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ຂັ້�ຄູ່ວາມືສຳ້າຄູ່ັນເຖີ່ງຜູ້່�ຂັັບຂັ່�
ການໄດ�ຂັັບິ່ລັົດຄູ່ັ�ງທີ່ໍາອ່ດອາດເປັັນປັະສົົບິ່ການທີ່່�ຫນ�າຢ້�ານ, ແຕ່�ກໍໜ້�າຕ່ື�ນເຕ່ັ�ນ. ການມື່ອ່ດສົະລັະໃນ
ການຂັັບິ່ລັົດດ�ອຍຕ່ົນເອງຈະເປັ່ດໂລັກໃໝ່�ແຫ�ງຄູ່ວາມືເປັັນໄປັໄດ�ທີ່ັງໝ່ົດ, ແຕ່�ການກຽມືຄູ່ວາມືພ້�ອມື 
ແລັະ ຮູ້່�ຈັກກົດລັະບິ່ຽບິ່ການສົັນຈອນຕ່າມືເສົັ�ນທີ່າງຫຼວງກ�ອນທີ່່�ທີ່�ານຈະສົຽບິ່ກະແຈລັົດ ຈະຊ�ວຍເພ້່�ມື
ຄູ່ວາມືປັອດໄພ້ໃຫ�ກັບິ່ພ້ວກເຮູ້ົາທີຸ່ກຄູ່ົນທີ່່�ຮູ້�ວມືການໃຊ�ຖະໜ້່ນສົາຍດຽວກັນ. 

ການອ�ານ, ທີ່ໍາຄູ່ວາມືເຂັົ�າໃຈ, ແລັະ ການປັະຕ່່ບິ່ັດຕ່າມືອົງປັະກອບິ່ທ່ີ່�ມື່ຢ້່�ໃນຄູ່່�ມືືການຂັັບິ່ຂັ່�ນ່�ຈະ
ເຮູ້ັດໃຫ�ທີ່�ານກ�າວເຂັົ�າສົ່�ການເປັັນນັກຂັັບິ່ຂັ່�ທີ່່�ມື່ຄູ່ວາມືປັອດໄພ້.  ລັາຍລັະອຽດໃນປັື�ມືຄູ່່�ມືືຫົວນ່�ຈະ
ອະທີ່່ບິ່າຍເພ້່�ມືເຕ່່ມື, ແຕ່�ການປັະຕ່່ບິ່ັດຕ່າມືກົດລັະບິ່ຽບິ່ຄູ່ວາມືປັອດໄພ້ຂັັ�ນພ້ື�ນຖານເຫຼົ�ານ່�ຈະຊ�ວຍໃຫ�
ທີ່�ານເລັ່�ມືຕ່ົ�ນໄດ�. 

• ໃສົ�ເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້, ບິ່ໍ�ວ�າທີ່�ານຈະນັ�ງຢ້່�ບິ່�ອນໃດໃນຍານພ້າຫະນະກໍ�ຕ່າມື.

• ປັະຕ່່ບິ່ັດຕ່າມືຂັອບິ່ເຂັດຄູ່ວາມືໄວທີ່່�ຈໍາກັດ.

• ໃຫ�ຄູ່ວາມືສົໍາຄູ່ັນຢ້�າງເຕ່ັມືທີ່່�ຕ່ໍ�ກັບິ່ໜ້�າທີ່່�ການຂັັບິ່ຂັ່�ຂັອງທີ່�ານ. 

• ຂັັບິ່ຂັ່�ຢ້�າງມື່ສົະຕ່.່   

ຂັໍຂັອບິ່ໃຈ ທີ່່� ສົະ ລັະເວລັາໃນການຮູ້ຽນຮູ້່�ອົງປັະກອບິ່ ຂັອງ ການປັະຕ່່ບິ່ັດໃນຄູ່່�ມືືນ່� ແລັະ ປັະ ສົົມື ປັະ ສົານ
ອົງປັະກອບິ່ເຫຼົ�າ ນ່�ກັບິ່ການ ຂັັບິ່ ຂັ່� ຈ່ງ. ປັະສົົບິ່ການການຮູ້ຽນຮູ້່�ທີ່ັງສົອງຢ້�າງນັ�ນ ນ່� ແລັະ ຄູ່ວາມືມືຸ�ງໝ່ັ�ນ
ຂັອງທີ່�ານໃນການເປັັນຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ທີ່່�ປັອດໄພ້ ນັ�ນໄດ�ຮູ້ັບິ່ການຍົກຍ�ອງຈາກທີຸ່ກຄູ່ົນທີ່່� ໃຊ�ເສົັ�ນທີ່າງຫຼວງ ໃນ
ລັັດໄອໂອວາ ຮູ້�ວມື ກັນ.  

ການໄປຢ້�ຽມືຢ້າມືສຳະຖີານທີ່່�ໃຫ້�ບ້ລັິການໃບຂັັບຂັ່� ແລັະ ບັດປະຈຳ້າຕົົວ ID
ມື່ສົະຖານທີ່່�ບິ່ໍລັ່ການຢ້່�ທີ່ົ�ວລັັດທີ່່� Iowa DOT Service Centers ແລັະ ຫ�ອງການຄູ່ັງເງ່ນເຂັດ. ທີ່�ານສົາມືາດໄປັຢ້�ຽມືຢ້າມືສົະຖານທີ່່�ໃດກໍ�
ຕ່າມື; ບິ່ໍ�ຈໍາເປັັນວ�າຕ່�ອງ ໄປັບິ່�ອນທີ່່�ໃກ� ບິ່�ານ ທີ່�ານທີ່່�ສົຸດເທີ່ົ�າ ນັ�ນ. ນອກຈາກນັ�ນ, ບິ່າງບິ່ໍລັ່ການ, ເຊັ�ນ: ການຕ່ໍ�ອາຍຸໃບິ່ຂັັບິ່ ຂັ່�, ແມື�ນມື່ຢ້່� ເທີ່່ງອອນ
ໄລັນ໌ຖ�າທີ່�ານ ມື່ອາຍ ຸ18 ປັ່ຂັ້�ນໄປັ ແລັະ ມື່ ຄູ່ົບິ່ ຕ່າມື ຂັໍ� ກໍາ ນົດອື�ນໆ.

ຈັດຕ່າຕ່ະລັາງນັດໝ່າຍຢ້່�ສົະ ຖານ ທີ່່� DOT:
www.iowadot.gov/service-selector

ທີ່່�ຫ�ອງການຄູ່ັງເງ່ນເຂັດ:
ໃຊ�ເວັບິ່ໄຊທີ່໌ຂັ�າງລັຸ�ມືນ່�ເພ້ື�ອຕ່່ດຕ່ໍ�ກັບິ່ສົະຖານທີ່່�ທີ່່�ທີ່�ານວາງແຜູ້ນຈະໄປັຢ້�ຽມືຢ້າມືເພ້ື�ອເບິ່່�ງວ�າພ້ວກເຂັົາດໍາງານແນວໃດ.
www.iowadot.gov/mvd/iowa-dot-locations

ອອນ ໄລັ ນ:໌
ກວດເບິ່່�ງວ�າທີ່�ານມື່ສົ່ດໄດ�ຮູ້ັບິ່ການ
ບິ່ໍລັ່ການອອນໄລັນ໌ຫຼືບິ່ໍ�.
www.mymvd.iowadot.gov

ນ່�ແມື�ນສຳະຖີານທີ່່�ບ�ອນດຽວທີ່່�ທີ່�ານສຳາມືາດຕົ້�ອາຍຸຸໃບຂັັບຂັ່�ຂັອງ
ທີ່�ານອອນໄລັນ໌ໄດ�. ມື່ເວັບໄຊທີ່໌ອື�ນໆອ່ກຫ້ຼາກຫ້ຼາຍຸແຫ້�ງທີ່່�ຂັາຍຸຂັ້�ມື່ນ
ທີ່່�ພວກເຮົົາເອົາໃຫ້�ຟຣີ່. ພວກເຂັົາເຈຳົ�າເຮົັດໃຫ້�ທີ່�ານຄູ່ິດວ�າທີ່�ານກ້າລັັງ

ຈຳະໄດ�ຮົັບໃບຂັັບຂັ່�ໃຫ້ມື�, ແຕົ�ແທີ່�ຈຳິງແລັ�ວທີ່�ານຈຳະບ້�ໄດ�ຮົັບມືັນ. 

http://www.iowadot.gov/service-selector
http://www.iowadot.gov/mvd/iowa-dot-locations
http://www.mymvd.iowadot.gov
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 ບິ່ົດ ທີ່່ 1 

ໃບຂັັບຂັ່�
ຂັອງທີ່�ານ
1.1 ໃຜູ້ຕົ�ອງການໃບຂັັບຂັ່�ລັັດໄອໂອວາ?
ໃນລັັດໄອໂອວາ, ຜູ້່�ໃດກໍ�ຕ່າມືທີ່່�ຂັັບິ່ຍານພ້າຫະນະ, ລັົດຈັກ, ຫຼ ືລັົດ
ມືໍເຕ່່ຢ້່�ເທີ່່ງຖະຫນົນຫຼວງແມື�ນຈໍາເປັັນຕ່�ອງມື່ໃບິ່ອະນຸຍາດ ຫຼ ືໃບິ່
ຂັັບິ່ຂັ່�. ທີ່�ານໄດ�ຮັູ້ບິ່ການພ້່ຈາລັະນາວ�າເປັັນຊາວໄອໂອວາເພ້ື�ອ
ຈຸດປັະສົົງຂັອງການອອກໃບິ່ອະນຸຍາດຂັັບິ່ຂັ່� ຖ�າທີ່�ານໄດ�ເຮູ້ັດຢ້�າງ
ໜ້�ອຍໜ້້�ງອັນໃນສົ່�ງຕ່ໍ�ໄປັນ່�: 

• ໄດ�ລັົງທີ່ະບິ່ຽນເພ້ື�ອລັົງຄູ່ະແນນສົຽງຢ້່�ໃນລັັດນ່�.
• ໄດ�ລັົງທີ່ະບິ່ຽນໃຫ�ລັ່ກຂັອງທີ່�ານຮູ້ຽນຢ້່�ໃນໂຮູ້ງຮູ້ຽນພ້າກ

ລັັດໃນລັັດໄອໂອວາ.

• ເຮູ້ັດວຽກຖາວອນຢ້່�ໃນລັັດໄອໂອວາ.

• ໄດ�ອາໃສົຍ່�ໃນລັັດໄອໂອວາຕ່່ດຕ່ໍ�ກັນມືາເປັັນເວລັາ 30 ມືື�.
• ໄດ�ຍື�ນຂັໍຍົກເວັ�ນພ້າສົ່ທີ່່�ຢ້່�ອາໄສົ ຫຼ ືການຍົກເວັ�ນພ້າສົ່

ທີ່ະຫານກ�ຽວກັບິ່ຊັບິ່ສົ່ນໃນລັັດໄອໂອວາ.

• ໄດ�ຮູ້ັບິ່ການຊ�ວຍເຫຼືອຈາກລັັດໄອໂອວາ.

ທີ່�ານບິ່ໍ�ຈໍາເປັັນຕ່�ອງມື່ໃບິ່ຂັັບິ່ຂັ່�ຖ�າຫາກວ�າທີ່�ານ: 

• ຂັັບິ່ລັົດທີ່ະຫານໃນຂັະນະປັະຕ່່ບິ່ັດໜ້�າທີ່່�ກັບິ່ກໍາລັັງ
ປັະກອບິ່ອາວຸດສົະຫະລັັດ.

• ຂັັບິ່ເຄູ່ື�ອງຈັກທີ່າງການກະເສົດພ້າຍໃນຟາມື ແລັະ ໄປັຫາ
ພ້ື�ນທີ່່�ກະສົ່ກໍາໃກ�ຄູ່ຽງ ຫຼ ືເຮູ້ັດການກະສົ່ກໍາພ້າຍໃນໄລັຍະ
ທີ່າງບິ່ໍ�ເກ່ນສົອງໄມື.

• ຂັັບິ່ລັົດດ�ວຍໃບິ່ຂັັບິ່ຂັ່�ເດ່ມືຈາກລັັດ ຫຼ ືປັະເທີ່ດບິ່�ານເກ່ດ
ຂັອງທີ່�ານໃນຊ�ວງເວລັາທີ່່�ທີ່�ານມືາອາໃສົຢ້່�ໃນລັັດໄອ
ໂອວາໃນຖານະເປັັນນັກທີ່�ອງທີ່�ຽວ ຫຼ ືນັກຮູ້ຽນ.
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1.2 ການຖີືໃບຂັັບຂັ່� ແລັະ 
ປະກັນໄພຂັອງທີ່�ານ
ທີ່�ານຕ່�ອງຖືໃບິ່ຂັັບິ່ຂັ່� ຫຼ ືໃບິ່ອະນຸຍາດຂັອງທີ່�ານໄປັກັບິ່ທີ່�ານ ທີຸ່ກ
ຄູ່ັ�ງໃນເວລັາຂັັບິ່ລັົດ. ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຍານພ້າຫະນະທີ່່�ໄດ�ຂັື�ນທີ່ະບິ່ຽນ
ຢ້່�ໃນລັັດໄອໂອວາຕ່�ອງຖືບິ່ັດປັະກັນໄພ້ (ເຈ�ຍພ້່ມື ຫຼ ືເອເລັັກໂຕ່ຣ
ນ່ກ) ໄປັກັບິ່ພ້ວກເຂັົາເພ້ື�ອຢ້ືນຢ້ັນຫຼັກຖານການປັະກັນໄພ້ຄູ່ວາມື
ຮູ້ັບິ່ຜູ້່ດຊອບິ່. ຖ�າບິ່ໍ�ຖືໄປັນໍາອາດຈະເຮູ້ັດໃຫ�ຖືກປັັບິ່ໃໝ່ ແລັະ 
ອາດຈະຖືກກັກລັົດ.

1.3 ການກວດສຳຸຂັະພາບ ແລັະ 
ການທີ່ົດສຳອບທີ່່�ຈຳ້າເປັນ
ໃນເວລັາທີ່່�ທີ່�ານສົະຫມືັກຂັໍໃບິ່ຂັັບິ່ຂັ່�ຂັອງທີ່�ານ, ທີ່�າ ນ ຈໍາເປັັນ ຕ່�ອງ
ໄດ�ເຮູ້ັດສົ່�ງຕ່ໍ�ໄປັນ່�:

• ກວດສົາຍຕ່າ.

• ເສົັງຜູ້�ານພ້າກທີ່່ດສົະດ.່

• ສົະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າທີ່�ານໄດ�ສົໍາເລັັດຫຼັກສົ່ດການຮູ້ຽນ
ຂັັບິ່ຂັ່�ທີ່່�ໄດ�ຮູ້ັບິ່ການອະນຸມືັດຈາກລັັດໄອໂອວາ (ຖ�າທີ່�ານ
ອາຍຸຕ່ໍ�າກວ�າ 18 ປັ)່.

• ຜູ້�ານການສົອບິ່ເສົັງຂັັບິ່ລັົດຕ່ົວຈ່ງ (ບິ່ໍ�ຈໍາເປັັນຖ�າຫາກ
ວ�າທີ່�ານມື່ຄູຸ່ນສົົມືບິ່ັດຄູ່ົບິ່ຕ່າມືຂັໍ�ກໍານົດຂັອງຫຼັກສົ່ດການ
ຂັັບິ່ຂັ່�).

