สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย พื้นที่เล่นน�้าปลอดเหล้า”  
ชวนพื้นที่ทั่วไทย จัดโซนนิ่งเล่นน�้าปลอดภัยปลอดเหล้า เน้น ดื่มไม่ขับ ลดเร็ว คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวก แก้ปัญหาอุบัติเหตุที่ต้นตอ 
กระตุ้นเตือนขับขี่ไม่ประมาท มีวินัยจราจร ณ พิพิธบางล�าพู ถ.พระอาทิตย์ กทม. 
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บทบรรณาธิการ
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เรื่องจากป
ก

นวัตกรรมใหม
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รอบรั้ว สคอ.

รายงาน

ขาวประชาสัมพันธ

ตั้งสติ กอนสตารท

อุบัติเหตุบริเวณแยกไฟแดง มักมีให้เห็นอยู ่บ่อยครั้ง  
ซ่ึงพบว่าผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ที่ประสบเหตุไม่รอสัญญาณไฟ ขับฝ่าไฟ
แดง ใช้ความเร็วเกินก�าหนด จนท�าให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงบาด
เจ็บและเสียชีวิตสูง 

นายพรมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อ�านวยการส�านักงานเครือข่าย
ลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า การเดินทางบนท้องถนน มักพบเจอ
แยกสัญญาณไฟจราจร หรือแยกไฟแดง โดยปกติแล้วก่อนจุดมี
สัญญาณไฟ จะมีป้ายเตือนล่วงหน้า สิ่งที่คนขับรถทุกคนต้องท�า
กระท�า คือ “ลดความเร็ว” เพื่อความปลอดภัย จากนั้นเข้าช่อง
จราจรให้ถูกต้อง เนื่องจากเลนขวาสุดมักเป็นเลนเล้ียวกลับรถ
ต้องระวัง เมื่อชะลอความเร็วรถลงแล้วก็ให้ดูว่าขณะนั้นเป็น 
ไฟเขียวหรือไฟเหลือง เพราะถ้ายังเป็นไฟเขียวอยู่ มักจะตามด้วย
ไฟเหลืองหรือไฟแดง และถ้าเป็นไฟเหลืองอยู่ ก็มักจะตามมาด้วย
ไฟเขียวและเหลืองเช่นกัน ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มาก 

หากตอนนั้นมีรถจอดอยู่ด้านหน้า ติดสัญญาณไฟอยู่ให ้
ผู้ขับข่ีลดความเร็วทันทีและดูท้ายรถคันหน้าเป็นหลัก เข้าช่อง 
ต่อท้ายให้ถูกต้อง ไม่ชิดจนเกินไป เว้นระยะปลอดภัยประมาณ 

5-10 เมตร ซึ่งมีหลายคนเปลี่ยนเลนกะทันหันหรืออยู่ในเลนที่ 
ปิดช่องกลับรถ อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้ และเมื่อเข้าช่องต่อท้าย
แล้วก็ไม่ควรเปลี่ยนเลนเพราะจะไปกระทบหรือเบียดรถคันที่ 
อยู ่ข้างได้ จากนั้นให้มองท่ีสัญญาณไฟ ไม่ควรรีบหรือแทรก 
เพราะสาเหตุท่ีพบบ่อย คือ การแทรก เบียด การพุ่งออกตัวเร็ว
เกินไป รถอีกฝั่งยังไม่หยุดส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ตลอดจน
การบีบแตรไล่หรือกระพริบไฟใส่รถข้างหน้า เพื่อกดดันให้ออกตัว
เร็วขึ้นก็ไม่ควรกระท�า ถือเป็นมารยาทท่ีไม่ถูกต้องและอาจ 
ก่อให้เกิดความไม่พอใจตามมาได้ 

