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ความรูเกี่ยวกับรถที่นํามาใช
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ความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญตอการใชรถใชถนน เนื่องจากเปนผลดีตอทั้งตัวผูขับขี่และเพื่อนรวมทางรอบขาง แตทําไมสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตจึงเพิ่มมากขึ้น
ทุกขณะ ซึ่งเมื่อตัดปจจัยของการเพิ่มปริมาณรถยนตบนทองถนนที่มีโอกาสทําใหตัวเลขผูประสบอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นแลว “ความประมาท” และ “การขาดความรูเรื่อง
การใชรถใชถนน” นาจะเปนสาเหตุหลักของอุบัติการณอันนาสลดใจเหลานี้
การเปนนักขับรถที่ดีไมใชจะขับรถอยางเดียว ตองมีความรูเกี่ยวกับการใชรถใชถนนในหลาย ๆ ดาน ดังนี้
ความรูเกี่ยวกับรถที่นํามาใช

1. หามนํารถที่มีสภาพไมมั่นคงแข็งแรงมาใชในทางเดินรถ เพราะอาจเกิดอันตรายหรืออาจทําใหผูใชและคนรอบขางเสียสุขภาพ เชน รถตัวถังผุ ยางลอรถไมมีดอกยาง
มีควันดํา ฯลฯ
2. รถที่นํามาใชตองมี โคมไฟหนา-หลัง-ไฟเลี้ยว-ไฟจอด-ไฟเบรก-ไฟฉุกเฉิน-แตร-เบรกมือที่ใชการได-ที่ปดน้ําฝน ครบถูกตองตามกฎหมาย และตองติดแผนปาย
ทะเบียนหนา-หลัง และติดปายวงกลมแสดงการเสียภาษีดวย
ความรูในเรื่องอุบัติเหตุจราจรและการปองกัน
อุบัติเหตุเปนเรื่องที่เราปองกันได โดยการแกไขจากสาเหตุที่ทําใหเกิดนั้นสําหรับการใชรถใชถนนแลว สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุแกผูขับขี่ยานพาหนะตลอดจนสราง
ความเสียหายแกผูอื่นโดยสวนรวม ไดแก
1. ผูขับขี่ขาดความรอบรูในการใชรถใชถนน
2. ประชาชนผูเดินถนนขาดความรูเกี่ยวกับการเดินถนน ตลอดจนการโดยสารถที่ปลอดภัย
3. ไมปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด และขับรถอยูบนความประมาทขาดความระมัดระวัง หรือขับรถในขณะมึนเมา ซึ่งอุบัติเหตุบนทองถนนในปจจุบันที่กําลังเพิ่ม
ปริมาณขึ้นเกิดจากสาเหตุนี้โดยหลักใหญ ดังจะเห็นไดวามีโครงการรณรงคไมใหผูขับรถดื่มสุราหรือของมึนเมาขณะขับรถ
ความรูในการขับรถที่เสี่ยงตออันตราย
หมายถึงการขับรถบนถนนที่เสี่ยงตออุบัติเหตุ เชน ถนนลื่น ขึ้นลงเขาหรือขับรถทางไกล ซึ่งผูขับขี่ควรมีความรูตาง ๆ ดังนี้