ຮູ້ຽນອອນໄລັນ໌ກັບິ່ບົິ່ດທີ່ົດສົອບິ່ການປັະຕ່່ບິ່ັດຂັອງພ້ວກ
ເຮູ້ົາ.
www.iowadot.gov/mvd/driverslicense/
manuals-and-practice-tests

ໄປັ ເບິ່່�ງ IOWADOT.GOV ເພ້ື�ອຮູ້ຽນຮູ້່�ກ�ຽວກັບິ່: 

ເວ ລັາທີ່່�ຈະຕ່�ອງຕ່ໍ�ອາຍຸໃບິ່ຂັັບິ່ຂັ່�ຂັອງທີ່�ານ ແລັະ ວ່ທີ່່ການຕ່ໍ�.

ໂຄູ່ງການໃບິ່ຂັັບິ່ຂັ່�ທີ່່�ຮູ້ຽນຈົບິ່ຫຼັກສົ່ດ (ສົໍາລັັບິ່ຄູ່ົນຂັັບິ່ລັົດອາຍຸຕ່ໍ�າກວ�າ 18 ປັ)່. 

ການທີ່ົດສົອບິ່ຄູ່ວາມືຮູ້່�ຂັອງທີ່�ານຢ້່�ເຮູ້ືອນ ຫຼ ືໂຮູ້ງຮູ້ຽນ (Skip the Trip)

ປັະເພ້ດໃບິ່ຂັັບິ່ຂັ່�ສົະເພ້າະເຈາະຈົງເຊັ�ນ: ໃບິ່ຂັັບິ່ຂັ່�ລັົດມືໍເຕ່່� ແລັະ CDL.
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ປ�າຍຸ ແລັະ ກົດ
ຈຳະລັາຈຳອນ
ເທີ່ິງຖີະໜົົນ
2.1 ປ�າຍຸຈຳະລັາຈຳອນ 
ປັ�າຍຈະລັາຈອນໃຫ�ຄູ່ໍາແນະນໍາກ�ຽວກັບິ່ກົດລັະບິ່ຽບິ່ຈະລັາຈອນ, ສົ່�ງ
ອັນຕ່ະລັາຍ, ສົະຖານທີ່່�, ທີ່່ດທີ່າງ, ແລັະ ສົະຖານທີ່່�ໃຫ�ບິ່ໍລັ່ການ. ຮູ້່ບິ່ຮູ້�າງ 
ແລັະ ສົ່ຂັອງປັ�າຍຈະລັາຈອນໃຫ�ເບິ່າະແສົກ�ຽວກັບິ່ປັະເພ້ດຂັອງຂັໍ�ມື່ນທີ່່�ພ້ວກ
ເຂັົາໃຫ�.

ສົ່ມືາດຕ່ະຖານ
ສຳ່ແດງ 
ຢຸ້ດ, ປັ�ອຍທີ່າງ, ຫຼ ືເຮູ້ັດຕ່າມືສົ່�ງທີ່່�
ໄດ�ສົະແດງໃຫ�ເຫັນຢ້່�ເທີ່່ງປັ�າຍ.

ສຳ່ຂັຽວ
ບິ່ອກທີ່່ດທີ່າງ. ບິ່ອກວ�າສົະຖານທີ່່�
ນັ�ນຕ່ັ�ງຢ້່�ໃສົ, ຫຼ ືມືັນຢ້່�ໄກຈາກທີ່�ານ
ປັານໃດ.

ສຳ່ຟ� າ
ການບິ່ໍລັ່ການສົໍາລັັບິ່ນັກເດ່ນທີ່າງ. 
ບິ່ອກທີ່່ດທີ່າງໃຫ�ທີ່�ານໄປັສົະຖານທີ່່�
ເຊັ�ນ: ສົະຖານທ່ີ່�ພ້ັກລັົດ, ສົະຖານທີ່່�
ທີ່�ອງທີ່�ຽວ, ໂຮູ້ງຫມື,ໍ ທີ່່�ພ້ັກ, ປັໍ�າ
ນໍ�າມືັນ, ຮູ້�ານອາຫານ, ແລັະ 
ສົະຖານທີ່່�ທີ່�ອງທີ່�ຽວ.

ສຳ່ເຫ້ຼືອງ 
ປັ�າຍເຕ່ືອນໄພ້ທີ່ົ�ວໄປັ.

ສຳ່ເຫ້ຼືອງອົມື-ຂັຽວ 
ປັ�າຍເຕ່ືອນ ກ�ຽວ ກັບິ່ຄູ່ົນຍ�າງ, ທີ່າງ
ລັົດຖ່ບິ່ ແລັະ ໂຮູ້ງຮູ້ຽນ.

ສຳ່ຂັາວ 
ລັະບິ່ຽບິ່ຂັໍ�ບິ່ັງຄູ່ັບິ່. ໃຫ�ຂັໍ�ມື່ນກ�ຽວກັບິ່
ກົດໝ່າຍ ແລັະ ຂັໍ�ບິ່ັນຍັດທີ່່�ບິ່ັງຄູ່ັບິ່
ໃຊ�.

ສຳ່ສຳົ� ມື 
ວຽກງານກໍ�ສົ�າງເທີ່່ງຖະຫນົນ, ການ
ຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືການຈະລັາຈອນຊົ�ວຄູ່າວ, 
ແລັະການແຈ�ງເຕ່ືອນການບິ່ໍາລັຸງ
ຮູ້ັກສົາເສົັ�ນທີ່າງ. ໃຫ�ສົັງເກດເບິ່່�ງ
ປັ�າຍປັ�ຽນແປັງຈໍາກັດຄູ່ວາມືໄວ 
ແລັະ ຄູ່ົນງານຢ້່�ເທີ່່ງຖະຫນົນ.

ສຳ່ນ້�າຕົານ 

ສົະຖານທີ່່�ພ້ັກຜູ້�ອນ ແລັະ ວັດທີ່ະ
ນະທີ່ໍາທີ່່�ໜ້�າສົົນໃຈ. ບິ່ອກທີ່່ດທີ່າງ
ໄປັສົ່�ສົະຖານທີ່່�ທີ່າງປັະຫວັດສົາດ, 
ສົວນສົາທີ່າລັະນະ ຫຼືສົະຖານທີ່່�
ພ້ັກຜູ້�ອນ.

ສຳ່ບົວອ�ອນ
ປັ�າຍສົັນຍານເຕ່ືອນໄພ້ ແລັະ 
ແນະນໍາການຈັດການເຫດການ 
ເຊັ�ນ: ເຄູ່ຍພ້ື�ນທ່ີ່�ເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດ, 
ການກໍາຈັດສົ່�ງເສົດເຫຼືອ, ແລັະ  
ອື�ນໆ.
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ຮູ້່ບິ່ຮູ້�າງມືາດຕ່ະຖານ

ຮົ່ບແປດລັ� ຽມື

ຮູ້່ບິ່ຮູ້�າງນ່�ແມື�ນສົະຫງວນໄວ�ເປັັນເຄູ່ື�ອງຫ
ມືາຍການຢຸ້ດເທີ່ົ�ານັ�ນ. ມືາຈອດຢ້່�ທີ່າງສົ່�
ແຍກທີ່່�ມື່ປັ�າຍນ່�ຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມື. 

ຮົ່ບສຳາມືຫ້ຼ� ຽມືຂັ� າງເທີ່ົ�າກັນ 

ປັ�ອຍທີ່າງໃຫ�ລັົດຢ້່�ກໍ�າຂັວາໄປັກ�ອນ.

ຮົ່ບຊົງສຳາມືຫ້ຼ� ຽມືຍຸາວຂັ� າງໜົ່�ງ

ປັ�າຍນ່�ຈະຕ່ັ�ງຢ້່�ເບິ່ື�ອງຊ�າຍມືືຂັອງຖະໜ້ົນ. 
ມືັນເຕ່ືອນທີ່�ານກ�ຽວກັບິ່ເຂັດຫ�າມືຜູ້�ານ.

ຮົ່ບເພັດ

ປັ�າຍແຈ�ງເຕ່ືອນ. ແຈ�ງເຕ່ືອນທີ່�ານເຖ່ງສົ່�ງ
ອັນຕ່ະລັາຍພ້່ເສົດເທີ່່ງຖະຫນົນ. ຄູ່ໍາສົັບິ່
ຕ່�າງໆ ຫຼ ືຮູ້່ບິ່ພ້າບິ່ຢ້່� ເທີ່່ງປັ�າຍຈະສົະແດງ
ໃຫ�ທີ່�ານເຫັນວ�າເປັັນຫຍັງທີ່�ານຈໍາເປັັນຕ່�ອງ
ຫຼົດ ຄູ່ວາມື ໄວລັົງ ຫຼ ືໃຊ�ຄູ່ວາມືລັະມືັດ
ລັະວັງເປັັນພ້່ເສົດ.

ຮົ່ບສຳ່�ຫ້ລັ� ຽມື 

ຖືກນໍາໃຊ�ສົໍາລັັບິ່ການກໍາກັບິ່, ນໍາທີ່າງ, 
ແລັະ ປັ�າຍເຕ່ືອນ.

ຮົ່ບຫ້� າຫ້ລັ� ຽມື 

ທີ່າງຂັ�າມືໄປັໂຮູ້ງຮູ້ຽນ.  ປັ�າຍບິ່ອກເຂັດ
ໂຮູ້ງຮູ້ຽນ ແລັະ ທີ່າງຂັ�າມືໄປັໂຮູ້ງຮູ້ຽນ.

ກາກະບາດ 

ປັ�າຍບິ່ອກທີ່າງຂັ�າມືທີ່າງລັົດໄຟຖືກວາງໄວ�
ໃນກາ ກະ ບິ່າດແຕ່�ລັະດ�ານ. ມື່ປັ�າຍຕ່ົວເລັກ
ທີ່່�ຢ້່�ດ�ານລັຸ�ມືຂັອງປັ�າຍກາກະບິ່າດທີ່່�ສົະແດງ
ຈໍານວນລັາງລັົດໄຟທີ່່�ທີ່�ານຕ່�ອງຂັ�າມື.

ປ� າຍຸວົງມືົນ 

ຄູ່ົບິ່ທີ່າງລັົດໄຟຢ້່�ຂັ�າງໜ້�າ.
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2.2 ປ�າຍຸບອກສຳິດ
ປັ�າຍເຫຼົ�ານ່�ໃຫ�ຂັໍ�ມື່ນກ�ຽວກັບິ່ກົດລັະບິ່ຽບິ່ການສົັນຈອນ, ການນໍາໃຊ�ເສົັ�ນທີ່າງ, ການລັ�ຽວ, ຄູ່ວາມືໄວ, ບິ່�ອນຈອດລັົດ, ແລັະ ສົະຖານະການພ່້ເສົດ
ອື�ນໆ. ປັ�າຍກໍາກັບິ່ບິ່າງອັນມື່ຮູ້່ບິ່ວົງມືົນສົ່ແດງທີ່່�ມື່ເຄູ່ື�ອງໝ່າຍສົ່ແດງຢ້່�ເທີ່່ງສົັນຍາລັັກ. ສົ່�ງເຫຼົ�ານ່�ຊ່�ໃຫ�ເຫັນວ�າທີ່�ານບິ່ໍ�ສົາມືາດເຮູ້ັດໄດ�ບິ່າງຢ້�າງ; 
ຕ່ົວຢ້�າງ, ຫ�າມືລັ�ຽວຊ�າຍ, ຫ�າມືລັ�ຽວຂັວາ, ຫຼ ືຫ�າມືລັ�ຽວກັບິ່.

ປັ�າຍຈໍາກັດຄູ່ວາມືໄວ
ປັ�າຍຈໍາກັດຄູ່ວາມືໄວ ລັະບິຸ່ເຖ່ງຄູ່ວາມືໄວ
ສົ່ງສົຸດ ຫຼ ືຕ່ໍ�າສົຸດທີ່່�ປັອດໄພ້ທີ່່�ໄດ�ອະນຸຍາດ. ຂັ່ດ
ຈໍາກັດຄູ່ວາມືໄວສົ່ງສົຸດແມື�ນສົໍາລັັບິ່ການຂັັບິ່ຂັ່�
ໃນສົະພ້າບິ່ທີ່່�ເໝ່າະສົົມື. ບິ່າງຄູ່ັ�ງທີ່�ານຕ່�ອງຫຼຸດ
ຄູ່ວາມືໄວລັົງຕ່າມືສົະພ້າບິ່ຄູ່ວາມືຈໍາເປັັນເຊັ�ນ: 
ເມືື�ອເສົັ�ນທີ່າງມື້�ນ (ໃນເວລັາຝົົນ ຫຼ ືຫ່ມືະຕ່ົກ) ຫຼ ື
ເບິ່່�ງເສົັ�ນທີ່າງເຫັນບິ່ໍ�ຊັດເຈນ (ໃນເວລັາມື່ຫມືອກ). 
ຖະໜ້ົນທີ່່�ໃຊ�ຄູ່ວາມືໄວສົ່ງບິ່າງສົາຍມື່ຂັ່ດຈໍາກັດ
ຄູ່ວາມືໄວຕ່ໍ�າສົຸດ. ຖ�າຄູ່ວາມືໄວຂັັ�ນຕ່ໍ�າສົຸດນ່�ຍັງ
ໄວເກ່ນໄປັສົໍາລັັບິ່ທີ່�ານ, ທີ່�ານຄູ່ວນປັ�ຽນໄປັໃຊ�
ເສົັ�ນທີ່າງອື�ນ.

ປັ�າຍຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືຊ�ອງທີ່າງ
ປັ�າຍເຫຼົ�ານ່�ບິ່ອກເຖ່ງບິ່�ອນທີ່່�ທີ່�ານສົາມືາດໄປັໄດ�  
ແລັະ ບິ່�ອນທີ່່�ທີ່�ານສົາມືາດລັ�ຽວໄດ�, ແລັະ ມືັກ
ຈະໃຊ�ສົັນຍາລັັກລັ່ກສົອນ. ປັ�າຍເຫົຼ�ານ່�ຈະຢ້່�ຕ່າມື
ແຄູ່ມືຖະຫນົນ ຫຼ ືຫ�ອຍຢ້່�ເທີ່່ງຖະຫນົນ. ບິ່າງຄູ່ັ�ງກໍ�
ຈະແຕ່�ມືລັ່ກສົອນສົ່ຂັາວຢ້່�ເທີ່່ງຖະຫນົນ.

ປັ�າຍຫ�າມືຊ່ງຂັື�ນໜ້�າ
ປັ�າຍເຫຼົ�ານ່�ບິ່ອກເຖ່ງບິ່�ອນທີ່່�ບິ່ໍ�ປັອດໄພ້ໃນການ
ຊ່ງຂັື�ນໜ້�າຍານພ້າຫະນະຄູ່ັນອື�ນ. ປັ�າຍຫ�າມື
ຊ່ງຂັື�ນໜ້�າຈະຕ່ັ�ງຢ້່�ຈຸດເລັ່�ມືຕ່ົ�ນຂັອງເຂັດຫ�າມື
ຊ່ງຂັື�ນໜ້�າ. ເຂັດຫ�າມືຊ່ງຂັື�ນໜ້�າແມື�ນຂັື�ນກັບິ່
ວ�າທີ່�ານສົາມືາດເບິ່່�ງເຫັນທີ່າງຂັ�າງໜ້�າໄດ�ໄກ
ຊໍ�າໃດ. ອະນຸຍາດໃຫ�ຊ່ງຂັື�ນໜ້�າໄດ�, ຫາກວ�າມື່
ຄູ່ວາມືປັອດໄພ້ເທີ່ົ�ານັ�ນ. ເຄູ່ື�ອງໝ່າຍເຂັດຫ�າມື
ຊ່ງຂັື�ນໜ້�າເທີ່່ງທີ່າງຢ້າງໄດ�ອະທີ່່ບິ່າຍໄວ�ໃນໜ້�າ
ທີ່ ່42.

