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ขับขปลอดภัย                            
เร็ว ดื่ม...ไม่ขับ - ใช้อุปกรณ์นิรภัย

ี่

ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน 

สื่อเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน
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ลด       ภัย

ลดความเร็ว
เขตโรงเรียน

60
กม.

ลดความเร็ว



ที่ปรึกษา                 
บุญธรรม เลิศสุขีเกษม   
บรรณาธิการ         

เธียรชัย  ชูกิตติวิบูลย ์

”ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน”
                    

ทีผ่่านมาประเทศไทย เกิดสาธารณภัยบ่อยครั้งและมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะภัยแล้ง อุทกภัย 
วาตภัย และไฟป่าหมอกควัน อีกทั้งบริบทความเปลีย่นแปลงในโลกยคุดจิทิลัทีเ่ทคโนโลยแีละนวตักรรมเขา้มาเปน็
สว่นหนึง่ในการใชช้วีติประจ�าวนัและการท�างาน ถอืเปน็ประเดน็ทา้ทายทีก่รมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ในฐานะหนว่ยงานกลางของภาครฐัในการบรูณาการบริหารจดัการสาธารณภยัของประเทศ ต้องปรับกลไกการจดัการ
สาธารณภยัใหพ้รอ้มรองรับทกุความเปลีย่นแปลงในมติิตา่ง ๆ และตอบโจทยก์ารพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ีเพ่ือสรา้งประเทศไทยให้มีความมั่นคงอย่างปลอดภัยและยั่งยืน 

กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) ไดมุ่้งมัน่พัฒนาการจดัการสาธารณภัยใหพ้ร้อมรองรับทกุมติิ
ของความเปลีย่นแปลงทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยยึดพระราชบญัญติัปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ให้มีประสิทธิภาพ และการจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน ควบคู่กับการท�างานอย่างก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
ภายใต้แนวคิด DDPM+S ดังนี้ 

D : Digital Transformation ขบัเคล่ือนการบริหารจดัการสาธารณภยัดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดจิทิลั เพ่ือพัฒนาองคก์รใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ โดยน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่        
มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของการบรหิารจดัการสาธารณภยัอยา่งรอบดา้น ทัง้การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การช่วยเหลือและฟื้ นฟู

P : Preparedness เตรยีมความพรอ้มในการบรหิารจดัการสาธารณภยั ทั้งแผน คน และเครื่องจักรกล
สาธารณภัย โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นเครื่องมอืหลัก       
ในการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยในระดับชาติถึงระดับพ้ืนที่ รวมถึงเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัย
ให้พร้อมใช้งานได้เหมาะสมกับสถานการณ์ภัย ฝกึซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ 

M : Man พัฒนาบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย
ทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ โดยเสริมสร้างทักษะ 3 ระดับ Newskill Upskill Reskill รวมถึงสามารถปฏิบัติงานบริหาร
จัดการสาธารณภัยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

S : Standard พัฒนามาตรฐานด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย 
และเมื่อภัยสิ้นสุด โดยจัดท�ามาตรฐานภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทาง  
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย

D : Decision Support System (DSS) สร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการในการ
บรหิารจดัการสาธารณภยั เพ่ือใหม้ขีอ้มูลและเคร่ืองมอื (Tools) ในการตดัสนิใจส่ังการบรหิารจัดการสาธารณภยั
ที่ตรงจุดและแม่นย�า โดยเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสาธารณภัยจากทุกแหล่งมาใช ้ในการวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ภัยส�าหรับเป็นฐานข้อมูลให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานก�าหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถสั่งการและปฏิบัติการแก ้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ขับขี่ปลอดภัย ไม่ขับรถเร็ว 
ดื่มไม่ขับ ห่างไกลอุบัติเหตุ
ทางถนน 