1. ขับรถขณะฝนตกถนนลื่น ควรชะลอความเร็วรถใหชาลงกวาปกติและทิ้งระยะหางจากคันหนาใหมากขึ้น ถาขับรถอยูบนทางที่ใหรถขับสวนกันก็ควรเปดไฟหนารถ
เพื่อเตือนใหรถที่วิ่งสวนมามองเห็น เวลาจะหยุดรถควรใชเกียรชวยไมควรเหยียบเบรกโดยกระทันหันหรือหักพวงมาลัยรถอยางฉับพลันเพราะอาจทําใหรถปดหรือ
หมุนได
2. การขับรถขึ้น-ลงเขาสูง เวลาขับรถขึ้นเขาควรใชเกียรต่ําที่มีกําลังพอเพราะถาเครื่องยนตไมมีกําลังพอจะทําใหรถดับได ถารถดับและไหลลงจากขาตองเหยียบเบรก
และใชเบรกมือชวย สวนเวลาลงเขาก็ควรใชเกียรต่ําเชนกันเพื่อฉุดกําลังไมใหไหลเร็วจนเกินไป หรือคอยประคองรถดวยการเหยียบเบรกชะลอใหรถชาพอที่จะบังคับ
ได
3. การขับรถทางไกล ในบางครั้งเมื่อมีความจําเปนตองขับรถเดินทางไกล ซึ่งอาจมีโอกาสประสบอุบัติเหตุได ดังนั้นผูขับขี่ควรปฏิบัติตนดังนี้
ก. ตรวจสภาพและอุปกรณตาง ๆ ของรถ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีและปลอดภัยกอนออกเดินทาง ดังนี้
- ตรวจชวงลาง คันสงคันชักพวงมาลัย
- ตรวจยางทั้ง 4 ลอ และยางอะไหลดวย ยางไมมีดอกควรเปลี่ยน น็อตลอขันแนนหรือไม วัดลมยางทั้ง 4 ลอ ใหไดขนาดเหมาะสมกับรถ และควรมีที่วัดลมยางติดไป
ดวย
- เตรียมแมแรงประจํารถ เหลักขันแมแรงและกุญแจขันแมแรง พรอมทั้งตรวจสอบวาใชการไดหรือไม
- ตรวจระบบเบรก ผาเบรก น้ํามันเบรก และตรวจเบรกมือวาใชการไดดีหรือไม
- ตรวจระบบเครื่องยนต ลองสตารทเครื่องวาเดินเรียบหรือไม ถาเครื่องเดินไมเรียบอาจตองเปลี่ยนหัวเทียนหรือทองขาว

- ตรวจดวงไฟหนาทั้งสองดวง รวมถึงไฟทุกดวงของรถ ตองสวางเพียงพอและใหการไดดีทุกดวง ปรับไฟสูง - ไฟต่ํา ใหไดขนาดตามที่กําหนดไว ถาหลอดขาวหรือ
ฟวสขาดใหเปลี่ยน
- ตรวจระดับน้ํากลั่นในแบตเตอรี่ น้ําในหมอน้ํา (รังผึ้ง) ถาหมอน้ําแหงหรือทางเดินของน้ําหมุนเวียนอุดตัน เครื่องยนตจะรอน สังเกตไดจากหนาปดวัดความรอน อาจ
ทําใหเสื้อสูบแตกหรือชารจละลาย
- ตรวจน้ําลางกระจก ทอฉีดน้ํากระจกตองไมอุดตัน ที่ปดน้ําฝนยังใชการไดดี
- ตรวจน้ํามันเครื่อง และไสกรองน้ํามันเครื่องจะตองเปลี่ยนทุก 5,000 - 10,000 กม.
- ตรวจน้ํามันเชื้อเพลิงวามีเพียงพอหรือไม และไสหมอกรองน้ํามันเชื้อเพลิงตองสะอาด ซึ่งจะตองเปลี่ยนทุก 10,000- 20,000กม.น้ํามันเชื้อเพลิงตองเติมใหคาออกเทน
ตรงกับสภาพรถซึ่งสามารถ สอบถามไดตามสถานีบริการน้ํามันตางๆ
- ตรวจระบบแตรวาใชการไดดีหรือไม
- ตรวจระบบแอร ถาน้ํายาแอรไมพอ แอรจะไมเย็น และใหตรวจดูสายพานแอรวา
- ตรวจการรั่วไหลของน้ํา น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่นตาง ๆ
- นํารถไปอัดฉีดจาระบีลอ เติมน้ํามันเกียร น้ํามันเฟองทาย
ข. เตรียมอุปกรณและอะไหลที่จําเปนระหวางทาง คือ ฟวสตาง ๆ ของรถ หลอดไฟหนา-หลัง แกลลอนหรือถังน้ําสําหรับเติมน้ําในหมอน้ํา แกลลอนน้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เชื้อเพลิง ไฟฉาย เครื่องดับเพลิงสําหรับรถ น้ํายาปะอุดยางพรอมเติมลมไดดวย เชือกไนลอนขนาดนิ้วกอยยาวประมาณ 10 เมตร สําหรับลากรถเมื่อรถเสีย ชุดปฐม
พยาบาล และไมรองลอทั้ง 4 ลอ