ປັ�າຍຢຸ້ດ
ປັ�າຍຢຸ້ດໝ່າຍເຖ່ງທີ່�ານຕ່�ອງມືາຈອດນ່�ງ ແລັະ 
ລັໍຖ�າຈົນກວ�າລັົດທີ່່�ຂັ�າມື ແລັະ ຄູ່ົນຍ�າງຂັ�າມືຜູ້�ານ
ໄປັໝ່ົດກ�ອນທີ່່�ຈະໄປັຕ່ໍ�. ຢຸ້ດຢ້່�ເສົັ�ນຢຸ້ດຖ�າມື.່ ຖ�າ
ຈໍາເປັັນ, ເຈົ�າອາດຈະເດ່ນຫນ�າໄປັຢຸ້ດຢ້່�ບິ່�ອນ
ປັ�າຍຢຸ້ດ ຫຼ ືຂັອບິ່ຂັອງສົ່�ແຍກ ແລັະ ຫຼັງຈາກນັ�ນ
ຈ້�ງໄປັຕ່ໍ�ໃນເມືື�ອມື່ຄູ່ວາມືປັອດໄພ້.

ປັ�າຍປັ�ອຍທີ່າງ
ປັ�າຍປັ�ອຍທີ່າງໝ່າຍເຖ່ງທີ່�ານຕ່�ອງຜູ້�ອນຄູ່ວາມືໄວ
ລັົງ ແລັະ ປັ�ອຍໃຫ�ລັົດຢ້່�ເບິ່ື�ອງຂັວາມືືໃນສົ່�ແຍກທີ່່�
ທີ່�ານກໍາລັັງຂັ�າມືໄປັກ�ອນ ຫຼ ືເສົັ�ນທີ່າງທີ່່�ທີ່�ານກໍາລັັງ
ເຂັົ�າໄປັ.

ທີ່າງຫຼວງແຍກ 
ເສົັ�ນທີ່າງຂັ�າງຫນ�າເປັັນທີ່າງແຍກ. ປັ�າຍນ່�ກໍານົດ
ທີ່່ດທີ່າງການສົັນຈອນອ�ອມືດອນ ຫຼ ືແນວກັ�ນ.

 ເສົັ�ນທີ່າງ ສົັນ ຈອ ນທີ່່ດ ທີ່າງ ດຽວ
ການຈະລັາຈອນໄປັໃນທີ່່ດທີ່າງດຽວກັບິ່ລັ່ກສົອນ.

ປັ�າຍຫ�າມືຜູ້�ານ
ທີ່�ານຈະເຫັນປັ�າຍນ່�ຢ້່�ເທີ່່ງຖະໜ້ົນເປັ່ດທີ່່�ຫ�າມື
ຜູ້�ານ. ທີ່�ານຈະເຫັນປັ�າຍເຫຼົ�ານ່�ຢ້່�ທີ່າງອອກ, ທີ່າງ
ລັ�ຽວ, ແລັະ ຢ້່�ຫຼາຍສົະຖານທ່ີ່�ເທີ່່ງຖະຫນົນສົັນ ຈອນ
ທີ່່ດທີ່າງດຽວ.

ຜູ້່ດທີ່າງ
ທີ່�ານໄດ�ລັ�ຽວກັບິ່ຜູ້່ດ ແລັະ ໄດ�ເຂັົ�າສົ່�ຊ�ອງທີ່າງທີ່່�
ມື່ການຈະລັາຈອນມືາທີ່າງໜ້�າ. ຍ�າຍລັົດຂັອງທີ່�ານ
ອອກຈາກຊ�ອງທີ່າງສົັນຈອນ ແລັະ ໃຫ�ຢຸ້ດ ແລັະ 
ຫັນຫົວກັບິ່ໃຫ�ໄວ ແລັະ ປັອດໄພ້ເທີ່ົ�າທີ່່�ຈະເປັັນ
ໄປັໄດ�.
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2.3 ປ�າຍຸເຕົືອນ
ປັ�າຍເຕ່ືອນເປັັນສົ່ເຫຼືອງພ້�ອມືຕ່ົວອັກສົອນ ຫຼ ືສົັນຍາລັັກສົ່ດໍາ ແລັະ ສົ�ວນຫຼາຍເປັັນຮູ້່ບິ່ເພ້ັດ. ປັ�າຍເຫຼົ�ານ່�ເຕ່ືອນທີ່�ານໃຫ�ຫຼົດຄູ່ວາມືໄວລັົງ ແລັະ 
ກຽມືພ້�ອມືທີ່່�ຈະຢຸ້ດຖ�າຈໍາເປັັນ; ມື່ສົະຖານະການພ້່ເສົດ ຫຼ ືມື່ອັນຕ່ະລັາຍຢ້່�ຂັ�າງຫນ�າ. ປັ�າຍເຕ່ືອນທີ່ົ�ວໄປັບິ່າງລັາຍການໄດ�ສົະແດງໃຫ�ເຫັນຂັ�າງ
ລັຸ�ມືນ່�.

ທີ່າງສົ່�ແຍກ
ມື່ເສົັ�ນທີ່າງອ່ກສົາຍໜ້້�ງຄູ່ົບິ່ກັບິ່
ເສົັ�ນທີ່່�ທີ່�ານກໍາລັັງຂັັບິ່ຢ້່�ຂັ�າງໜ້�າ. 
ລັະວັງການສົັນຈອນຂັ�າມືທີ່າງ
ຕ່ັດ ໜ້�າທີ່�ານ. 

ສົັນຍານໄຟອໍານາດຢ້່�ດ�ານໜ້�າ
ປັ�າຍເຫຼົ�ານ່�ຖືກໃຊ�ໃນຖະໜ້ົນທີ່່�
ໃຊ�ຄູ່ວາມືໄວສົ່ງ. ກຽມືພ້�ອມືສົໍາ
ລັັບິ່ສົ່�ແຍກ ແລັະ ໄຟແດງ.

ການລັວມືເຂັົ�າກັນຂັອງສົອງ
ເສົັ�ນທີ່າງສົັນຈອນ
ຖ�າທີ່�ານຢ້່�ໃນເສົັ�ນທີ່າງໃຫຍ� 
ແລັະ ເຫັນປັ�າຍນ່�, ຈົ�ງກຽມືພ້�ອມື
ສົໍາລັັບິ່ຍານພ້າຫະນະອື�ນໆທີ່່�ຈະ
ແລັ�ນເຂັົ�າໄປັໃນຊ�ອງທີ່າງຂັອງ
ທີ່�ານ.

ທີ່າງສົອງສົາຍ
ໃຫ�ແນບິ່ເຂັົ�າໄປັທີ່າງກໍ�າຂັວາ
ເພ້າະວ�າທີ່�ານກໍາລັັງອອກຈາກ
ເສົັ�ນທີ່າງສົາຍດຽວ ແລັະ ເຂັົ�າສົ່�
ທີ່າງສົອງສົາຍ.

 ເລັ່�ມືຕ່ົ�ນແຍກທີ່າງຫຼວງ
ທີ່�ານກໍາລັັງເຂັົ�າໃກ�ບິ່�ອນທີ່່�
ເສົັ�ນທີ່າງຈະລັາຈອນສົອງສົາຍ
ຈະຖືກແບິ່�ງອອກໂດຍຄູ່ັນຄູ່່ກາງ
ທີ່າງ.

 ສົ່�ນສົຸດທີ່າງຫຼວງແຍກກັນ
ການຈະລັາຈອນສົອງສົາຍຈະ
ບິ່ໍ�ຖືກແບິ່�ງອອກດ�ວຍຄູ່ັນຄູ່່ກາງ
ທີ່າງອ່ກ ແລັ�ວ. ລັະວັງລັົດທີ່່�ກໍາລັັງ
ສົວນທີ່າງມືາຂັ�າງໜ້�າ.

ທີ່າງ ລັົດມື�າ
ເຕ່ືອນໄພ້ສົໍາລັັບິ່ພ້າຫະນະ
ທີ່່�ເຄູ່ື�ອນທີ່່�ຊ�າ, ລັົດມື�າຢ້່�ເທີ່່ງ
ຖະໜ້ົນ. ຫຼຸດຜູ້�ອນຄູ່ວາມືໄວຂັອງ
ທີ່�ານ ແລັະ ຜູ້�ານຢ້�າງຊ�າໆ.

ສົ່�ນສົຸດຊ�ອງຈະລັາຈອນ
ເສົັ�ນທີ່າງຈະລັາຈອນສົອງຊ�ອງ
ທີ່າງຈະກາຍມືາເປັັນຊ�ອງທີ່າງ
ດຽວຂັ�າງໜ້�ານ່�. ການຈະລັາຈອນ
ຕ່�ອງປັ�ອຍທີ່າງໃນເວລັາທີ່່�ຊ�ອງ
ທີ່າງລັວມືເຂັົ�າກັນ. 

ເຄູ່ື�ອງຈັກທີ່າງການກະເສົດ
ລັະວັງການເຄູ່ື�ອນທີ່່�ຊ�າຂັອງ
ອຸປັະກອນທີ່າງການກະເສົດເລັ�ນ
ຢ້່�ເທີ່່ງຖະໜ້ົນ. ຫຼຸດຜູ້�ອນຄູ່ວາມືໄວ
ຂັອງທີ່�ານ ແລັະ ຜູ້�ານຢ້�າງຊ�າໆ. 

ທີ່າງຄູ່ົນຂັ�າມື
ລັະວັງຄູ່ົນທີ່່�ອາດຈະຍ�າງ ຫຼ ືແລັ�ນ
ຕ່ັດໜ້�າລັົດຂັອງເຈົ�າ. 

ທີ່າງມື່ສົັດປັ�າ
ອາດຈະມື່ກວາງພ້ະຍາຍາມືຂັ�າມື
ຖະໜ້ົນໃນເຂັດດັ�ງກ�າວ. ຫຼຸດ
ຄູ່ວາມືໄວລັົງ ແລັະ ສົັງເກດເບິ່່�ງ
ຢ້�າງລັະມືັດລັະວັງ.

ທີ່າງລັົງຄູ່�ອຍ
ປັ�າຍນ່�ເປັັນການເຕ່ືອນໄພ້
ໃຫ�ກັບິ່ພ້າຫະນະທີຸ່ກປັະເພ້ດ
ວ�າເສົັ�ນທີ່າງຂັ�າງໜ້�າລັົງຄູ່�ອຍ
ອັນຕ່ະລັາຍ. ທີ່�ານຄູ່ວນກວດເບິ່່�ງ
ຫ�າມືລັໍ�ຂັອງທີ່�ານກ�ອນທີ່່�ຈະລັົງ
ຄູ່�ອຍ.

ມື່ທີ່າງສົາມືແຍກຂັ�າງໜ້�າ
ເສົັ�ນທີ່າງທີ່່�ທີ່�ານກໍາລັັງຂັັບິ່ຢ້່�ນັ�ນບິ່ໍ�
ໄດ�ໄປັຊື�ຢ້່�ຂັ�າງຫນ�າ. ກະກຽມືລັ�ຽວ
ຂັວາ ຫຼ ືລັ�ຽວຊ�າຍ.

ມື່ລັົດເມືໂຮູ້ງຮູ້ຽນຢຸ້ດຢ້່�ຂັ�າງໜ້�າ
ທີ່�ານກໍາລັັງເຂັົ�າໃກ�ກັບິ່ເຂັດລັົດເມື
ໂຮູ້ງຮູ້ຽນຈອດເພ້ື�ອມືາຮູ້ັບິ່ ຫຼ ື
ສົົ�ງນັກຮູ້ຽນ. ລັະ ວັງເດັກນ�ອຍ.  
ກຽມືພ້�ອມືທີ່່�ຈະຢຸ້ດ. 

ເສົັ�ນທີ່າງໂຄູ່�ງຂັວາຄູ່�ອຍໆ
ເສົັ�ນທີ່າງຂັ�າງໜ້�າໂຄູ່�ງໄປັ
ທີ່າງຂັວາ. ກຽມືພ້�ອມືສົໍາລັັບິ່
ການປັ�ຽນແປັງຂັອງທີ່່ດທີ່າງ. 

ທີ່າງມື້�ນເມືື�ອປັຽກ
ເສົັ�ນທີ່າງຂັ�າງຫນ�າຈະມື້�ນ
ໃນສົະພ້າບິ່ອາກາດຊຸ�ມື. 
ຫຼຸດຄູ່ວາມືໄວລັົງພ້າຍໃຕ່�
ເງື�ອນໄຂັເຫຼົ�ານ່�.  

ປັ�າຍເຊບິ່ຣອນ
ໃຊ�ເສົ່ມືກັບິ່ປັ�າຍບິ່ອກທີ່າງ
ໂຄູ່�ງເພ້ື�ອດ້ງດ່ດຄູ່ວາມືສົົນໃຈ
ເພ້່�ມືເຕ່່ມືຕ່ໍ�ກັບິ່ການປັ�ຽນແປັງ
ຂັອງທີ່່ດທີ່າງຂັອງເສົັ�ນທີ່າງ
ເດ່ນ.

ຄູ່ວາມືໄວທີ່າງຊັນ
ຄູ່ວາມືໄວທີ່່�ແນະນໍາຢ້່�ເທີ່່ງ
ທີ່າງອອກທີ່່�ຊັນ. 

ປັ�າຍບິ່ອກທີ່າງຂັ�າມືໂຮູ້ງຮູ້ຽນ
ຂັັ�ນສົ່ງ
ທີ່�ານກໍາລັັງເຂັົ�າໃກ�ກັບິ່
ບິ່ໍລັ່ເວນໂຮູ້ງຮູ້ຽນທີ່່�ມື່ການ
ຂັ�າມືທີ່າງ. ໃຫ�ສົັງເກດເບິ່່�ງ
ເດັກນ�ອຍ ແລັະ ເຄູ່ື�ອງຫມືາຍ
ບິ່�ອນຂັ�າມືທີ່າງໄປັໂຮູ້ງຮູ້ຽນ. 
ບິ່າງເທີ່ື�ອປັ�າຍນ່�ອາດຈະເປັັນ
ສົ່ເຫຼືອງ.
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ສຳ່ແດງ
ຢຸ້ດນ່�ງຢ້່�ກັບິ່ທີ່່�. 

ກະພິບສຳ່ແດງ
ປັະຕ່່ບິ່ັດເໝ່ືອນກັບິ່ປັ�າຍຢຸ້ດ. 

ສຳ່ເຫ້ຼືອງ
ຫ�າມືເຂັົ�າໄປັໃນສົ່�ແຍກຖ�າທີ່�ານສົາມືາດຢຸ້ດໄດ�ຢ້�າງ
ປັອດໄພ້. ຖ�າຫາກວ�າທີ່�ານບິ່ໍ�ສົາມືາດຢຸ້ດໄດ�ຢ້�າງປັອດ
ໄພ້, ໃຫ�ແລັ�ນຜູ້�ານສົ່�ແຍກດ�ວຍຄູ່ວາມືລັະມືັດລັະວັງ. 

