
ที่สำ�คัญ ผู้ขับขี่ควรนำ�รถ
เข้�ศูนย์บริก�ร เพ่ือตรวจสอบ
สภ�พรถต�มวงรอบก�ร
ใช้ง�น และระยะท�งที่กำ�หนด 
ห�กอุปกรณ์ชำ�รุดให้เปล่ียนใหม่ 
จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุ
จ�กสภ�พรถไม่ปลอดภัย

ย�งรถยนต์ อยู่ ในสภาพสมบูรณ์ หน้ายางไม่บวม ไม่มีรอยปริ 
ร่องยางลึก ดอกยางไม่สึกหรอ พร้อมเติมแรงดันลมยางตามค่า
มาตรฐานที่กำาหนด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนน 
และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบ ัติเหตุจากยางระเบิด

ศูนย์บริการรถยนต์

ครั้ง
ปีละ2

�รเตรียมสภ�พร่�งก�ยให้พร้อม
ขับรถ ก�รตรวจสอบรถให้อยู่

ในสภ�พใช้ง�นได้อย่�งปลอดภัย ก�ร
ศึกษ�และเลือกใช้เส้นท�งที่ปลอดภัย  
รวมถึงก�รนำ�อุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำ�รถ 
นับเป็นปัจจัยสำ�คัญที่เพ่ิมคว�มพร้อม
ในก�รขับรถ จึงช่วยลดคว�มเสี่ยงต่อก�ร
เกิดอุบัติเหตุท�งถนน เพ่ือคว�มปลอดภัย 
กระทรวงมห�ดไทย โดยกรมป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัย (ปภ.) ขอแนะ
หลักปฏิบัตในก�รเตรียมพร้อมก่อนขับรถ 
ดังนี้

หมั่นตรวจสอบสภ�พรถและสังเกตก�รทำ�ง�นของอุปกรณ์
ประจำ�รถ ดังนี้

ระบบเบรก หยุดรถได้ ในระยะ 
ที่ปลอดภัย หากเหยียบเบรก
แล้วมีเสียงดัง พวงมาลัยปัด
หรือรถไถลออกนอกเส้นทาง 
ควรนำารถเข้าศูนย์บริการ
เพื่อตรวจสอบระบบเบรก

สัญญ�ณไฟ มีแสงไฟส่องสว่าง
ทุกดวง หากหลอดไฟชำารุดควร
เปลี่ยนใหม่ พร้อมหมั่นทำาความ
สะอาดโคมแก้วครอบสัญญาณไฟ 
จะช่วยให้แสงไฟส่องสว่างมากขึ้น

เครื่องยนต์ ตรวจสอบ
นำามันคลัตช์ นำามันเบรก 
นำามันเกียร์ นำามันหล่อลื่น
นำาในหม้อนำาแบตเตอรี่ 
ให้อยู่ในระดับที่กำาหนด

กรณีรถมีอ�ก�รผิดปกติ 
อาทิ เครื่องยนต์มีเสียงดัง มีคราบ
นำามันใต้ท้องรถ มีกลิ่นเหม็นไหม ้
มีสัญลักษณ์เตือนบนหน้าปัดรถ 
ให้นำารถเข้าศูนย์บริการเพื่อ
ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำารถ

 หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำ�ให้
เกิดอ�ก�รง่วงนอน โดย
งดเว้นการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ ไม่ทานยา
ท่ีมีฤทธ์ิกดประสาท อาทิ  
ยาแก้แพ้ ยาลดนำามูก 
เพราะทำาให้ประสิทธิภาพ 
ในการขับรถลดลง

ห�กต้องขับรถระยะท�งไกล
ม�กกว่� 400 กิโลเมตร ควรมี
เพื่อนร่วมทาง เพื่อผลัดเปลี่ยนกัน
ขับรถ หรือหยุดพักรถทุก 2 ชั่วโมง
หรือทุกระยะทาง 150 - 200 กิโลเมตร 
จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการ
หลับใน

ผู้สูงอ�ยุหรือผู้ที่มีโรคประจำ�ตัว อ�ทิ โรคหัวใจ โรคเบ�หว�น 
ควรเพ่ิมคว�มระมัดระวังในก�รขับรถเป็นพิเศษ ไม่ควรขับรถ
ต�มลำ�พัง และนำ�ย�ติดตัวไปด้วยเสมอ ห�กอ�ก�รของโรคกำ�เริบ 
จะช่วยลดคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดอันตร�ย
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การเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  
ไม่อดนอนติดต่อกันหลายวัน 
เพราะจะเกิดอาการง่วงนอน
สะสม หากขับรถ อาจง่วง
หลับใน ก่อให้เกิดอุบ ัติเหตุได้

การตรวจสอบรถให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
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 กิโลเมตร
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ขับรถมีน้ำ ใจ รักษาวินัยจราจร



