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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
านตหยุดยาว 5 วัน 

ผูสื่อขาวรายงานวา ในการประชุมครม. วันที ่3 เม.ย.นี ้
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี(สปน.) จะเสนอ
ให ครม.พิจารณาเพิ่มวันหยุดราชการชวงเทศกาล
สงกรานต โดย สปน.ระบุวา วันหยุดราชการประจําป
ชวงเทศกาลสงกรานต จะตรงกับวันที่ 13-15 เม.ย. 
ของทุกป รวม 3 วัน สําหรับป 2550 จะตรงกับวันศุกรที่ 
13 ถึงวันอาทิตยที ่15 เม.ย. ตามที ่ครม.มีมติเมื่อวันที่ 1 
พ.ค. 2544 กําหนดเปนหลักการไววา กรณี
วันหยุดราชการประจําปตรงกับวันหยุดราชการประจํา
สัปดาห ใหเลื่อนวันหยดุราชการประจําปนั้นไปหยุดใน
วันทําการถัดไป โดยใหหยุดชดเชยไดไมเกนิ 1 วัน  

ดังน้ัน ในป 2550 น้ี จึงจะมีวันหยุดราชการชวงเทศกาลสงกรานตรวม 4 วัน คือวันศุกรท่ี 13 ถึงวัน
จันทรท่ี 16 เม.ย. อยางไรก็ตาม เทศกาลสงกรานตถือเปนเทศกาลปใหมไทยที่ประชาชนสวน
ใหญเดินทางกลับภูมิลําเนาเพื่อเยี่ยมบิดามารดาและครอบครัว ดังน้ันจึงมีประเด็นที่สมควรจะ
พิจารณาวา จะชดเชยวันหยุดราชการเพิ่มเติม ใหหยุดเพิ่มในวันอังคารที่ 17 เม.ย. หรือไม 
เน่ืองจากวันที่ 14 และ 15 เม.ย. ทับซอนกับวันหยุดราชการสดุสัปดาห สวนกรณีวันหยุดของ
ธนาคารพาณิชย จะเปนไปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร สวนรัฐวิสาหกิจจะเปนไปตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ พ.ศ. 2543  

ขณะที่ในสวนของการเฝาระวังอันตรายจากอุบัติเหตุทางรถยนตในชวงเทศกาลสงกรานต ในวัน
เดียวกัน หนวยงานที่เกี่ยวของก็เริ่มออกมารณรงคการขับขี่อยางปลอดภัย ชูธงเมาไมขับ โดยเมื่อ
เวลา 09.00 น. วันที่ 2 เม.ย. นายอภิรกัษ โกษะโยธิน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปน
ประธานพิธีปลอยขบวนรถจักรยานยนตสําหรับคนพิการ ในการรณรงคลดอุบัติเหตุ จราจรเมาไม
ขับ ณ ลานคนเมือง หนาศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ในโครงการ “เหยื่อหยุดเหยื่อ สงกรานต
ปลอดภัยรวมใจไปใหถึง” ซึ่งทาง กทม. และมูลนิธิเมาไมขับ จัดงานรวมกัน เพื่อใหประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายจากการเมาแลวขับ ดวยการจดัคาราวานรถจักรยานยนต ออกเตือนสติ
ประชาชน เพื่อรณรงคลดอุบัติเหตุจราจรโดยเฉพาะในชวงเทศกาลสงกรานตในกรุงเทพมหานคร 
และ 10 จังหวัดเปาหมายที่มีสถิติการเสียชีวิตสูงสดุในปที่ผานมา ไดแก ชลบุรี นครราชสีมา 
อุบลราชธานี ขอนแกน อุดรธานี เชียงใหม เชียงราย สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และสุดทายที่
ดานสะเดา จังหวัดสงขลา รวมระยะทางกวา 5,000 กม.  
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นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการอบรมใหความรูกับประชาชนในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร ในหัวขอ 
“ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร” โดยอาสาสมัครเหยื่อเมาแลวขับ ทั้งน้ี นายอภิรักษกลาววา 
กทม.มีนโยบายที่จะลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินจากอุบัติเหตุการจราจรอยางตอเน่ือง 
ดังน้ัน การตั้งเปาลดจํานวนผูเสียชีวิตในเทศกาลสงกรานตจะสัมฤทธิผลได ทุกฝายควรรวมมือกัน 
โดยรัฐบาลจะเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุน และตั้งจุดตรวจ 100 จุดทั่วประเทศในการรณรงค
ครั้งน้ี  