ກະພິບສຳ່ເຫ້ຼືອງ
ແລັ�ນໄປັດ�ວຍຄູ່ວາມືລັະມືັດລັະວັງ. ປັ�ອຍທີ່າງໃຫ�
ຍານພ້າຫະນະອື�ນ ແລັະ ຄູ່ົນຍ�າງໄປັກ�ອນ ແລັະ ໄປັຕ່ໍ�
ເມືື�ອເຫັນວ�າມື່ຄູ່ວາມືປັອດໄພ້.

ສຳ່ຂັຽວ
ໄປັໄດ�ຖ�າຫາກວ�າບິ່ໍ�ມື່ສົ່�ງກ່ດຂັວາງຢ້່ທີ່າງສົ່�ແຍກ. ປັ�ອຍ
ທີ່າງໃຫ�ຍານພ້າຫະນະອື�ນ ແລັະ ຄູ່ົນຍ�າງຂັ�າມືທີ່າງໃນ
ສົ່�ແຍກ. ເມືື�ອໄຟອໍານາດປັ�ຽນແປັງ, ການຈະລັາຈອນ
ອາດຈະຕ່່ດຢ້່�ໃນສົ່�ແຍກ, ແລັະທີ່�ານຕ່�ອງໃຫ�ພ້ວກເຂັົາ
ໃຊ�ເວລັາໃນການລັະບິ່າຍລັົດອອກໄປັ. 

ລັ່ກສຳອນສຳ່ແດງ
ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ທີ່່�ຈະລັ�ຽວຊ�າຍ ຫຼ ືຂັວາຕ່�ອງຢຸ້ດ. 

ລັ່ກສຳອນສຳ່ເຫ້ຼືອງ
ສົັນຍານການໃຫ�ລັ�ຽວຊ�າຍ ຫຼ ືຂັວາ ກໍາລັັງຈະປັ�ຽນເປັັນ
ສົ່ແດງ. ຫ�າມືເຂັົ�າໄປັໃນສົ່�ແຍກຖ�າທີ່�ານສົາມືາດຢຸ້ດໄດ�
ຢ້�າງປັອດໄພ້. ລັ�ຽວຊ�າຍ ຫຼ ືຂັວາໃຫ�ສົໍາເລັັດຖ�າທີ່�ານເຂັົ�າ
ໄປັຢ້່�ໃນສົ່�ແຍກແລັ�ວ.

ລັ່ກສຳອນສຳ່ເຫ້ຼືອງກະພິບ
ປັ�ອຍທີ່າງໃຫ�ການຈະລັາຈອນທີ່່�ກໍາລັັງມືາທີ່າງດ�ານໜ້�າ 
ແລັະ ຄູ່ົນຍ�າງຂັ�າມືທີ່າງໄປັກ�ອນ; ແລັ�ວຈ້�ງລັ�ຽວຊ�າຍໄປັ
ດ�ວຍຄູ່ວາມືລັະມືັດລັະວັງ. ເພ້າະໄຟອໍານາດກໍາລັັງຂັຽວ
ຢ້່�ກໍ�າທີ່່�ມື່ການສົັນຈອນມືາທີ່າງດ�ານໜ້�າ.

ລັ່ກສຳອນສຳ່ຂັຽວ
ຜູ້່�ຂັັບິ່ລັົດສົາມືາດລັ�ຽວຊ�າຍ ຫຼ ືຂັວາໄດ�. ການຈະລັາ
ຈອນທີ່່�ຈະມືາດ�ານໜ້�າຕ່�ອງຢຸ້ດ. ຫ�າມືໄປັຊື�. ອະນຸຍາດ
ໄປັໄດ�ໃນທີ່່ດທີ່າງຂັອງລັ່ກສົອນເທີ່ົ�ານັ�ນ. ປັ�ອຍທີ່າງໃຫ�
ຫາພ້າຫະນະອື�ນ ແລັະ ຄູ່ົນຍ�າງຂັ�າມືທີ່າງທີ່່�ກໍາລັັງຢ້່�ໃນ
ສົ່�ແຍກ.

2.4 ປ�າຍຸບອກເຖີ່ງລັົດເຄູ່ື�ອນທີ່່�ຊ�າ
ມື່ປັ�າຍສົາມືຫຼ�ຽມືສົ່ສົົ�ມືສົະທີ່�ອນແສົງຕ່່ດຢ້່�ດ�ານຫຼັງຂັອງຍານພ້າຫະນະຫມືາຍຄູ່ວາມືວ�າມືັນເຄູ່ື�ອນທີ່່�ດ�ວຍຄູ່ວາມື
ໄວ 35 ກ່ໂລັແມືັດຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງ ຫຼ ືຫນ�ອຍກວ�າ.  ທີ່�ານອາດຈະເຫັນປັ�າຍນ່�ຢ່້�ເທີ່່ງອຸປັະກອນບິ່ໍາຊ�ອມືແປັງຖະຫນົນ
ຫົນທີ່າງ, ພ້າຫະນະດ�ານການກະເສົດ, ຫຼ ືກວຽນມື�າ.

2.5 ປ�າຍຸແນະນ້າ
ປັ�າຍບິ່ອກທີ່າງເຫຼົ�ານ່�ຈະລັະບິຸ່ທີ່່ດທີ່າງ ແລັະ ໄລັຍະທີ່າງໄປັຫາສົະຖານທີ່່�ຕ່�າງໆ, ຫຼ ືເຂັດຕ່�າງໆເຊັ�ນ: ເມືືອງ, 
ສົະໜ້າມືບິ່່ນ, ຊາຍແດນລັະຫວ�າງລັັດ; ຫຼືໄປັຫາສົະຖານທີ່່�ໜ້�າສົົນໃຈເຊັ�ນ: ປັ�າສົະຫງວນແຫ�ງຊາດ, ພ້ື�ນທີ່່�ທີ່າງ
ປັະຫວັດສົາດ, ຫຼ ືຫໍພ້່ພ້່ທີ່ະພ້ັນ. ເຄູ່ື�ອງຫມືາຍໄມືລັ໌ສົະແດງໃຫ�ເຫັນຈໍານວນໄມືຈາກເສົັ�ນທີ່າງເຂັົ�າໄປັໃນລັັດທີ່່�
ທີ່�ານກໍາລັັງເດ່ນທີ່າງຢ້່�. ສົາມືາດໃຊ�ໃນການຄູ່່ດໄລັ�ວ�າທີ່�ານຢ້່�ໄກຈາກທີ່າງອອກ ຫຼ ືຈຸດຫມືາຍປັາຍທີ່າງຂັອງທີ່�ານ
ເທີ່ົ�າໃດ ແລັະ ລັະບິຸ່ໄດ�ຕ່ໍາແໜ້�ງທີ່່�ແນ�ນອນຂັອງທີ່�ານໄດ�ໃນກໍລັະນ່ມື່ເຫດສົຸກເສົ່ນ.

2.6 ປ�າຍຸບ້ລັິການ
ປັ�າຍບິ່ໍລັ່ການລັະບິຸ່ສົະຖານທີ່່�ໃຫ�ບິ່ໍລັ່ການຕ່�າງໆ ເຊັ�ນ: ຈຸດພ້ັກຜູ້�ອນ, ປັໍ�ານໍ�າມືັນ, ສົະຖານທີ່່�ຕ່ັ�ງແຄູ່�ມື, ຫຼ ືໂຮູ້ງໝ່.ໍ

2.7 ປ�າຍຸບອກທີ່າງ
ຮູ້່ບິ່ຮູ້�າງຂັອງປັ�າຍບິ່ອກເສົັ�ນທີ່າງຊ່�ບິ່ອກປັະເພ້ດຂັອງຖະຫນົນວ�າເປັັນ - ຖະຫນົນລັະຫວ�າງລັັດ, ທີ່າງຫຼວງຂັອງ
ສົະຫະລັັດ, ເສົັ�ນທີ່າງຂັອງລັັດໄອໂອວາ, ຖະຫນົນຂັອງເຂັດປັົກຄູ່ອງຕ່ົນເອງ, ແລັະ ອື�ນໆ. ໃນລັະຫວ�າງການ
ເດ່ນທີ່າງ, ໃຫ�ໄປັຕ່າມືປັ�າຍເພ້ື�ອບິ່ໍ�ໃຫ�ຫຼົງທີ່າງ.

2.8 ສຳັນຍຸານການຈຳະລັາຈຳອນ
ນອກເໜ້ືອໄປັຈາກສົັນຍານຈະລັາຈອນ, ການຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືການຈະລັາຈອນສົາມືາດສົະໜ້ອງໃຫ�ໄດ�ໂດຍໜ້�ວຍງານບິ່ັງຄູ່ັບິ່ໃຊ�ກົດໝ່າຍ, ເຈົ�າໜ້�າທີ່່�ທີ່າງ
ຫຼວງ, ຫຼ ືເຈົ�າໜ້�າທີ່່�ທີ່າງມື�າລັາຍຂັອງໂຮູ້ງຮູ້ຽນ. ທີ່�ານຕ່�ອງປັະຕ່່ບິ່ັດຕ່າມືຄໍູ່າແນະນໍາຈາກບິຸ່ກຄູ່ົນເຫຼົ�ານ່�.

30

ສຳັນຍຸານການຈຳະລັາຈຳອນ
ມືາດຕົະຖີານ

ສຳັນຍຸານແບບລັ່ກສຳອນ

ຖີະຫ້ນົນ
ລັະຫ້ວ�າງລັັດ

ທີ່າງຫ້ຼວງ
ຂັອງ

ສຳະຫ້ະລັັດ

ເສຳັ�ນທີ່າງ
ຂັອງລັັດໄອ
ໂອວາ
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2.9 ທີ່າງຄູ່ົບທີ່າງລັົດໄຟ
ໃຊ�ຄູ່ວາມືລັະມືັດລັະວັງເປັັນພ້່ເສົດຢ້່�ຈຸດຂັ�າມືທີ່າງລັົດໄຟ ແລັະ ຢ້�າຢຸ້ດ
ລັົດຂັອງທີ່�ານຢ້່�ເທີ່່ງທີ່າງລັົດໄຟ. ລັົດໄຟບິ່ໍ�ສົາມືາດຢຸ້ດໄດ�ທີ່ັນທີ່.່ 

ປັ�າຍເຕ່ືອນລັ�ວງໜ້�າ ແລັະ ເຄູ່ື�ອງໝ່າຍເທີ່່ງຖະໜ້ົນລັະບິຸ່ວ�າມື່ທີ່າງ
ລັົດໄຟຕ່ັດຂັ�າມືຖະໜ້ົນຢ້່�ຂັ�າງໜ້�າ. ໃນຂັະນະທີ່່�ທີ່�ານກໍາລັັງເຂັົ�າໄປັໄກ�
ລັາງລັົດໄຟ, ໃຫ�ກໍາຈັດສົ່�ງລັົບິ່ກວນ, ເອົາແວ�ນປັ�ອງຢ້�ຽມືຂັອງທີ່�ານລັົງ, 
ແລັະ ປັ່ດເພ້ງໄວ�ກ�ອນ. ກຽມືພ້�ອມືທີ່່�ຈະຢຸ້ດກ�ອນທີ່່�ທີ່�ານຈະເຂັົ�າໄປັຢ້່�
ເທີ່່ງທີ່າງລັົດໄຟ ຖ�າຫາກວ�າມື່ລັົດໄຟກໍາລັັງຈະຮູ້ອດທີ່າງຂັ�າມືແລັ�ວ. 
ເຄູ່ື�ອງຫມືາຍເທີ່່ງທີ່າງຍ�າງຈະເປັັນໂຕ່ "X" ຂັະຫນາດໃຫຍ�ທີ່່�ມື່ຕ່ົວ
ອັກສົອນ "RR" ຢ້່�ເທີ່່ງຖະຫນົນ. ເຄູ່ື�ອງຫມືາຍເຫຼົ�ານ່�ບິ່ໍ�ໄດ�ຖືກນໍາໃຊ�
ຢ້່�ໃນຈຸດທີ່າງຂັ�າມືທີ່າງລັົດໄຟທີຸ່ກຈຸດ.

ເຄູ່ື�ອງໝ່າຍກາກະບິ່າດຖືກຕ່່ດໄວ�ຢ້່�ຈຸດທີ່່�ມື່ທີ່າງລັົດໄຟສົາທີ່າລັະນະ
ຕ່ັດຜູ້�ານ. ເຄູ່ື�ອງຫມືາຍນ່�ຫມືາຍຄູ່ວາມືວ�າໃຫ�ເບິ່່�ງທີ່າງລັົດໄຟທີ່ັງສົອງ
ກໍ�າ, ຟັງ ແລັະ ປັ�ອຍທີ່າງໃຫ�ລັົດໄຟໄປັກ�ອນ. ຕ່ົວເລັກຢ້່�ໃຕ່�ກາກະບິ່າດ
ຊ່�ບິ່ອກວ�າມື່ລັາງລັົດໄຟຫຼາຍກວ�າຫນ້�ງຫຼັງຈາກປັ�າຍນ່�ໄປັ.

ສົັນຍານໄຟກະພ້່ບິ່ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ�ຄູ່ຽງຄູ່່�ກັບິ່ກາກະບິ່າດ. ຢຸ້ດເມືື�ອ
ໄຟກະພ້່ບິ່. ຫ�າມືຂັ�າມືໄປັຈົນກ�ວາຈະມື່ຄູ່ວາມືປັອດໄພ້. ຖ�າມື່ລັາງ
ລັົດໄຟຂັ�າມືຫຼາຍກວ�າໜ້້�ງເສົັ�ນ, ໃຫ�ເບິ່່�ງທີ່າງລັົດໄຟທີຸ່ກເສົັ�ນຈາກ
ທີ່ັງສົອງທີ່່ດທີ່າງ.

ຈະມື່ການນໍາໃຊ�ໄມື�ກັ�ນທີ່າງຄູ່່�ກັບິ່ໄຟກະພ້່ບິ່ຢ້່�ທີ່າງຄູ່ົບິ່ບິ່າງຈຸດ. ໃຫ�
ຢຸ້ດເມືື�ອໄຟເລັ່�ມືກະພ້່ບິ່ກ�ອນທີ່່�ໄມື�ກັ�ນຈະລັົງ. ຢຸ້ດຢ້່�ກັບິ່ທີ່່�ຈົນກວ�າໄມື�
ກັ�ນຈະຂັ້�ນ ແລັະ ໄຟຢຸ້ດກະພ້່ບິ່. ຫ�າມືຂັັບິ່ລັົດໄປັບິ່ໍລັ່ເວນໄມື�ກັ�ນ. ເປັັນ
ອັນຕ່ະລັາຍ ແລັະ ຜູ້່ດກົດລັະບິ່ຽບິ່. ໄມື�ກັ�ນທີ່າງລັົດໄຟ ແລັະ ໄຟເຕ່ືອນ
ແມື�ນເຕ່ືອນໃຫ�ທີ່�ານຮູ້່�ວ�າລັົດໄຟກໍາລັັງໃກ�ເຂັົ�າມືາ. 

