
交通労働災害の防止
ま ん が で わ か る ภาษาไทย

タイ語

เข้า้ใจได้ด้้ว้ยการ์ต์ูนู
ป้้องกนัอบุัตัูเิหตูจุร์าจร์จากการ์ทำางาน

สื่่�อโสื่ตูทศันเ์พื่่�อการ์ศกึษาน้�จัด้ทำาข้ึ�นโด้ยมีว้ตัูถุปุ้ร์ะสื่งค์เ์พื่่�อการ์เร์ย้นร์ูก้ฎและพื่่�นฐานข้องค์วามีป้ลอด้ภยั
สื่ำาหรั์บัผูู้ป้้ฏิบิัตัูงิานแร์งงานทกุทา่นในการ์ป้้องกนัอบุัตัูเิหตูจุร์าจร์จากการ์ทำางาน





มีอ้บุัตัูเิหตูจุร์าจร์จากการ์ทำางานมีากมีายไมีเ่พื่ย้งแตูใ่น
ธุรุ์กจิหร์อ่อตุูสื่าหกร์ร์มีท้�เก้�ยวข้อ้งกบััค์นข้บััร์ถุเป็้นอาชีพ้ื่เทา่นั�น 

แตูย่งัร์วมีถุงึในธุรุ์กจิการ์ผู้ลติูข้ั�นท้�สื่ามี 
(ธุรุ์กจิบัร์กิาร์และข้นสื่ง่ตูา่งๆ) ด้ว้ยนะค์รั์บั

มีอ้บุัตัูเิหตูเุกดิ้ข้ึ�นกบัั
ยานพื่าหนะท้�ใกลตู้วั
พื่วกเร์ามีากมีายนะ

ลองมีาด้กูนัสื่วิา่ธุรุ์กจิหร์อ่
อตุูสื่าหกร์ร์มีป้ร์ะเภทใด้ท้�มีอ้บุัตัูเิหตูุ
จร์าจร์จากการ์ทำางานจำานวนมีาก

หา...!

เอาละ่! 
 วนัน้�พื่วกเร์ามีาเร์ย้นร์ูเ้ก้�ยวกบััการ์ป้้องกนั

อบุัตัูเิหตูจุร์าจร์จากการ์ทำางานกนั

ฉัันร์ูส้ื่กึสื่นใจเพื่ร์าะบัางค์รั์�ง
ก็ตูอ้งนั�งยานพื่าหนะตูา่งๆ 
ในการ์ทำางานด้ว้ยนะค์ะ

จร์งิด้ว้ยค์รั์บั...

ผู้มีเป็้นค์นข้บััร์ถุบัร์ร์ทกุ 
ด้งันั�นจงึตูอ้งข้บััเกอ่บัทกุวนั

ฉัันก็มีกัจะใชีร้์ถุยนตู์
และร์ถุจักร์ยานใน
การ์ไป้หาลกูค์า้ค์ะ่

กร์ะทร์วงสื่าธุาร์ณสื่ขุ้ แร์งงานและสื่วสัื่ด้กิาร์
 “สื่ถุานการ์ณท์้�เกดิ้อบุัตัูเิหตูจุากการ์ทำางาน (ป้้ 2020)”

1 ธุรุ์กจิการ์ค์า้ 1672

2 ธุรุ์กจิโทร์ค์มีนาค์มี 866

3 ธุรุ์กจิข้นสื่ง่สื่นิค์า้ทางบัก 792

4 ธุรุ์กจิข้นสื่ง่และโด้ยสื่าร์ 740

5

6

ธุรุ์กจิด้า้นสื่ขุ้ภาพื่และสื่ขุ้อนามียั 

อตุูสื่าหกร์ร์มีกอ่สื่ร์า้ง

612

542

จำานวนการ์เกดิ้อบุัตัูเิหตูจุร์าจร์จากการ์ทำางาน



ถุา้เชีน่นั�น เร์าจะป้้องกนัอบุัตัูเิหตูุ
จร์าจร์จากการ์ทำางานได้อ้ยา่งไร์บัา้งนะค์รั์บั

อม่ี...

หร์อ่แค์ร่์ะวงัร์ถุร์อบัๆ ตูวัใหด้้้
กโ็อเค์แลว้ใชีไ่หมีค์รั์บั?

จำาเป็้นตูอ้งป้ฏิบิัตัูติูามีกฎ
 ร์ะเบัย้บัใหด้้ ้เพื่่�อป้้องกนั
 ตูนเองและค์นร์อบัข้า้ง

 ไมีใ่หไ้ด้รั้์บับัาด้เจ็บั แมีว้า่
 จะเป็้นเร์่�องยุง่ยากก็ตูามีนะ!

ค์..ค์..ค์รั์บับับั!!

ไมีเ่พื่ย้งแตูผูู่้ป้้ฏิบิัตัูงิานตูอ้งร์ะมีดั้ร์ะวงั
ด้ว้ยตูวัเองเทา่นั�น ยงัจำาเป็้นตูอ้งป้ฏิบิัตัู ิ

ตูามีกฎจร์าจร์ท้�กำาหนด้เอาไวด้้ว้ย

หม่ี?

ใชีแ่ลว้

โด้ยเฉัพื่าะอยา่งยิ�ง ร์ถุจักร์ยานอาจเป็้นทั�ง
ผูู้ท้้�สื่ร์า้งค์วามีเสื่ย้หายและผูู้ท้้�ได้รั้์บัค์วามีเสื่ย้หายนะ

อบุัตัูเิหตูรุ์ะหวา่งเด้นิทาง
 ไป้-กลบััท้�ทำางานก็ถุอ่เป็้น

 อบุัตัูเิหตูจุากการ์ทำางานด้ว้ยไหมีค์ะ?

อม่ีมี ก็ถุอ่วา่เป็้นอบุัตัูเิหตูจุากการ์ทำางานนะ…
แลว้นอกจากนั�น ยงัมีห้ลายกร์ณ้

ท้�เกดิ้อบุัตัูเิหตูขุ้ึ�นเวลาท้�ข้บััร์ถุและ
เด้นิทางไป้หาลกูค์า้หร์อ่ไป้ไซตูง์านด้ว้ย

อบุัตัูเิหตูจุร์าจร์จากการ์ทำางานจำานวนมีากท้�
เกดิ้ข้ึ�นเหมีอ่นๆ กนัโด้ยท้�ไมีเ่ก้�ยวข้อ้งกบััธุรุ์กจิหร์อ่

อตุูสื่าหกร์ร์มีป้ร์ะเภทใด้ป้ร์ะเภทหนึ�งก็ค์อ่ 
อบุัตัูเิหตูจุร์าจร์กบััค์นเด้นิถุนนหร์อ่ข้้�ร์ถุจักร์ยาน

ร์ะหวา่งเด้นิทางไป้-กลบััท้�ทำางาน



มีก้ร์ณ้ท้�เฉัพื่าะเจาะจง
 อยา่งไร์บัา้งค์รั์บั?

