บทที่ ๑๗

เรื่อง เฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยความสุข ความปลอดภัย

การเตรียมการอ่าน
ดูรูปแล้วตอบคำ�ถาม
- คุณคิดว่ารูปเหล่านี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร
- เวลามีงานฉลอง คนมักจะทำ�อะไรกัน
- อุบัติเหตุมักเกิดจากอะไรบ้าง
การอ่าน (๑)
อ่านเรื่องต่อไปนี้
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เฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยความสุข ความปลอดภัย
ร่วมลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลพบเหตุแจ้ง 1193 ทั่วไทย 24 ชม.
		

ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่เข้ามาทุกขณะ เชื่อว่าทุกคนคงรอคอยเวลานี้ ช่วง

เวลาวันหยุดยาวๆ หลายวัน ไม่ต้องเรียน ไม่ต้องทำ�งาน ไม่ต้องออกไปทำ�ภารกิจตาม
หน้าที่ของตัวเอง มีเวลาให้กับครอบครัว และเชื่อว่าหลายคนคงใช้โอกาสนี้เพื่อเดินทาง
ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้าง กลับไปเยี่ยมบ้าน เยี่ยมพ่อแม่ หรือญาติพี่น้องบ้าง ซึ่งทุกปีเรา
มักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุที่ทำ�ให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำ�นวนมาก
ที่เกิดจากความประมาท และขาดสติ ของผู้ขับขี่....
		

เป็นที่ทราบกันดีว่าอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย ได้คร่าชีวิตคนไทยผู้

บริสุทธิ์ปีหนึ่งๆ ประมาณ 13,000 คน บาดเจ็บอีกประมาณ 95,000 คน ทั้งนี้ยังไม่นับ
รวมถึงผู้บาดเจ็บที่ได้กลายสภาพเป็นผู้พิการถาวรในเวลาต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อนานหลายวัน เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ที่ใกล้
จะมาถึงเร็วๆ นี้ เป็นช่วงที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป็นจำ�นวนมาก
		

เทศกาลปีใหม่ ปี 2550 เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่จะมีคนไทยเสียชีวิต และ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ซึ่งจากสถิติเทศกาลปีใหม่ ปี 2549 พบว่ามีคนไทยเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจรถึง 441 ราย บาดเจ็บ 4,772 ราย และจากรายงานของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พบว่าในปี 2549 ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน มีคนไทยเสีย
ชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 9,010 คน บาดเจ็บ 59,969 คน สาเหตุประการสำ�คัญเกิด
จากการเมาแล้วขับ การขับรถเร็ว การไม่เคารพกฎจราจร ฯลฯ

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/cms/detail.php?id=5005
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เปรียบเทียบ สิ่งที่บอก กับ สิ่งที่อ่านว่ามีอะไรที่ เหมือน หรือ แตกต่างกัน
เหมือนกัน

ต่างกัน

.....................................................................

...........................................................................

.....................................................................

...........................................................................

.....................................................................

...........................................................................

๑. โยงคำ�ถาม กับ คำ�ตอบ ต่อไปนี้
คำ�ถาม

คำ�ตอบ

ก. เทศกาลปีใหม่ หรือมีวันหยุดนานๆ

๑. คนเมาแล้วขับรถเร็ว ประมาท ขาด

คนส่วนมากมักจะทำ�อะไร

สติ ไม่ทำ�ตามกฎจราจร

ข. อุบัติเหตุจราจรในเมืองไทยมักจะเกิด

๒. ไปเที่ยวไกลๆ หรือทำ�สิ่งที่อยากจะทำ�

เป็นจำ�นวนมากเมื่อไร

๓. คนตาย พิการ บาดเจ็บ ๕๙,๙๖๙ คน

ค. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ข่าวอุบัติเหตุมี

๔. ไปเยี่ยมครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือ

สาเหตุสำ�คัญมาจากอะไรบ้าง

ไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆ

ง. อะไรเป็นผลของอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาล

๕. ตอนมีวันหยุดหลายวัน

				