ທີ່າງຫຼວງທີ່່�ຂັ�າມືຜູ້�ານທີ່າງລັົດໄຟຈະມື່ປັ�າຍບິ່ອກຊື�ຂັອງທີ່າງລັົດໄຟ 
ແລັະ ໝ່າຍເລັກໂທີ່ລັະສົັບິ່ໃຫ�ໂທີ່ໄດ�ໃນກໍລັະນ່ມື່ເຫດສົຸກເສົ່ນ. ຖ�າ
ຫາກທີ່�ານເຫັນວ�າສົັນຍານການຈະລັາຈອນເຮູ້ັດວຽກຜູ້່ດປັົກກະຕ່ ່ຫຼ ື
ມື່ສົະຖານະການອັນຕ່ະລັາຍອື�ນໆ (ເຊັ�ນ: 
ຈັກລັົດດັບິ່, ສົ່�ງກ່ດຂັວາງອື�ນໆ, ຫຼ ືຄູ່ວາມື
ເສົຍຫາຍຂັອງລັາງລັົດໄຟ), ໂທີ່ຫາເບິ່່ທີ່່�ຕ່່ດ
ໄວ�ນ່�ເພ້ື�ອແຈ�ງຄູ່ວາມືເຫມືາະສົົມືຂັອງທີ່າງ
ລັົດໄຟ.

ຕ່�ອງຢຸ້ດ
ລັົດເມືໂຮູ້ງຮູ້ຽນ, ລັົດເມືໂດຍສົານ, ຄູ່ົນຂັັບິ່ລັົດບິ່ັນທີຸ່ກຜູ້່�ໂດຍສົານ
ຮູ້ັບິ່ຈ�າງທີ່ັງໝ່ົດ (ເຊັ�ນ: Uber ຫຼ ືLyft), ແລັະ ລັົດທີຸ່ກຄູ່ັນທີ່່�ຕ່�ອງໄດ�ຕ່່ດ
ປັ�າຍວ�າ ມື່ວັດຖຸອັນຕ່ະລັາຍ, ຕ່�ອງຢຸ້ດ ໃຫ� ຫ�າງ ຈາກ ບິ່�ອນ ຂັ�າມື ທີ່າງ ລັົດ
ໄຟ 15 ຫາ 50 ຟຸຕ່. ຖ�າຫາກວ�າ ມື່ເຈົ�າໜ້�າທີ່່�ຕ່ໍາຫຼວດ ຫຼ ືສົັນຍານຈະ
ລັາຈອນທີ່າງຫຼວງຊ່�ທີ່່ດທີ່າງການສົັນຈອນທີ່າງຫຼວງໃຫ� ໄປັຕ່ໍ�ໄດ�, ທີ່�ານ
ບິ່ໍ�ຈໍາເປັັນຕ່�ອງຢຸ້ດ. ນອກນັ�ນທີ່�ານບິ່ໍ�ຈໍາເປັັນຕ່�ອງຢຸ້ດຖ�າທີ່າງຂັ�າມືມື່
ປັ�າຍ "ຍົກເວັ�ນ".

2.10 ເຂັດມື່ການກ້�ສຳ�າງ
ອຸປັະກອນຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືການຈະລັາຈອນເຊັ�ນ: 
ກະດານລັ່ກສົອນ, ສົັນຍານຈະລັາຈອນຊົ�ວຄູ່າວ, 
ທີຸ່ງ, ແລັະ ອຸປັະກອນຈວຍ ໄດ�ຖືກເພ້່�ມືເຂັົ�າໄປັໃນ
ເຂັດ ມື່ ການ ກໍ� ສົ�າງເພ້ື�ອເຮູ້ັດໃຫ�ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຮູ້່�ເຖ່ງສົະພ້າບິ່ ຂັອງ
ເສົັ�ນ ທີ່າງທີ່່�ແຕ່ກຕ່�າງກັນ. ປັ�າຍສົ�ວນໃຫຍ�ໃນເຂັດມື່ ການ ກໍ� ສົ�າງຈະ
ເປັັຍຮູ້່ບິ່ຊົງເພ້ັດ, ເຖ່ງແມື�ນວ�າ ມື່ບິ່າງ ປັ�າຍຈະເປັັນ ຮູ້່ບິ່ສົ່�ຫລັ�ຽມື. ສົ່ສົົ�ມື
ເປັັນສົ່ພ້ື�ນຖານຂັອງປັ�າຍ ແລັະ ອຸປັະກອນເຕ່ືອນໄພ້ເຫຼົ�ານ່�. 

ອຸປັະກອນ ແລັະ ປັ�າຍຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືການຈະລັາຈອນຖືກນໍາໃຊ�ເພ້ື�ອໝ່າຍ
ເຂັດກໍ�ສົ�າງ, ບິ່ໍາລັຸງຮູ້ັກສົາ, ສົໍາຫຼວດ, ແລັະ ພ້ື�ນທີ່່�ເຮູ້ັດວຽກສົາທີ່າລັະ
ນ່ປັະໂພ້ກ. ສົ່�ງເຫຼົ�ານ່�ຊ�ວຍໃຫ�ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່� ແລັະ ຜູ້່�ຍ�າງທີ່າງໄປັໄດ�ຢ້�າງ ມື່
ຄູ່ວາມືປັອດໄພ້ຜູ້�ານເຂັດກໍ�ສົ�າງໃນຂັະນະທີ່່�ຮູ້ັກສົາຄູ່ວາມືປັອດໄພ້ໃຫ�
ຄູ່ົນງານຢ້່�ເທີ່່ງຖະໜ້ົນ. ຫ້�ຕົື�ນຕົົວ ແລັະ ຂັັບຂັ່�ຢ້�າງລັະມືັດລັະວັງ ເພາະ
ການປັບໃໝອາດເພ່�ມືຂັ່�ນສຳອງເທີ່ົ�າໃນເຂັດພື�ນທີ່່�ມື່ການກ້�ສຳ�າງ.

ເຂັດກໍ�ສົ�າງອາດມື່ ຄູ່ວາມືອັນຕ່ະລັາຍ, ແລັະ ຄູ່ວາມືປັອດໄພ້ຂັອງຄູ່ົນ
ງານເທີ່່ງຖະໜ້ົນແມື�ນ ຂັື�ນ ກັບິ່ ທີ່�ານ:

ປັັບິ່ ຄູ່ວາມື ໄວ ຂັອງ ທີ່�ານ ຫ� ກົງກັບິ່ ສົະ ພ້າບິ່ ການ ຈະ ລັາ ຈອນ . 

ປັະຕ່່ບິ່ັດຕ່າມືຄູ່ຳແນະນຳທີ່ັງໝ່ົດທີ່່�ສົະໜ້ອງໃຫ�ໂດຍປັ�າຍ, ສົັນຍານຈະລັາ
ຈອນ, ແລັະ ປັ�າຍທີຸ່ງ. 

ເວັ�ນໄລັຍະທີ່າງຈາກລັົດຄູ່ັນອື�ນໃຫ�ໄກຂັື�ນ. 

ເອົາໃຈໃສົ�ຢ້�າງເຕ່ັມືທີ່່�ຕ່ໍ�ກັບິ່ການຂັັບິ່ລັົດຂັອງທີ່�ານ. 

ປັ�າຍກະດານລັ່ກສົອນ
ໂດຍທີ່ົ�ວໄປັແລັ�ວແຜູ້�ນລັ່ກສົອນກະພ້່ບິ່
ຂັະໜ້າດໃຫຍ�ຈະຖືກນໍາໃຊ�ເມືື�ອຊ�ອງ
ທີ່າງ ຫຼ ືທີ່າງຟຸຕ່ບິ່າດຖືກປັ່ດ. 

ປັ�າຍທີຸ່ງ
ຄູ່ົນທີ່່�ຖືປັ�າຍຢຸ້ດ/ປັ�າຍແລັ�ນຊ�າໆ ຊ�ວຍຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມື
ການຈະລັາຈອນໃນເຂັດມື່ການກໍ�ສົ�າງ. ໃຫ�ປັະຕ່່ບິ່ັດ
ຕ່າມືຄູ່ໍາແນະນໍາຂັອງພ້ວກເຂັົາ. ເຂັົາເຈົ�າຄູ່ວນໃສົ�
ເສົື�ອຄູຸ່ມື, ເສົື�ອ ຫຼ ືເສົື�ອກັນໜ້າວສົ່ເຫຼືອງສົະທີ່�ອນແສົງ
ສົ່ຂັຽວ ຫຼ ືແສົງສົ່ສົົ�ມື. ປັົກກະຕ່່ແລັ�ວພ້ວກເຂັົາຈະໃຊ�
ປັ�າຍຢຸ້ດ / ແລັ�ນຊ�າໆ. ທີຸ່ງສົ່ແດງອາດຖືກໃຊ�ເປັັນ
ບິ່າງໂອກາດ.

ອຸປັະກອນສົົ�ງສົັນຍານ
ສົ່�ງກ່ດຂັວາງ, ແຜູ້ງແນວຕ່ັ�ງ, 
ກອງ, ຈວຍ, ແລັະ ເຄູ່ື�ອງໝ່າຍ
ທີ່ໍ�ເປັັນອຸປັະກອນທີ່ົ�ວໄປັທີ່່�ໃຊ�
ເພ້ື�ອແຈ�ງເຕ່ືອນຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ກ�ຽວກັບິ່
ສົະພ້າບິ່ທີ່່�ບິ່ໍ�ປັົກກະຕ່ ່ແລັະ 
ອັນຕ່ະລັາຍທີ່່�ອາດຈະເກ່ດຂັື�ນ, ແລັະ ນໍາທີ່າງຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ໄປັໃຫ�ພ້ົ�ນເຂັດ
ກໍ�ສົ�າງຢ້�າງປັອດໄພ້.
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2.11 ເຄູ່ື�ອງຫ້ມືາຍຸຈຳະລັາຈຳອນຕົາມືໜົ�າ
ທີ່າງ ແລັະ ການຄູ່ວບຄູຸ່ມືຊ�ອງທີ່າງອື�ນໆ
ເຄູ່ື�ອງຫມືາຍເທີ່່ງທີ່າງຍ�າງຊ�ວຍນໍາທີ່າງ ແລັະ ຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືການຈະລັາຈອນ, ຄູ່ືກັນກັບິ່ປັ�າຍ
ທີ່າງຫຼວງ. ທີ່�ານຈະພ້ົບິ່ເຫັນພ້ວກມັືນຢ້່�ໂດດດ�ຽວ ຫຼ ືໃຊ�ຄູ່່�ກັບິ່ປັ�າຍ ແລັະ ສົັນຍານຈະ
ລັາຈອນອື�ນ. ເສົັ�ນສົ່ຂັາວແຍກການສົັນຈອນໄປັໃນທີ່່ດທີ່າງດຽວກັນ. ເສົັ�ນສົ່ເຫຼືອງແຍກ
ການຈະລັາຈອນໃນທີ່່ດທີ່າງກົງກັນຂັ�າມື.

ຢ້່�ເທີ່່ງຖະໜ້ົນທີ່່�ສົັນຈອນສົອງທີ່່ດທີ່າງ ທີ່�ານຈະເຫັນເສົັ�ນສົ່ເຫຼືອງເຕ່ັມືຄູ່່�ຂັະໜ້ານກັບິ່
ເສົັ�ນປັະຢ້່�ຂັ�າງມືັນໃນບິ່າງບິ່�ອນ. ບໍິ່�ອະນຸຍາດໃຫ�ຊ່ງຂັື�ນໜ້�າຢ້່�ເບິ່ື�ອງທ່ີ່�ມື່ເສົັ�ນສົ່ເຫຼືອງ
ເຕ່ັມື. ຍານພ້າຫະນະຢ້່�ເບິ່ື�ອງທີ່່�ມື່ເສັົ�ນປັະອາດຈະຊ່ງໄດ�ໃນເມືື�ອມື່ຄູ່ວາມືປັອດໄພ້.

2.12 ເຄູ່ື�ອງຫ້ມືາຍຸປ�ອຍຸທີ່າງ
ເສົັ�ນຂັ່ດປັ�ອຍທີ່າງປັະກອບິ່ດ�ວຍຮູ້່ບິ່ສົາມືຫຼ�ຽມືສົ່ຂັາວທີ່່�ຊ່�ໄປັຫາພ້າຫະນະທີ່່�ແລັ�ນ
ເຂັົ�າມືາ. ເຄູ່ື�ອງໝ່າຍເຫຼົ�ານ່�ລັາກຍາວຂັ�າມືເລັນທີ່າງເພ້ື�ອຊ່�ບິ່ອກຈຸດທີ່່�ຍານພ້າຫະນະ
ຄູ່ວນປັ�ອຍທີ່າງໃຫ�ສົອດຄູ່�ອງກັບິ່ປັ�າຍ "ການປັ�ອຍທີ່າງ" ຫຼ ືປັ�າຍ "ປັ�ອຍທີ່າງໃຫ�ຄູ່ົນຍ�າງ
ຂັ�າມືທີ່າງ".

2.13 ທີ່າງມື�າລັາຍຸ, ເສຳັ�ນຢຸ້ດ, ແລັະ 
ເຄູ່ື�ອງໝາຍຸລັ່ກສຳອນບອກທີ່ິດທີ່າງ
ເມືື�ອຕ່�ອງຢຸ້ດຍ�ອນມື່ສົັນປັ�າຍ ຫຼ ືສົັນຍານ, ທີ່�ານຕ່�ອງຢຸ້ດກ�ອນທີ່່�ຍານພ້າຫະນະຂັອງ
ທີ່�ານໄປັຮູ້ອດເສົັ�ນຢຸ້ດ, ຫຼ ືທີ່າງທີ່າງ ມື�າ ລັາຍຖ�າຫາກວ�າມື.່ ທີ່າງມື�າ ລັາຍແມື�ນກໍານົດ
ພ້ື�ນທີ່່�ທີ່່�ຄູ່ົນຍ�າງຈະຂັ�າມືທີ່າງ. ທີ່�ານຕ່�ອງ ປັ�ອຍ ທີ່າງໃຫ�ຄູ່ົນຍ�າງ ຢ້່�ໃນ ຫຼ ືໃກ�ຈະເຂັົ�າໄປັໃນ
ທີ່າງມື�າ ລັາຍຂັ�າມື ໄປັ ກ�ອນ. ທີ່າງມື�າ ລັາຍ ບິ່ໍ� ໄດ�ຖືກໝ່າຍ ໄວ�  ທີ່ັງ ໝ່ົດ. ໃຫ�ລັະວັງຄູ່ົນຍ�າງ
ເມືື�ອຂັ�າມືທີ່າງ ສົ່� ແຍກທີ່່�ບິ່ໍ�ໄດ�ກໍານົດທີ່າງ ມື�າ ລັາຍ ໄວ�. 

ອາດຈະມື່ເຄູ່ື�ອງຫມືາຍລັ່ກສົອນພ້່ເສົດຢ້່� ແລັະ ເມືື�ອ ຖືກ ນໍາໃຊ�ສົະແດງເຖ່ງການ
ເຄູ່ື�ອນໄຫວທີ່່�ອະນຸຍາດໃຫ� ຫຼ ືຕ່�ອງການໃນເວລັາຂັັບິ່ລັົດຢ້່�ໃນເລັນນັ�ນ. 