จากข้อมูลเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดการเฉี่ยวชน บาดเจ็บ 
เสียชีวิตที่เกิดขึ้นบริเวณแยกไฟแดง คนขับมักอ้างว่าไม่เห็น
สัญญาณไฟ ไม่ชินเส้นทาง ไม่รู้ว่ามีสัญญาณไฟฯ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่
ข้ออ้างที่จะสามารถท�าได้ และยิ่งข้างหน้ามีรถจอดติดไฟแดงอยู่
ก่อนแล้ว ยิ่งไม่สมควรน�ามาอ้าง หรือแม้ว่าจะเป็นไฟเขียวอยู่ 
หากรถคันหน้ายังไม่ออกตัวก็ต้องจอดรอ รถคันหลังต้องใจเย็น
และรอให้คันหน้าไปก่อน และหากอ้างว่ามองไม่เห็น หรือ สายตา
ไม่ดี ก็ไม่ควรมาขับรถเพราะแสดงถึงความไม่พร้อมที่จะขับขี่รถ

บนถนน นอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ปฏิบัติ
งานอยู่ สิ่งแรกที่ควรท�าคือ การน�าผู้บาดเจ็บหรือผู้ประสบ
เหตุออกอจากจุดเกิดเหตุให้เร็วท่ีสุด เพื่อความปลอดภัย
ป้องกันไม่ไห้เกิดเหตุซ�้าซ้อน เร่งประสานช่วยเหลือน�าส่ง
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ควรบันทึกภาพและด�าเนินคดีกับ 
ผู้ก่อเหตุอย่างรอบคอบอย่าด่วนสรุปต้องดูผลกระทบของ
ผู้เสียหายด้วยไม่ใช่แค่ปรับและปล่อยตัวไป

อย่างไรก็ตามอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2538) ไม่หยุดรถ 
หลังเส้น เมื่อมีสัญญาณไฟแดง มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 
บาท (จอมล�้า) ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง มีโทษปรับไม่เกิน 
1,000 บาท

เตือน!! แยกไฟแดงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุสูง  
ต้องเพิ่มความระวัง
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เมธาวี มัชฌันติกะ  
ผู ้สื่อข ่าว ข ่าวสดออนไลน์  
ร่วมรณรงค์สร้างกระแสขับขี่
ปลอดภัย และแลกเปลี่ยน
ข ้อมูลการป้องกันอุบัติ เหตุ
ทางถนนช่วงสงกรานต์ ทั้งนี้ 
สคอ. โดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ. ได้มอบชุดข้อมูล
ประกอบการด�าเนนิงานเฝ้าระวงัป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน  
พร้อมชุดสื่อรณรงค์ “ด่ืมไม่ขับ ลดเร็ว ลดเสี่ยง” เพื่อร่วมน�า 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความปลอดภัยทางถนนต่อไป  
ที่ส�านักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

บทบรรณาธิการ

ประเด็นขาว

เรื่องจากป
ก

นวัตกรรมใหม

เพื่อนภาคี

รอบรู-รอบโลก

รอบรั้ว สคอ.

รายงาน

ขาวประชาสัมพันธ

ตั้งสติ กอนสตารท

ช่อง 7 รณรงค์ “สงกรานต์กลบับ้านปลอดภยั”

ช่อง 3 ร่วมกระตุน้ 
“สงกรานต์กลบับ้านปลอดภยั”

ข่าวสดออนไลน์ ร่วมรณรงค์
สร้างกระแสขบัข่ีปลอดภยั

สคอ. ร่วมประชุมด้านสือ่สารประชาสมัพันธ์ 
ชวนสือ่รณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนน 

ช่อง 7 ร่วมส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย รณรงค์ “สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย” ดื่มไม่ขับ ลดเร็ว ลดเสี่ยง ซึ่งส�านักงานเครือข่าย
ลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ. น�าทีมเยาวชนเข้าพบผู้สื่อข่าว ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

บรรณาธกิารข่าว ช่อง 3  
ร่วมรณรงค์ส่งต่อความห่วงใย
ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล ร่วม
กระตุ้น “สงกรานต์กลับบ้าน
ปลอดภัย” ดื่มไม่ขับ ลดเร็ว 
ลดเสี่ยง ซึ่งส�านักงานเครือข่าย

24 มีนาคม 61 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อ�านวยการส�านักงานเครือจข่ายลดอุบัติเหตุ (ผอ.สคอ.) ร่วมประชุมด้านส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ ชวนสื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กระตุ้นขับขี่ปลอดภัย ช่วงสงกรานต์ เน้น #ดื่มไม่ขับ #ลดเร็วลดเสี่ยง 
พร้อมจะสนันสนุน สต๊ิกเกอร์ลดเร็วด ลดเสี่ยง เพ่ือมอบให้กับสมาชิก สนพท. ร่วมรณรงค์ ท่ัวประเทศ โดยมี นายภูสิต สมจิตต์  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี สมาคมนัก
หนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) ณ โรงแรมอินโดจีน (อรัญประเทศ) จ.สระแก้ว

ลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ.  
น�าทีมเยาวชนเข้าพบบรรณาธิการข่าว ที่สถานีวิทยุโทรทัศน ์
ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถ.วิทยุ เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ
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23 กุมภาพันธ ์ 
2561 ส�านักงานเครือข่าย
ลดอุบัติเหตุ(สคอ.) ร่วม
จัดบูธนิทรรศการ เป็น
วทิยากร แลกเปลีย่นความรู้ 
ในการแบ่งกลุ่มปฏิบตักิาร  
สถานการณ์จ�าลอง ใน
ประเด็น “บทบาทและ
การสนับสนุนของภาคี
เครือข่ายด้านการควาบ
คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในสถานศึกษา” แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากเครือข่ายครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในการด�าเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่
และสุรา ในภาคใต้ กว่า 100 คน ทั้งนี้ ทาง บูธ สคอ. ได้มี
การน�าแว่นเสมือนเมามาให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้มาทดสอบ
สมรรถภาพความพร้อม ให้ทดลองใส่ เพื่อชี้ถึงความเสี่ยงที่
เกิดจากการด่ืมแล้วขับ อันตรายจากการดื่ม และน�าสื่อ
รณรงค์มามอบเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมน�าไปใช้ในการณรงค์ 
ต่อไป จัดโดยส�านักงาน
คคณะกรรมการควบคุม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
ณ ห้องจุติ A โรงแรม 
หรรษา เจบี หาดใหญ่ 
จ. สงขลา

8 มนีาคม 2561 ส�านกังานเครอืข่าย 
ลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมเป็นวิทยากรแลก
เปลี่ยนความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพเครือข ่ายครู โรงเรียน
มัธยมศึกษาในการด�าเนินการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่และสุรา จัดโดยส�านักงาน 
คณะกรรมการควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561  
ซึ่ง สคอ. ได้ดูแลกลุ่มปฏิบัติการบทบาทและการสนับสนุนของภาคีเครือข่าย
ด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ความรู ้ แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ด้านการณณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากการดื่ม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แก่เครือข่ายครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคอีสาน  
กว่า 150 คน ณ โรงแรมอวานี โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น 
นอกจากนี้ ในกิจกรรมกลุ่มปฏิบัติการ สคอ. ได้น�าสื่อ

รณรงค์พร้อมอุปกรณ์แว่น “เสมือนเมา” มาสาธิตแก่ 
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ท�าการทดสอบสมรรถภาพความพร้อม
ของตนเอง โดยทดลองใส่แว่นแล้วเดิน เพื่อชี้ถึงความเสี่ยง
ที่เกิดจากการดื่มแล้วขับ การควบคุมสติและการมองเห็น
ที่น้อยลงหากดื่ม เสี่ยงตายสูง ท้ังนี้ได้น�าสื่อรณรงค์มอบ 

แก่ผู ้ร ่วมประชุมเพื่อน�าไปใช้ในกาด�าเนินงานสร้างจิตสึก 
ความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ต่อไป