ขับรถมีน้ำ ใจ รักษาวินัยจราจร

สายด่วนนิรภัย 1784 www.disaster.go.th

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กระทรวงมหาดไทย  

ป้องกันภัยเชิงรุก  บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

กรณีขับรถผ่�นเส้นท�งที่ไม่คุ้นเคย ผู้ขับขี่
ควรเพ่ิมคว�มระมัดระวังในก�รขับรถเป็น
พิเศษ ไม่ขับรถเร็ว หมั่นสังเกตป้�ยบอกท�ง 
ป้�ยจร�จร พร้อมปฎิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด 
จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อ�จเกิดขึ้นได้

เส้นทางลัดเลี่ยง จราจรหนาแน่น

นอกจ�กนี้ ผู้ขับขี่ควรนำ�ไฟฉ�ย ป้�ยส�มเหลี่ยม
สะท้อนแสง อุปกรณ์เติมลมแบบพกพ� ที่ตัด
เข็มขัดนิรภัยติดรถไว้เสมอ พร้อมศึกษ�วิธีใช้
อุปกรณ์ฉุกเฉิน รวมถึงตรวจสอบให้อยู่ใน
สภ�พพร้อมใช้ง�น จะได้นำ�ม�ใช้ในก�รแก้ไข
สถ�นก�รณ์ได้ทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

เผ่ือเวล�ในก�รเดินท�ง โดยเฉพาะเส้นทาง
ที่ไม่คุ้นเคย หรือสภาพการจราจรติดขัด 
เพราะความเร่งรีบในการขับรถ อาจเป็น
สาเหตุให้เกิดอุบ ัติเหตุได้

ว�งแผนและเลือกใช้เส้นท�ง
ที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงเส้นทาง
ท่ีชำารุดหรืออยู่ระหว่างการ
ซ่อมแซม เพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบ ัติเหตุ

ย�งอะไหล่ แม่แรง ประแจขันล้อ 
สำาหรับเปล่ียนยางกรณียางแตก
หรือระเบิด พร้อมเติมแรงดันลม
ยางอะไหล่ให้อยู่ ในสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

ส�ยพ่วงแบตเตอรี่ ใช้กรณีแบตเตอรี่
เส่ือมสภาพ โดยต่อพ่วงกับข้ัวแบตเตอร่ี
ของรถคันอื่นในลักษณะขั้วบวกต่อ
ขั้วบวกและขั้วลบต่อขั้วลบ

ชุดอุปกรณ์ล�ก พ่วง จูง อาทิ เชือก ลวดสลิง สำาหรับใช้
ลากรถกรณีรถเสียหรือประสบอุบัติเหตุ โดยผูกไว้กับส่วนที่แข็งแรง
ที่สุดของโครงสร้างรถ

ถังดับเพลิงเคมีขน�ดเล็ก ใช้สำาหรับ
ดับเพลิงไหม้รถที่ไม่รุนแรง โดยติดตั้ง
ในจุดที่หยิบใช้งานสะดวก ไม่วาง
ใต้เบาะนั่งคนขับ เพราะอาจกลิ้งไป
ติดใต้แป้นเบรกและคันเร่ง ทำาให้
เกิดอุบ ัติเหตุได้

ค้อนทุบกระจก ใช้ทุบกระจก
ด้านข้างรถ เพื่อหนีออกจากรถ
กรณีระบบล็อกขัดข้อง ระบบไฟฟ้า
ลัดวงจรจากเหตุเพลิงไหม้รถหรือ 
รถตกนำา

การศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย การจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำารถ 

เตรียมเส้นท�งสำ�รอง 

กรณี เ ส้ นท า งหลั กมี
สภาพการจราจรติดขัด 
เกิดอุบัติ เหตุหรืออยู่
ระหว่างการก่อสร้าง 
จะช่วยให้เดินทางถึง
จุดหมายได้อย่างปลอดภัย

ตรวจสอบข้อมูลสภ�พเส้นท�ง 
จากแผนที่ เว็บไซด์ แอพพลิเคชั่น
แนะนำาเส้นทาง ระบบนำาทางอัจฉริยะ  
(GPS Navigator) หรือสอบถามจาก
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วย
ป้องกันอุบ ัติเหตุจากความไม่ชำานาญ 
เส้นทาง

้

ขับรถมีน้ำ ใจ รักษาวินัยจราจร

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

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

ก�รเตรียมพร้อมก่อนเดินท�ง โดยเตรียมสภ�พร่�งก�ย
ให้พร้อมขับรถ ก�รตรวจสอบสภ�พรถให้อยู่ในสภ�พใช้ง�น
ได้อย่�งปลอดภัย ก�รศึกษ�และเลือกใช้เส้นท�งที่ปลอดภัย รวมถึง
ก�รหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อก�รเกิดอุบัติเหตุ เร็ว เม� 
โทร ง่วง...ไม่ขับ ตลอดจนก�รใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่�งถูกวิธี
ทุกครั้งที่เดินท�ง ห�กประสบอุบัติเหตุท�งถนนจะช่วยลดก�ร
บ�ดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต ทำ�ให้เดินท�งถึงจุดหม�ยด้วย
คว�มปลอดภัย 
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สายด่วนนิรภัย

1677                        
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน

1356                        
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
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กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์                           
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                             