มีก้ร์ณ้ตูวัอยา่งหนึ�ง ร์ะหวา่งท้�
ผูู้ป้้ฏิบิัตัูงิานกำาลงัเด้นิตูดั้ด้า้นหลงั

ร์ถุบัร์ร์ทกุท้�จอด้หยดุ้นิ�ง อยู่ๆ  ร์ถุบัร์ร์ทกุ
กเ็ร์ิ�มีถุอยหลงักะทนัหนัและทบััค์นๆ นั�น

เพื่่�อไมีใ่หป้้ร์ะสื่บั
อบุัตัูเิหตูจุร์าจร์จาก
การ์ทำางานด้งักลา่ว อนัด้บััแร์ก 

เร์ามีาด้คู์วามีร์ูพ้ื่่�นฐาน
เพื่่�อป้้องกนัอบุัตัูเิหตูกุนั!

ค์รั์บั / ค์ะ่ !

เพื่ร์าะจากท้�นั�งค์นข้บััไมีส่ื่ามีาร์ถุ
มีองเห็นผูู้ป้้ฏิบิัตัูงิานจนเกดิ้เป็้นอบุัตัูเิหตูุ

น่ากลวั…

นอกจากน้� ในธุรุ์กจิหร์อ่อตุูสื่าหกร์ร์มีท้�ใชีร้์ถุยนตู์
ร์ะหวา่งการ์ป้ฏิบิัตัูงิาน เชีน่ “ธุรุ์กจิข้นสื่ง่สื่นิค์า้ทางบัก” 
“ธุรุ์กจิข้นสื่ง่และโด้ยสื่าร์” และ “อตุูสื่าหกร์ร์มีกอ่สื่ร์า้ง” 

ยงัเกดิ้อบุัตัูเิหตูขุ้ึ�นท้�ไซตูง์าน เชีน่ ในร์ะหวา่งการ์
บัร์ร์ทกุสื่นิค์า้ข้ึ�นร์ถุหร์อ่ร์ะหวา่งการ์ใหส้ื่ญัญาณนำาทางจร์าจร์ด้ว้ย

ไมีเ่พื่ย้งแค์ก่ร์ณ้ท้�ค์นข้บััทำาใหเ้กดิ้
อบุัตัูเิหตูเุทา่นั�น แตูย่งัมีก้ร์ณ้ท้�

ร์ถุบัร์ร์ทกุทบััผูู้ท้้�ป้ฏิบิัตัูงิานอยูร่์อบัๆ ด้ว้ย

หากได้รั้์บับัาด้เจ็บัและทำางาน
 ไมีไ่ด้แ้ลว้ ค์ร์อบัค์รั์วกจ็ะวติูก

 กงัวล ทั�งยงัลำาบัากเร์่�องร์ายได้ ้
 อก้นะค์ะ... ด้งันั�น จงึจำาเป็้นตูอ้งมี้

การ์เตูร์ย้มีตูวัเป็้นป้ร์ะจำานะ

โด้ยเฉัพื่าะอยา่งยิ�ง เวลาข้บััร์ถุยนตูข์้นาด้ใหญ่
จะมีจ้ดุ้บัอด้สื่ายตูาเป็้นมีมุีกวา้ง จงึจะสื่งัเกตู

ค์นท้�อยูใ่กล ้ๆ  ได้ย้าก ค์นท้�ป้ฏิบิัตัูงิานอยูร่์อบัๆ 
จงึจำาเป็้นตูอ้งเข้า้ใจเร์่�องจดุ้บัอด้สื่ายตูาข้อง

ร์ถุยนตูข์้นาด้ใหญเ่อาไว ้

นอกจากน้� สื่ ิ�งสื่ำาค์ญัก็ค์อ่ถุงึแมีว้า่จะ
ร์บ้ัร์อ้นก็ตูามี จำาเป็้นตูอ้งนิ�งและมีส้ื่ตู ิ

ตูร์วจสื่อบัยน่ยนัค์วามีป้ลอด้ภยักอ่นป้ฏิบิัตัูงิาน



ป้ฏิบิัตัูติูามี
สื่ญัญาณไฟจร์าจร์

หา้มีพืุ่ง่ออกไป้ท้�ถุนน
เวลาออกมีาจากซอย
หร์อ่มีมุีอบัั

ร์ะวงัอบุัตัูเิหตูบุัร์เิวณทางแยก
 ท้�จะถุกูร์ถุด้งึเข้า้ไป้ได้ ้ ในป้ร์ะเทศญ้�ปุ้่ นร์ถุจะข้บััชีดิ้

ฝัั่�งซา้ยข้องถุนน ด้งันั�นจงึตูอ้ง
ร์ะวงัร์ถุท้�จะเล้�ยวซา้ยเป็้นพื่เิศษ

โด้ยเฉัพื่าะอยา่งยิ�ง ข้อใหร้์ะวงั
ยานพื่าหนะข้นาด้ใหญ ่เชีน่ 

ร์ถุบัร์ร์ทกุ ในเร์่�องจดุ้บัอด้สื่ายตูา
และพื่่�นท้�ท้�จำาเป็้นสื่ำาหรั์บัวงเล้�ยวด้ว้ย

พื่่�นท้�ท้�จำาเป็้นสื่ำาหรั์บั
 วงเล้�ยว ค์อ่อะไร์ค์ะ?