ดาน นพ.แทจริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไมขับ กลาววา ใหฉลองสงกรานตแตพอดี เมา
อยาขับ งวงอยาขับ โทร.อยาขับ ขับไมซิ่ง ขับมอเตอรไซค ตองเปดไฟใสหมวก เคารพกฎจราจร 
หากทําไดดังน้ี เทศกาลสงกรานตป 2550 จะเปนเทศกาลแหงความสุขอยางแทจริง  

สําหรับเหยื่อเมาแลวขับที่มารวมกิจกรรมในครั้งน้ี อาทิ นายหรอย บันนัดสําโรง อายุ 55 ป หน่ึงใน
อาสาสมัครขบัรถจักรยานยนตรณรงคเมาไมขับทั่วประเทศ ปจจุบันตองใชรถเข็นตางเทา เพราะ
สภาพรางกายเหลือเพียงครึ่งทอนบน เปดเผยวา สาเหตุท่ีทําให รางกายเหลือเพียงครึ่งเดียวนั้น 
เกิดจากอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2526 ขณะน้ันมีอาชีพขับรถตุกตุก และชวงที่รถติดไฟแดง
ท่ีแยกลาดพราว มีคนขับรถยนต คันหนึ่ง คาดวามีอาการมึนเมา แลนมาดวยความเร็วและฝาไฟ
แดงพุงเขาชนรถตุกตุกของตนอยางแรง จนกระเด็นออกนอกรถ แลวถูกรถอีกคันหนึ่งทับขาทั้ง 2 
ขาง สงผลใหตองรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีถึง 15 ป และผาตัดทั้งสิ้น 48 ครั้ง กอนหนาน้ีเคย
พยายามฆาตัวตายมาแลว 2 ครั้ง จึงไมอยากใหผูอ่ืนตองมาประสบเคราะหกรรมเชนเดียวกับตน 
จึงอาสาขับรถจักรยานยนตคูชีพ เดนิสายเตือนสติถึงความสูญเสียจากการเมาแลวขับทั่วประเทศ  

ในวันเดียวกัน ท่ีกระทรวงยุติธรรม นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ รมว.ยุติธรรม นายจรัญ ภักดีธนากุล 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พรอมดวยผูบริหารกระทรวงยุติธรรม รวมกันแถลงขาวโครงการ “ดื่มไมขับ 
กลับบานปลอด ภัย” ในเทศกาลสงกรานต จัดกิจกรรมเดินรณรงคลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสิน ในวันอาทิตยท่ี 8 เม.ย.น้ี บรเิวณถนนพหลโยธินชวงหนาโรงเรียนหอวัง-หางเมเจอรซีนี
เพล็กซ สาขารัชโยธิน เพื่อกระตุนเตือนประชาชนปองกันการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจาก
อุบัติเหตุ ซึ่ง รมว.ยุติรรมกลาววา นอกจากการรณรงคดื่มไมขับอยางตอเน่ืองแลว ยังไดออก
มาตรการบังคับโดยแกไข พ.ร.บ.การขนสงทางบก กรณีท่ีผูขับขี่ยานพาหนะไมยอมเปา
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปริมาณที่
สูงเกินกวาที่กฎหมายกําหนด สามารถนําตัวสงฟองศาลไดทันที รางกฎหมายอยูระหวางพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) รวมทั้งเสนอรางกฎหมายหามคุยโทรศัพทมือถือระหวางขับ
รถ เขา ครม.ในวันอังคารนี้ดวย ท้ังน้ี เช่ือวาเมื่อมาตรการดังกลาวใชบังคับ อุบัติเหตุจากการเมา
แลวขับคงลดลง  

