ขับปลอดภัยขจัดภัยอุบัติเหตุ
โดย พ.ท.จํารูญ อินธนู
"ขับดี มีนํ้าใจ ภัยไมมี" เปนเพียงคํากลาวที่หยิบยกขึ้นมารณรงค
แตความรูที่ชวยใหปลอดภัยอยางแทจริงเรายังตองเสาะหา
การขับรถดีอาจไมสามารถบอกตอใหคนรุนหลังไดครบถวน ทําใหหลายคนมีวิธีการปฏิบัติและมีเนื้อหาแตกตางกัน
บางคนใชวิธีการบอกดวยความคิด ความรูสึก ความเขาใจของตน มิไดมีขอมูลที่ถูกตองตรงกัน
สิ่งนี้เองเปนตนเหตุของความสูญเสีย
บอยครั้งที่มีรายงาน การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตเรามักจะไดยินสาเหตุของการชนกันวามาจาก
ความประมาท ความมึนเมา มีรถตัดหนา คันหนาจอดกะทันหัน ทั้งหมดที่กลาวมาคือ เหตุเบื้องตน
ยังไมใชสาเหตุที่แทจริงของการเกิดอุบัติเหตุ และยิ่งเปนอันตรายมากขึ้นไปอีก หากนําวิธีแกไขแบบผิดๆ
ไปเผยแพรหรือแนะนําการขับแบบตามๆ กันมา
เหมือนการฉีดยาพิษใหผูขับรถ วิธีปฏิบัติผิดๆ ที่เกิดขึ้นบอยๆ เชน สอนใหเมื่อขับผานสี่แยก
ถาตองการตรงไปขางหนาแลว ตองเปดไฟฉุกเฉิน ฝนตก เปดไฟฉุกเฉิน ทุกเทศกาล
ปญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เปนเรื่องใหญ ยังดีปนี้นายกรัฐมนตรี ออกมาตื่นตัวเปนคนแรกๆ
ซึ่งจะชวยกระตุนใหคนขับรถตองระวังมากขึ้น ในสัปดาหสุดทายของปเรานําเสนอเทคนิคเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
และหวังวาทุกทานจะปลอดภัยเมื่อตองขับรถเดินทางไกล
การเตรียมตัวกอนออกเดินทาง (Pre -Trip Preparation)
กอนจะใชรถ ใกลไกลควรจะมีเวลาสําหรับการเตรียมความพรอม แมการเดินทางระยะทางใกลๆ
การเตรียมรถก็ควรฝกใหเปนนิสัย เราควรตรวจสิ่งตางๆ เชน ตัวเราเอง รางกาย ตองพรอมพักผอนใหเพียงพอ
และหากเหนื่อยลา หรืองวงนอนระหวางทาง ควรเปลี่ยนมือ ถาไมมีใครเปลี่ยน ควรพักผอน
และพยายามอยามุงมั่นไปที่ปลายทางเพียงอยางเดียว ควรแวะพักเปนระยะ ที่สําคัญ หามดื่มของมึนเมาเด็ดขาด
คนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตลอด 24 ชั่วโมง ความเหนื่อยลาคือกลไกของรางกายมนุษย ยาหรือสารกระตุนใดๆ
จึงไมสามารถปองกันความเหนื่อยลาได การนอนหลับเทานั้น ที่จะชวยปองกันความเหนื่อยลาและอาการหลับในได
การนอนหลับอยางเพียงพอหรือประมาณ 7-8 ชั่วโมงจะปองกันความเหนื่อยลา
อาการหลับในที่เกิดกับผูขับขี่รถยนตมีผลมาจากความเหนื่อยลา ชวงระยะเวลาที่รางกายลามากที่สุด คือ
ชวงตั้งแตเที่ยงคืนถึงรุงเชา เพราะรางกายถูกกําหนดมากอนออกรถควรทบทวนความพรอมของตนเอง เชน
ถามตนเองวาขณะนี้เรากําลังอยูที่ไหน เพิ่งผานที่ไหนมา และกําลังจะไปที่ไหน เหลือระยะทางอีกเทาไร
ถาตอบคําถามไมไดแมเพียงหนึ่งขอ ก็หมายความวารางกายยังไมพรอม การขับตอไปอาจนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ
การนอนหลับพักผอนเทานั้นที่จะชวยปองกันความเหนื่อยลาและปองกันการหลับในการเตรียมรถ

อุปกรณประจํารถ จําเปนตองมีติดรถไว ตรวจดูชุดเครื่องมือ อุปกรณจําพวก สายพวง สายลาก
ควรติดรถหากไมมีก็มองหาทีหนีทีไลเอาไว การมีอุปกรณเหลานี้ ในแงดี แมไมไดใชเอง
ก็สามารถเอาไวชวยเหลือคนอื่นได หาไฟสปอตไลทที่สามารถตอใชงานจากรถไวหนึ่งดวง หรือถาไมมีจริงๆ
ก็หาไฟฉายคุณภาพดีๆ ติดไว นํ้ามันเชื้อเพลิง มีโอกาสก็ควรจะเติมใหเต็มถัง
โดยเฉพาะเมื่อจะตองผานเสนทางที่ขาดแคลนสถานีบริการเทานั้นก็พรอมจะเดินทาง
รูจักการดูแลรักษารถขั้นพื้นฐาน (Basic Vihicle Maintenance)
ตรวจความพรอมของระบบไฟและสัญญาณไฟตางๆ ระดับนํ้ามันเครื่อง ระดับนํ้าหลอเย็น
ระดับนํ้าสําหรับฉีดทําความสะอาดกระจก ระดับสายพานวาหยอนหรือไม และที่สําคัญคือ
สารเหลวที่เกี่ยวของกับระบบการขับเคลื่อน เชน นํ้ามันเบรก นํ้ามันเพาเวอร นํ้ามันเกียร และรายการอื่นๆ
นอกจากที่กลาวมา
มีผูขับขี่หลายคนที่ไมเคยทดสอบการทํางานของระบบฉีดนํ้าลางกระจกและการทํางานของใบปดนํ้าฝน
อีกประการหนึ่ง คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพการเบรกกอนจะเคลื่อนรถทุกครั้ง
นอกจากนี้ใหดูแลยางเปนพิเศษ ยางไมพรอม การเดินทางเกิดขึ้นไมได และหากวาลอหมุน ไปแลว
เกิดยางไมพรอมกลางทาง ตองแกไข
ความเร็วรถระดับรอยกิโลเมตรตอชั่วโมงกับหนายางสัมผัสพื้นแคฝามือไมมีทางที่จะปลอดภัย
สภาพยางตองไมมีรองรอยฉีกขาด บวม หรือดอกยางสึกเกินไป การวัดลมยาง ตองใหพอดีกับผูผลิตรถแนะนํา
และหากไมรูวาจะมีนํ้าหนักบรรทุกรออยูระหวางทางขางหนาหรือไม ใหเพิ่มเผื่อไวมากกวาปกติ 2-3 ปอนด
การสูบลมยางไวที่สเปกบรรทุกดีกวา การปลอยใหรถรับนํ้าหนักโดยไมเติมลม ยางแข็งจะปลอดภัยกวายางออน
เพราะวายางออน เวลาวิ่งโครงสรางยางจะเสียดสีกันเอง กอใหเกิดความรอนและนํามาซึ่งยางระเบิด
เทคนิคการขับรถเชิงปองกัน (Defensive Driving Tactics)
เทคนิคมีหลายประการ เริ่มตนตั้งแต การปรับทานั่งเกาอี้ การจับพวงมาลัย การแซง การเบรก
แตเทศกาลเรามักจะตองขับรถในความมืดของกลางคืน ดังนั้น จึงขอหยิบยกการขับขี่กลางคืนมาเปนตัวอยาง
กอนอื่นเราตองถามตัวเราเองวา อุบัติเหตุที่เกิดกลางคืนนั้นเกิดเพราะอะไร หากบอกวา เกิดเพราะมีสิ่งกีดขวาง
หรือ เพราะจอดรถโดยไมเปดไฟ หรือเกิดเพราะขับมาดวยความเร็วสูง สิ่งที่กลาวมานั้นมีสวนถูกแตไมทั้งหมด
เพราะวาไมใชสาเหตุที่แทจริงของอุบัติเหตุ แตเปนเพียงเหตุเบื้องตนเทานั้น
ปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดในเวลากลางคืน คือ
เกิดจากการมองเห็นในระยะกระชั้นชิดมากเกินไป จนไมสามารถเบรกหยุดไดทัน
เนื่องจากความเร็วกับระยะการเบรกไมสัมพันธกัน

ดังนั้น ทุกครั้งที่ตองขับรถกลางคืน ควรใชความเร็วใหสอดคลองกับระยะไฟสองสวางขางหนา เชน "ไฟตํ่า"
ของรถนั่งสวนบุคคลทั่วไปจะสองสวางประมาณไมเกิน 60 เมตร หมายความวาควรจะใชความเร็วไมเกิน 60
กม./ชั่วโมง เพราะหากเร็วมากกวานั้นระยะเบรกจะเพิ่มขึ้น สําหรับกรณีที่ตองการใชความเร็วมากกวานั้น
เพราะตองการถึงจุดหมายปลายทางใหเร็ว แนะนําวาใหขับตามรถคันอื่นๆ ที่วิ่งเร็วกวา หลักการตามรถคันอื่นๆ
ควรเลือกขับตามรถที่ลักษณะเหมือนกัน รถเล็กไมควรขับตามรถใหญเพราะหากมีกอนหิน
หรือสิ่งกีดขวางรถใหญจะวิ่งผานไปได แตรถเล็กจะไมสามารถผานไดเนื่องจากระดับความสูง
ขนาดเสนรอบวงยางตางกัน ซึ่งจะนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุได เมื่อขณะขับไปบนทองถนนและไมมีรถคันอื่นๆ
วิ่งสวนทางมาหรือมีรถไมมากก็สามารถเปด "ไฟสูง" ซึ่งจะทําใหระยะการมองเห็นยาวไกลขึ้น
แนวทางปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
ประเด็นเรื่องการเตรียมพรอม ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หากเตรียมพรอมไวไดก็จะเปนการดี
เหตุฉุกเฉินเบื้องตน เราอาจจะตองการยาในกรณียาสามัญประจํารถ มีติดเอาไวก็ไมเสียหาย ประเภทยาดม
ยาทาแกปวด ยาแดง ทิงเจอร การไดรับบาดเจ็บเล็กๆ นอยๆ จะไดรับการบรรเทา
นอกจากนี้เราควรจะมีเบอรโทรศัพท ประกันภัยสําคัญๆ เชน หนวยกูภัย ญาติพี่นอง ตํารวจทางหลวง (1193)
เพื่อแจงเหตุ สอบถามจราจรทางลัด ทางเลี่ยง อุบัติเหตุ กรณีมีความจําเปนใหนึกถึงขั้นตอนงายๆ
ถึงรายการที่จะตองทําเมื่อไดรับอุบัติเหตุ
ทั้งหมดคือการเตรียมพรอมและหากทําไดพรอมก็ไมตองกังวลอะไรกับการเดินทางชวงปใหม
ขอใหทุกทานเดินทางโดยสวัสดิภาพ
นั่งขับและจับพวงมาลัยพื้นฐานขับขี่ปลอดภัย
ตําแหนงการนั่งขับการนั่งขับรถไมใชเพียงเพื่อความสบายในการขับขี่เทานั้น
แตเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหทานขับขี่อยางปลอดภัยดวย
เพราะทานั่งทําใหคนขับสามารถตอบสนองตอสถานการณไดอยางทันที การนั่งที่ถูกตอง
ควรปรับระดับความสูงของเบาะใหสามารถมองเห็นถนนและดานหนาของรถ เหนือระดับพวงมาลัยไดอยางชัดเจน
ในขณะเดียวกัน สายตาของผูขับ ตองสามารถมองเห็นอุปกรณสําคัญๆ ภายในหนาปดของรถไดดวย
การปรับระดับการนั่ง การนั่งที่ดีจะทําใหลดการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย ลองควํ่าฝามือ
แลววางสวนขอมือตรงสวนบนสุดของพวงมาลัย (ตําแหนง 12 นาิกา) โดยที่ไหลของคุณยังคงชิดกับพนักพิง
นี่คือการวัดระยะหางของตัวเราจากพวงมาลัยที่ถูกตอง ความสมบูรณของการควบคุมพวงมาลัย
คือสามารถเลี้ยวรถโดยมือไมหลุดจากพวงมาลัย หลังติดเบาะ
การนั่ง ตองแนใจวาสวนบนของพนักพิงศีรษะอยูในระดับคิ้ว ซึ่งเปนการปรับพนักพิงศีรษะที่ถูกตอง
จากนั้นลองเหยียบคลัทชหรือเบรก (กรณีเปนรถเกียรอัตโนมัติ) จนสุด ในขณะที่หลังตองชิดกับเบาะ

และมือของคุณอยูที่ ตําแหนง 9 และ 15 นาิกา ของพวงมาลัยโดยไมตองเอี้ยวตัว
แนใจไดเลยวาเปนตําแหนงการนั่งในระยะที่ถูกตอง
ระยะการวางขา เปนสิ่งสําคัญ ระยะที่ควรจะเปนนั้น ใหใชหลังพิงพนักในขณะที่กดเทาซายลงไปเบาๆ
บนแปนเบรก หรือคลัทช ลําตัวผูขับจะตองชิดกับพนักพิง ซึ่งตัวพนักพิงจะชวยใหเกิดความมั่นคง
เมื่อกดแปนคลัทชหรือเบรกจนสุด เขาจะตองอยูในลักษณะงอเล็กนอย
เพื่อชวยลดการบาดเจ็บที่กระดูกเชิงกรานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เข็มขัดนิรภัย
ในการขับขี่รถยนต สิ่งที่ขาดไมไดคือ เข็มขัดนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเมื่อคุณเบรกอยางรุนแรง
เข็มขัดจะชวยยึดลําตัวของผูขับหรือรัดใหแนนขึ้น เพื่อใหแผนหลังชิดกับพนักพิงโดยไมหลุดออกไปหนารถ
เข็มขัดนิรภัย ยังมีสวนชวยใหการนั่งขับมีความมั่นคง
สงผลถึงการควบคุมพวงมาลัยไดอิสระเมื่อรถมีแรงเหวี่ยงโดยไมตองฝนตัวตานแรง
เพราะเข็มขัดจะรั้งใหตําแหนงการนั่งของคุณอยูบนเกาอี้อยางมั่นคง
1. เมื่อคาดเข็มขัด สายเข็มขัดควรจะแนบกับลําตัว (อยาใชอุปกรณเหนี่ยวรั้งอื่นๆ)
2. ตรวจสอบเข็มขัดโดยการดึง และระวังอยาใหเข็มขัดบิด
3. ควรปรับระดับเข็มขัดตรงสะโพก เพื่อใหเข็มขัดพาดอยูตรงกลางกระดูกเชิงกราน
4. คาดเข็มขัดนิรภัยกอนติดเครื่องยนตเสมอ