เร์าจะเร์ย้กเวลาท้�ร์ถุเล้�ยว
และลอ้หลงัจะวิ�งผู้า่น

เข้า้มีาลกึกวา่ลอ้หนา้วา่
“พื่่�นท้�ท้�จำาเป็้นสื่ำาหรั์บัวงเล้�ยว”

จะได้อ้ธุบิัายเก้�ยวกบัั
พื่่�นท้�ท้�จำาเป็้นสื่ำาหรั์บัวงเล้�ยว

อยา่งละเอย้ด้ไวใ้น 
 “ข้อ้ค์วร์ร์ะวงัในไซตูง์าน” 

ข้อใหศ้กึษากนัด้ว้ย

ข้อ้ค์วร์ร์ะวงัร์ะหวา่ง
 เด้นิทางไป้-กลบัั
 ท้�ทำางาน (เด้นิ)

ร์ะหวา่งเด้นิทางไป้-กลบัั
ท้�ทำางานก็มีอ้นัตูร์ายด้ว้ยนะ

ข้อใหท้กุค์น
ป้ฏิบิัตัูติูามีกฎจร์าจร์

เพื่่�อลด้อบุัตัูเิหตูุ

หา้มีข้า้มีถุนนบัร์เิวณท้�
ไมีม่ีท้างมีา้ลาย

กร์ณ้ข้องทางมีา้ลายท้�ไมีม่ี้
สื่ญัญาณไฟจร์าจร์ ใหย้กมีอ่
หร์อ่สื่ง่สื่ญัญาณอ่�นๆ ให ้
ชีดั้เจนวา่จะข้า้มีถุนน

ตูร์วจสื่อบัซา้ยข้วา
  กอ่นข้า้มีทางมีา้ลาย

หา้มีข้า้มีถุนน
ในแนวทแยง



กฎค์วามีป้ลอด้ภยัเมี่�อข้้�ร์ถุจักร์ยาน

หา้มีซอ้นสื่องค์น

หา้มีข้้�ตูค้์ูก่นั

หา้มีข้้�หลงัจากด้่�มีแอลกอฮอล์

หา้มีใชีโ้ทร์ศพัื่ทม์ีอ่ถุอ่ร์ะหวา่งการ์ข้้�

หา้มีข้้�โด้ยกางร์ม่ี

หนา้ท้�ท้�ตูอ้งเปิ้ด้ไฟร์ถุในเวลากลางค์น่

ตูอ้งหยดุ้ชีั�วค์ร์าวและตูร์วจสื่อบัยน่ยนั
ค์วามีป้ลอด้ภยับัร์เิวณทางแยก

เวลาข้า้มีทางมีา้ลายใหล้งจากร์ถุ
 แลว้เด้นิจงูจักร์ยาน (ยกเวน้กร์ณ้ท้�

 ไมีตู่อ้งกงัวลวา่จะร์บักวนข้ดั้ข้วางค์นเด้นิเทา้)

* ร์ถุจักร์ยานถุอ่เป็้นยานพื่าหนะป้ร์ะเภทหนึ�ง ยงัมีก้ฎอ่�นๆ อก้หลายป้ร์ะการ์

ข้อ้ค์วร์ร์ะวงัร์ะหวา่ง
เด้นิทางไป้-กลบัั

ท้�ทำางาน
(ร์ถุจักร์ยาน) ข้อใหจ้ด้จำากฎจร์าจร์

สื่ำาหรั์บัการ์เด้นิทางไป้-กลบัั
ท้�ทำางานด้ว้ยร์ถุจักร์ยาน

ในญ้�ปุ้่ นร์ถุจักร์ยาน
ถุอ่เป็้นร์ถุป้ร์ะเภทหนึ�ง

โด้ยหลกัการ์แลว้ตูอ้งข้้�บันถุนน 
การ์ข้้�บันทางเทา้ถุอ่เป็้นกร์ณ้พื่เิศษ

ด้งันั�นจงึจำาเป็้นตูอ้งข้้�ชีดิ้ซา้ย
ข้องถุนนเหมีอ่นกบััร์ถุทั�วไป้

แตูก่ม็ีท้างเทา้ท้�ข้้�ร์ถุ
จักร์ยานได้เ้ป็้นกร์ณ้พื่เิศษ

ออ๋…
สื่ามีาร์ถุข้้�ร์ถุจักร์ยาน
บันทางเทา้ท้�มีป้้้ายน้�

กไ็ด้ส้ื่นิะค์รั์บั

ในกร์ณ้นั�นข้อใหร้์ะวงัวา่ตูอ้งให ้
ค์วามีสื่ำาค์ญักบััค์นเด้นิเทา้กอ่นนะ!

ตูอ้งค์อ่ยๆ ข้บััชีา้ๆ ชีดิ้ฝัั่�งถุนน



การ์ตูร์วจสื่อบัร์ถุจักร์ยานเป็้นร์ะยะ
นอกจากน้� 

หากตูร์วจสื่อบัร์ถุจักร์ยาน
ไวเ้ป็้นร์ะยะกจ็ะทำาให ้

ไมีตู่อ้งกงัวล

มีเ้ร์่�องอะไร์เก้�ยวกบัั
ร์ถุจักร์ยานท้�ตูอ้ง
ร์ะวงัอก้บัา้งค์ะ?

นั�นสื่นิะ...
ร์ะยะหลงัน้�จำานวนอบุัตัูเิหตูทุ้�เกดิ้จาก
การ์ข้้�ร์ถุจักร์ยานสื่ง่ข้องเพื่ิ�มีสื่งูข้ึ�น เอ.๋..

พื่อค์ดิ้วา่ตูอ้งร์บ้ัไป้สื่ง่ข้อง
ก็ทำาใหใ้จร์อ้นร์เึป้ลา่นะ

ค์วามีร์บ้ัร์อ้นเป็้น
ตูน้เหตูขุ้องอบุัตัูเิหตูุ

ยงัไงก็จำาเป็้นตูอ้งตูร์วจสื่อบั
ยน่ยนัค์วามีป้ลอด้ภยัถุงึแมี ้

จะร์บ้ัหร์อ่ยุง่แค์ไ่หนก็ตูามีนะ

เทค์นคิ์การ์ข้้�
ร์ถุจักร์ยานอยา่ง

ป้ลอด้ภยั

มีาด้เูทค์นคิ์การ์ข้้�
ร์ถุจักร์ยานอยา่ง

ป้ลอด้ภยักนั

ในญ้�ปุ้่ นมีเ้นนิ
 ลาด้ชีนัจำานวนมีาก 
 ด้งันั�นตูอ้งร์ะวงั!

