
 

ความรูเกี่ยวกับการใชรถใชถนนอยางปลอดภัย 

ความรูเกี่ยวกับรถที่นํามาใช 

ความรูในเร่ืองอุบัติเหตุจราจรและการปองกัน  

ความรูในการขับรถที่เส่ียงตออันตราย 

ความรูในการใชรถหลังจากเกิดอุบัติเหต ุ

ความรูสําหรับคนเดินเทา 

การสวมหมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อค 

  

ความปลอดภัยเปนส่ิงสําคัญตอการใชรถใชถนน เนื่องจากเปนผลดีตอท้ังตัวผูขับขี่และเพ่ือนรวมทางรอบขาง แตทําไมสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตจึงเพ่ิมมากขึ้น
ทุกขณะ ซ่ึงเม่ือตัดปจจัยของการเพ่ิมปริมาณรถยนตบนทองถนนท่ีมีโอกาสทําใหตัวเลขผูประสบอุบัติเหตุเพ่ิมมากขึ้นแลว “ความประมาท” และ “การขาดความรูเรื่อง
การใชรถใชถนน” นาจะเปนสาเหตุหลักของอุบัติการณอันนาสลดใจเหลานี ้

การเปนนักขับรถท่ีดีไมใชจะขับรถอยางเดียว ตองมีความรูเกี่ยวกับการใชรถใชถนนในหลาย ๆ  ดาน ดังนี ้

ความรูเกี่ยวกับรถที่นํามาใช 



 

1. หามนํารถท่ีมีสภาพไมม่ันคงแข็งแรงมาใชในทางเดินรถ เพราะอาจเกิดอันตรายหรืออาจทําใหผูใชและคนรอบขางเสียสุขภาพ เชน รถตัวถังผุ ยางลอรถไมมีดอกยาง 
มีควันดํา ฯลฯ 

2. รถท่ีนํามาใชตองมี โคมไฟหนา-หลัง-ไฟเล้ียว-ไฟจอด-ไฟเบรก-ไฟฉุกเฉิน-แตร-เบรกมือท่ีใชการได-ท่ีปดน้ําฝน ครบถูกตองตามกฎหมาย และตองติดแผนปาย
ทะเบียนหนา-หลัง และติดปายวงกลมแสดงการเสียภาษีดวย 

ความรูในเร่ืองอุบัติเหตุจราจรและการปองกัน 

อุบัติเหตุเปนเรื่องท่ีเราปองกันได โดยการแกไขจากสาเหตุท่ีทําใหเกิดนั้นสําหรับการใชรถใชถนนแลว สาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุแกผูขับขี่ยานพาหนะตลอดจนสราง
ความเสียหายแกผูอ่ืนโดยสวนรวม ไดแก 

1. ผูขับขี่ขาดความรอบรูในการใชรถใชถนน 

2. ประชาชนผูเดินถนนขาดความรูเกี่ยวกับการเดินถนน ตลอดจนการโดยสารถท่ีปลอดภัย 

3. ไมปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด และขับรถอยูบนความประมาทขาดความระมัดระวัง หรือขับรถในขณะมึนเมา ซ่ึงอุบัติเหตุบนทองถนนในปจจุบันท่ีกําลังเพ่ิม
ปริมาณขึ้นเกิดจากสาเหตุนี้โดยหลักใหญ ดังจะเห็นไดวามีโครงการรณรงคไมใหผูขับรถดื่มสุราหรือของมึนเมาขณะขับรถ 

ความรูในการขับรถที่เส่ียงตออันตราย 

หมายถึงการขับรถบนถนนท่ีเส่ียงตออุบัติเหตุ เชน ถนนล่ืน ขึ้นลงเขาหรือขับรถทางไกล ซ่ึงผูขับขี่ควรมีความรูตาง ๆ ดังนี ้



 

1. ขับรถขณะฝนตกถนนลื่น ควรชะลอความเร็วรถใหชาลงกวาปกติและท้ิงระยะหางจากคันหนาใหมากขึ้น ถาขับรถอยูบนทางท่ีใหรถขับสวนกันก็ควรเปดไฟหนารถ
เพ่ือเตือนใหรถท่ีวิ่งสวนมามองเห็น เวลาจะหยุดรถควรใชเกียรชวยไมควรเหยียบเบรกโดยกระทันหันหรือหักพวงมาลัยรถอยางฉับพลันเพราะอาจทําใหรถปดหรือ
หมุนได 