สวมหมวกนิรภัย ปกปอ้ง
ศีรษะ ลดเสี่ยงบาดเจ็บ – 
เสียชีวิต 

รูท้นั - ปอ้งกัน - ลดผลกระทบ
จากหมอกควันและฝุน่ PM 2.5

ขับรถขึน้ - ลงเขาอย่างไร
ให้ปลอดภัย

รู้ทนั - ปอ้งกัน - ลดเสีย่ง
ไฟปา่

3 54 6 7
มอก. 369-2557

ผู้ช่วยบรรณาธิการ         

ศิริวรรณ  จุลวนิชรัตนา      
กองบรรณาธิการ          
พัลลรินทร์  ภูกิจ,  เดือนเพ็ญ  ประทุม, สุวารี  มิ่งเมือง,  ชุดาภา  ภัทรกรรม,   
สุจิตรา  ฤทธิ์ดี,  จันทร์จิรา  วงษ์เจียม,  รัตติยา  ทองทับ
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DDPM+S แนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัย
สร้างประเทศไทยให้มีความมัน่คงอย่างปลอดภัยและยัง่ยืน



ROAD SAFETY

การขับรถเร็วและดื่มแล้วขับ เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในล�าดับต้น ๆ รวมถึงยังเพ่ิมความเสีย่งต่อการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนในลักษณะรุนแรง ท�าให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะอันตรายจากการขับรถเร็วและดืม่แล้วขับ รวมถึงข้อควรปฏิบัติในการขับรถอย่างปลอดภัย ดังนี ้

●  ใชค้วามเรว็ตามที่
กฎหมายก� าหนด 
เหมำะสมกับสภำพเส้นทำง
และปริมำณกำรจรำจร 
จะชว่ยใหห้ยุดรถไดอ้ยำ่ง
ปลอดภัย

●  ใชค้วามเรว็ให้สัมพันธ์กับระยะ
ที่สายตามองเห็น โดยใชค้วำมเร็ว
ใหต้�่ำกวำ่ปกตใินช่วงพลบค�่ำ กลำงคนื 
เชำ้มดื หมอกปกคลมุ และฝนตกหนกั 
เพรำะผูข้บัขีม่ขีอบเขตในกำรมองเหน็
เส้นทำงจ�ำกัด

●  ใช้ความเร็วให้สัมพันธ์
กับระยะที่ไฟหน้าส่องถึง 
โดยไฟสูงจะสอ่งได ้ไกลในระยะ 
100 เมตร ไฟต�่ำจะชว่ยใหม้อง
เห็นสิ่งกีดขวำงได้ชัดเจน
ในระยะไม่เกิน 40 เมตร

●  ลดความเรว็เมือ่ขบัรถผา่นเส้นทาง
เสีย่งอุบติัเหตุ โดยเฉพำะทำงโค้ง ทำงแยก 
ทำงลำดชนั ทำงขึน้ – ลงสะพำน ทำงเบีย่ง 
เส้นทำงในเขตชุมชนและโรงเรียน รวมถึง
เสน้ทำงทีม่ฝีนตกหนกั และหมอกควนัปกคลมุ
เส้นทำง

ขับขี่ปลอดภัย ไม่ขับรถเรว็ ดื่มไม่ขับ        
ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน 

ขับรถเร็วเสี่ยงอุบัติเหตุ - เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

●  ระยะทางในการหยุดรถ
ลดลง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่
สำมำรถหยดุรถไดอ้ยำ่งปลอดภยั

●  แรงปะทะเพ่ิมขึน้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
แรงปะทะจะเพ่ิมขึ้นตำมอัตรำควำมเร็ว  
ท�ำให้ผู้ประสบอุบัติเหตุมีโอกำสเสียชีวิต
และบำดเจ็บรุนแรงมำกขึ้น

● ระยะเวลาในการแก้  ไข
เหตุฉุกเฉินลดลง จึงเพ่ิม
ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ
รุนแรง

●  มองเห็นเส้นทางและ
สภาพแวดลอ้มไมช่ดั จงึเพ่ิม
ควำมเสีย่งตอ่กำรเกดิอุบัติเหตุ
ทำงถนน

8 เท่า

●  เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต โดยมีควำม
เสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บถึง 
6.6 เท่ำ และมีควำมเสี่ยง
ต่ อกำร เสี ยชี วิตสูงถึ ง 
9.6 เท่ำ 

9.6 เท่า

6.6 เท่า

●  เสีย่งเกดิอบุตัเิหตทุางถนน
ในลกัษณะรุนแรง เนือ่งจำก
ควำมสำมำรถในกำรควบคุมรถ
และกำรมองเห็นเส้นทำงลดลง 
รวมถึงปฏิกิริยำตอบสนองต่อ
กรณีเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน      
ชำ้กว่ำปกต ิ8 เท่ำ จึงไมส่ำมำรถ
แก้ iไขเหตุฉุกเฉินเฉพำะหน้ำได้
อย่ำงปลอดภัย