ร์ะวงัอยา่ข้้�ลงเนนิโด้ยใชีค้์วามีเร็์วสื่งูเกนิไป้

ร์ะวงัล่�นลม้ีเน่�องจาก
ฝั่าทอ่เป้้ยกเวลาท้�ฝั่นตูก

ฝั่าทอ่เป้้ยกเวลาท้�ฝั่นตูก
ล่�นงา่ยใชีม่ีั�ยค์ะ

มีอ่จับั 
ยดึ้ตูดิ้เป็้นมีมุีฉัากกบััลอ้หนา้
อยา่งแน่นหนาหร์อ่ไมี?่

เบัร์ก
ทั�งข้องลอ้หนา้และหลงั
ทำางานได้ด้้ห้ร์อ่ไมี?่

ไฟหนา้ 
 ตูดิ้สื่วา่งด้ห้ร์อ่ไมี?่

อานท้�นั�ง  
ยดึ้ตูดิ้แน่นหนาด้ห้ร์อ่ไมี?่ 
ค์วามีสื่งูอยูร่์ะด้บััท้�ป้ลายเทา้
ทั�งสื่องแตูะพื่่�นหร์อ่ไมี?่

อปุ้กร์ณส์ื่ะทอ้นแสื่ง 
ตูดิ้สื่วา่งหร์อ่ไมี?่ 
สื่ะอาด้หร์อ่ไมี?่ 
มีองเห็นได้ช้ีดั้หร์อ่ไมี?่

โซ ่
ไมีห่ลวมีเกนิไป้ใชีห่ร์อ่ไมี?่

ชี ิ�นสื่ว่นอ่�นๆ แตูล่ะชีิ�น 
ตูดิ้ตูั�งอยูอ่ยา่ง
แน่นหนาหร์อ่ไมี?่

ค์นัเหยย้บั 
ไมีห่กังอหร์อ่เหยย้บั
แลว้ล่�นใชีห่ร์อ่ไมี?่

ยาง
มีล้มียางเพื่ย้งพื่อ
หร์อ่ไมี?่ พื่่�นผู้วิยาง
ไมีส่ื่กึหร์อใชีห่ร์อ่ไมี?่



หา้มีใชีโ้ทร์ศพัื่ท์
มีอ่ถุอ่ ฯลฯ

มีกัจะเกดิ้อบุัตัูเิหตูทุ้�ค์นข้บัั
มีวัแตูม่ีองด้สูื่มีาร์ท์โฟน

หร์อ่ร์ะบับันำาทางในร์ถุยนตู์

หากข้บััด้ว้ยค์วามีเร็์ว 60 กมี./ชีมี. 
 ร์ถุจะเค์ล่�อนท้�ไป้เป็้นร์ะยะทางถุงึ 
 33.3 มี. ในเวลาเพื่ย้งแค์ ่2 วนิาท้

ถุา้มีค้์นเด้นิเทา้ข้า้มีถุนน
 ภายในชีว่งเวลา 2 วนิาทนั้�น

 กจ็ะกลายเป็้นอบุัตัูเิหตูไุด้น้ะค์ะ

“การ์ข้บััร์ถุพื่ร์อ้มีกบััทำา
 สื่ิ�งอ่�นๆ” อนัตูร์ายนะค์รั์บั

กฎเพื่่�อการ์ป้้องกนัไมีใ่หเ้กดิ้อบุัตัูเิหตูุ

ข้อใหเ้ร์ย้นร์ูก้ฎเพื่่�อป้้องกนั
 ไมีใ่หเ้กดิ้อบุัตัูเิหตูพุืุ่ง่มีาชีนกนั

 บัร์เิวณทางร์ว่มีทางแยก

ตูอ้งหยดุ้ตูร์งบัร์เิวณ
ท้�มีป้้้ายหยดุ้เสื่มีอ

ป้้ายหยดุ้ในญ้�ปุ้่ นจะ
 แตูกตูา่งจากมีาตูร์ฐาน
 สื่ากล ด้งันั�นจำาเป็้น

 ตูอ้งร์ะวงันะค์รั์บั

มีาตูร์ฐานสื่ากล

ญ้�ปุ้่ น

ค์วามีร์ูท้้�ค์วร์จด้จำาเพื่่�อป้้องกนัไมีใ่หเ้กดิ้อบุัตัูเิหตูุ

ข้อใหตู้ร์ะหนักวา่ตูอ้ง “ข้บััร์ถุโด้ย
 ร์ะมีดั้ร์ะวงัถุงึอบุัตัูเิหตูทุ้�อาจจะเกดิ้ข้ึ�น”

สื่ิ�งสื่ำาค์ญัค์อ่ตูอ้งข้บััร์ถุโด้ยค์าด้การ์ณ์
ถุงึอนัตูร์ายเพื่่�อป้้องกนัไมีใ่หเ้กดิ้
อบุัตัูเิหตูอุยูเ่สื่มีอวา่ “อาจจะ XX”

ค์นอาจจะออกมีา
 จากด้า้นหลงัข้องร์ถุ

ร์ถุค์นัข้า้งหนา้อาจจะ
 เบัร์กกะทนัหนั

ร์ถุฝัั่�งตูร์งข้า้มีหยดุ้ใหตู้อนท้�
จะเล้�ยวข้วา แตูร่์ถุจักร์ยานยนตู์
อาจจะพืุ่ง่ตูร์งมีาจากด้า้นข้า้ง

ข้อ้ค์วร์ร์ะวงัร์ะหวา่ง
เด้นิทางไป้-กลบัั

ท้�ทำางาน
ร์ถุยนตู,์ 

ร์ถุจักร์ยานยนตู์

มีาด้เูก้�ยวกบััการ์เด้นิทาง
ไป้-กลบััท้�ทำางานด้ว้ยร์ถุยนตู์

หร์อ่ร์ถุจักร์ยานยนตูก์นั

กอ่นอ่�น จะอธุบิัาย
เก้�ยวกบััใบัอนุญาตูข้บััข้้�

หากจะข้บััข้้�ร์ถุในญ้�ปุ้่ น จำาเป็้นตูอ้งมี้
ใบัอนุญาตูข้บััข้้�อยา่งใด้อยา่งหนึ�งตูอ่ไป้น้�

ใบัอนุญาตูข้บััข้้�ท้�
สื่ามีาร์ถุข้บััข้้�ร์ถุในญ้�ปุ้่ น

● ใบัอนุญาตูข้บััข้้�ข้องญ้�ปุ้่ น ● ใบัอนุญาตูข้บััข้้�สื่ากล ตูามีอนุสื่ญัญาเจนว้า

● ใบัอนุญาตูข้บััข้้�ข้องตูา่งป้ร์ะเทศ
   (พื่ร์อ้มีแนบัค์ำาแป้ลเป็้นภาษาญ้�ปุ้่ นด้ว้ย)

* ร์วมีถุงึกร์ณ้ท้�เป้ล้�ยนใบัอนุญาตู
ข้บััข้้�ท้�ได้รั้์บัจากตูา่งป้ร์ะเทศเป็้น
ใบัอนุญาตูข้บััข้้�ข้องญ้�ปุ้่ นใหมี่

ร์ะยะเวลาท้�สื่ามีาร์ถุข้บััข้้�ร์ถุในญ้�ปุ้่ น
ไมีเ่กนิวนัหมีด้อายุ

ร์ะยะเวลาท้�สื่ามีาร์ถุข้บััข้้�ร์ถุในญ้�ปุ้่ น
1 ป้้นับัจากวนัท้�เด้นิทางเข้า้ป้ร์ะเทศญ้�ปุ้่ น
หร์อ่ไมีเ่กนิวนัหมีด้อายขุ้องใบัอนุญาตูข้บััข้้� 
แลว้แตูว่า่อยา่งใด้จะสื่ั�นกวา่