2. การขับรถขึ้น-ลงเขาสูง เวลาขับรถขึ้นเขาควรใชเกียรต่ําท่ีมีกําลังพอเพราะถาเครื่องยนตไมมีกําลังพอจะทําใหรถดับได ถารถดับและไหลลงจากขาตองเหยียบเบรก
และใชเบรกมือชวย สวนเวลาลงเขาก็ควรใชเกียรต่ําเชนกันเพ่ือฉุดกําลังไมใหไหลเร็วจนเกินไป หรือคอยประคองรถดวยการเหยียบเบรกชะลอใหรถชาพอท่ีจะบังคับ
ได 

3. การขับรถทางไกล ในบางครั้งเม่ือมีความจําเปนตองขับรถเดินทางไกล ซ่ึงอาจมีโอกาสประสบอุบัติเหตุได ดังนั้นผูขับขี่ควรปฏิบัติตนดังนี ้

ก. ตรวจสภาพและอุปกรณตาง ๆ ของรถ ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีและปลอดภัยกอนออกเดินทาง ดังนี ้

- ตรวจชวงลาง คันสงคันชักพวงมาลัย 

- ตรวจยางท้ัง 4 ลอ และยางอะไหลดวย ยางไมมีดอกควรเปล่ียน น็อตลอขันแนนหรือไม วัดลมยางท้ัง 4 ลอ ใหไดขนาดเหมาะสมกับรถ และควรมีท่ีวัดลมยางติดไป
ดวย 

- เตรียมแมแรงประจํารถ เหลักขันแมแรงและกุญแจขันแมแรง พรอมท้ังตรวจสอบวาใชการไดหรือไม 

- ตรวจระบบเบรก ผาเบรก น้ํามันเบรก และตรวจเบรกมือวาใชการไดดีหรือไม 

- ตรวจระบบเครื่องยนต ลองสตารทเครื่องวาเดินเรียบหรือไม ถาเครื่องเดินไมเรียบอาจตองเปล่ียนหัวเทียนหรอืทองขาว 



 

- ตรวจดวงไฟหนาท้ังสองดวง รวมถึงไฟทุกดวงของรถ ตองสวางเพียงพอและใหการไดดีทุกดวง ปรับไฟสูง - ไฟต่ํา ใหไดขนาดตามท่ีกําหนดไว ถาหลอดขาวหรือ
ฟวสขาดใหเปล่ียน 

- ตรวจระดับน้ํากล่ันในแบตเตอรี่ น้ําในหมอน้ํา (รังผ้ึง) ถาหมอน้ําแหงหรือทางเดินของน้ําหมุนเวียนอุดตัน เครื่องยนตจะรอน สังเกตไดจากหนาปดวัดความรอน อาจ
ทําใหเส้ือสูบแตกหรือชารจละลาย 

- ตรวจน้ําลางกระจก ทอฉีดน้ํากระจกตองไมอุดตัน ท่ีปดน้ําฝนยังใชการไดด ี

- ตรวจน้ํามันเครื่อง และไสกรองน้ํามันเครื่องจะตองเปล่ียนทุก 5,000 - 10,000 กม. 

- ตรวจน้ํามันเช้ือเพลิงวามีเพียงพอหรือไม และไสหมอกรองน้ํามันเช้ือเพลิงตองสะอาด ซ่ึงจะตองเปล่ียนทุก 10,000- 20,000กม.น้ํามันเช้ือเพลิงตองเติมใหคาออกเทน
ตรงกับสภาพรถซ่ึงสามารถ  สอบถามไดตามสถานีบริการน้ํามันตางๆ 

- ตรวจระบบแตรวาใชการไดดีหรือไม 

- ตรวจระบบแอร ถาน้ํายาแอรไมพอ แอรจะไมเย็น และใหตรวจดูสายพานแอรวา 

- ตรวจการรั่วไหลของน้ํา น้ํามันเช้ือเพลิง น้ํามันหลอล่ืนตาง ๆ 

- นํารถไปอัดฉีดจาระบีลอ เติมน้ํามันเกียร น้ํามันเฟองทาย 

ข. เตรียมอุปกรณและอะไหลที่จําเปนระหวางทาง คือ ฟวสตาง ๆ ของรถ หลอดไฟหนา-หลัง แกลลอนหรือถังน้ําสําหรับเติมน้ําในหมอน้ํา แกลลอนน้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เช้ือเพลิง ไฟฉาย เครื่องดับเพลิงสําหรับรถ น้ํายาปะอุดยางพรอมเติมลมไดดวย เชือกไนลอนขนาดนิ้วกอยยาวประมาณ 10 เมตร สําหรับลากรถเม่ือรถเสีย ชุดปฐม
พยาบาล และไมรองลอท้ัง 4 ลอ 



 