2.14 ເລັນຢ້�ອນກັບ
ບິ່າງເລັນທີ່າງໄດ�ຖືກອອກແບິ່ບິ່ເພ້ື�ອຮູ້ອງ ຮູ້ັບິ່ການສົັນຈອນໃນທີ່່ດທີ່າງດຽວໃນບິ່າງ ຊ�ວງ
ເວລັາ ແລັະ ໃນທີ່່ດທີ່າງກົງກັນຂັ�າມືໃນເວລັາອື�ນໆ. ເລັນທີ່າງເຫຼົ�ານ່�ມືັກຈະຖືກໝ່າຍ
ດ�ວຍເສົັ�ນ  ຂັາດສົ່ເຫຼືອງ ຄູ່່�. ກ�ອນທີ່່�ທີ່�ານຈະເລັ່�ມືຂັັບິ່ລັົດຢ້່�ໃນທີ່າງ ເຫຼົ�າ ນ່�, ໃຫ�ກວດເບິ່່�ງວ�າ 
ທີ່�ານສົາ ມືາດ ໃຊ� ໄດ� ເລັນ ໃດ ໃນ ເວ ລັານັ�ນ. ອາດ ຈະ ມື່ ປັ�າຍ ບິ່ອກ ຕ່່ດ ຢ້່� ຂັ�າງ ຫຼ ືເທີ່່ງຂັອງ
ຖະໜ້ົນ. ບິ່າງຄູ່ັ�ງອາດ ໃຊ�ໄຟສົັນ ຍານພ້່ເສົດ. ລັ່ກສົອນສົ່ຂັຽວຫມືາຍຄູ່ວາມືວ�າທີ່�ານສົາ
ມືາດນໍາໃຊ�ເລັນ ຢ້່�ລັຸ�ມືມືັນ ໄດ�; ເຄູ່ື�ອງ ໝ່າຍ "X" ສົ່ແດງຫມືາຍຄູ່ວາມືວ�າທີ່�ານບິ່ໍ�ສົາມືາດ
ໃຊ� ໄດ�. ໄຟກະພ່້ບິ່ "X" ສົ່ເຫຼືອງຫມືາຍຄູ່ວາມືວ�າເລັນ ດັ�ງ ກ�າວແມື�ນສົໍາລັັບິ່ການລັ�ຽວ ກັບິ່
ເທີ່ົ�າ ນັ�ນ. ເຄູ່ື�ອງ ໝ່າຍ "X" ສົ່ເຫຼືອງໝ່າຍເຖ່ງການໃຊ�ເລັນມື່ ການປັ�ຽນໄປັ ແລັະ ທີ່�ານ
ຄູ່ວນຍ�າຍອອກຈາກເລັນ ດັ�ງ ກ�າວ ໃຫ� ໄວ ເທີ່ົ�າ ທີ່່� ຈະ ໄວ ໄດ� ເມືື�ອ ມື່ ຄູ່ວາມືປັອດໄພ້.

B

ຮົ່ບ 2.1: ເຄູ່ື�ອງໝາຍຸຄູ່ວບຄູຸ່ມືເລັນທີ່າງ

ຮົ່ບ 2.2: ເສຳັ�ນຂັິດການປ�ອຍຸທີ່າງ

ເສົັ�ນທີ່າງທີ່່�ມື່ທີ່່ດທີ່າງສົັນຈອນສົອງທີ່່ດທີ່າງ

ເສົັ�ນທີ່າງທີ່່�ມື່ທີ່່ດທີ່າງສົັນຈອນທີ່່ດທີ່າງດຽວ

ຮົ່ບ 2.3: ທີ່າງມື�າລັາຍຸ, ເສຳັ�ນຢຸ້ດ, ແລັະ 
ເຄູ່ື�ອງໝາຍຸລັ່ກສຳອນບອກທີ່ິດທີ່າງ

ຮົ່ບ 2.4: ເລັນສຳວນທີ່າງກັບ

ເສົັ� ນຢຸ້ດ ເຄູ່ື�ອງຫມືາຍ
ລັ່ກສົອນບິ່ອກ
ທີ່່ດທີ່າງ

ປັະເພ້ດຕ່�າງໆ
ຂັອງທີ່າງ ມື� າ
ລັາຍ
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ຮົ່ບ 2.5: ຊ�ອງລັ�ຽວຊ�າຍຸສຳອງທີ່ິດທີ່າງ

ຮົ່ບ 2.6: ປ�າຍຸເສຳັ�ນທີ່າງສຳະຫ້ງວນ
ໃນຕ່ົວຢ້�າງນ່�, ເສົັ�ນທີ່າງດັ�ງ ກ�າວແມື�ນ
ສົະຫງວນໄວ�ສົໍາລັັບິ່ຍານພ້າຫະນະທີ່່�ມື່
ຜູ້່�ໂດຍ ສົານຫຼາຍ ຄູ່ົນ (HOV) ທີ່່�ບິ່ັນທຸີ່ກຜູ້່�
ໂດຍ ສົານສົອງຄູ່ົນ ຫຼ ືຫຼາຍກວ�ານັ�ນ.

2.15 ຊ�ອງລັ�ຽວຊ�າຍຸສຳອງທີ່ິດທີ່າງ
ເລັນລັ�ຽວຊ�າຍສົອງ ທີ່່ດ ທີ່າງແມື�ນສົະຫງວນໄວ�ສົໍາລັັບິ່ພ້າຫະນະທີ່່�ລັ�ຽວຊ�າຍຈາກທີ່່ດ
ທີ່າງໃດນ້�ງ. ຢ້່�ເທີ່່ງທີ່າງຍ�າງ, ມື່ລັ່ກສົອນລັ�ຽວຊ�າຍ ສົໍາລັັບິ່ ການຈະລັາຈອນໃນທີ່່ດທີ່າງ
ດຽວສົະລັັບິ່ກັບິ່ລັ່ກສົອນ ລັ�ຽວຊ�າຍສົໍາລັັບິ່ການຈະລັາຈອນທີ່່�ມືາຈາກທີ່່ດທີ່າງ ກົງ ກັນ
ຂັ�າມື. ເລັນເຫຼົ�ານ່�ຖືກໝ່າຍຢ້່�ແຕ່�ລັະດ�ານດ�ວຍເສົັ�ນສົ່ເຫຼືອງເຕ່ັມື ແລັະ ເສົັ�ນສົ່ເຫຼືອງຂັາດ. 
ພ້າຫະນະສົາ ມືາດເຂັົ�າ ໄປັ ໃນ ແລັະ ຢຸ້ດຢ້່�ໃນເລັນກ�ອນລັ�ຽວຊ�າຍ, ແຕ່� ບິ່ໍ� ສົາ ມືາດ ເລັ�ນ
ຜູ້�ານ ເລັນດັ�ງກ�າວ ໄປັໄດ�.

2.16 ຊ�ອງທີ່າງສຳ້າຮົອງ
ອາດ ຈະ ມື່ໜ້້�ງ ຫຼ ືຫຼາຍເລັນໃນເສົັ�ນທີ່າງຕ່�າງໆຈະຖືກສົະຫງວນໄວ� ສໍົາ ລັັບິ່ພ້າຫະນະ
ພ້່ເສົດ. ເລັນສົະຫງວນຖືກໝ່າຍດ�ວຍປັ�າຍທີ່່�ລັະບິຸ່ວ�າ ເລັນດັ�ງ ກ�າວຖືກສົະຫງວນໄວ�
ເພ້ື�ອນໍາໃຊ�ພ້່ເສົດ, ແລັະ ມືັກຈະມື່ ປັ�າຍ ຮູ້່ບິ່ເພ້ັດສົ່ຂັາວຕ່່ດຢ້່� ຂັ�າງຖະໜົ້ນ ແລັະ/ຫຼ ືທີ່າ
ສົ່ພ້ື�ນຖະໜ້ົນ. ຫ�າມືໃຊ� ເລັນເຫຼົ�ານ່� ຍົກເວັ�ນ ໃນ ກໍ ລັະ ນ່ ທີ່່� ຂັັບິ່ ພ້າຫະນະປັະເພ້ດທີ່່� ລັະ ບິຸ່ ໄວ�
ເທີ່ົ�າ ນັ�ນ.

2.17 ການນ້າໃຊ�ເລັນທີ່າງທີ່ົ�ວໄປ
• ໃນເສົັ�ນທີ່າງທີ່່�ມື່ສົອງເລັນ ຫຼ ືຫຼາຍກວ�ານັ�ນທີ່່�ສົັນຈອນໄປັໃນທີ່່ດທີ່າງດຽວກັນ, ເລັນຊ�າຍມືືໂດຍທີ່ົ�ວໄປັແມື�ນໃຊ�ສົໍາລັັບິ່ການຊ່ງຂັື�ນໜ້�າ. 

ໃນຖະໜ້ົນທີ່່�ມື່ສົາມືເລັນ ຫຼ ືຫຼາຍກວ�ານັ�ນ ໃຫ�ແລັ�ນຢ້່�ໃນເລັນຂັວາ ຫຼ ືເລັນກາງ ຍົກເວັ�ນເວລັາຈະຊ່ງຂັື�ນໜ້�າເທີ່ົ�ານັ�ນ. ຖ�າມື່ການຈະລັາ
ຈອນຕ່່ດຂັັດຫຼາຍ, ໃຫ�ໃຊ�ເລັນກາງແມື�ນດ່ທີ່່�ສົຸດ.

• ຫ�າມືຂັັບິ່ລັົດຂັື�ນເທີ່່ງຟຸຕ່ບິ່າດ ຍົກເວັ�ນໃນກໍລັະນ່ທີ່່�ມື່ອຸປັະກອນຄູ່ວບິ່ຄຸູ່ມືການສົັນຈອນ ຫຼ ືເຈົ�າໜ້�າທີ່່�ແນະນໍາ.

• ຫ�າມືຊ່ງຂັື�ນເບິ່ື�ອງທີ່າງຟຸຕ່ບິ່າດ, ບິ່ໍ�ວ�າຈະເປັັນທີ່າງຢ້າງ ຫຼ ືທີ່າງດ່ນ. ຜູ້່�ຂັັບິ່ລັົດຄູ່ົນອື�ນໆຈະບິ່ໍ�ຄູ່່ດວ�າທີ່�ານຈະຊ່ງເບິ່ື�ອງນັ�ນ ແລັະ ອາດຈະ
ແນບິ່ອອກຂັວາໂດຍບິ່ໍ�ໄດ�ເບິ່່�ງ.

• ບິ່�ອນທີ່່�ບິ່ໍ�ມື່ປັ�າຍ ຫຼ ືເລັນເພ້ື�ອຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືການລັ�ຽວ, ທີ່�ານຄູ່ວນລັ�ຽວຈາກເລັນທີ່່�ໃກ�ທີ່່�ສົຸດກັບິ່ທີ່່ດທີ່າງທີ່່�ທີ່�ານຕ່�ອງການໄປັ, ແລັະ ລັ�ຽວເຂັົ�າ
ໄປັໃນເລັນທີ່່�ໃກ�ເລັນທີ່່�ເຈົ�າເຂັົ�າມືາທີ່່�ສົຸດ. (ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 2.7)

• ໃນເວລັາທີ່່�ຕ່�ອງການລັ�ຽວ, ໃຫ�ຂັ�າມືໄປັຈາກເລັນຫນ້�ງໄປັສົ່�ອືກເລັນຫນ້�ງໃຫ�ກົງທີ່່�ສົຸດເທີ່ົ�າທີ່່�ຈະເຮູ້ັດໄດ�ໂດຍບິ່ໍ�ມື່ການຂັ�າມືເສົັ�ນເລັນ ຫຼ ື
ຂັັດຂັວາງການຈະລັາຈອນ. ເມືື�ອທີ່�ານລັ�ຽວສົໍາເລັັດແລັ�ວ, ທີ່�ານສົາມືາດປັ�ຽນໄປັແລັ�ນເລັນອື�ນໄດ�ຖ�າຕ່�ອງການ.

ຢ້�າເປັັນຜູ້່� ເຮູ້ັດ ໃຫ�
ບາດເຈຳັບ

 ເທ່ີ່ງ ເລັນທີ່າງ
ໄປັຕ່າມືເລັນຂັອງທີ່�ານຊ�ວຍເຮູ້ັດ
ໃຫ�ຄູ່ົນອື�ນສົາມືາດລັ�ຽວຂັວາບິ່�ອນ
ໄຟອໍານາດໄດ�ຢ້�າງປັອດໄພ້.

ໄປັຕ່າມືເລັນຂັອງທີ່�ານຈະ
ປັ�ອງກັນການປັະທີ່ະກັນກັບິ່ລັົດທີ່່�
ຈະລັ�ຽວຊ�າຍ.

ຮົ່ບ 2.7: ເວລັາຈຳະລັ�ຽວ, ໃຫ້�ຢ້່�ໃນເລັນຂັອງທີ່�ານ ແລັະ ລັ�ຽວເຂັົ�າໄປຫ້າເລັນທີ່່�ໃກ�ກັບເລັນເດ່ມືຂັອງທີ່�ານທີ່່�ສຳຸດ.
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2.18 ທີ່າງລັົດຖີ່ບ ແລັະ ເຄູ່ື�ອງ
ຫ້ມືາຍຸເທີ່ິງທີ່າງປ່ຢ້າງ

ທີ່າງລັົດຖ່ບິ່
ທີ່າງລັົດຖ່ບິ່ແມື�ນສົ�ວນໜ້້�ງຂັອງຖະໜ້ົນທີ່່�ມື່ຈຸດປັະສົົງເພ້ື�ອນໍາໃຊ�
ໂດຍຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່ ແລັະ ຖືກໝ່າຍດ�ວຍເສົັ�ນສົ່ຂັາວເຕ່ັມື, ພ້�ອມື
ກັບິ່ເຄູ່ື�ອງໝ່າຍ ແລັະປັ�າຍທີ່າງລັົດຖ່ບິ່ເທີ່່ງທີ່າງຍ�າງ. 

• ທີ່າງລັົດຖ່ບິ່ບິ່າງເສົັ�ນອາດຈະຖືກແຍກອອກຈາກການ
ສົັນຈອນໂດຍຜູ້�ານການໃຊ�ເສົັ�ນສົ່ຂັາວຄູ່່�, ຂັອບິ່ທີ່າງ, 
ເສົົາ, ຫຼ ືຕ່ົ�ນໄມື�ກັ�ນໄວ�. 

• ທີ່າງລັົດຖ່ບິ່ອາດຈະຖືກທີ່າເປັັນສົ່ຂັຽວ ແລັະ ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຄູ່ວນ
ເອົາໃຈໃສົ� ແລັະເບິ່່�ງຜູ້່�ຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່ກ�ອນຈະຂັ�າມືທີ່າງຍ�າງ
ທີ່່�ເປັັນສົ່ຂັຽວ. ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ລັົດບິ່ໍ�ຄູ່ວນຢຸ້ດທີ່ັບິ່ທີ່າງຍ�າງສົ່ຂັຽວ. 
(ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 2.8)

• ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ລັົດສົາມືາດຂັັບິ່ຂັ່�ຢ້່�ເທີ່່ງເສົັ�ນທີ່າງລັົດຖ່ບິ່ໄດ�ໃນ
ເວລັາຈະລັ�ຽວເທີ່ົ�ານັ�ນ ແລັະ ຕ່�ອງເບິ່່�ງທີ່າງຂັ�າງ ແລັະ 
ທີ່າງຫລັັງພ້າຫະນະຂັອງເຂັົາເຈົ�າຢ້�າງລັະມືັດລັະວັງວ�າມື່
ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່ຫຼືບິ່ ໍແລັະ ຕ່�ອງຂັ�າມືຢ້�າງລັະມືັດລັະວັງ.