กฎจร์าจร์ข้องญ้�ปุ้่ น
ข้อใหท้ำาค์วามีเข้า้ใจ

 เร์่�องกฎจร์าจร์กนัใหด้้้

ใหค้์วามีสื่ำาค์ญักบััค์นเด้นิเทา้กอ่น
บัร์เิวณทางมีา้ลาย หา้มีฝ่ั่าฝ่ั่นสื่ญัญาณไฟแด้ง ข้บััชีดิ้ฝัั่�งซา้ยข้องถุนน

* ปั้จจบุันัจำากดั้เฉัพื่าะสื่มีาพัื่นธุรั์ฐสื่วสิื่ (สื่วติูเซอร์แ์ลนด้)์ 
สื่หพัื่นธุส์ื่าธุาร์ณรั์ฐเยอร์มีน ้สื่าธุาร์ณรั์ฐฝั่รั์�งเศสื่ 
ร์าชีอาณาจักร์เบัลเยย้มี ร์าชีรั์ฐโมีนาโก และไตูห้วนั

( )



ข้อ้ค์วร์ร์ะวงั
 ในไซตูง์าน

สื่ิ�งสื่ำาค์ญัก็ค์อ่
ตูอ้งร์ะวงัร์ถุบัร์ร์ทกุหร์อ่อ่�นๆ 

ท้�อยูร่์อบัตูวัในไซตูง์าน

ยานพื่าหนะข้นาด้ใหญ ่เชีน่ ร์ถุบัร์ร์ทกุหร์อ่อ่�นๆ 
มีจ้ดุ้บัอด้สื่ายตูามีากมีาย ในการ์ใหส้ื่ญัญาณ
นำาทางจร์าจร์หร์อ่ในไซตูง์านกอ่สื่ร์า้ง ฯลฯ 
ตูอ้งร์ะวงัอยา่เข้า้ไป้บัร์เิวณจดุ้บัอด้สื่ายตูา

จดุ้บัอด้สื่ายตูา
ข้องร์ถุบัร์ร์ทกุ

ด้า้นหลงัในแนวทแยงมีมุี
ทั�งฝัั่�งข้วาและซา้ยข้อง
ค์นข้บัั มีกัจะเป็้นจดุ้บัอด้
สื่ายตูาได้ง้า่ย

ด้า้นทา้ยร์ถุเป็้นจดุ้บัอด้
สื่ายตูาโด้ยสื่ิ�นเชีงิ

สื่ำาหรั์บัร์ถุยนตูท์้�มีข้้นาด้สื่งู 
ด้า้นหนา้บัร์เิวณใกลก้บัั
ค์นข้บัักเ็ป็้นจดุ้บัอด้สื่ายตูา

พื่่�นท้�ท้�จำาเป็้นสื่ำาหรั์บั
วงเล้�ยวข้องร์ถุบัร์ร์ทกุ

เร์าจะเร์ย้กเวลาท้�ร์ถุเล้�ยวและ
 ลอ้หลงัจะวิ�งผู้า่นเข้า้มีาลกึกวา่

 ลอ้หนา้วา่ “พื่่�นท้�ท้�จำาเป็้นสื่ำาหรั์บัวงเล้�ยว”

โด้ยเฉัพื่าะอยา่งยิ�งในร์ถุยนตู์
 ข้นาด้ใหญ ่จะยิ�งมีพ้ื่่�นท้�ท้�จำาเป็้น

 สื่ำาหรั์บัวงเล้�ยวมีากข้ึ�น

ข้อใหร้์ะวงั
 เพื่ร์าะอาจถุกูร์ถุด้งึ
 เข้า้ไป้ได้ถุ้งึแมีจ้ะ

 ค์ดิ้วา่อยูห่า่งพื่อสื่มีค์วร์

ถุกูร์ถุด้งึเข้า้ไป้ได้ ้
ถุงึแมีจ้ะอยูห่า่ง!

เทค์นคิ์การ์ข้บััข้้�
ร์ถุยนตูแ์ละร์ถุ
จักร์ยานยนตู์

อยา่งป้ลอด้ภยั

เพื่่�อพื่ยายามี
ไมีใ่หเ้กดิ้อบุัตัูเิหตูุ

เร์ามีาด้สูื่ ิ�งอ่�นๆ 
ท้�ตูอ้งร์ะวงักนั

ไมีเ่พื่ย้งแตูตู่ร์วจสื่อบัยน่ยนัค์วามี
ป้ลอด้ภยัด้า้นหนา้เทา่นั�น แตูย่งัตูอ้ง
ตูร์วจสื่อบัด้า้นหลงัและซา้ยข้วาด้ว้ย!

ไมีล่ะเลยการ์สื่่�อสื่าร์แมีใ้นข้ณะข้บััร์ถุ!

ร์ะวงัล่�น ฯลฯ เวลาข้บััข้้�ในสื่ภาพื่
อากาศเลวร์า้ย!

ร์ะวงัฝั่น หมิีะ นำ �าแข็้ง 
หมีอก ลมีแร์ง ฯลฯ

ในเข้ตูท้�อยูอ่าศยัและถุนนแค์บัๆ 
ใหข้้บััชีา้ๆ โด้ยค์ำานงึถุงึค์นเด้นิเทา้
และร์ถุจักร์ยาน!

ตูอ้งพื่ยายามีข้บััข้้�อยา่งป้ลอด้ภยั
และไมีเ่ป็้นผูู้ท้้�สื่ร์า้งค์วามีเสื่ย้หาย

ใหก้บััผูู้อ้่�นนะค์ะ

อา๊...
ผู้มีไมีเ่อาด้ว้ยแน่นอน...

การ์ลงโทษทางอาญา การ์ลงโทษทางวนัิยหร์อ่เลกิจา้ง ค์วามีเสื่ย้หายทางสื่งัค์มี

อาจตูอ้งชีด้ใชีค้์า่เสื่ย้หายหร์อ่
รั์บัโทษทางอาญา เชีน่ ป้รั์บัและจำาค์กุ

อาจถุกูลงโทษทางวนัิยหร์อ่ถุกูเลกิจา้ง 
ทั�งน้�ข้ ึ�นอยูก่บััร์ะเบัย้บัข้อ้บังัค์บััข้องบัร์ษัิท

อาจถุกูร์ายงานชี่�อจร์งิทาง
โทร์ทศัน ์โด้ยเฉัพื่าะอยา่งยิ�ง
สื่งัค์มีจะใหค้์วามีสื่นใจสื่งูเร์่�อง
การ์ข้บััข้้�หลงัจากด้่�มีแอลกอฮอล์

เมี่�อกลายเป็้นผูู้ท้้�กร์ะทำาค์วามีผู้ดิ้ ...