ค. กอนขับรถทางไกล ผูขับขี่ควรพักผอนอยางเพียงพอ
ง. การขับรถทางไกลในระยะเกินวา 150 กม. ควรมีอีกคนคอยเปลี่ยนขับ
จ. งดเวนการดื่มสุรา หรือของมึนเมาทุกชนิด
ฉ. ถามีฝนตกขณะเดินทาง น้ําโคลนกระเด็นเปอนไฟรถ ควรหยุดรถแลวเช็ดใหสะอาด
ช. ถาน้ําในหมอน้ําหมดระหวางขับรถ เวลาเติมน้ําในหมอน้ําควรใชความระมัดระวัง อยาเอาหนาเขาใกลมาก เพราะน้ําจะดันฝาไอน้ํารอนจะเขาตาหรือถูกมือ และอยา
เติมน้ําทันทีตองปลอยใหเย็นเสียกอนมิฉะนั้นฝาสูบหรือเสื้อสูบจะแตก
ซ. ควรศึกษาแผนที่ คูมือการทองเที่ยว ถามผูร ูเมื่อเกิดปญหา
ฌ. ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด ดังนี้
o
o
o
o
o
o
o

อยาแซงรถในที่คับขัน ขณะขึ้นลงเขาสูง บนสะพาน ทางโคง ทางแยกทางรวม หรือจุดที่มีเสนขาวทึบหรือเหลือทึบ
อยาขับรถตามหลังรถคันอื่นในระยะทางกระชั้นชิด
อยาขับรถแขงกันดวยความคึกคะนอง
อยาขับรถเร็วเกินอัตรากําหนด
ควรใหสัญญาณกอนหยุดรถ เลี้ยวรถ ขอทางแซง
รถที่ขับชากวารถคันอื่น ๆ ควรใชทางเดินรถดานซาย
ทางเดินรถที่มีมากกวา 1 ชอง ใหขับชิดชองทางที่ 1 ชิดซายมือ ยกเวนจะแซงขึ้นหนาหรือเลี้ยวขวา เมื่อแซงแลวก็ใหกลับเขาชองทาง
ที่ 1

o
o

ขับรถสวนกันควรใชไฟต่ํา
เวลาขับรถผานทางแคบระหวางภูเขา หรือระหวางเนินควรชิดขอบทางซาย และเมื่อถึงทางโคงควรสงสัญญาณใหรถอื่นที่สวนมารู

ความรูในการใชรถหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแลวหากผูขับรถมีความรูเพียงพอที่จะบรรเทาเหตุนั้นไมใหนําไปสูความรุนแรงได ก็จะเปนอีกหนทางหนึ่งที่ชวยปองกันได ซึ่งอุบัติเหตุที่ควรรูและ
สามารถแกไขไดทันทวงทีมีดังตอไปนี้
* เบรกแตก คือ เมื่อเหยียบเบรกแลว คันเหยียบเบรกจมหายไปและรถไมหยุด ก็อยาตกใจ แกไขไดโดยใชเกียรต่ําในทันที หากจวนตัวมากก็ควรเปลี่ยนจากเกียร 4 มา
เกียร 2 เลย แลวดึงเบรกมือชวย พรอมกับประคองพวงมาลัยรถใหอยูในบังคับเพื่อหลบหลีกรถอื่น ๆ ในกรณีคับขันได
* ยางแตกหรือระเบิด อาการของยางแตกเพราะรั่วโดยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ยางจะคอย ๆ แบนลง พวงมาลัยรถจะหนักหรือกินไปทางดานนั้น วิธีแกตองรีบเบารถทันที
โดยเปลี่ยนเกียรลงเรื่อย ๆ เพื่อใชเครื่องชะลอรถใหชาลง ในขณะที่รถแลนดวยความเร็วสูง "อยาเหยียบเบรก" จะเหยียบไดก็ตอเมื่อรถชาลงแลวและแอบเขาขางทางเพื่อ
เปลี่ยนยางตอไป
ในกรณีที่ยางระเบิดมีเสียงดับและรถมีอาการทรุดฮวบ แฉลบหรือปดเฉออกนอกแนวทาง ก็อยาตกใจ ตองคุมสติใหอยู อยาเหยียบเบรกเพราะรถอาจคว่ําได พยายาม
บังคับพวงมาลัยใหรถอยูในเสนทาง รีบปลอยคันเรงพรอมกับเปลี่ยนใชเกียรต่ําลดลงเรื่อย ๆ เพื่อชะลอใหรถชาลง จึงคอยเหยียบเบรกและแอบรถเขาขางทางเพื่อเปลี่ยน
ยางตอไป
* รถเสีย ใหนํารถจอดแอบเขาขางทางและจะตองเปดไฟสัญญาณฉุกเฉิน เพื่อเตือนใหรถ
อื่น ๆ เห็น

