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ศึกษาเส้นทาง...เดินทางปลอดภัย

การตรวจสอบรถให้ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ขับรถมีน้ำ�ใจ รักษาวินัยจราจร

หมั่นตรวจสอบสภาพรถและสังเกตการทำ�งานของอุปกรณ์
ประจำ�รถ ดังนี้
ระบบเบรก หยุดรถได้ ในระยะ
ที่ปลอดภัย หากเหยียบเบรก
แล้วมีเสียงดัง พวงมาลัยปัด
หรือรถไถลออกนอกเส้นทาง
ควรนำ � รถเข้ า ศู น ย์ บ ริ ก าร
เพื่อตรวจสอบระบบเบรก

ารเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม
ขับรถ การตรวจสอบรถให้อยู่
ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย การ
ศึ ก ษาและเลื อ กใช้ เ ส้ น ทางที่ ป ลอดภั ย
รวมถึงการนำ�อุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำ�รถ
นับเป็นปัจจัยสำ�คัญที่เพิ่มความพร้อม
ในการขับรถ จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะ
หลักปฏิบัติ ในการเตรียมพร้อมก่อนขับรถ
ดังนี้

การเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ
นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

ไม่อดนอนติดต่อกันหลายวัน
เพราะจะเกิดอาการง่วงนอน
สะสม หากขับรถ อาจง่วง
หลับใน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
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หากต้ อ งขั บ รถระยะทางไกล
มากกว่า 400 กิโลเมตร ควรมี
เพื่อนร่วมทาง เพื่อผลัดเปลี่ยนกัน
ขับรถ หรือหยุดพักรถทุก 2 ชั่วโมง
หรือทุกระยะทาง 150 - 200 กิโลเมตร
จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการ
หลับใน

> 400

ยางรถยนต์ อยู่ ในสภาพสมบูรณ์ หน้ายางไม่บวม ไม่มีรอยปริ
ร่องยางลึก ดอกยางไม่สึกหรอ พร้อมเติมแรงดันลมยางตามค่า
มาตรฐานที่กำ�หนด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนน
และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากยางระเบิด
สัญญาณไฟ มีแสงไฟส่องสว่าง
ทุกดวง หากหลอดไฟชำ�รุดควร
เปลี่ยนใหม่ พร้อมหมั่นทำ�ความ
สะอาดโคมแก้วครอบสัญญาณไฟ
จะช่วยให้แสงไฟส่องสว่างมากขึ้น

กิโลเมตร

เครื่องยนต์ ตรวจสอบ
นำ�้ มันคลัตช์ นำ�้ มันเบรก
นำ�้ มันเกียร์ นำ�้ มันหล่อลื่น
นำ �้ ในหม้ อ นำ �้ แบตเตอรี่
ให้อยู่ในระดับที่กำ�หนด
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กรณี ร ถมี อ าการผิ ด ปกติ
อาทิ เครื่องยนต์มีเสียงดัง มีคราบ
นำ�้ มันใต้ท้องรถ มีกลิ่นเหม็นไหม้
มีสัญลักษณ์เตือนบนหน้าปัดรถ
ให้ นำ � รถเข้ า ศู น ย์ บ ริ ก ารเพื่ อ
ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำ�รถ

หลี ก เลี่ ย งปั จ จั ย ที่ ทำ �ให้
เกิดอาการง่วงนอน โดย
งดเว้ น การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ไม่ทานยา
ทีม่ ฤี ทธิก์ ดประสาท อาทิ
ยาแก้แพ้ ยาลดนำ�้ มูก
เพราะทำ�ให้ประสิทธิภาพ
ในการขับรถลดลง

ศูนย์บริการรถยนต์
ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำ�ตัว อาทิ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษ ไม่ควรขับรถ
ตามลำ�พัง และนำ�ยาติดตัวไปด้วยเสมอ หากอาการของโรคกำ�เริบ
จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

ปีละ

2
ครั้ง

ที่สำ�คัญ ผู้ขับขี่ควรนำ�รถ
เข้าศูนย์บริการ เพือ่ ตรวจสอบ
สภาพรถตามวงรอบการ
ใช้งาน และระยะทางที่กำ�หนด
หากอุปกรณ์ช�ำ รุดให้เปลีย่ นใหม่
จะช่วยป้องกันอุ บั ติ เ หตุ
จากสภาพรถไม่ปลอดภัย

การศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย
ตรวจสอบข้ อ มู ล สภาพเส้ น ทาง
จากแผนที่ เว็บไซด์ แอพพลิเคชั่น
แนะนำ�เส้นทาง ระบบนำ�ทางอัจฉริยะ
(GPS Navigator) หรือสอบถามจาก
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วย
ป้องกันอุบั ติเหตุจากความไม่ชำ�นาญ
เส้นทาง
วางแผนและเลือกใช้เส้นทาง
ที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงเส้นทาง
ที่ชำ�รุดหรืออยู่ระหว่างการ
ซ่อมแซม เพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ

เส้นทางลัดเลี่ยง จราจรหนาแน่น

การจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำ�รถ
ยางอะไหล่ แม่แรง ประแจขันล้อ
สำ�หรับเปลี่ยนยางกรณียางแตก
หรือระเบิด พร้อมเติมแรงดันลม
ยางอะไหล่ให้อยู่ ในสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ
สายพ่วงแบตเตอรี่ ใช้กรณีแบตเตอรี่
เสือ่ มสภาพ โดยต่อพ่วงกับขัว้ แบตเตอรี่
ของรถคั น อื่ น ในลั ก ษณะขั้ ว บวกต่ อ
ขั้วบวกและขั้วลบต่อขั้วลบ

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
191

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

เหตุด่วนเหตุร้าย

1554

หน่วยกู้ชีพวชิรพยาบาล
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ตำ�รวจทางหลวง
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เจ็บป่วยฉุกเฉิน

1784

สายด่วนนิรภัย
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ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
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1137

สายด่วน จส.100

เตรี ย มเส้ น ทางสำ � รอง
ก ร ณี เ ส้ น ท า ง ห ลั ก มี
สภาพการจราจรติดขัด
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ อยู่
ระหว่ า งการก่ อ สร้ า ง
จะช่ ว ยให้ เ ดิ น ทางถึ ง
จุดหมายได้อย่างปลอดภัย

เผื่อเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะเส้นทาง
ที่ไม่คุ้นเคย หรือสภาพการจราจรติดขัด
เพราะความเร่งรีบในการขับรถ อาจเป็น
สาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้
กรณีขับรถผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย ผู้ขับขี่
ควรเพิ่ ม ความระมั ด ระวั งในการขั บ รถเป็ น
พิเศษ ไม่ขับรถเร็ว หมั่นสังเกตป้ายบอกทาง
ป้ายจราจร พร้อมปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด
จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

ชุดอุปกรณ์ลาก พ่วง จูง อาทิ เชือก ลวดสลิง สำ�หรับใช้
ลากรถกรณีรถเสียหรือประสบอุบัติเหตุ โดยผูกไว้กับส่วนที่แข็งแรง
ที่สุดของโครงสร้างรถ
ถังดับเพลิงเคมีขนาดเล็ก ใช้สำ�หรับ
ดับเพลิงไหม้รถที่ไม่รุนแรง โดยติดตั้ง
ในจุดที่หยิบใช้งานสะดวก ไม่วาง
ใต้เบาะนั่งคนขับ เพราะอาจกลิ้งไป
ติดใต้แป้นเบรกและคันเร่ง ทำ�ให้
เกิดอุบัติเหตุได้
ค้อนทุบกระจก ใช้ทุบกระจก
ด้านข้างรถ เพื่อหนีออกจากรถ
กรณีระบบล็อกขัดข้อง ระบบไฟฟ้า
ลัดวงจรจากเหตุเพลิงไหม้รถหรือ
รถตกนำ�้
นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ควรนำ�ไฟฉาย ป้ายสามเหลี่ยม
สะท้อนแสง อุปกรณ์เติมลมแบบพกพา ที่ตัด
เข็มขัดนิรภัยติดรถไว้เสมอ พร้อมศึกษาวิธใี ช้
อุปกรณ์ฉุกเฉิน รวมถึงตรวจสอบให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน จะได้นำ�มาใช้ในการแก้ไข
สถานการณ์ได้ทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

1677

สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน

ขับรถมีน้ำ�ใจ รักษาวินัยจราจร

การเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง โดยเตรียมสภาพร่างกาย
ให้พร้อมขับรถ การตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัย การศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย รวมถึง
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เร็ว เมา
โทร ง่วง...ไม่ขับ ตลอดจนการใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกวิธี
ทุกครั้งที่เดินทาง หากประสบอุบัติเหตุทางถนนจะช่วยลดการ
บาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต ทำ�ให้เดินทางถึงจุดหมายด้วย
ความปลอดภัย

กองเผ ยแพร่และประชาสัมพันธ์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2243-0674 0-2243-2200

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
สายด่วนนิรภัย 1784
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