ร์ะวงัอยา่ถุกูด้งึค์วามีสื่นใจไป้กบัั
การ์ใหส้ื่ญัญาณนำาทางเพื่ย้งอยา่งเด้ย้ว

หา้มีพืุ่ง่ออกไป้ท้�ถุนน

ตูร์วจสื่อบัยน่ยนัค์วามีป้ลอด้ภยั
เวลาท้�จะผู้า่นเข้า้ใกลย้านพื่าหนะ

ป้ฏิบิัตัูติูามีกฎข้องโกด้งั / ภายในไซตูง์าน

เข้า้ใจกนัแลว้นะ?
ถุา้เชีน่นั�น 

 ตูอ่ไป้เร์ามีาด้เูร์่�องร์าวเหตูกุาร์ณจ์ร์งิ
 กนัวา่มีก้ร์ณ้เชีน่ใด้เกดิ้ข้ึ�นบัา้ง

ป้ร์ะเด็้นสื่ำาค์ญัเมี่�อ
ทำางานร์อบัๆ
ร์ถุบัร์ร์ทกุ งานป้ร์ะเภทท้�เป็้นเจา้หนา้ท้�

จัด้ร์ะเบัย้บัการ์จร์าจร์หร์อ่
ผูู้ช้ีว่ยค์นข้บััร์ถุบัร์ร์ทกุ

มีกัจะเกดิ้จดุ้บัอด้สื่ายตูาได้ง้า่ย 
และมีกัจะเกดิ้อบุัตัูเิหตูเุน่�องจาก

การ์พืุ่ง่ออกมีาหร์อ่ค์วามีป้ร์ะมีาทได้ง้า่ย

มีาด้สูื่ ิ�งท้�ตูอ้งร์ะวงัเวลา
ทำางานร์อบัๆ ร์ถุบัร์ร์ทกุกนั!

ร์ะวงัจดุ้บัอด้สื่ายตูาเมี่�อ
ข้นสื่มัีภาร์ะข้ึ�น-ลงร์ถุบัร์ร์ทกุ

ร์ะวงัจดุ้บัอด้สื่ายตูาและร์ถุท้�
ว ิ�งอยูภ่ายในโกด้งั / ไซตูง์าน

หา้มีเข้า้ไป้ในบัร์เิวณจดุ้บัอด้สื่ายตูาข้องค์นข้บัั

ผูู้ป้้ฏิบิัตัูงิานตูอ้งร์ะวงัด้ว้ย เพื่ร์าะการ์นั�งยองทำางาน
ก็ทำาใหค้์นข้บััมีองเห็นได้ย้าก นอกจากน้� ค์วร์สื่วมี
เสื่่�อผู้า้ ฯลฯ ท้�มีองเห็นได้ช้ีดั้เจนสื่ะด้ดุ้ตูา



CASE 1

วนัน้�ก็เกอ่บัจะ
สื่ายอก้แลว้!

ตูอ้งร์บ้ัละ!

เจอร์ม่ีละ แตูเ่วลาน้�
ก็สื่ายซะแลว้!

ทำาไมีตูอ้งเป็้นเฉัพื่าะ
ตูอนท้�ร์บ้ัๆ เทา่นั�นนะ!

ร์ม่ีอยูไ่หนกนันะ!?

ด้เูหมีอ่น
ฝั่นจะตูก!

หม่ี?

อนัตูร์ายจร์งิๆ...

มีค้์นเด้นิเทา้เยอะ แตูก่็น่าจะ
ลอด้ผู้า่นร์ะหวา่งค์นไป้ได้ล้ะนะ

แค์ว่นัน้�ค์งไมีเ่ป็้นไร์
หร์อกละ่มีั�ง!

เอะ๊! น้�เร์าข้้�ร์ถุจักร์ยาน
ผู้า่นบันทางเสื่น้น้�ได้ไ้หมีนะ?

ข้อโทษค์รั์บั!!

เฮย่! 
 ข้บััชีดิ้ฝัั่�งซา้ย
 ข้องถุนนสื่!ิวา้ก!?



เอะ๊! 
ฝั่นตูก?

อก้นดิ้เด้ย้วจะถุงึ
ไซตูง์านแลว้! 
ตูอ้งร์บ้ักอ่นละ่!

ในท้�สื่ดุ้ก็
ตูกลงมีาจนได้.้..!

แตูเ่ร์ามีร้์ม่ี!

วนัน้�โชีค์
ไมีด่้เ้ลยนะ!

ข้อ...

!?

วา้ย!!

ถุงึไซตูง์านแลว้!

เอะ๊!?

ด้จั้งท้�
ทนัเวลา...

ข้อโทษ
 ค์รั์บั!

อะ๊!



………………

ร์ุน่พื่้�...ผู้มีค์วร์จะทำาอยา่งไร์ด้?้

มีห้ลายสื่ิ�งท้�ค์วร์ร์ะวงั
เวลาข้้�ร์ถุจักร์ยานนะ

ตูอ้งใชีเ้วลาสื่ามีสื่ปั้ด้าห์
เพื่่�อรั์กษากร์ะด้กูหกัใหห้ายด้.้..

วา้ก!

โด้ยหลกัการ์แลว้ 
 หา้มีข้้�ร์ถุจักร์ยานบันทางเทา้!

เผู้่�อเวลาใหเ้พื่ย้งพื่อ!

หา้มีข้้�ร์ถุจักร์ยานโด้ยกางร์ม่ี!

ร์ถุจักร์ยานตูอ้งข้บััชีดิ้ฝัั่�งซา้ยข้องถุนน!

มีาสื่วมีหมีวกนริ์ภยักนัเถุอะ!

ค์ร์าวหนา้จะร์ะวงัค์รั์บั....

