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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2  ฉบับที�   234  วนัองัคารที�   27  มถุินายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที� 27-29 ม.ิย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื�นที� และมฝีน

ตกหนักบางแห่ง  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม.   

อุณหภูมติํ�าสุด 23 - 27 องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 -36   องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80  ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

  อุณหภูมติํ�าสุด 21 -26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  20 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  60 - 70 ของพื�นที�  และมฝีนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมติํ�าสุด  22 - 26  องศาเซสเซียส  สูงสุด 32 -36 องศาเซลเซียส  

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 1 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมติํ�าสุด  23 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

                             ภาคกลาง
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ40 - 60 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบาง

แห่ง ส่วนมากทางด้านตะวนัตกของภาค อุณหภูมติํ�าสุด 23-26 

องศาเซสเซียส  อุณหภูมสูิงสุด 31 -36 องศาเซสเซียส   

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด 24-28 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด 32 - 35 องศา

เซสเซียส  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15- 30 กม. / ชม.

 นายฉตัรชยั พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั  (ปภ.)  เปิดเผยวา่   ความ

ประมาทการขาดความเอาใจใส่  และการมองขา้ม

เรื�องเลก็นอ้ย อาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุร้ายแรงอยา่ง

ไม่คาดคิดได ้   เพื�อความปลอดภยั    ปภ.ขอเตือน

อุบติัภยัที�อาจเกิดขึ�นจากรถในกรณีต่างๆ       ดว้ย

ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ดงันี�  การสตาร์ตเครื�องยนต์

ทิ�งไว ้  ขณะเปิด-ปิดประตูบา้นกรณีเป็นรถระบบ

เกียร์อตัโนมติั    ใหเ้ลื�อนคนัเกียร์ตาํแหน่ง P หรือ

ดบัเครื�องยนตใ์หเ้รียบร้อยก่อนลงรถไป  เปิด-ปิด

ประตูรั� ว     โดยเฉพาะบา้นที�มีพื�นที�ลาดเอียงและ

ประตูรั� วแคบ

 หา้มจอดรถบริเวณทางลาดชนั  และเลื�อน

เกียร์ไปไวต้าํแหน่ง N    แลว้ขึ�นเบรกมือไวเ้พราะ

เบรกมือ  ไม่สามารถหยดุการเคลื�อนตวัของรถได ้

หากรถเลื�อนไหลลงมา หา้มผลกัหรือดนัรถใหร้ถ

หยดุ    เพราะจะถกูรถอดักระแทกติดกบัประตูรั� ว

ทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็และเสียชีวติได ้การทิ�งเดก็ไว้

ในรถที�จอดสตาร์ตเครื�องยนต ์   เดก็มกัซุกซนกด

ปุ่มต่างๆ ในรถเล่น    โดยเฉพาะหากเดก็เลื�อนคนั

 นายฉตัรชยั  กล่าวต่อวา่    ไม่ควรสูบบุหรี�

ในขณะขบัรถ      เพราะรถยนตใ์ชน้ํ� ามนัและก๊าซ

เป็นเชื�อเพลิงจึงเป็นแหล่งรวมความร้อน        โดย

เฉพาะหากก๊าซรั�วไหล   หรือมีนํ�ามนัหกขา้งฝาถงั

นํ�ามนัรถ และผูข้บัรถจุดไฟแช็ก      หรือสูบบุหรี�

บริเวณดงักล่าว  จะทาํใหเ้กิดการระเบิดและเพลิง

ไหมร้ถการถอดรองเทา้หรือวางสิ�งของไวใ้ตเ้บาะ

นั�งผูข้บัขี�ไม่ควรจดัเกบ็สิ�งของเช่น  รองเทา้   ขวด

นํ�า เป็นตน้  ไวบ้ริเวณใตเ้บาะที�นั�งคนขบั   ไม่วาง

สิ�งของไวบ้นตกัขณะขบัรถ  เพราะหากเบรกหรือ

หยดุรถกะทนัหนัสิ�งของเหล่านี�อาจกลิ�ง หรือกระ

เดน็ตกเขา้ไปติดใตแ้ป้นเบรก    ทาํใหไ้ม่สามารถ

หยดุรถไดท้นั  ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้    เพื�อความ

ปลอดภยัควรวางไวบ้ริเวณใตเ้บาะที�นั�งผูโ้ดยสาร

ดา้นหนา้ ดา้นหลงัรถหรือกระโปรงทา้ยรถ   ทั�งนี�

การเรียนรู้หลกัปฏิบติั   ในการใชร้ถในกรณีต่างๆ 

อยา่งถกูวธีิ  จะช่วยลดความเสี�ยงการเกิดอุบติัเหตุ 

และเพิ�มความปลอดภยัในการเดินทาง.

เกียร์อาจทาํใหร้ถเคลื�อนตวั ส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุ

ได ้  กรณีเดก็หลบัไม่ควรติดเครื�องยนตทิ์�งไวแ้ลว้

เปิดแอร์   เพราะควนัจากท่อไอเสียรถจะเขา้มาใน

รถยนตท์าํใหเ้ดก็ขาดออกซิเจนเป็นสาเหตุใหเ้สีย

ชีวติได ้  หากจาํเป็นตอ้งทิ�งเดก็ไวใ้นรถตามลาํพงั

ในระยะเวลาไม่นาน  ควรดบัเครื�องยนตล์ดระดบั

กระจกหนา้ต่างรถเลก็นอ้ย

 ดึงเบรกมือ  ปิดปุ่มที�จุดบุหรี�พร้อมเตรียม

กญุแจรถสาํรองไว ้เพื�อป้องกนัอนัตรายจากความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเดก็    การสตาร์ตเครื�องยนต์

ขณะตรวจสภาพรถหรือซ่อมรถ   ก่อนตรวจสอบ

เครื�องยนตค์วรถอดเครื�องประดบั  เนกไท   ระมดั

ระวงัเสื�อผา้  หรืออวยัวะส่วนใดส่วนหนึ�งเขา้ใกล้

ใบพดัหรือสายพาน      ที�กาํลงัทาํงานรวมถึงหา้ม

สมัผสัเครื�องยนต ์ เปิดหมอ้นํ�า     ในขณะที�เครื�อง

ยนตร้์อน     กรณีตอ้งตรวจสอบใตท้อ้งรถใหจ้อด

รถบนพื�นราบไม่ลาดเอียง     พร้อมดบัเครื�องยนต ์

หา้มเขา้ไปอยูใ่ตท้อ้งรถ โดยมีเพียงแม่แรงรองรับ

ตอ้งใชข้าตั�งและยางรถยนตร์องใหเ้รียบร้อย  เพื�อ

ป้องกนัการถกูรถหล่นลงมาทบั

ปภ.เตือนอุบติัภยัที�อาจเกิดขึ�นในรถ

ไม่ทิ�งเดก็-ไม่ติดเครื�องยนตทิ์�งไว้



ทรรศนะ

(  7  วนัลง  26  ม.ิย. 60 )                       

(  7  วนัลง  26  ม.ิย. 60 )                       

(  7  วนัลง  26  ม.ิย. 60 )                       

(  7  วนัลง  26  ม.ิย. 60 )                       

(  7  วนัลง  26  ม.ิย. 60 )                       

(  7  วนัลง  26  ม.ิย. 60 )                       

(  7  วนัลง  26  ม.ิย. 60 )                       

(  7  วนัลง  26  ม.ิย. 60 )                       

(  7  วนัลง  26  ม.ิย. 60 )                       