●  ไม่ดืม่เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล ์เมือ่ตอ้ง
ขบัรถ เพรำะจะท�ำให้
ประสิทธิภำพในกำร
ขับรถลดลง และไม่
สำมำรถแก้ ไ ข เห ตุ
ฉุกเฉินเฉพำะหน้ำได้
อย่ำงปลอดภัย

●  ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
ไม่ขับรถอย่างเด็ดขาด 
ควรให้เพ่ือนทีไ่มด่ืม่ขับรถแทน 
ใช้บริกำรรถแท็กซี่หรือรถ
โดยสำรสำธำรณะ กรณไีม่มี
เพ่ือนร่วมทำง ควรรอจน
สร่ำงเมำแล้วจึงค่อยขับรถ
ไปต่อ

●  เพ่ิมความระมดัระวัง
ในการขับรถช่วงเวลา
กลางคืน โดยเฉพำะชว่ง
หลังเที่ยงคืน เพรำะกว่ำ 
1 ใน 10  ของผู้ขับรถที่
ดืม่แลว้ขบัจะมีพฤตกิรรม
กำรขับขี่ที่ ไม่ปลอดภัย 
จึง เ พ่ิมควำมเสี่ ยงต่อ
กำรเกิดอุบัติเหตุ

ดื่มไม่ขับ - ปอ้งกันอุบัติเหตุทางถนนดื่มแล้วขับเสี่ยงอย่างไร 
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ขับรถใช้ความเร็วเหมาะสม – ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ 



หมวกนิรภัย            
ปอ้งกันการบาดเจ็บ           
ที่ศีรษะได้อย่างไร 

?การสวมหมวกนิ รภั ยที่ ไ ด้
มาตรฐานอย่างถูกวิธ ีจะช่วยลด
แรงกระแทกระหว่างศีรษะกับสิ่งที่ 
มากระทบ รวมถึงยงัช่วยดูดซับแรง
สะเทอืน ท�าใหศ้รีษะหยดุหรอืเคลือ่นที่
ช้าลง ส่งผลให้สมองกับกะโหลก                    
ไม่กระทบกันในลักษณะรุนแรง 
จึงช่วยปอ้งกันการบาดเจ็บท่ีศีรษะ
เมื่อประสบอุบัติเหตุ 

สวมหมวก    นิรภัย                                       
ปกป้องศีรษะ ลดเสี่ยงบาดเจ็บ – เสียชีวิต 
รถจักรยานยนต ์เป็นยานพาหนะทีม่ีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง รวมถึงมีอัตราการบาดเจ็บรุนแรงและ
เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทีศ่ีรษะ เพราะไม่สวมหมวกนิรภัย เพ่ือความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการใช้หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี และอันตรายจากการ
ไม่สวมหมวกนิรภัย ดังนี้

●  การใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน 60 กิโลเมตร / 
ชัว่โมง หากเกิดอุบัติเหตุ หมวกนิรภัยจะสามารถ
กระจายและรองรับแรงกระแทกได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพ จึงช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรง
ที่ศีรษะ

ที่มำ : พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ.2522 มำตรำ 122 
และมำตรำ 148 

●   กฎหมายก�าหนดให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร      
รถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัย 
หากฝา่ฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

●  มีขนาดพอดีกับศีรษะ และไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรได้ยินเสียง
หรือกำรมองเห็น

●  ไดม้าตรฐานความปลอดภัย มีเครื่องหมำย มอก. 369-2557 
ทั้งแบบครึ่งใบ แบบเต็มใบ และแบบปิดเต็มหน้ำ

● สวมหมวกนิรภัยให้ถูกวิธี   
ในลักษณะตรงและคำดสำยรัดคำง       
ให้กระชับ เพ่ือปอ้งกันหมวกหลุดจำก
ศีรษะเมื่อประสบอุบัติเหตุ

●  เปลีย่นหมวกนริภยัทกุ 3 – 5 ปี 
หรือเมื่อหมวกนิรภัยกระแทกพ้ืนหรือ
ของแข็งอย่ำงรุนแรง

●  เก็บหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี ไม่วำง
ใกล้แหล่งควำมร้อน บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง 
เพรำะจะท�ำใหวั้สดุเสือ่มสภำพ สง่ผลให้ประสทิธภิำพ
กำรรองรับแรงกระแทกลดลง   