๖. คนไม่รู้ หรือ ไม่ทำ�ตามกฎจราจร
และอยากแซงรถอื่นๆ
๗. คนตาย บาดเจ็บ และพิการ
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๒. เติมคำ�ในช่องว่าง
๒.๑ ในแต่ละเทศกาล จะมีการเก็บสถิติอุบัติเหตุจราจร แล้วรายงานความเสียหายเป็นจำ�นวน
ของ................................และ..................................
๒.๒ ในปี ๒๕๔๙ อุบัติเหตุจราจรได้คร่าชีวิตคนไทยไปกว่าเก้าพันคนในระยะเวลา......................เดือน
๒.๓ ในประเทศไทย มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรโดยเฉลี่ย............................ราย ต่อปี
๒.๔ เฉพาะเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๔๙ มีคนไทยได้รับอุบัติเหตุจราจรถึง.............................คน
การอ่าน (๒)
อ่านข้อความต่อไปนี้

ศกาลปีใหม่

ุบัติเหตุในเท
อ
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ิ
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ย
ี
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ู
ส
ม
ประมาณการควา
(นับเพียง 7 วัน เท่านั้น)
เทศกาลปีใหม่
7 วันอันตราย
2546
2547
2548
2549
2550

)
าณการความสูญเสีย (บาท
ะม
ปร
รวม
ผู้ประสบอุบัติเหตุ (ราย)
ียชีวิต
เส
าร
ก
พิ
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จ็
ิต บาดเ
000
บาดเจ็บ พิการ เสียชีว
7,600,000 3,184,365,
69
2,
0
00
5,
76
562 486,
220,000
32,451
3,033,600,000 3,425,
00
,0
20
1,6
632 39
26,108
00 2,379,405,000
,0
00
1,2
25
2,
469 128,205,000
8,547
0,000 2,188,380,000
80
6,
11
2,
00
441 71,580,0
4,772
ฉลี่ยและไม่นับรวม

โดยเ
กอุบัติเหตุ ปีละ 5,000 คน
จา
น
้
ขึ
ม
่
พิ
เ
						
มี
ง
่
ซึ
าร
ก
ิ
พ
้
ู
มผ
รว
วามสูญเสียนี้ไม่นับ
หมายเหตุ ประมาณการค
าล
สังคม ฯลฯ ซึ่งมีมูลค่ามหาศ
จ
กิ
ษฐ
ศร
งเ
ทา
ย
ี
เส
ญ
สู
าม
กับคว
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๓. เลือกวงคำ�ตอบ
จากรายงานที่อ่าน ความสูญเสียจากอุบัติเหตุตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ มีแนวโน้มลดลง
ทำ�ให้คาดหวังได้ว่า ในปี ๒๕๕๐ อุบัติเหตุก็อาจจะ
ก. เท่าเดิม

ข. น้อยลง		

ค. มากขึ้น

๔. เติมคำ�ในช่องว่าง
จากรายงานที่อ่าน
๔.๑ ในเทศกาลปีใหม่ ๗ วันอันตราย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙ จำ�นวนผู้ประสบ
อุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ ....................ตามลำ�ดับ หากจำ�นวนผู้เสียชีวิต..............................
๔.๒ ในปี ๒๕๔๗ ประเทศไทยเสียเงินเพื่อผู้ประสบอุบัติเหตุสูงที่สุดถึงแม้ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บน้อย
กว่าในปี ๒๕๔๖ ทั้งนี้เป็นเพราะ ...........................................................................................
............................................................................................................................................
๔.๓ ปีที่มีคนบาดเจ็บ.....................................ได้แก่ปี ๒๕๔๖ และคนเสียชีวิต................................
คือปี ๒๕๔๙
๔.๔ จาก หมายเหตุ อุบัติเหตุการจราจรมีผู้.........................โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ ๕,๐๐๐ คน

การอ่าน (๓)
อ่านข้อความต่อไปนี้
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พฤติกรรมเสี่ยงสำ�คัญที่เ

กี่ยวข้องกับอุบัติเหตุสูงส

ุด คือ

ลำ�ดับที่

พฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุ
/
จำ�นวนครั้งที่ก่อให้เกิดอุบัต
ิเหตุ
1
เมาสุรา
2
ขับรถเร็วเกินกำ�หนด
3
ตัดหน้ากระชั้นชิด
4
มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย
5
ไม่มีใบขับขี่
6
ทัศนวิสัยไม่ดี
7
มีสิ่งกีดขวางบนถนน
8
แซงรถผิดกฎหมาย
9
หลับใน
10
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ/เครื่องห
มายจราจร

๕. โยง คำ�ถาม กับ คำ�ตอบ ต่อไปนี้
คำ�ถาม
๕.๑ มีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ เมื่อไร
๕.๒ สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุมีกี่อย่าง
๕.๓ อุบัติเหตุที่มีเปอร์เซ็นต์สูงสุดเกิดจากอะไร