ค. กอนขับรถทางไกล ผูขับขี่ควรพักผอนอยางเพียงพอ 

ง. การขับรถทางไกลในระยะเกินวา 150 กม. ควรมีอีกคนคอยเปล่ียนขับ  

จ. งดเวนการดื่มสุรา หรือของมึนเมาทุกชนิด  

ฉ. ถามีฝนตกขณะเดินทาง น้ําโคลนกระเด็นเปอนไฟรถ ควรหยุดรถแลวเช็ดใหสะอาด  

ช. ถาน้ําในหมอน้ําหมดระหวางขับรถ เวลาเติมน้ําในหมอน้ําควรใชความระมัดระวัง อยาเอาหนาเขาใกลมาก เพราะน้ําจะดันฝาไอน้ํารอนจะเขาตาหรือถูกมือ และอยา
เติมน้ําทันทีตองปลอยใหเย็นเสียกอนมิฉะนั้นฝาสูบหรือเส้ือสูบจะแตก 

ซ. ควรศึกษาแผนท ี่ คูมือการทองเท่ียว ถามผูรูเม่ือเกิดปญหา 

ฌ. ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด ดังนี ้

o อยาแซงรถในท่ีคับขัน ขณะขึ้นลงเขาสูง บนสะพาน ทางโคง ทางแยกทางรวม หรือจุดท่ีมีเสนขาวทึบหรือเหลือทึบ  
o อยาขับรถตามหลังรถคันอ่ืนในระยะทางกระช้ันชิด  
o อยาขับรถแขงกันดวยความคึกคะนอง  
o อยาขับรถเร็วเกินอัตรากําหนด  
o ควรใหสัญญาณกอนหยุดรถ เล้ียวรถ ขอทางแซง  
o รถท่ีขับชากวารถคันอ่ืน ๆ ควรใชทางเดินรถดานซาย  
o ทางเดินรถท่ีมีมากกวา 1 ชอง ใหขับชิดชองทางท่ี 1 ชิดซายมือ ยกเวนจะแซงขึ้นหนาหรือเล้ียวขวา เม่ือแซงแลวก็ใหกลับเขาชองทาง

ท่ี 1  



 

o ขับรถสวนกันควรใชไฟต่ํา  
o เวลาขับรถผานทางแคบระหวางภูเขา หรือระหวางเนินควรชิดขอบทางซาย และเม่ือถึงทางโคงควรสงสัญญาณใหรถอ่ืนท่ีสวนมารู  

ความรูในการใชรถหลังจากเกิดอุบัติเหต ุ

เม่ือเกิดอุบัติเหตุขึ้นแลวหากผูขับรถมีความรูเพียงพอท่ีจะบรรเทาเหตุนั้นไมใหนําไปสูความรุนแรงได ก็จะเปนอีกหนทางหนึ่งท่ีชวยปองกันได ซ่ึงอุบัติเหตุท่ีควรรูและ
สามารถแกไขไดทันทวงทีมีดังตอไปนี ้

* เบรกแตก คือ เม่ือเหยียบเบรกแลว คันเหยียบเบรกจมหายไปและรถไมหยุด ก็อยาตกใจ แกไขไดโดยใชเกียรต่ําในทันที หากจวนตัวมากก็ควรเปล่ียนจากเกียร 4 มา
เกียร 2 เลย แลวดึงเบรกมือชวย พรอมกับประคองพวงมาลัยรถใหอยูในบังคับเพ่ือหลบหลีกรถอ่ืน  ๆในกรณีคับขันได 

* ยางแตกหรือระเบิด อาการของยางแตกเพราะรั่วโดยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ยางจะคอย ๆ แบนลง พวงมาลัยรถจะหนักหรือกินไปทางดานนั้น วิธีแกตองรีบเบารถทันที
โดยเปล่ียนเกียรลงเรื่อย ๆ เพ่ือใชเครื่องชะลอรถใหชาลง ในขณะท่ีรถแลนดวยความเร็วสูง "อยาเหยียบเบรก" จะเหยียบไดก็ตอเม่ือรถชาลงแลวและแอบเขาขางทางเพ่ือ
เปล่ียนยางตอไป 

ในกรณีท่ียางระเบิดมีเสียงดับและรถมีอาการทรุดฮวบ แฉลบหรือปดเฉออกนอกแนวทาง ก็อยาตกใจ ตองคุมสติใหอยู อยาเหยียบเบรกเพราะรถอาจคว่ําได พยายาม
บังคับพวงมาลัยใหรถอยูในเสนทาง รีบปลอยคันเรงพรอมกับเปล่ียนใชเกียรต่ําลดลงเรื่อย ๆ เพ่ือชะลอใหรถชาลง จึงคอยเหยียบเบรกและแอบรถเขาขางทางเพ่ือเปล่ียน
ยางตอไป 