ร์ถุบัร์ร์ทกุยงัมีจ้ดุ้บัอด้สื่ายตูาและ
พื่่�นท้�ท้�จำาเป็้นสื่ำาหรั์บัวงเล้�ยว 

ด้งันั�นจงึจำาเป็้นตูอ้งร์ะวงัยิ�งข้ึ�น

อบุัตัูเิหตูทุ้�มีผูู้้เ้สื่ย้ชีว้ติูจากร์ถุจักร์ยาน
กวา่ค์ร์ึ�งหนึ�งเกดิ้ข้ึ�นภายในร์ะยะไมีเ่กนิ 

500 เมีตูร์จากบัา้นข้องตูนเอง

ทำาตูวัเองแท ้ๆ  เลยหนอ

ข้อ้ค์วร์ร์ะวงัเวลาข้้�ร์ถุจักร์ยาน

ค์วามีร์บ้ัร์อ้นจะนำาไป้สืู่ก่าร์ข้้�ท้�อนัตูร์าย 
ด้งันั�นจงึตูอ้งข้้�โด้ยเผู้่�อเวลาใหเ้พื่ย้งพื่อ

สื่ามีาร์ถุป้้องกนัไมีใ่หเ้กดิ้อบุัตัูเิหตูไุด้ ้
ด้ว้ยการ์ข้้�บันทางท้�กำาหนด้

เมี่�อจะข้้�บันทางเทา้ ข้อใหใ้หค้์วามี
สื่ำาค์ญักบััค์นเด้นิเทา้กอ่น

อนัตูร์ายมีาก เพื่ร์าะร์ม่ีจะบังั
ทศันวสิื่ยัหร์อ่ทำาใหเ้สื่ย้สื่มีด้ลุได้!้

56% ข้องผูู้เ้สื่ย้ชีว้ติูจากอบุัตัูเิหตูุ
ร์ถุจักร์ยานได้รั้์บับัาด้เจ็บัท้�ศร้์ษะ (ร์ะหวา่งป้้ 2020)

วา้ก...!



CASE 2

ป้้ายหยดุ้...

แตูอ่ก้ใจก็
ไมีอ่ยากเด้นิ
กลบััเลย...

ข้้�ร์ถุจักร์ยาน
กลบัับัา้นได้ไ้หมีนะ

น่าจะข้้�กลบัั
ได้ล้ะ่นะ!

ถุนนแค์เ่ป้้ยก
แตูด่้เูหมีอ่นจะ

ไมีเ่ป็้นนำ�าแข็้งละมีั�ง

เอะ๊! หมิีะ!?
เฮอ้...วนัน้�ก็

เหน่�อยอก้แลว้...

อนัตูร์ายจร์งิๆ นะ...ข้อโทษค์รั์บั

วา้ก!?ค์นไมีเ่ยอะ
 ค์งไมีเ่ป็้นไร์หร์อก

หม่ี?

วนัท้�หมิีะตูกน่ากลวัจังนะ...พื่่�นล่�นงา่ยข้ึ�น
เพื่ร์าะหมิีะเหร์อ?



ยิ�งเหน่�อยกจ็ะยิ�งทำา
อะไร์ๆ พื่ลาด้มีากข้ึ�นนะ...

ถุงึร์ถุกำาลงัจะมีา 
 แตูค่์งจะข้า้มีทนัพื่อด้้

ทางมีา้ลาย
กอ็ยูไ่กลด้ว้ย

ตูร์งน้�มีร้์ถุเยอะไมีค่์อ่ยจะ
 มีจั้งหวะท้�จะข้า้มีถุนนเลยนะ

ข้อโทษค์รั์บั

เฮย่!

วา้ก!
ลำาบัากนะตูอ้ง

ทำางานจนถุงึด้กึ...
ร์ถุบัร์ร์ทกุ

เอะ๊?

ถุา้ร์บ้ัก็จะ
ข้า้มีทนัพื่อด้.้..

ด้ทูา่ทางกำาลงัจะ
เป้ล้�ยนเป็้นไฟแด้งแลว้!

อก้นดิ้เด้ย้ว
จะถุงึบัา้นแลว้...

เฮย่!!
มีองข้า้งหนา้ใหด้้ด้้ว้ยสื่!ิ!

อยากกลบััถุงึ
บัา้นไวๆ จัง

ทำาไมีร์ถุอยู่
ใกลก้วา่ท้�ค์ดิ้...!?เฮย่!



ผู้มีค์วร์จะป้ฏิบิัตัูอิยา่งไร์ด้.้..

มีองเห็นเหมีอ่น
วา่แค์เ่ป้้ยก

เอะ๊!

แตูท่ำาไมีผู้วิถุนน
กลายเป็้นนำ�าแข็้งละ่...

อบุัตัูเิหตูคุ์รั์�งน้� ผู้มีได้ ้
 ทำาใหค้์นอ่�นได้รั้์บับัาด้เจ็บั

เวลากลางค์น่หร์อ่ในสื่ภาพื่
อากาศเลวร์า้ยจะสื่งัเกตู

ตูร์วจสื่อบัด้ว้ยสื่ายตูาได้ย้าก!

ข้อใหข้้า้มีทางมีา้ลาย
โด้ยลงจากร์ถุ!

ข้อใหป้้ฏิบิัตัูติูามีป้้ายจร์าจร์!อยา่ใสื่ห่ฟัูง!

โด้ยเฉัพื่าะอยา่งยิ�ง ในวนัท้�หมิีะตูก
หร์อ่วนัท้�อากาศหนาวเย็น ข้อใหร้์ะวงั

ผู้วิถุนนกลายเป็้นนำ�าแข็้งกนัด้ว้ยนะค์รั์บั
เพื่่�อป้กป้้องผูู้ท้้�ได้รั้์บัค์วามีเสื่ย้หาย 
ข้อใหท้ำาป้ร์ะกนัภยัเพื่่�อรั์บัผู้ดิ้ชีอบั
ค์วามีเสื่ย้หายจากร์ถุจักร์ยานเอาไว ้

ร์ถุจักร์ยานเป็้นยานพื่าหนะท้�
อาจสื่ร์า้งค์วามีเสื่ย้หายใหก้บัั

ผูู้อ้่�นได้เ้ชีน่กนัค์รั์บั...!