* เมื่อรถชนกันกลางถนนไมสามารถแอบเขาขางทางได ผูประสบเหตุหรือประชาชนไมควรเขาไปมุงดู โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลากลางคืนเพราะอาจเกิดอันตรายจากรถที่
วิ่งสวนทางมาได บางครั้งรถอื่นอาจพุงเขาไปในฝูงชนจะทําใหตายและบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น และควรรีบแจงตํารวจหรือตํารวจจราจรใหเขามาดูแลสถานการณโดยเร็ว

ความรูสําหรับคนเดินเทา
1. การเดินถนน
- ถนนที่มีทางเทาจัดไวควรเดินบนทางเทา อยาเดินใกลทางรถ โดยหันหลังใหรถที่กําลังแลนมา กอนที่จะกาวลงทางรถตองมองซาย-ขวากอนเสมอ
- ถนนที่ไมมีทางเทา ควรเดินชิดขอบริมทางขวาของถนน และถามากันเปนหมูคณะก็ไมควรเดินคูกัน ควรเดินเรียงเดี่ยว
- เวลาจูงเด็กควรใหเด็กเดินดานในของถนนและจับมือเด็กไวใหมั่นเพื่อปองกันเด็กวิ่งออกไปในทางรถ
- การเดินถนนในที่มืด ควรสวมเสื้อขาวและถาเปนไปไดควรพกไฟฉายติดตัวไวสําหรับสองทาง
- แถวหรือขบวนทหาร ตํารวจ ลูกเสือ หรือนักเรียนที่เดินกันอยางเปนระเบียบจะเดินบนทางรถก็ไดโดยเดินชิดทางรถดานขวา หรือดานซายตามความจําเปน
2. การขามถนน
- ควรขามถนบนทางมาลายทุกครั้ง หรือใชสะพานลอย ซึ่งถือเปนวิธีที่ปลอดภัยที่สุด และหากจําเปนตองขามถนนในเวลากลางคืนก็ควรหาที่ขามที่มีแสงสวาง
- กอนขามถนนทุกครั้งควรมองซาย-ขวา ใหแนใจวาไมมีรถกําลังแลนมา จึงจะขามได และควรเดินอยางรวดเร็ว อยาวิ่งขามถนน

- อยาขามถนนโดยออกจากที่กําบังตัว เชน ออกจากซอย รถที่จอดอยู เพราะหากรถที่สวนมามองไมเห็นลวงหนาอาจทําใหเกิดอันตรายได
- การขามถนนที่รถเดินทางเดียว ตองแนใจเสียกอนวารถแลนมาทางไหนและมีความปลอดภัยพอจึงจะขามได
- ถนนที่มีเกาะกลางถนนตองขามทีละครึ่งถนน โดยขามครั้งแรกแลวพักที่เกาะกลาง จากนั้นจึงขางครึ่งหลังตอไป
- การขามถนนในชองทางขามที่บริเวณทางแยกควรระวังรถที่จะเลี้ยวเขามาหาตัวทานดวย
- อยาขามถนนเมื่อตํารวจกําลังปลอยรถเดินอยู หรือเมื่อตํารวจใหสัญญาณหามคนเดินเทาอยู และถาไมมีตํารวจแตมีสัญญาณไฟคอยบอก ถาเห็นรูปคนสีเขียวกะพริบขึ้น
ที่สัญญาณไฟก็ใหรีบขามถนนโดยเร็ว

3. การขึ้นลงรถประจําทาง
- อยาขึ้นหรือลงรถประจําทางจนกวารถจะหยุดสนิทที่ปา ยหยุดรถ และถาจะขามถนนตองรอใหรถประจําทางออกไปใหพนเสียกอน จะไดมองเห็นรถคันอื่นที่แลนมา
ไดชัดเจน
การสวมหมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อค
เปนกฎบังคับอยางเครงครัดที่ผูขับขี่รถจักรยานยนตและคนโดยสารจะตองสวมหมวกนิรภัยไมวาในกรณีใดก็ตามเพื่อความปลอดภัยตอตัวผูขับขี่และผูโดยสาร ซึ่งหาก
มีการละเมิดฝาฝนไมทําตาม ทั้งผูขับขี่และผูโดยสารจะมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท เตือนตัวเองไวเสมอวา "ลืมหมวก เจอหมู !"