ใช้หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน  

กฎหมายน่ารู้
ใช้หมวกนิรภัยถูกวิธี 

รองใน  
โฟมรองในหมวก
ต้ องมี คว ำมแ ข็ง 
และควำมหนำตั้งแต่ 
2.5 เซนตเิมตรขึน้ไป

ส่วนเปลือกนอ ก 
มีควำมหนำไม่ต�่ ำกว่ำ       
4 มิลลิเมตร ส่วนที่ยื่น
ออกมำจำกนอกหมวก
ไม่เกิน 5 เซนติเมตร

แผ่นบังลม  
กนัแสงได ้50% - 80% 
ต้องมีข้อควำม “ใช้ใน
กลำงวันเท่ำนั้น”

20 140

40
60 10080

120

มอก. 369-2557

สายรัดคาง   
เป็นสำยถักที่นิ่มและมี
ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 
20 มิลลิเมตร ตัวล็อค
สำยรัดคำงล็อคแน่น
สนิท  
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● ปัจจัยทางธรรมชาติ อำทิ ฟำ้ผ่ำ กิ่งไม้เสียดสีกัน แสงแดด
กระทบผลึกหิน และเกิดปฏิกิริยำเคมีในดินปำ่พรุ
● การกระท�าของมนุษย์ อำทิ เผำไร่ เผำปำ่ ก�ำจัดวัชพืชเตรียม
พ้ืนที่เพำะปลูก หำของปำ่หรือล่ำสัตว์โดยจุดไฟรมควัน รวมถึงควำม
ประมำท เช่น ไม่ดับกองไฟ ทิ้งก้นบุหรี่บนพงหญ้ำแห้ง

●  เดอืนกมุภาพันธ ์- เมษายน 
เป็นช่วงที่มีปริมำณจุดควำมร้อน 
(Hotspot) จ�ำนวนมำก จึงมี
ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดไฟปำ่

● เดือนพฤศจิกายน - เมษายน 
เป็นช่วงที่มีสถิติกำรเกิดไฟปำ่สูง 
เนื่ องจำกสภำพอำกำศแ ห้ง  
ต้นไม้ผลัดใบและหญ้ำแห้งตำย
จ�ำนวนมำก เมือ่เกดิไฟปำ่จงึลุกลำม
อย่ำงรวดเร็ว

ปร ะ เทศ ไทยมี พ้ื นที ่ 
เสีย่งไฟปา่ 65 จังหวัด 
กระจายครอบคลุมพ้ืนที่
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก 
ขณะที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคกลาง 
และภาคใต้ มีความเสีย่ง
ต่อการเกิดไฟป่ารอง
ลงมาตามล�าดับ

ฤดูกาลเกิดไฟปา่

สาเหตุการเกิดไฟปา่

● ก�าจัดวัสดุทีเ่ป็นเชือ้เพลิง 
เก็บกวำดพ้ืนที่ ไม่ให้ เป็นแหล่ง
สะสมของเชือ้เพลิง เกษตรกรควร
เตรียมพ้ืนที่กำรเกษตรโดยใช้วิธี
ฝังกลบขยะและไถกลบเศษวัชพืช
แทนกำรเผำ

● งดประกอบกจิกรรมเกีย่วกับไฟ 
ไม่เผำขยะหรือเศษวัชพืชเพ่ือเตรียม
พ้ืนที่เพำะปลูก ไม่เผำหญ้ำเพ่ือท�ำ
ทำงเดินในปำ่ ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบน  
พงหญ้ำแห้ง ไม่หำของปำ่หรือล่ำสัตว์
โดยกำรจุดไฟหรือรมควัน

● หลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟในพ้ืนที่ปา่ หำกจ�ำเป็นต้อง
ก่อกองไฟ ควรดูแลอย่ำงใกล้ชิด ใช้น�้ำรำดดับไฟ ให้สนิททุกครั้ง เพ่ือปอ้งกัน
เพลิงลุกลำมเป็นไฟปำ่

พ้ืนที่เสี่ยงไฟปา่

วิธีปอ้งกันไฟปา่

● สร้างแนวกันไฟปอ้งกันเพลิง
ลุกลาม ท�ำคันดินหรือขุดร่องดิน
บริเวณรอบบ้ำนและพ้ืนที่กำรเกษตร 
รวมถึงตรวจสอบแนวกันไฟไม่ให้มี
ต้นไม้พำดขวำง จะช่วยสกัดไม่ให้เพลิง
ลุกลำมขยำยวงกว้ำง