สวนที่ จ.นครราชสีมา เมือ่เวลา 11.30 น. นายกิตติ ล้ิมชัยกิจ เลขาธิการ ป.ป.ส. พรอมดวยกลุม
ดารานักรอง นําโดย ทัช ณ ตะกั่วทุง ตอย หมวกแดง และคณะศิลปนคายอารเอสฯ จํานวนหนึ่ง 
นําสติกเกอรรณรงคสงกรานต ท่ีมีขอความวา “ขับรถปลอดภัย อยาใชยาเสพติด นะลูกหลาน
เอย” ซึ่งมีท้ังแผนใหญสําหรับติดรถยนตโดยสารประจําทาง จํานวน 30,000 แผน และแผน
วงกลมเล็กสําหรับติดรถยนตและรถจักรยานยนต จํานวน 100,000 แผน มาใหพระเทพวทิยาคม 
หรือ “หลวงพอคูณ ปรสิทฺุโธ” เกจิอาจารยช่ือดังแหงที่ราบสูง เจาอาวาสวัดบานไร ต.กุดพิมาน 
อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา ประกอบพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกบนศาลาการเปรียญวัดบานไร เพื่อ
นําไปแจกรณรงคลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต โดยใชเวลาในการปลกุเสกครั้งน้ีนาน
ประมาณ 1 ช่ัวโมง  

หลังจากเสร็จพิธีปลุกเสก หลวงพอคูณกลาววา “เออ.. วันสงกรานต ก็เคยเลนนํ้า เคยสาดน้ํากัน 
ก็ใหเลนกันอยางรูจักประมาณ อยาใหเลยเถิด ตองมีสติสัมปชัญญะ นะลูกหลานเดอ” สวนเรื่อง
ยาเสพติดที่กําลังแพรระบาดอยูอยางกวางขวางมากมายในขณะนี้ หลวงพอคูณกลาววา 
“ยาเสพติด ถาเขามาเมืองไทยเราได ยาเสพติดจะทําใหคนไทยเราลุมหลง มัวเมา ตอง
ระมัดระวัง เราเปนเจาของแผนดินไทย คนไทยทุกคนเปนเจาของแผนดินไทย เปนเจาของ
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ประเทศ ก็ตองชวยกันสอดสองดูแล คอยดูวาใครขายยาบา เพราะยาบาจะมาทําลายประเทศชาติ
บานเมืองของเรา กูพูดแคน้ีพวกมึงก็นาจะรูแลว แคเรากระซิบถามเบาๆ ก็รูแลววาใครเปนคนเอา
มาขาย ไมตองใหกูพูดมากไปกวาน้ีดอก”  

นอกจากนี้ บริเวณลานหนาอนุสาวรียทาวสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา นางจันทรา บูรณฤกษ 
อธิบดีกรมการประกันภัย เปนประธานปลอยขบวนรถจักรยานยนต “ขับขี่ปลอดภัย เปดไฟใส
หมวกกันน็อก” โดยมีอาสาสมัครประกันภัย กวา 300 คน ภายใตโครงการ “ประกันภัยหวงใย
ประชาชน ชวงเทศกาลสงกรานต 2550” เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลสงกรานต พรอมกันน้ี นางจันทรายังกลาวเตือนวา กอนที่ประชาชน
จะออกเดินทางไปฉลองเทศกาลสงกรานต ขอใหตรวจเช็กกอนวากรมธรรมของทานหมดอายุ
หรือไม เพราะถาเหตุเกิดขึ้นมาแลวจะแกไขไมได และการไปเที่ยวเปนกลุมก็ควรจะทําประกันภัย
เปนกลุมดวย สําหรับผูท่ีมีปญหาขอสงสัยเรื่องการประกันภัย หรือไมไดรับความเปนธรรมในเรื่อง
ของการจายคาสินไหมทดแทนจากการประกันภัย สามารถสอบถามขอมูลหรือขอคําแนะนําไดท่ี 
สายดวนประกันภัย 1186 ทุกวัน รวมทัง้ศูนยคอลเซ็นเตอร ของบริษัทกลาง โทร. 1356 ตลอด 24 
ชม. 

 

 

C:\Documents and Settings\002\My Documents\หัวขาว  3.doc 3/4/07 12:22  


	ข่าวประชาสัมพันธ์
	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร


