หลักพืน้ ฐาน การขับขีป่ ลอดภัย 10 ประการ
( สาหรับรถจักรยานยนต์ )

1. สวมหมวกกันน๊อคทุกครั้งเวลาขับขี่รถจักรยานยนต์

6. ระมัดระวัง และลดความเร็ วทุกครั้งเมื่อพบกับสภาพถนนที่
ขรุ ขระ เป็ นหลุม

7. อย่าขับรถเร็ วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด

พืน้ ฐานการขับขีป่ ลอดภัย
8. ห้ามเสพหรื อดื่มของมึนเมาขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
2. หมัน่ ตรวจระบบเบรก ยางและระบบส่องสว่างให้อยูใ่ นสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ

9. การขับขี่รถจักรยานยนต์ผา่ นบริ เวณสี่ แยกที่มีการจราจรติดขัด
ในด้านตรงข้ามควรหยุดรถ หรื อชะลอความเร็ วของรถ และตรวจดู
ว่าปลอดภัยจากยานพาหนะอื่น แล้วจึงเคลื่อนรถเข้าสู่บริ เวณสี่ แยก

3. มองดูดา้ นหลังและให้สญ
ั ญาณไฟทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนช่องทาง

4. สัญญาณจราจรที่สาคัญและควรจดจา

10. การขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนที่ไม่มีไฟส่องสว่าง และมี
ปริ มาณรถน้อยในเวลากลางคืน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”
5. อย่าขับขี่รถจักรยานยนต์สวนทาง หรื อข้ามช่องทางวิง่

“การขับขี่อย่างปลอดภัย”
การขับ ขี่ ย วดยานพาหนะนั้น ถื อ ว่า จ าเป็ นอย่า งยิ่ ง ใน
ชีวติ ประจาวัน เนื่องจากการติดต่อสื่ อสารคมนาคมที่ตอ้ งการความ
สะดวกรวดเร็ ว เราต้องตระหนักถึงความปลอดภัยหรื ออุบตั ิเหตุที่
จะเกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มกั เกิดจากผูข้ บั ขี่โดยตรงเพราะร่ างกายที่
ต้องทางานหลายส่ วน โดยต้องแบ่งแยกหน้าที่ต่างๆต้อง
ผสานการทางานของมือ, เท้า, ตา, หู และการเคลื่อนไหวส่ วน
ต่างๆ ของร่ างกาย ในขณะเดียวกัน ต้องตัดสิ นใจว่าจะทาอย่างไร
เพื่อที่ จะตอบสนองต่อการเห็ น ได้ยินและรู ้สึกจากรถคันอื่ นๆ,
สัญญาณไฟ, ลักษณะถนนและประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องยนต์ของ
คุณ การตัดสิ นใจอย่างปั จจุบนั ทันด่วน ด้วยการเบรก การเปลี่ยน
เกียร์ การเปลี่ยนเลน หรื อทุกอย่างร่ วมกัน เพื่อที่จะบังคับรถให้ได้
เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ วสูง จึงต้องใช้ความรู ้สึกและการตัดสิ นใจ
ที่ดีเยี่ยม การที่จะขับรถให้ปลอดภัยบนท้องถนน ร่ างกายต้องมี
ความพร้อม มีการพักผ่อนที่เพียงพอ และมีการตื่นตัวตลอดเวลา
โดยมีการเตรียมความพร้ อมดังนี้
- พักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับรถ
- วางแผนในการขับขี่
- หลีกเลี่ยงการใช้ถนน ระหว่างเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้า
- หาเพื่อนนัง่ ไปด้วย และสลับกันขับ ถ้าเป็ นไปได้
- วางแผนในการหยุดพักทุกๆ 2 ชัว่ โมง
- ถ้าคุณรู ้สึกว่ามองไม่ค่อยชัด, รู ้สึกหนักหัว หรื อคิดไม่ ค่อยออก หาที่จอดรถข้างทาง และลองหลับตาสักครู่

จำ
ไว้
ใช้ความระมัดระวัง เมื่ อต้องแซงรถคันอื่ น ถ้ารถที่ คุ ณ
นะ
พยายามจะแซงเร่ งเครื่ องหนี ปล่อยเขาไป อย่าไปเร่ งเครื่ องตามอย่า
เสี่ ยง เป็ นดีที่สุด
เว้ นระยะห่ างในการขับขี่
กฎที่ สาคัญ ที่ สุ ด ในการขับ ขี่ อ ย่างปลอดภัยคื อ การเว้น
ระยะห่ างจากรถคันหน้า เมื่อรถมีความเร็ ว ทุกๆ 10 ไมล์/ชม. ให้
เว้นระยะห่ างประมาณรถหนึ่ งคัน อย่างเช่น ถ้าขับรถด้วยความเร็ ว
40 ไมล์/ชม. ให้เว้นระยะห่ างจากรถคันหน้าเท่ากับรถ 4 คัน

หลักการแสนง่ าย ทีค่ วรรู้

การรักษาระยะห่ างดังนี้ จะช่ วยลดการเกิดอุบัตเิ หตุได้
ถ้าคุณไม่สามารถมองเห็นข้างหน้าของรถที่อยูห่ น้าคุณ ให้
เพิ่มระยะห่ างให้มากขึ้น เพราะรถคันหน้าอาจจะเปลี่ยนเลนโดย
ไม่ได้ลดความเร็ วหรื อหยุดรถ ทาให้คุณตกอยูใ่ นอันตรายได้ ถ้าคุณ
ต้องหยุดรถ ให้ชิดซ้ายและใช้ไฟฉุกเฉิ น
พยายามที่จอดรถชิดซ้าย หรื อไหล่ทาง เพราะไม่เช่นนั้นอาจทาให้
เกิดความเสี ยหายอย่างหนักได้
ถ้า ต้อ งจอดรถบนไหล่ ท าง ให้เ ปิ ดไปฉุ ก เฉิ น ไม่ ว่า จะ
กลางวันหรื อกลางคืน ในตอนกลางคืนอาจจะมีรถบางคันที่ตามมา
บนไหล่ทาง เพราะคิดว่าคุณกาลังวิง่ อยู่
หากมีเหตุฉุกเฉิ นทาให้คุณต้องหยุดและจอดรถบนถนน
ให้ เ ปิ ดไฟฉุ ก เฉิ น ทัน ที ใส่ ป้ ายบอกเหตุ ส ามเหลี่ ย มกับ รถด้ว ย
เพื่อที่จะใช้ได้ตอนกลางคืน มันจะช่วยไม่ไห้รถถูกชนได้
เพิ่ ม ความระมัด ระวัง เมื่ อ ทัศ นะวิ สั ย การขับ ขี่ ไ ม่ ดี ใช้
ความเร็ วที่เหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ระยะทางและความเร็ วที่
ลดลงสามารถทาให้หยุดรถได้อย่างปลอดภัยไม่ถูกรถคันหลังชน
แตะเบรกเบาๆ และหยุดโดยไม่ส่ายไปมา ระวังในการเข้าโค้ง

เพราะอาจจะไถลไปอีกเลน หรื อออกจากถนนขับให้ชา้ ลง
หรื อจอด เมื่อทัศนะวิสยั ไม่ดี
ขับรถด้วยความเร็ วในระดับที่ ปลอดภัย ดู แลให้รถยนต์
สะอาด โดยเฉพาะไฟหน้า, กระจก, และไฟท้าย ใช้ไฟฉุ กเฉิ น
หากจ าเป็ นก่ อ นขับ ออกจากช่ อ งจอดให้ ใ ช้ค วามระมัด ระวัง
ตรวจสอบทั้งรถและระวังคนเดินข้ามถนนขับช้าลงเพื่อหลีกเลี่ยง
คนเดินเท้าที่อยูด่ า้ นหน้าของรถ เพราะเป็ นเรื่ องยากมากในการกะ
ระยะห่ างของรถที่วิ่งเข้ามาหาตัว ดังนั้นการที่คุณเร่ งความเร็ วขึ้น
อาจเป็ นอันตรายต่อคนเดินเท้าได้ เพราะในเวลากลางคืนคนข้าม
ถนนมักจะคิดว่าคุณมองเห็นพวกเขา เพราะเขาสามารถมองเห็ น
ไฟจากรถคุณได้ง่าย
การเบรก (การหยุดรถ)
- ไม่ควรหยุดรถในระยะใกล้ หรื อกระชั้นชิดเกินไป
- ควรหยุดรถทิ้งช่วงห่างจากรถคันหน้าพอสมควร
- ควบคุมเบรก และเบรกอย่างนุ่มนวล
- เมื่อผูข้ บั ขี่เบรกอย่างกะทันหัน น้ าหนักของผูโ้ ดยสารจะ
ทับลง (จะเกิดแรงส่ ง) มาบนหลังผูข้ บั ขี่ ผูข้ บั ขี่ตอ้ งกดข้อศอก
มาชิ ดลาตัว จับคันบังคับของรถให้แน่ น เตรี ยมพร้ อมที่ จะรั บ
น้ าหนักร่ างกายส่วนบนด้วยท่อนแขน
- ยกหั ว เข่ า สู ง ขึ้ น และแนบกับ ตัว รถเพื่ อ ป้ องกัน มิ ใ ห้
สะโพกเคลื่อนไปข้างหน้า
สิง่ สำคัญในกำรขับยวดยำนพำหนะ
คือ ไม่ประมำทนะครับ อย่ำลืม!