ลด-หยุด-ภัย เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 รอบรู้สู้ภัย 5

รู้ทัน - ป้องกัน - ลดเสี่ยง

ไฟปา่



เลี่ยงกิจกรรมเกิดควันไฟ
หรือฝุน่ เช่น จอดรถไม่ดับ
เครือ่งยนต์ สูบบหุรี ่การป้ิงยา่ง 
การท� าอาหารด้วยเตาถ่ าน       
จุดธูปเทียน เผาขยะที่มีสารพิษ 
พลาสติก วัชพืช หรือเศษวัสดุ
ทางการเกษตร เป็นต้น

งดการเผาทุกชนิดใน
ทีโ่ล่งแจ้ง เพราะจะเพ่ิม
ปริ ม าณหมอกควั น ใน
อากาศ พร้อมก�าจัดขยะ
ถกูวธีิ โดยวธิกีารฝังกลบ
หรือเผาในภาชนะที่มีฝา
ปิดมิดชิด

ฉี ด พ่ นล ะอองน�้ า   
ปลูกต้น ไม้ ดักจับ      
ฝุน่ควัน และลา้งถนน 
จ ะ ช่ ว ย ลดป ริ ม าณ       
ฝุ ่น ล ะ อองแล ะ เ พ่ิ ม
ความชืน้ในอากาศ

ลดมลภาวะทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยเข้มงวดสถานทีก่อ่สร้าง โรงงานอตุสาหกรรมทีป่ลอ่ย
ควนัเกนิมาตรฐาน ตรวจควนัด�าจากยานพาหนะ เพ่ือควบคมุ
ไมใ่หฝุ้น่ฟุง้กระจายหรือเพ่ิมมลภาวะทางอากาศมากขึน้

ลดการใช้ยานพาหนะ โดยใช้
บริการขนส่งสาธารณะ ใช้รถ
จกัรยาน ใชน้�้ามนัเชือ้เพลิงทีม่ี
ค่าออกเทนสูง และใช้รถยนต์
ทีใ่ช้พลังงานทางเลือก

1
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●  สวมหน้ากากอนามยัทีไ่ดม้าตรฐาน 
และมีประสิทธิภำพในกำรกรองฝุน่ อำทิ 
N95 จะช่วยปอ้งกันกำรสูดดมฝุน่เข้ำสู่
ร่ำงกำย

●  ไม่ออกก�าลังกายและท�างานหนัก
ภายนอกอาคาร เพรำะจะสูดดมฝุน่
เข้ำสู่ร่ำงกำยในปริมำณมำก

●  ลดปริมาณฝุน่ในบ้านเรอืน โดยใช้
เครื่องฟอกอำกำศที่สำมำรถกรองฝุน่
ขนำดเล็ก 0.3 ไมครอน จะช่วยปอ้งกัน
ทัง้ฝุน่ละอองและเชือ้โรค รวมถงึปิดประตู
หนำ้ตำ่งลดปรมิำณฝุน่เขำ้บำ้นในช่วงท่ีมี
ฝุน่เกินค่ำมำตรฐำน

●  กรณีมีอาการผิดปกติของร่างกาย 
อำทิ แน่นหน้ำอก หำยใจติดขัด เคืองตำ 
แสบจมูก ให้รีบไปพบแพทย์ 

ช่วงปลายฤดูหนาวต่อเนื่องต้นฤดูร้อน หลายพ้ืนทีเ่กิดหมอกควันและฝุน่ละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน เนือ่งจากสภาพอากาศหนาวเย็น แห้งแล้ง อุณหภูมิอากาศเปลีย่นแปลงเร็ว 
ความชืน้ในอากาศสูงขึน้ และสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ รวมถึงการเผาเศษพืชและเศษวัสดุ
การเกษตร การใช้ยานพาหนะ ฝุน่จากการก่อสร้างและควันโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เพ่ือความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติเพ่ือปอ้งกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน
และฝุน่ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ดังนี้

กรุงเทพมหานคร 
เสี่ ยงเกิดหมอกควัน     
และฝุน่ PM 2.5 ในชว่ง
ฤดูหนำวเดือนตุลำคม 
- กุมภำพันธ์