สะสม 7 วัน ปี 2549
(29 ธ.ค. 48 - 4 ม.ค.49)
(ร้อยละ)
37.00
20.19
10.18
9.89
9.65
4.35
3.10
1.78
1.54
1.27

คำ�ตอบ
ก. คน
ข. อากาศ
ค. ปลายปี ๒๕๔๘ ถึง ต้นปี ๒๕๔๙
ง. ระหว่างวันหยุดยาว
จ. ๑๐ อย่าง

๖. ตอบคำ�ถามต่อไปนี้
๖.๑ คนขับรถมีพฤติกรรมเสี่ยงอะไร ที่ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด และต่ำ�สุด
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๖.๒ จากตาราง ข้อ ๔ “มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย” หมายความว่า มอเตอร์ไซค์ทำ�ให้ใครไม่
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ปลอดภัย และเกิดอุบัติเหตุ กี่เปอร์เซ็นต์ ..............................................................................
..............................................................................................................................................
๖.๓ อากาศอย่างไรทำ�ให้คนขับรถต้องระวังในการขับรถ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ .....................
............................................................................................................................................
การใช้ภาษาและคำ�ศัพท์
๗. เติมคำ�ต่อไปนี้ในช่องว่าง
อุบัติเหตุ
จราจร

เทศกาล
ตัดหน้า

ประมาท
กีดขวาง

สติ

ตั้งใจ

ทำ�ตาม

แซง

เสีย
ฝ่าฝืน

๗.๑ คนกินเหล้าจนเมามักจะไม่มี..................ดีพอ จึงไม่ควรขับรถเพราะจะทำ�ให้เกิด
......................ได้
๗.๒ เขาวิ่ง...................รถมอเตอร์ไซค์อย่างกระชั้นชิด เขาจึงถูกชนอย่างแรงจน..................ชีวิต
๗.๓ ใน............................ฉลองวันสงกรานต์ คนส่วนมากอยากไปถึงที่หมายเร็วๆ จึงมักจะ
ขับ...........................รถคนอื่นๆ เพราะเขาคิดว่าไม่มีตำ�รวจอยู่บริเวณนั้น
๗.๔ คนที่ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ และ........................กฎ......................... ต้องถูกตำ�รวจปรับ
มากขึ้นเมื่อถูกจับ
๗.๕ การไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลาย เป็นการ...........................การจราจร และเป็นความ
............................ ของผู้ข้ามที่อาจทำ�ให้เขาได้รับอุบัติเหตุได้
๘. เขียนประโยคโดยใช้คำ�ที่ให้

Thai Reader Project
http://readingthai.wisc.edu

Volume 2

Chapter 17
Page 7

๘.๑ ด้วยเหตุนี้..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
๘.๒ ประการสำ�คัญ ...................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
๘.๓ เป็นที่ทราบกันดีว่า ...............................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
๘.๔ เชื่อว่า .................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
๘.๕ พบว่า ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
๙. ตอบคำ�ถามต่อไปนี้
๙.๑ อุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ คาดว่า ในปี ๒๕๕๐ จะมีแนวโน้มว่าจะ มากขึ้น หรือ ลดลง
และทำ�ไมคิดเช่นนั้น ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
๙.๒ คุณคิดว่าการทำ�งานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ตำ�รวจดีขึ้นไหม
ทำ�ไมคุณคิดเช่นนั้น ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................
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๙.๓ คุณคิดว่าถ้าจะให้อุบัติเหตุจราจรลดน้อยลงมากๆ คนขับรถในประเทศไทยควรร่วมมือกันทำ�
อะไรบ้าง จึงจะสำ�เร็จ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
กิจกรรมหลังการอ่าน
เขียนบทความชักชวนหรือรณรงค์ให้คนขับรถระมัดระวังการขับรถ เพื่อให้อุบัติเหตุในเทศกาล
ต่างๆลดลง ตามความมุ่งหมาย
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คำ�ศัพท์
เรื่อง เฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยความสุข ความปลอดภัย
ประมาท			

-

to be careless, negligent

สติ				

-

consciousness, sensibility

พิการ				

-

to be disabled, physically handicapped

ถาวร				

-

to be permanent, lasting

เสี่ยง				

-

to be risky

ตัดหน้า			

-

to cut ahead of, cut in

กระชั้นชิด			

-

closely

ใบขับขี่				

-

driver’s license

ทัศนวิสัย			

-

visibility

สิ่งกีดขวาง			

-

a block, roadblock

ฝ่าฝืน				

-

to violate, break, disobey
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