* รถเสีย ใหนํารถจอดแอบเขาขางทางและจะตองเปดไฟสัญญาณฉุกเฉิน เพ่ือเตือนใหรถ 

อ่ืน ๆ เห็น 



 

* เม่ือรถชนกันกลางถนนไมสามารถแอบเขาขางทางได ผูประสบเหตุหรือประชาชนไมควรเขาไปมุงด ูโดยเฉพาะอยางยิ่งเวลากลางคืนเพราะอาจเกิดอันตรายจากรถท่ี
วิ่งสวนทางมาได บางครั้งรถอ่ืนอาจพุงเขาไปในฝูงชนจะทําใหตายและบาดเจ็บเพ่ิมมากขึ้น และควรรีบแจงตํารวจหรือตํารวจจราจรใหเขามาดูแลสถานการณโดยเร็ว 

  

ความรูสําหรับคนเดินเทา 

1. การเดินถนน 

- ถนนท่ีมีทางเทาจัดไวควรเดินบนทางเทา อยาเดินใกลทางรถ โดยหันหลังใหรถท่ีกําลังแลนมา กอนท่ีจะกาวลงทางรถตองมองซาย-ขวากอนเสมอ 

- ถนนท่ีไมมีทางเทา ควรเดินชิดขอบริมทางขวาของถนน และถามากันเปนหมูคณะก็ไมควรเดินคูกัน ควรเดินเรียงเดี่ยว 

- เวลาจูงเด็กควรใหเด็กเดินดานในของถนนและจับมือเด็กไวใหม่ันเพ่ือปองกันเด็กวิ่งออกไปในทางรถ 

- การเดินถนนในท่ีมืด ควรสวมเส้ือขาวและถาเปนไปไดควรพกไฟฉายติดตัวไวสําหรับสองทาง 

- แถวหรือขบวนทหาร ตํารวจ ลูกเสือ หรือนักเรียนท่ีเดินกันอยางเปนระเบียบจะเดินบนทางรถก็ไดโดยเดินชิดทางรถดานขวา หรือดานซายตามความจําเปน 

2. การขามถนน 

- ควรขามถนบนทางมาลายทุกครั้ง หรือใชสะพานลอย ซ่ึงถือเปนวิธีท่ีปลอดภัยท่ีสุด และหากจําเปนตองขามถนนในเวลากลางคืนก็ควรหาท่ีขามท่ีมีแสงสวาง 

- กอนขามถนนทุกครั้งควรมองซาย-ขวา ใหแนใจวาไมมีรถกําลังแลนมา จึงจะขามได และควรเดินอยางรวดเร็ว อยาวิ่งขามถนน 



 

- อยาขามถนนโดยออกจากท่ีกําบังตัว เชน ออกจากซอย รถท่ีจอดอยู เพราะหากรถท่ีสวนมามองไมเห็นลวงหนาอาจทําใหเกิดอันตรายได 

- การขามถนนท่ีรถเดินทางเดียว ตองแนใจเสียกอนวารถแลนมาทางไหนและมีความปลอดภัยพอจึงจะขามได 

- ถนนท่ีมีเกาะกลางถนนตองขามทีละครึ่งถนน โดยขามครั้งแรกแลวพักท่ีเกาะกลาง จากนั้นจึงขางครึ่งหลังตอไป 

- การขามถนนในชองทางขามท่ีบริเวณทางแยกควรระวังรถท่ีจะเล้ียวเขามาหาตัวทานดวย 

- อยาขามถนนเม่ือตํารวจกําลังปลอยรถเดินอยู หรือเม่ือตํารวจใหสัญญาณหามคนเดินเทาอยู และถาไมมีตํารวจแตมีสัญญาณไฟคอยบอก ถาเห็นรูปคนสีเขียวกะพริบขึ้น
ท่ีสัญญาณไฟก็ใหรีบขามถนนโดยเร็ว 

  

3. การขึ้นลงรถประจําทาง 

- อยาขึ้นหรือลงรถประจําทางจนกวารถจะหยุดสนิทท่ีปายหยุดรถ และถาจะขามถนนตองรอใหรถประจําทางออกไปใหพนเสียกอน จะไดมองเห็นรถคันอ่ืนท่ีแลนมา
ไดชัดเจน 

การสวมหมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อค 

เปนกฎบังคับอยางเครงครัดท่ีผูขับขี่รถจักรยานยนตและคนโดยสารจะตองสวมหมวกนิรภัยไมวาในกรณีใดก็ตามเพ่ือความปลอดภัยตอตัวผูขับขี่และผูโดยสาร ซ่ึงหาก
มีการละเมิดฝาฝนไมทําตาม ท้ังผูขับขี่และผูโดยสารจะมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท เตือนตัวเองไวเสมอวา "ลืมหมวก เจอหมู !" 

 


