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วารสารความปลอดภัยและสิ�งแวดล้อม 
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ฉบบัที� 4 ประจาํเดือนเมษายน พ.ศ.2556 

3ม. คือ อะไร 

ม.ที�� เมาไม่ขบั(ความผิด : ขบัรถในขณะเมาสุราอตัราโทษ จาํคุกไม่เกิน / เดือน 
ปรับตั0งแต่ 3,555-�,555 บาท หรือทั0งจาํทั0งปรับ และถูกควบคุมความประพฤติ) 
ม. ที� 3 สวมหมวกนิรภยั (ความผิด : ขบัขี�รถจกัรยานยนต ์/ ผูโ้ดยสารรถ ไม่สวม
หมวกนิรภยั อตัราโทษปรับไม่เกิน @55 บาท) 
ม. ที� / มอเตอร์ไซดป์ลอดภยั(ความผิด : นาํรถที�มีส่วนควบและมีเครื�องอุปกรณ์
สาํหรับรถไม่ครบถว้นมาใชใ้นทางอตัราโทษ ปรับไม่เกิน �,555 บาท) 

 

� ข. คือ อะไร 

ข. ที� � ใบขบัขี� (ความผิด : ขบัขี�
รถไม่มีใบอนุญาต อตัราโทษ
ปรับไม่เกิน �,555 บาท) 
ข. ที� 3 รัดเขม็ขดันิรภยั (ความผิด 
: ขบัรถไม่คาดเขม็ขดันิรภยั / ขบั
รถไม่จดัให้คนโดยสารซึ� งนั�ง
ตอนหนา้แถวเดียวกบัผูข้บัขี�ไม่
รัดเขม็ขดันิรภยั อตัราโทษ ปรับ
ไม่เกิน @55  บาท) 

� ร. คือ อะไร 

1ร. ขบัรถเร็วไม่เกินที�กฎหมาย
กาํหนด(ความผิด : ขบัรถเร็วเกิน
กวา่ที�กฎหมายกาํหนด อตัราโทษ
ปรับไม่เกิน �,555 บาท) 
 

   

�ม �ข �ร 

 
ปุจฉา: ขับรถไม่คาดเข็มขดันิรภยัมีโทษปรับไม่เกินเท่าไหร่?  
             เขียนคําตอบใส่กระดาษส่งที�ฝ่ายงาน SHE  ก่อนวันที� �� พฤษภาคม นี! 

   กิจกรรมปิดไฟ 1ชม. 

ประหยดัพลงังาน1.7พนัเมกะ

วัตต ์ลดค่าใชจ้่าย 6.6ลา้นบ. 
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เคลด็ไมลบั สาํหรบัคนขีล้มืเคลด็ไมลบั สาํหรบัคนขีล้มืเคลด็ไมลบั สาํหรบัคนขีล้มืเคลด็ไมลบั สาํหรบัคนขีล้มื 

 หากอาการหลงลืมเกิดขึ0นไม่บ่อยนกัก็คงจะไม่มีผลอะไรมาก 
ตาถา้พบวา่จากคนที�มีความจาํปกติกลบักลายเป้นคนที�มีสมองอ่อนลา้ 
เฉื�อยชา ความจาํถดถอย พฤติกรรมและอารมณ์แปรปรวนบ่อยครั0 งก็คง
ไม่ดีเท่าไหร่นกั และนั�นกอ้าจนาํมาซึ�งความเสี�ยงต่อการเป็นภาวะ
สมองเสื�อมหรืออลัไซเมอร์ไดด้ว้ย การบริหารสมองอยูเ่สมอจะทาํให้
เซลลส์มองไดรั้บการกระตุน้ใหท้าํงานมากขึ0น ซึ�งก็จะส่งผลให้
ความสามารถในการจาํดีขึ0นตามไปดว้ย วธีิการบริหารสมองนั0นมี
หลายวธีิ เช่น การเล่นซุโดก ุหมากฮอส ต่อจิJกซอว ์หรือเล่นครอสเวร์ิด
ในเวลาวา่ง 
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