12 มีนาคม 2561 ส�านักงานเครือข่าย 
ลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดย นายพรหมมินทร์  
กัณธิยะ ผู ้อ�านวยการส�านักงานเครือข่ายลด
อุบัติเหตุ ร่วมแถลงข่าว “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น�้า
คุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม 
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและเป็นการด�าเนิน
การตามนโยบายของรัฐบาล ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติ
ตามวิถีชีวิตที่ดีงามของประชาชนชาวไทย รณรงค์ให้มีการจัดกิจกรรม
อย่างสร้างสรรค์ มีการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า การป้องกันและดุแลรักษา
ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสร้างความ
มั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาล โดยมี นาย
วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน
การแถลงข่าว ร่วมด้วยผูบ้รหิารกรมส่งเสรมิวฒันธรรมและภาคเีครอืข่าย 
จากหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณ ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม กทม.

14 มีนาคม 2561 
สคอ. ขอบคุณเครือข ่าย
สื่ อ ม ว ล ช น ภู มิ ภ า ค 
จ.นครสวรรค์ อ.ปิยชาติ อ้น
สุวรรณ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครสวรรค์ ที่เป็นกระบอกเสียง เป็น 
ผู้ร่วมผลักดันป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตทางถนนจนส�าเร็จ เกิดการ
แก้ไข ลดความเสี่ยง. ซึ่งในวันน้ีได้เก็บภาพการติดตั้งสัญญาณไฟแดง 
ที่แยกวัดมณีวงศ์ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เป็นจุดเสี่ยงที่เกิด
อุบัติเหตุและความสูญเสียบ่อยครั้ง โดยขณะนี้ท�าการติดตั้งแล้ว เพียง
รอแขวงการทางนครสวรรค์ ที่จะด�าเนินการตั้งป้าย พร้อมระบบ
สัญญาณต่างๆ ตามหลักการเพื่อความปลอดภัยต่อไป และจะเปิด 
ให้ประชาชนได้ใช้เร็วๆ น้ี ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ว่า ธนาคม จงจิระ 
แขวงการทางนครสวรรค์ ส่ือมวลชน และผู้เก่ียวข้องทุกท่าน ที่จะ
ท�าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น

พลงัส่ือ ร่วมแก้ไข 
ปัญหาอบุตัเิหตุทางถนน 

สคอ.ร่วมแถลงข่าว “สงกรานต์ 
วถิไีทย ใช้น�า้คุม้ค่า ชวีาปลอดภยั”

สคอ.หนนุพฒันาภาพคร ูควบคุม
เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 
ภาคอสีาน 

สคอ. ร่วม แลกเปลีย่นความรู้ 
ให้สถานศกึษา
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12 กุมภาพันธ์ 2561 ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 จัดโดยสมาคมส่ือช่อสะอาด 
เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติและสร้างความปลอดภยัทางถนน ขับเคลือ่นประชาสมัพันธ์ 
เชิงรุกเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะ โดยมีนางสุวณา สุวรรณจูฑะ 
กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายสุทนต์ กล้าการขาย 
นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานฯ ซึ่ง 
นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู ้อ�านวยการส�านักงานเครือข่ายลด
อุบัติเหตุ และผู้ด�าเนินรายการ “คลื่นชุมชนถนนปลอดภัย” ออก
อากาศผ่าน 421 สถานีของสมาคมสื่อช่อสะอาด ได้ร่วมเปิดงานและ
พบปะสื่อวิทยุ แลกเปล่ียนเรื่อง “วินัยจราจร สะท้อนวินัยชาติ”  
ร่วมสร้างจิตส�านึกความปลอดภัยทางถนน มีสมาชิกสื่อวิทยุจาก 
ทั่วประเทศร่วมประชุม 200 กว่าคน ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 ชั้น 3 
อาคาร 4 ส�านักงาน ป.ป.ช. อ.เมือง จ. นนทบุรี 