รู้พ้ืนที่เสี่ยง – รู้ช่วงเวลาเสี่ยง

ภาคเหนอืและภาคกลาง เสีย่งเกิดหมอกควัน
และฝุน่ PM 2.5 ในช่วงเดอืนมกรำคม – เมษำยน 
เนื่องจำกควำมกดอำกำศต�่ำจำกกรุงเทพฯ ที่แผ่
ขึ้นไปยังภำคเหนือ

ภาคใต้ เสี่ยงเกิดหมอกควันและฝุน่ PM 2.5 
ในช่วงเดือนสิงหำคม – ตุลำคม เนื่องจำกกำร
เผำพ้ืนที่กำรเกษตร และหมอกควันจำกประเทศ
เพ่ือนบ้ำน 

ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก        
และตะวันตก เสี่ยง
เกิดหมอกควันและฝุน่ 
PM 2.5 ในช่วงเดือน
พฤศจิกำยน – มีนำคม 
เนื่องจำกกำรเผำพ้ืนที่
กำรเกษตร อำทิ ไร่อ้อย 

น่ารู้

5 วิธีปอ้งกันการเกิดหมอกควันและฝุน่ PM 2.5 รู้รับมือ                       
หมอกควันและฝุน่ PM 2.5”“

รู้ทัน - ป้องกัน - ลดผลกระทบจาก    
หมอกควันและฝุ่น PM 2.5
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พ้ืนที่ไหนค่าฝุน่ละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5         
เท่าไหร่ ตรวจสอบ          
ได้จากแอปพลิเคชัน   

Air4Thai” และ     
เว็บไซต์ www.
air4thai.com 

“



●  เลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสม 
- เกยีรธ์รรมดา ให ้ใชเ้กยีรต์�่ำ (เกยีร์ 1 - 2) 
เพ่ือให้รถมีก�ำลังในกำรขับขึ้นเขำ
- เกียร์อัตโนมัติ ให ้ใช้เกียร์ 2 ขณะขับ
ขึน้ลงเขำ และใช้เกียร์ D เมือ่วิง่บนทำงรำบ

●  ไม่ปล่อยเกียร์ว่างขณะขับรถลงเขา 
เพรำะไม่มีเครื่องยนต์ช่วยควบคุมควำมเร็ว
และฉุดก�ำลังรถ หำกเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่
สำมำรถหยุดรถได้ทัน

การใช้เกียร์
การขับรถ

การเข้าโค้ง

●  ไม่ขับรถด้วยความเร็วสูง 
เพรำะเส้นทำงที่แคบและคดเคี้ยว 
จะส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำร
ควบคุมรถ

●  หา้มเหยยีบเบรกหรอืหยดุรถ
กะทันหัน เพรำะท�ำให้รถเสียกำร
ทรงตวั พลกิคว�่ำและหลดุออกจำก
เส้นทำง

●  มองให ้ไกล เพ่ือประเมนิเสน้ทำง
เบื้องต้นก่อนเข้ำโค้งหรือลงเขำ

●  จอดพักรถเป็นระยะเมือ่ขบัรถ
ลงเขา จะช่วยปอ้งกันผ้ำเบรกไหม้
และอุบัติเหตุจำกเบรกแตก

● ชะลอความเร็วก่อนเข้าโค้ง พร้อมจับ
พวงมำลยัรถให้มัน่ เพ่ือควบคุมรถให้อยูใ่นชอ่งทำง 

●  การใชค้วามเรว็ ผอ่นคันเรง่หรือเหยยีบเบรก
เบำ ๆ ก่อนเข้ำโค้ง และค่อย ๆ เร่งควำมเร็วรถ
เมื่อเข้ำสู่ทำงตรง

●  สง่สญัญาณเตือนผูท้ีข่บัรถสวนทางมา 
โดยบีบแตรในเวลำกลำงวันหรือให้สัญญำณไฟ
ในเวลำกลำงคืน

●  ไม่เหยียบคลัตช์และเบรกขณะเข้าโค้ง 
เพ่ือปอ้งกันกำรเกิดแรงเหวี่ยง ท�ำให้รถเสียหลัก
ออกนอกเส้นทำง