ข้อ้ค์วร์ร์ะวงัเวลาข้้�ร์ถุจักร์ยาน

การ์ใสื่ห่ฟัูงนั�นอนัตูร์าย เพื่ร์าะจะ
ลด้ค์วามีร์ะมีดั้ร์ะวงัสื่ิ�งตูา่งๆ ร์อบัตูวั

* หลายจังหวดั้หา้มีข้้�โด้ยใสื่ห่ฟัูง
ข้อใหห้ยดุ้ตูร์งบัร์เิวณ ท้�มีป้้้ายหยดุ้เสื่มีอ

เวลากลางค์น่หร์อ่ในสื่ภาพื่อากาศเลวร์า้ย
จะสื่งัเกตูตูร์วจสื่อบัร์ะยะหา่งหร์อ่วตัูถุุ
ด้ว้ยสื่ายตูาได้ย้าก ด้งันั�นข้อใหข้้้�อยา่งร์ะวงั

เวลาข้า้มีทางมีา้ลายร์ว่มีกบััค์นเด้นิเทา้
ข้อใหล้งจากร์ถุแลว้เด้นิจงูจักร์ยาน 
ยกเวน้กร์ณ้ท้�ไมีตู่อ้งกงัวลวา่จะร์บักวน
ข้ดั้ข้วางค์นเด้นิเทา้



ป้ฏิบิัตัูติูามีกฎจร์าจร์

ป้ฏิบิัตัูติูามีกฎเมี่�อข้้�ร์ถุจักร์ยาน

ร์ะวงัจดุ้บัอด้สื่ายตูาข้อง
ร์ถุบัร์ร์ทกุ

มีค้์วามีเสื่้�ยงท้�อาจกลายเป็้น
ผูู้ท้้�สื่ร์า้งค์วามีเสื่ย้หาย

ป้ร์ะเด็้นท้�ค์วร์ร์ะวงัในอบุัตัูเิหตูจุร์าจร์จากการ์ทำางาน

ยานพื่าหนะ เชีน่ ร์ถุบัร์ร์ทกุหร์อ่อ่�นๆ มีจ้ดุ้บัอด้
สื่ายตูา ข้อใหร้์ะวงัพื่่�นท้�ท้�จำาเป็้นสื่ำาหรั์บัวงเล้�ยว
เวลาท้�จะเล้�ยวซา้ย

ข้อใหเ้ลกิการ์ข้บััข้้�ท้�อนัตูร์ายโด้ยไมีส่ื่นใจกฎจร์าจร์

โด้ยเฉัพื่าะอยา่งยิ�ง ข้อใหป้้ฏิบิัตัูติูามีกฎตูอ่ไป้น้� 
● โด้ยหลกัการ์แลว้ ข้อใหข้้้�ร์ถุจักร์ยานบันถุนน 

 (ทางเทา้ถุอ่เป็้นกร์ณ้พื่เิศษ) 
● ข้อใหข้้บััชีดิ้ฝัั่�งซา้ยข้องถุนน 
● บันทางเทา้ตูอ้งใหค้์วามีสื่ำาค์ญักบััค์นเด้นิเทา้กอ่น 

ข้อใหค้์อ่ยๆ ข้บััชีา้ๆ ชีดิ้ฝัั่�งถุนน พื่ยายามีอยา่ทำาให ้
ค์นเด้นิเทา้ร์ูส้ื่กึวา่อนัตูร์าย

ร์ถุจักร์ยานและร์ถุยนตูอ์าจเป็้นผูู้ท้้�สื่ร์า้งค์วามี
เสื่ย้หายได้ใ้นบัางกร์ณ้การ์สื่วมีหมีวกนริ์ภยัสื่ำาหรั์บัร์ถุจักร์ยานเพื่่�อป้กป้้อง

ศร้์ษะกเ็ป็้นสื่ิ�งท้�สื่ำาค์ญัในการ์ลด้ค์วามีเสื่ย้หาย

ทกุค์นค์งเข้า้ใจแลว้
ใชีไ่หมีวา่อนัตูร์ายนั�น
อยูใ่กลตู้วักวา่ท้�ค์ดิ้?

การ์ป้ฏิบิัตัูติูามีกฎจร์าจร์
นั�นสื่ำาค์ญัเพื่่�อทำาใหเ้กดิ้

ค์วามีป้ลอด้ภยันะ

ถุา้เชีน่นั�น พื่วกเร์าลอง
กลบััมีาทบัทวนกนัอก้ค์รั์�ง

นสิื่ยัป้ร์ะมีาทไมีค่์อ่ยร์ะวงั
ข้องค์นในเร์่�องค์ลา้ยกบัั

บัางค์นเลยนะค์ะ หม่ี? พื่ดู้อะไร์เหร์อ?



เผู้ยแพื่ร์เ่มี่�อเด้อ่นมีน้าค์มี 2022

จัด้พื่มิีพื่โ์ด้ย: กร์ะทร์วงสื่าธุาร์ณสื่ขุ้ แร์งงาน และสื่วสัื่ด้กิาร์แหง่ป้ร์ะเทศญ้�ปุ้่ น

โค์ร์งการ์: Mizuho Research & Technologies, Ltd.

ค์วามีร์ว่มีมีอ่: ค์ณะทำางานเพื่่�อจัด้ทำาสื่่�อการ์เร์ย้นการ์สื่อนเก้�ยวกบััสื่ขุ้อนามียัและค์วามี

ป้ลอด้ภยัท้�เก้�ยวข้อ้งกบััอบุัตัูเิหตูจุร์าจร์

ผู้ลติู: Sideranch Inc.

เข้า้ใจได้ด้้ว้ยการ์ต์ูนู

ป้้องกนัอบุัตัูเิหตูจุร์าจร์จากการ์ทำางาน

อบุัตัูเิหตูจุากการ์ทำางาน
 เป็้นปั้ญหาท้�ใกลตู้วัทกุค์น 
 ไมีใ่ชีเ่ร์่�องข้องค์นอ่�นเลย

ไมีใ่ชีแ่ค์ร่์ะหวา่งเด้นิทาง
 ไป้-กลบััท้�ทำางาน

แตูตู่อ้งร์ะวงัวา่
 จะมีอ้นัตูร์ายในไซตูง์าน

 ด้ว้ยนะค์ะ

เอาละ่!
ผู้มีจะพื่ยายามีใหด้้ท้้�สื่ดุ้

 อก้ค์รั์�งนับัตูั�งแตูว่นัพื่ร์ุง่น้�!

ผู้มีอยากใหพ้ื่วกเร์าทกุค์น
ตูร์ะหนักถุงึค์วามีสื่ำาค์ญัข้อง
กฎจร์าจร์ เพื่ร์าะเก้�ยวข้อ้งกบัั
ทั�งชีว้ติูข้องตูนเองและผูู้อ้่�น



สื่อบัถุามีข้อ้มีลูเพื่ิ�มีเตูมิีเก้�ยวกบััข้อ้มีลูฉับับััน้�

แผู้นกค์วามีป้ลอด้ภยั
ฝ่ั่ายค์วามีป้ลอด้ภยัและอาชีว้อนามียั

สื่ำานักงานมีาตูร์ฐานแร์งงาน
กร์ะทร์วงสื่าธุาร์ณสื่ขุ้ แร์งงาน และสื่วสัื่ด้กิาร์แหง่ป้ร์ะเทศญ้�ปุ้่ น