ในการประชุมครั้งน้ี มีการจัดบูธนิทรรศการความรู้ของภาคี
เครือข่ายทั้งรัฐ-เอกชน ซ่ึง สคอ. ได้ร่วมออกบูธกิจกรรม และน�าส่ือ
รณรงค์ไปให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและได้รับความสนใจเป็น
อย่างมาก

สคอ.ร่วมสนบัสนนุภาคีฯ การควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในสถานศึกษา

สคอ. จบัมอื ส่ือช่อสะอาด 
สร้างความปลอดภัยทางถนน

ผ่านเครอืข่ายวิทยุ

สคอ. ร่วม 1 ทศวรรษ  
พ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 

15 กุมภาพันธ์ 2561 ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) น�าโดย นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
พร้อมเจ้าหน้าที่ สคอ. ร่วมจัดบูธนิทรรศการ เป็นวิทยากร แลกเปล่ียนความรู้ ในการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ สถานการณ์จ�าลอง ในประเด็น 
“บทบาทและการสนับสนุนของภาคีเครือข่ายด้านการควาบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา” แก่ผู้เ้ขาร่วมประชุมที่มาจากเครือข่ายครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในการด�าเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่และสุรา ในภาคเหนือ จ�านวน กว่า 80 คน ทั้งน้ี ภายในฐานของ สคอ.นอกจากจะมี
การใแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องอุบัติเหตุแล้วยังมีการน�าแว่นเสมือนเมา มาให้ผู้เข้าประชุมร่วมเล่นเกมและน�าสื่อรณรงค์มามอบเพื่อให้ผู้ร่วมประชุม
น�าไปใช้ในการณรงค์ต่อไป จัดโดยส�านักงานคคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว 
จ.เชียงใหม่

7 กุมภาพันธ์ 2561 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
จัดงาน “1 ทศวรรษพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551” เพื่อดูแลประชาชนและเยาวชนให้รู้เท่าทันพิษภัยและ
ลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมี ศ.คลินิก นพ. ปิยะสกล 
สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 
เปิดงาน ซึ่งส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดย นายพรหมมิ
นทร์ กัณธิยะ ผู ้อ�านวยการส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วม 
เปิดงานในครั้งน้ีด้วย ณ บริเวณโถงอาคาร ส�านักงานปลัด กระทรวง
สาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ซึ่ ง จากการส� ารวจการ รับรู ้ เ กี่ ยว กับการใช ้ กฎหมาย 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่รับรู ้ว ่าไม่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
ในสถานศึกษาได้ ร้อยละ 96.72 และรับรู้น้อยในประเด็น ไม่สามารถ
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการลด แลก แจก แถมร้อยละ 48.93 
ดังนั้นจึงต้องสร้างการรับรู้และเผยแพร่เก่ียวกับกฎหมายการบังคับใช้ 
พ.น.บ.ดังกล่าวให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สคอ. ได้ร่วมจัดบูธให้ความรู้กิจกรรม น�าสื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และกระตุ้นจิตส�านึกในเรื่องของภัยจาก
การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มาร่วมสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้า
ร่วมประชุม โดยน�า “แว่นเสมือนเมา” มาทดสอบสมรรถภาพความ
พร้อม ให้ทดลองใส่ เพื่อชี้ถึงความเส่ียงที่เกิดจากการดื่มแล้วขับ 
อันตรายจากการดื่ม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
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5 ข้อเสีย ของ 

‘สเกิร์ตรอบคัน’  
ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

1. ชุดแต่งส่งผลให้หลัก
อากาศพลศาสตร์แย่ลง

ชุดแต ่งที่ วางจ�าหน ่ายแทบ
ทั้งหมดในตลาด ถูกออกแบบเน้น
ความสวยงามเป็นหลัก จึงอาจท�าให้
การไหลผ่านอากาศขณะขับขี่แย่ลง  