จุดพักรถ

ระวังทางโค้ง

?ขับรถขึ้น - ลงเขา อย่างไรให้ปลอดภัย

มาตรา 125        
การขับรถผ่านทางแคบระหว่างภูเขาหรือระหว่างเนินเขา หรือการขับรถในทาง
เดินรถบนภูเขาหรือบนเนินเขา ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย และ
เมื่อถึงทางโค้งผู้ขับขีต่้องใช้เสียงสัญญาณเพ่ือเตือนรถคันอืน่ทีอ่าจขับสวนมา

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ก�าหนดวิธีปฏิบัติในการขับรถขึน้ลงเขา ดังนี้
มาตรา 148   
ผู้ใดฝา่ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 126 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 500 บาท

มาตรา 126   
ห้ามมิให้ผู้ขับขีใ่ช้เกียร์ว่างหรือ
เหยียบคลัตช์ในขณะที่ขับรถ
ลงตามทางลาดหรือไหล่เขา

กฎหมายน่ารู้
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80 KM.

การขับรถท่องเที่ยวภูเขาในช่วงฤดูหนาว ซึง่มีสภาพเส้นทางคดเคีย้วและสูงชัน หากผู้ขับขีไ่ม่มีความช�านาญเส้นทาง
และขาดทักษะในการขับรถ จะเพ่ิมความเสีย่งต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีขับรถผ่านเส้นทางขึน้ - ลงเขาอย่างปลอดภัย ดังนี้



“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

●  จัดตัง้ศูนย์ปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ทุกระดับ ทั้งส่วนกลำง จังหวัด กรุงเทพมหำนคร 
อ�ำเภอ และองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน พรอ้มทัง้
จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 
(Action plan) และแตง่ตัง้คณะท�ำงำนบรูณำกำรกำร
จัดต้ังจุดตรวจ จดุบรกิำรใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัเสีย่ง 
รวมถึงใช้กลไกของคณะท�ำงำนวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิด
อุบัติเหตุทำงถนนในกำรสืบสวนอุบัติ เหตุเชิงลึก 
อุบัติเหตุใหญ่ ก�ำหนดมำตรกำรสร้ำงควำมปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว และมำตรกำรดูแลควำมปลอดภัยในกำร
สัญจรและทอ่งเทีย่วทำงน�้ำ

● อ�านวยความสะดวกในการเดนิทาง เปิดชอ่งทำงพิเศษ 
ปรบัสญัญำณไฟจรำจรใหส้อดคล้องกบัชว่งเวลำในกำร
เดินทำง พร้อมประชำสัมพันธเ์ส้นทำงลดั ทำงเลีย่งเมอืง 
และข้อมูลจุดเสี่ยงจุดอันตรำย อีกทั้งเตรียมพร้อม
จุดพักรถและจุดบริกำรบนเส้นทำงสำยต่ำง ๆ 

● สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งมำตรกำร
บังคับใช้กฎหมำย สถำนกำรณ์อุบัติเหตุ กำรใช้รถใช้ถนนอย่ำง
ปลอดภัย และข้อมูลสิทธิเจ็บปว่ยฉุกเฉินวิกฤตผ่ำนช่องทำงสื่อ
ทุกรูปแบบ รวมถึงด�ำเนินมำตรกำรองค์กรด้ำนควำมปลอดภัย
ทำงถนนของหน่วยภำครัฐ เพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติ
ตำมกฎจรำจร

● เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ จัดหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย เครื่องมืออุปกรณ์และระบบ
กำรติดต่อสื่อสำรให้พร้อมช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ และส่งต่อ
ผู้ประสบอุบัติเหตุอย่ำงรวดเร็วในทุกพ้ืนที่
● กระจายข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรอบด้าน 
ทั้งสิทธิกำรรักษำพยำบำล ควำมคุ้มครองด้ำนกำรประกันภัย
กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนภำยใน 24 ชั่วโมง กำรจ่ำยค่ำรักษำ
พยำบำลผ่ำนระบบ e – claim รวมถึงส่งเสริมกำรท�ำประกันภัย
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ.2535 
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กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย              
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

มาตรการดา้นการบรหิารจัดการ

มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยง    
ด้านถนนและสภาพแวดล้อม

มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย

มาตรการด้านการชว่ยเหลอืหลงัเกดิ
อุบติัเหตุ 

● คุมเข้มความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท โดยเฉพำะ
กำรตรวจสอบสภำพรถและควำมพร้อมของพนักงำนขบัรถ เขม้งวด
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงขอควำมร่วมมือ
ผู้ประกอบกำรหยุดกำรขนส่งสินค้ำโดยรถบรรทุก อีกทั้งคุมเข้ม
ผู้ประกอบกำรรถเช่ำหรือรถตู้ส่วนบุคคลให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำน
ด้ำนควำมปลอดภัย กวดขันรถกระบะที่บรรทุกน�้ำหนักเกินและ
รถบรรทกุขนำดเลก็ทีบ่รรทกุผู ้โดยสำรในลกัษณะเสีย่งอนัตรำย 

มาตรการลดปัจจัยเสีย่งดา้นยานพาหนะ 

ศปถ.บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

1 3

2

4

5

5
และลดอุบัติเหตุทางถนน
มาตรการป้องกัน

1784
ลายด่วนนิรภัย

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน โดยความร่วมมือของกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน  
ภาคีเครือข่ายมุ่งสร้างการสัญจรปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ประชาชนใช้ชีวิตวิถีใหม่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

●  ขับเคลือ่นมาตรการลดปัจจยัเสีย่งอุบติัเหตุเชิงรุก 
ผำ่นกลไกของท้องที ่ทัง้องค์กรปกครองสว่นถิน่ ก�ำนนั 
และผู้ ใหญ่บ้ำน โดยจัดท�ำประชำคมชุมชน/หมู่บ้ำน 
ด�ำเนินมำตรกำรเคำะประตูบ้ำน จัดตั้งด่ำนครอบครัว
และด่ำนชุมชน กำรจัดกิจกรรมทำงศำสนำ  1 อ�ำเภอ 
1 กจิกรรม” เพ่ือคุมเขม้ลดปัจจัยเสีย่งอบุตัเิหตทุำงถนน
ทุกรูปแบบ

“

● เขม้ข้นลดปัจจยัเสีย่งดา้นถนนและสภาพแวดลอ้ม 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนดถนนปลอดภัย     
1 ทอ้งถ่ิน 1 ถนนปลอดภยั” ในพ้ืนทีเ่สีย่งอบุตัเิหตสุงู 
รวมถึงส�ำรวจลักษณะกำยภำพของถนนท่ีเสี่ยงต่อกำร
เกิดอุบัติเหตุ ทำงร่วม ทำงแยก สิ่งอันตรำยข้ำงทำง 
(Roadside Hazard) และจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
เ พ่ือปรับปรุงถนนและสภำพแวดล้อมริมทำงให้
ปลอดภยั โดยเฉพำะกำรตดิตัง้ปำ้ยเตือน สญัญำณไฟ
ส่องสว่ำง กำรปิดกั้นทำงลักผ่ำน จุดตัดทำงรถไฟ 
และจุดกลับรถที่ไม่ปลอดภัย อีกทั้งเฝำ้ระวังถนน
ทำงตรงที่มีระยะทำงยำว เพ่ือปอ้งกันอุบัติเหตุทำงถนน
จำกกำรหลับใน 
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● บังคับใช้กฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด เข้มงวดพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพำะขับรถเร็ว
ดื่มแล้วขับ ขับรถย้อนศร รถจักรยำนยนต์ไม่ปลอดภัย และไม่ใช้
อุปกรณ์นิรภัย รวมถึงควบคุมกำรจ�ำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด อกีท้ังด�ำเนนิมำตรกำร  ตรวจวดัแอลกอฮอล์” 
โดยตรวจวดัระดับแอลกอฮอล์ผูข้บัขี ่กรณเีกิดอบุตัเิหตุทำงถนน
ที่มีผู้บำดเจ็บรุนแรงหรือมีผู้เสียชีวิตภำยใต้มำตรฐำนของ
กระทรวงสำธำรณสขุ กรณเีกดิอบุตัเิหตทุีม่ผีูบ้ำดเจบ็หรือเสยีชวิีต 
ให้ปฏิบัติกำรช่วยเหลือตำมมำตรกำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

เทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงทีม่ีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ รัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน จึงได้มอบหมายให้ศูนย์อ�านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการทุกภาคส่วนด�าเนินการปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ในลักษณะยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ภายใต้แนวคิด  ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ด�าเนินการช่วง
ควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที ่29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 เพ่ือให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ทีห่่างไกลอุบัติเหตุทางถนน

3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์/โทรสำร : 0-2243-0674, 0-2243-2200