พดูง่ายๆ คือ ต้านลมมากขึน้นัน่เอง ท�าให้รถกินน�า้มนั 
มากขึ้นในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง บางครั้งอาจท�าให้เกิดเสียง
รบกวนได้ด้วย เนื่องจากการไหลเวียนของอากาศท่ีผิดแปลกไป  
ซ่ึงการออกแบบชุดแต่งที่ดี และเพ่ิมประสิทธิภาพแอโร่ไดนามิคนั้น 
จะต้องมีการทดสอบในอุโมงค์ลม เพื่อท�าให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียด
ทานใกล้เคียงกับตัวรถเปล่าๆ มากที่สุด หรือไปช่วยเพิ่มแรงกด 
(Downforce) อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนน

2. อาจถูกเจาะชิ้นส่วนตัวถังโดยไม่รู้ตัว
การติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งลงบนตัวรถ หากไม่ได้เป็นชุดแต่ง 

ที่ออกแบบโดยผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆ ช่างจ�าเป็นต้องมีการเจาะตัว
รถเพือ่ยดึชดุแต่ง หากเป็นการเจาะกนัชนทีเ่ป็นวสัดไุฟเบอร์คงไม่เท่าไหร่  
เพราะหากเกิดความเสียหายยังสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย แต่หาก
เป็นการเจาะตัวถังที่เป็นเหล็ก ก็อาจท�าให้เกิดสนิมในระยะยาวได้

คนไทยจ�านวนไม่น้อยชืน่ชอบการตกแต่งรถในสไตล์ของตัวเอง  
บางคนเลือกขอให้เซลส์ติดต้ังชุดแต่งต้ังแต่ยังไม่ได้ออกรถเลยเสีย
ด้วยซ�้า ซึ่งแม้ว่าชุดแต่งเหล่านี้อาจท�าให้รถดูสวยงามขึ้น แต่ก็อาจ
ส่งผลเสียกับตัวรถได้ด้วยเช่นกัน Sanook! Auto ขอแนะ 5 ข้อเสีย
ของการติดตั้งชุดแต่งมาฝากกัน จะมีอะไรบ้าง?

3. ตัวรถมีโอกาสเสียหายมากขึ้น
การติดตั้งชุดแต่งจ�าพวกสเกิร ์ตหรือสปอยเลอร์  

จะท�าให้ระยะห่างจากพืน้ลดลง โอกาสท่ีจะถูกครูดกบัส่ิงต่างๆ  
บนท้องถนนก็มีมากขึ้น หากมีการโหลดเตี้ยด้วย ก็จะท�าให้
การขึ้นคอสะพานหรือไต่ทางชัน ท�าได้ล�าบากขึ้นด้วยเช่นกัน

4. ประกันอาจไม่คุม้ครองความเสยีหาย
โดยปกติแล้ว หากติดตั้งชุดแต่งเพิ่มเติมภายหลังจาก

ท�าประกันรถยนต์ บริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะไม่คุ้มครองความ
เสยีหายของชุดแต่ง ดงันัน้ ควรแจ้งบรษัิทประกันเมือ่มกีารตดิตัง้ 
อุปกรณ์เพิ่มเติมลงบนตัวรถ

5. ราคาขายต่อตกกว่าปกติ
แม้ว่าอปุกรณ์แต่งรถจะมมีลูค่านบัแสนบาท แต่การขาย 

รถมือสองท่ีผ่านการตกแต่งแล้วนั้น มักได้ราคาเท่ากับหรือ 
ต�่ากว่ารถเดิมๆ ท่ีไม่ผ่านการตกแต่ง รถแต่งท่ีได้ราคาขายต่อ
สงูกว่ารถเดมิๆ ต้องแต่งได้สวยจรงิจนกลายเป็นท่ีต้องการของ 
ตลาด และต้องขายให้กับผู้ที่ชื่นชอบรถแต่งด้วยกันเท่านั้น

ที่ม�: https://auto.sanook.com/63145/