ເຄູ່ື�ອງໝ່າຍການໃຊ�ເລັນຮູ້�ວມືກັນ
ເຄູ່ື�ອງໝ່າຍຊ່�ບິ່ອກເສົັ�ນທີ່າງທີ່່�ໃຊ�ຮູ້�ວມືກັນ, ເອ່�ນອ່ກຊື�ໜ້້�ງວ�າ 
"sharrows" ເຕ່ືອນຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ວ�າມ່ືຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່, ຊຸກຍ່�ໃຫ�ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�
ລັົດຖ່ບິ່ຜູ້�ານທີ່າງຢ້�າງປັອດໄພ້, ແລັະ ຫຼຸດຜູ້�ອນການເກ່ດອຸບິ່ັດຕ່່
ເຫດຈາກການຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່ຜູ້່ດທີ່າງ ແລັະ ຄູ່ວາມືສົ�ຽງຂັອງການໄປັ
ຕ່ໍາເອົາປັະຕ່່ລັົດ. ຕ່�າງຈາກເລັນລັົດຖ່ບິ່ຢ້່�ບິ່�ອນວ�າ, ທີ່າງລັົດຖ່ບິ່ໃຊ�
ຮູ້�ວມືກັນນ່�ບິ່ໍ�ກໍານົດເປັັນສົ�ວນສົໍາລັັບິ່ການນໍາໃຊ�ລັົດຖ່ບິ່ສົະເພ້າະ. 
(ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 2.9)

ທີ່າງລັົດຖ່ບິ່ຢ້່�ສົ່�ແຍກ 
ທີ່າງລັົດຖ່ບິ່ຂັ�າມືສົ່�ແຍກແມື�ນເຄູ່ື�ອງໝ່າຍເທີ່່ງທີ່າງຢ້າງທີ່່�ຕ່່ດຕ່ັ�ງ
ໄວ�ເພ້ື�ອໃຫ�ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່ມື່ບິ່�ອນລັ�ຽວທີ່່�ປັອດໄພ້ຢ້່�ທີ່າງສົ່�ແຍກທີ່່�
ມື່ສົັນຍານ. ທີ່າງລັົດຖ່ບິ່ຂັ�າມືສົ່�ແຍກເປັັນສົ່ຂັຽວ ແລັະ ມື່ຮູ້່ບິ່ພ້າບິ່
ນັກຂັັບິ່ຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່. ພ້ວກເຂັົາຢ້່�ຕ່່ດກັບິ່ທີ່າງມື�າລັາຍ ແລັະ ພ້ວກເຂັົາ
ກວມືເອົາຄູ່ວາມືກວ�າງທີ່ັງຫມືົດຂັອງເລັນທີ່າງ. (ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 2.10)

ສົັນຍາລັັກເຄູ່ື�ອງກວດຈັບິ່ລັົດຖ່ບິ່
ສົັນຍາລັັກອາດຈະຖືກວາງຢ້່�ເທີ່່ງທີ່າງຢ້າງທີ່່�
ຊ່�ບິ່ອກຕໍ່າແຫນ�ງທ່ີ່�ເຫມືາະສົົມືທ່ີ່�ສຸົດສໍົາລັັບິ່ຜູ່້�
ຂັັບິ່ຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່ເພ້ື�ອເປັ່ດໃຊ� / ກະຕຸ່�ນສົັນຍານ
ການຈະລັາຈອນ.

ຮົ່ບ 2.10: ທີ່າງລັົດຖີ່ບຢ້່�ສຳ່�ແຍຸກ

ຮົ່ບ 2.9: ເຄູ່ື�ອງຫ້ມືາຍຸເລັນທີ່່�ໃຊ�ຮົ�ວມືກັນ

ຮົ່ບ 2.8: ເສຳັ�ນທີ່າງລັົດຖີ່ບສຳ່ຂັຽວ 

ລັ້ຖີ�າຢ້່�ບ�ອນນ່� ລັ້ຖີ�າຢ້່�ບ�ອນນ່�
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2.19 ປ�າຍຸທີ່າງລັົດຖີ່ບ 
ແລັະ ທີ່າງຄູ່ົນຍຸ�າງ

ປັ�າຍໄຟກະພ້່ບິ່ໄວຮູ້່ບິ່ສົ່�ຫຼ�ຽມືມືົນ 
ປັ�າຍໄຟກະພ້່ບິ່ໄວຮູ້່ບິ່ສົ່�ຫຼ�ຽມືມືົນແມື�ນເປັ່ດໃຊ�ດ�ວຍຕ່ົນເອງໂດຍ
ຄູ່ົນຍ�າງໂດຍການກົດປັຸ�ມື ແລັະ ມືັກຈະຕ່ັ�ງຢ້່�ໃນສົ່�ແຍກທີ່່�ບິ່ໍ�ມື່ໄຟ
ອໍານາດ ຫຼ ືຢ້່�ດອນກາງທີ່າງບິ່�ອນທີ່າງຄູ່ົນຍ�າງ. ເມືື�ອເປັ່ດໃຊ�ແລັ�ວ, 
ດອກໄຟສົ່ເຫຼືອງຈະກະພ້່ບິ່ເປັັນຈັງວະໄວ. ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຕ່�ອງຢຸ້ດໃຫ�ຄູ່ົນ
ຍ�າງຢ້່�ໃນທີ່າງມື�າລັາຍ ແລັະ ໃຫ�ລັະວັງຄູ່ົນຍ�າງທີ່່�ກໍາລັັງຍ�າງເຂັົ�າສົ່�
ທີ່າງມື�າລັາຍໃນເວລັາທີ່່�ສົັນຍານໄຟກະພ້່ບິ່. 

ໄຟເຕ່ືອນເຖ່ງຄູ່ົນຍ�າງແບິ່ບິ່ປັະສົົມື
ໄຟເຕ່ືອນເຖ່ງຄູ່ົນຍ�າງແບິ່ບິ່ປັະສົົມືຊ�ວຍໃຫ�ຄູ່ົນຍ�າງຂັ�າມືທີ່າງໄດ�ຢ້�າງ
ປັອດໄພ້. ໄຟເຕ່ືອນເຫຼົ�ານ່�ເຮູ້ັດວຽກເມືື�ອຄູ່ົນຍ�າງເປັ່ດໃຊ�ງານມືັນ. ເມືື�ອ
ດອກໄຟທີ່ັງໝ່ົດດັບິ່ລັົງ, ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ສົາມືາດໄປັຕ່ໍ�ໄດ�ດ�ວຍຄູ່ວາມືລັະມືັດ
ລັະວັງ. ເມືື�ອມືັນຖືກເປັ່ດໃຊ�, ໄຟສົ່ເຫຼືອງດ�ານລັຸ�ມືຈະກະພ້່ບິ່, ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�
ຕ່�ອງຫຼຸດຄູ່ວາມືໄວໃຫ�ຊ�າລັົງ. ຫຼັງຈາກນັ�ນ, ໄຟສົ່ເຫຼືອງດ�ານລັຸ�ມືຢຸ້ດ
ກະພ້່ກ, ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຕ່�ອງກຽມືພ້�ອມືຢຸ້ດ. ຫຼັງຈາກນັ�ນ, ໄຟແດງສົອງດວງຢ້່�
ດ�ານເທີ່່ງຢຸ້ດກະພ້່ກ, ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຕ່�ອງຢຸ້ດປັ�ອຍທີ່າງໃຫ�ຄູ່ົນຍ�າງຂັ�າມືທີ່າງ. 
ຫຼັງຈາກນັ�ນບິ່ໍ�ດົນ, ໄຟສົ່ແດງສົອງດວງດ�ານເທີ່່ງຈະເລັ່�ມືກະພ້່ບິ່. ຜູ້່�ຂັັບິ່
ຂັ່�ຕ່�ອງຢຸ້ດຖ�າພ້ວກເຂັົາຍັງບິ່ໍ�ທີ່ັນກະພ້່ກ, ແລັະ ຫຼັງຈາກນັ�ນອາດຈະໄປັ
ຕ່ໍ�ໄດ�ດ�ວຍຄູ່ວາມືລັະມືັດລັະວັງຖ�າທີ່າງມື�າລັາຍປັອດໂປັ�ງແລັ�ວ.

2.20 ຄູ່ົນຍຸ�າງພິການທີ່າງສຳາຍຸຕົາ
ຖ�າຍານພ້າຫະນະຂັອງທີ່�ານກໍາລັັງເຂັົ�າໃກ�ຄູ່ົນທີ່່�ມື່ສົັດລັ�ຽງຊ�ວຍນໍາທີ່າງ, ຍ�າງດ�ວຍໄມື�ເທີ່ົ�າສົ່ຂັາວ ຫຼ ືສົ່ຂັາວທີ່່�ມື່ປັາຍສົ່ແດງ, ຄູ່ົນຜູ້່�ນັ�ນອາດຈະ
ພ້່ການທີ່າງສົາຍຕ່າ. ໃຊ�ຄູ່ວາມືລັະມືັດລັະວັງເປັັນພ້່ເສົດເພ້ື�ອປັ�ອງກັນການບິ່າດເຈັບິ່ຕ່ໍ�ຄູ່ົນຜູ້່�ນັ�ນ.

2.21 ທີ່າງສຳ່�ແຍຸກ

ຕ່�ອງ ປັ�ອຍ ທີ່າງ ໃນ ເວ ລັາ ໃດ
ບິ່�ອນທີ່່�ພ້າຫະນະ ຫຼ ືຄູ່ົນຍ�າງທີ່າງມືັກ ພ້ໍ�ກັນ ແລັະ ບິ່ໍ�ມື່ປັ�າຍ ຫຼ ືສົັນຍານ ໄຟອໍານາດ ຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືການສົັນຈອນ, ມື່ກົດລັະບິ່ຽບິ່ທີ່່� ລັະ ບິຸ່ວ�າໃຜູ້ຕ່�ອງ ເປັັນ
ຜູ້່� ປັ�ອຍ ທີ່າງ. ກົດລັະບິ່ຽບິ່ເຫຼົ�ານ່�ບິ່ອກຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ວ�າ ຜູ່້�ໃດສົາ ມືາດໄປັກ�ອນ ແລັະ ຜູ້່�ໃດຕ່�ອງລັໍຖ�າຢ້່�ໃນສົະຖານະການຈະລັາຈອນທີ່່�ແຕ່ກຕ່�າງກັນ. ກົດ
ລັະ ບິ່ຽບິ່ ສົະ ບິ່ັບິ່ ນ່� ລັະ ບິຸ່ວ�າ ຜູ້່� ໃດ ຕ່�ອງ ຍອມືປ�ອຍຸທີ່າງ; ມືັນ ບິ່ໍ� ໄດ�ໃຫ້�ທີຸ່ກ ຄູ່ົນ ມື່ ສົ່ດ  ໄປັ. ໂດຍບິ່ໍ�ສົົນເລັື�ອງຂັອງໃຜູ້ທີ່່�ມື່ສົ່ດໄປັ ກ�ອນ, ທີ່�ານຄູ່ວນເຮູ້ັດທີຸ່ກ
ຢ້�າງທີ່່�ທີ່�ານສົາມືາດເຮູ້ັດໄດ�ເພ້ື�ອປັ�ອງກັນການ ຕ່ໍາຄູ່ົນຍ�າງ ຫຼ ືຍານພ້າຫະນະຄູ່ັນອື�ນ.

ລັະວັງເປັັນພ້່ເສົດສົໍາລັັບິ່ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່. ເຖ່ງ ແມື�ນວ�າຜູ້່� ຂັ່� ລັົດ ຖ່ບິ່  ແລັະ ຜູ້່� ຂັັບິ່ ຂັ່�  ລັົດ ໃຫຍ�ຕ່�ອງ ແບິ່�ງສົ່ດ  ແລັະ ຄູ່ວາມື ຮູ້ັບິ່ຜູ້່ດຊອບິ່ ໃນ ການ ໃຊ�
ຖະໜ້ົນ, ແຕ່�ຜູ້່� ຂັັບິ່ ຂັ່� ລັົດ  ຫຍ�ຄູ່ວນ ຮູ້ັບິ່ ຮູ້່� ວ�າ ຜູ້່� ຂັ່� ລັົດຖ່ບິ່ ມື່ ຄູ່ວາມື ສົ�ຽງ ຫຼາຍ ກວ�າໃນ ການ ເກ່ດ ອຸບິ່ັດ ເຫດ. ດັ�ງນັ�ນ, ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ລັົດ ໃຫຍ�ຄູ່ວນໃຊ�ທີ່ັກ
ສົະການຂັັບິ່ຂັ່� ແບິ່ບິ່ ມື່ ການປັ�ອງກັນທີ່່�ດ່ເພ້ື�ອຫຼ່ກລັ�ຽງການປັະທີ່ະກັບິ່ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່. ກຽມືພ້�ອມືທີ່່�ຈະໃຫ�ປັ�ອຍ ທີ່າງ, ເຖ່ງແມື�ນວ�າບິ່າງຄູ່ັ�ງຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�
ລັົດຖ່ບິ່ຄູ່ວນຈະ ເປັັນ ຜູ້່� ປັ�ອຍ ທີ່າງ ໃຫ�ກັບິ່ທີ່�ານ ກໍ� ຕ່າມື. ພ້ວກ ເຂັົາ ເຈົ�າ ບິ່ໍ� ສົ່�ງ ປັ�ອງ ກັນ  ຕ່ໍ�  ລັົ ດ ໃຫ ຍ�, ສົະ ນັ�ນ ມືັນ ເປັັນ ຄູ່ວາມື ຮູ້ັບິ່ ຜູ້່ດ ຊອບິ່ ຂັອງ ທີ່�ານ ທີ່່� ຕ່�ອງ
ໄດ�ຫຼ່ກ ພ້ວກ ເຂັົາ ເຈົ�າ. 

ຮົ່ບ 2.11: ໄຟກະພິບໄວຮົ່ບສຳ່�ຫ້ຼ�ຽມືມືົນ

ຮົ່ບ 2.12: ໄຟເຕົືອນເຖີ່ງຄູ່ົນຍຸ�າງແບບປະສຳົມື

ຄູ່ວາມືລັົ� ມືເຫ້ລັວໃນການປ�ອທີ່າງແມື�ນສຳາເຫ້ດອັນດັບ 1 ຂັອງການເສຳຍຸຊ່ວິດທີ່່�ກ� ຽວຂັ� ອງກັບການຈຳະລັາຈຳອນໃນລັັດໄອໂອວາ. 
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ທີ່າງສົ່�ແຍກ ທີ່່� ມື່ ການຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມື (ມື່ ປັ�າຍ ຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມື)
ກົດ ລັະ ບິ່ຽບິ່ ການ ປັ�ອຍທີ່າງ ດັ�ງ ຕ່ໍ� ໄປັ ນ່�  ຖືກນໍາ ໃຊ� ຢ້່� ທີ່າງ  ສົ່� ແຍກ :

• ທີ່�ານຕ່�ອງປັ�ອຍ ທີ່າງເມືື�ອທີ່�ານຕ່�ອງການລັ�ຽວຂັວາ ຫຼັງຈາກ
ຢຸ້ດຢ້່�ໄຟອໍານາດ. ອະນຸຍາດໃຫ�ລັ�ຽວຂັວາ ຢ້່�ໄຟອໍານາດໄດ�, 
ຍົກ ເວັ�ນ ກໍ ລັະ ນ່ ມື່ ປັ�າຍ ຫ�າມື ເທີ່ົ�າ ນັ�ນ.

• ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ທີ່່� ຈະຂັ�າມືທີ່າງຍ�າງ, ເຂັົ�າໄປັສົ່� ຫຼ ືອອກຈາກ ເສົັ�ນທີ່າງ
ຫຼວງ,  ທີ່າງຊອຍ, ຫຼ ືບິ່�ອນຈອດລັົດຕ່�ອງປັ�ອຍ ທີ່າງໃຫ�ຄົູ່ນຍ�າງ
ໄປັ ກ�ອນ. ການຂັັບິ່ລັົດ ເທີ່່ງ ທີ່າງ ຟຸຕ່ ບິ່າດ ແມື�ນ ຜູ້່ດ ກົດ ລັະ ບິ່ຽບິ່, 
ຍົກເວັ�ນໃນ ກໍ ລັະ ນ່ ຂັັບິ່ຂັ�າມືມືັນ ໄປັ ເທີ່ົ�າ ນັ�ນ.

• ຜູ້່�ຂັັບິ່ລັົດທີ່່� ຈະລັ�ຽວຊ�າຍຕ່�ອງ ປັ�ອຍ ທີ່າງໃຫ�ລັົດທີ່່�ກໍາລັັງຈະມືາ
ທີ່າງ ດ�ານ ໜ້�າທີ່່�ແລັ�ນຊື� ໄປັ ກ�ອນ. (ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 2.13a)

• ຢ້່� ສົ່� ແຍກ ທີ່່� ບິ່ໍ� ມື່ ໄຟອໍານາດ ທີ່່� ຕ່�ອງ ໄດ ຢຸ້ດ ທີຸ່ກ ທີ່່ດ ທີ່າງ,  ລັົດ
ຄູ່ັນ ທີ່່�ໄປັຮູ້ອດທີ່າງແຍກກ�ອນ ມື່ ສົ່ດໄປັກ�ອນ (ຫຼັງຈາກມື່
ການຢຸ້ດ ແລັ�ວ). ສົໍາລັັບິ່ຍານພ້າຫະນະທີ່່�ມືາຮູ້ອດພ້�ອມືກັນ, 
ຍານພ້າຫະນະ ທີ່່� ຢ້່�ກໍ�າຂັວາມື່ ສົ່ດໄປັກ�ອນ. (ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 2.13b)

• ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ທີ່່�ມືາຈາກທີ່າງ ຊອຍ,  ທີ່າງຮູ້�ອມື, ຫຼ ືຈາກແຄູ່ມື
ທີ່າງເຂັົ�າໄປັໃນເສົັ�ນທີ່າງຫຼວງຕ່�ອງ ປັ�ອຍ ທີ່າງໃຫ�
ຍານພ້າຫະນະທີ່່�ຢ້່�ເທີ່່ງຖະຫນົນຫຼວງ ໄປັ ກ�ອນ.

• ທີ່�ານ ຕ່�ອງ  ປັ�ອຍ ທີ່າງ  ຫຼ ືຢຸ້ດຢ້່�ບິ່�ອນ ທີ່າງ ຂັ�າມື ທີ່່�  ມື່ ເ ຄູ່ື�ອງຫມືາຍ 
ຫຼ ືບິ່ໍ� ໄດ� ຫມືາຍ ໃຫ�ຄູ່ົນ ຍ�າງໄປັ ກ�ອນ.

ທີ່າງ ສົ່� ແຍກ ທີ່່�ບິ່ໍ�ມື່ການຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມື (ບິ່ໍ� ມື່ ເຄູ່ື�ອງໝ່າຍ)
ຢ້່�ທີ່າງສົ່�ແຍກທີ່່�ບິ່ໍ�ມື່ປັ�າຍຢຸ້ດ ຫຼ ືສົັນຍານ ໄຟອໍານາດ, ເປັັນໜ້�າ ທີ່່�ຂັອງຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ທີຸ່ກຄູ່ົນ ທີ່່� ຈະ ຕ່�ອງ ແລັ�ນຊ�າລັົງ ແລັະ ເຂັົ�າຫາ ທີ່າງ ແຍກຢ້�າງລັະມືັດ
ລັະວັງ. ກົດລັະບິ່ຽບິ່ທີ່ັງໝ່ົດທີ່່�ໄດ�ລັະບິຸ່ໄວ�ຂັ�າງເທີ່່ງນ່� ທີ່່� ຖືກນໍາໃຊ�ຢ້່� ສົ່� ແຍກທີ່່� ມືາ ການຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືຍັງ ສົາ ມືາດໃຊ� ໄດ�ຢ້່�ສົ່�ແຍກທີ່່�ບິ່ໍ�ມື່ການຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມື ຄູ່ື
ກັນ. ຕ່�ອງ ໃຊ�ຄູ່ວນລັະມືັດລັະວັງເປັັນພ້່ເສົດໃນສົ່�ແຍກທີ່່�ບິ່ໍ�ມື່ການຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມື.

ຮົ່ບ 2.13b: ທີ່າງສຳ່�ແຍຸກທີ່່�ຕົ�ອງ
ໄດ�ຢຸ້ດສຳ່�ທີ່ິດທີ່າງ - ພ້າຫະນະ
ສົອງຄູ່ັນມືາຮູ້ອດ ສົ່� ແຍກໃນເວລັາ
ດຽວກັນ. ລັົດຄູ່ັນສົ່ຂັຽວມື່ສົ່ດ 

ແລັະ ສົາມືາດໄປັກ�ອນໄດ�.

ຮົ່ບ 2.13c: ປ�ອຍຸທີ່າງໃຫ້�ລັົດທີ່່�
ສຳັນຈຳອນຂັ�າມືທີ່າງດ�ານໜົ�າ - ລັົດ
ຄູ່ັນສົ່ແດງຕ່�ອງ ປັ�ອຍ ທີ່າງໃຫ�ລັົດ ຄູ່ັນ
ສົ່ຂັຽວ.

ຮົ່ບ 2.13d: ທີ່າງສຳ່�ແຍຸກທີ່່�ບ້�ມື່
ການຄູ່ວບຄູຸ່ມື - ພ້າຫະນະສົອງ
ຄູ່ັນມືາຮູ້ອດ ສົ່� ແຍກໃນເວລັາ ໃກ�
ຄູ່ຽງກັນ. ລັົດ ຄູ່ັນ ທີ່່� ຢ້່�ກໍ�າຊ�າຍ (ລັົດ
ສົ່ແດງ) ຕ່�ອງປັ�ອຍ ທີ່າງໃຫ� ລັົດ ທີ່່� ຢ້່�
ເບິ່ື�ອງຂັວາ (ລັົດສົ່ຂັຽວ).

ຮົ່ບ 2.13a: ທີ່າງສຳ່�ແຍຸກທີ່່�ຕົ�ອງໄດ�
ຢຸ້ດສຳອງທີ່ິດທີ່າງ (ຈຳະລັາຈຳອນຂັ�າມື
ທີ່າງດ�ານໜົ�າບ້�ໄດ�ຢຸ້ດ) - ເນື�ອງ
ຈາກລັົດ ຄູ່ັນສົ່ແດງຈະລັ�ຽວຊ�າຍ
ເຂັົ�າ ຊ�ອງຈະລັາຈອນ, ລັົດ ຄູ່ັນສົ່ຂັຽວ
ທີ່່�ແລັ�ນມືາ ໄປັ ຊື�ຈ້�ງ ມື່ ສົ່ດໄປັກ�ອນ. 

2.22 ລັົດສຳຸກເສຳ່ນ
ປັ�ອ ຍາງ ຫ� ກັບິ່ລັົດຕ່ໍາຫຼວດ, ລັົດດັບິ່ເພ້່ງ, ລັົດສົຸກເສົ່ນ, ຫຼ ືລັົດສົຸກເສົ່ນອື�ນໆ ໂດຍໃຊ� ສົຽງສົັນຢ້ານ ຫຼ ືແກລັົມື, ແລັະ/ຫຼ ືໄຟກະພ້່ບິ່ສົ່ແດງ ຫຼ ືສົ່ຟ�າ 
ໂດຍການເຮູ້ັດ ດັ�ງຕ່ໍ�ໄປັນ່�: 

• ແນບິ່ ເຂັົ�າໄປັທີ່າງ  ກໍ�າຂັວາຂັອງຖະໜ້ົນ, ຫຼ ືແນບິ່ ເຂັົ�າໄປັໃຫ�ໃກ�ໄປັກໍ�າຂັວາມືືເທີ່ົ�າທີ່່�ຈະເປັັນໄປັໄດ�, ເມືື�ອ ທີ່�ານເຫັນ ຫຼ ືໄດ�ຍ່ນສົຽງລັົດ
ສົຸກເສົ່ນແລັ�ນມືາແຕ່�ທີ່າງໃດກໍຕ່າມື. 

• ຖ�າຫາກວ�າທີ່�ານ ຍັງຢ້່� ກາງສົ່�ແຍກ (ລັວມືທີ່ັງວົງວຽນ),  ໃຫ�ຂັັບິ່ລັົດ ໄປັ ໃຫ�ຜູ້�ານສົ່�ແຍກກ�ອນ ຈ້�ງ ແນບິ່ ເຂັົ�າກໍ�າຂັວາ ມືື. ຢ້�າງໃດກໍຕ່າມື, ຖ�າ
ຫາກວ�າທີ່�ານຢ້່�ໃນຖະຫນົນ ຫຼ ືຫຼວງທີ່່�ມື່ ດອນ ກາງ ທີ່າງ ກັ�ນ ແລັະ ລັົດສົຸກເສົ່ນໍາ ລັັງ ແລັ�ນຢ້່� ອ່ກ ເບິ່ື�ອງຫນ້�ງ, ທີ່�ານບິ່ໍ�ຈໍາເປັັນຕ່�ອງຢຸ້ດ. 

• ໃຫ�ຢ້່�ຫ�າງຈາກລັົດສົຸກເສົ່ນທີ່່�ໃຊ�ແສົງໄຟ ແລັະ  ສົຽງໄຊເຣນຢ້�າງໜ້�ອຍ 500 ຟຸຕ່.

ລັົດຄູ່ັນສຳ່ແດງຕົ�ອງປ�ອຍຸທີ່າງໃຫ້�ຍຸານພາຫ້ະນະຄູ່ັນອື�ນທີ່່�ກ້າລັັງເຂັົ�າມືາໃນຕົົວຢ້�າງເຫ້ຼົ�ານ່�.
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ຮົ່ບ 2.14: ສຳະຖີານທີ່່�ຈຳອດລັົດໂຮົງຮົຽນ

2.23 ລັົດໂຮົງຮົຽນ

ບິ່�ອນ ຈອດລັົດເມືໂຮູ້ງຮູ້ຽນ 1
ທີ່�ານກ້າລັັງຂັັບລັົດຢ້່�ໃນເສຳັ� ນທີ່າງສຳອງ ຫ້ຼື ສຳາມືເລັນ

ເຂັົ�າໄປໃກ�ລັົດເມືຈຳາກດ�ານຫ້ຼັງ
ເມືື�ອ ທີ່�ານເຫັນ ໄຟ ແຈ�ງ ເຕ່ືອນ  ກະ  ພ້່ບິ່ ສົ່ ແດງ ຫຼ ືສົ່ ເຫຼືອງ,  ຫ�າມື ຊ່ງ ຂັື�ນ ໜ້�າ
ລັົດ  ໂຮູ້ງ ຮູ້ຽນ ແລັະ ຄູ່ວນ ກຽມື ພ້�ອມື ຢຸ້ດ. ຢຸ້ດຢ້່�ທີ່າງຫລັັງລັົດໂຮູ້ງຮູ້ຽນ ເມືື�ອ
ລັົດໂຮູ້ງຮູ້ຽນຢຸ້ດ ແລັະ ໄມື� ກັ�ນຢຸ້ດ ງ�າ ອອກ. ຫ�າມືຢຸ້ດ ຢ້່�ໃກ�ກວ�າ 15 ຟຸຕ່
ຈາກທີ່າງຫລັັງຂັອງລັົດເມື, ແລັະ ໃຫ� ສົືບິ່ ຕ່ໍ�ຢຸ້ດຕ່ໍ�ໄປັຈົນກ�ວາ ໄມື� ກັ�ນຢຸ້ດ ພ້ັບິ່
ລັົງ ແລັະ ລັົດໂຮູ້ງຮູ້ຽນເລັ່�ມື ເຄູ່ື�ອນຕ່ົວ ໄປັຕ່ໍ�. ແລັ�ນໄປັດ�ວຍຄູ່ວາມືລັະມືັດ
ລັະວັງ.

ພົບກັບລັົດເມືທີ່່�ມືາຈຳາກທີ່າງດ�ານຫ້ນ�າ
ເມືື�ອທີ່�ານເຫັນໄຟເຕ່ືອນ ສົ່ເຫຼືອງກະພ້່ບິ່,  ທີ່�ານຕ່�ອງຫຼຸດ ຄູ່ວາມື ໄວ ລັົດ ຂັອງ
ທີ່�ານ ລັົງແລັ�ນບິ່ໍ�ໃຫ�ເກ່ນ 20 ກ່ໂລັແມືັດຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງ ແລັະ ກຽມືພ້�ອມືຢຸ້ດ. 
ຢຸ້ດຢ້່�ທີ່າງຫນ�າລັົດໂຮູ້ງຮູ້ຽນເມືື�ອລັົດໂຮູ້ງຮູ້ຽນຢຸ້ດ ແລັະ  ກາງ ໄມື� ກັ�ນຢຸ້ດ
ອອກ. ຢຸ້ດຈົນກວ�າໄມື� ກັ�ນ ຢຸ້ດ ພ້ັບິ່ ລົັງ. ແລັ�ນໄປັດ�ວຍຄູ່ວາມືລັະມືັດລັະວັງ.

ການລັະເມື່ດກົດລັະບຽບນ່�ອາດເຮົັດໃຫ້�ໃບອະນຸຍຸາດຂັອງເຈຳົ�າຖີືກລັະ
ງັບເປັນເວລັາ 180 ວັນ. 

ບິ່�ອນ ຈອດລັົດເມືໂຮູ້ງຮູ້ຽນ 2
ທີ່�ານກ້າລັັງຂັັບລັົດຢ້່�ເທີ່ິງຖີະຫ້ນົນທີ່່�ມື່ສຳ່�ເລັນ ຫ້ຼື ຫ້ຼາຍຸກວ�ານັ� ນ

ເຂັົ�າໄປໃກ�ລັົດເມືຈຳາກດ�ານຫ້ຼັງ
ເມືື�ອ ເຂັົ�າ ໃກ�ຈາກ ທີ່າງ  ດ�ານຫລັັງ, ກົດ ລັະ ບິ່ຽບິ່ ແມື�ນ ປັະ ຕ່່ ບິ່ັດຄູ່ື ກັນ ກັບິ່ ທີ່າງ
ສົອງ  ເລັນ ຫຼ ືສົາມື ເລັນ. ເມືື�ອ ທີ່�ານເຫັນ ໄຟ ແຈ�ງ ເຕ່ືອນ  ກະ  ພ້່ບິ່ ສົ່ ແດງ ຫຼ ືສົ່
ເຫຼືອງ,  ຫ�າມື ຊ່ງ ຂືັ�ນ ໜ້�າລັົດ  ໂຮູ້ງ ຮູ້ຽນ ແລັະ ຄູ່ວນ ກຽມື ພ້�ອມື ຢຸ້ດ. ຢຸ້ດຢ້່�ທີ່າງ
ຫລັັງລັົດໂຮູ້ງຮູ້ຽນ ເມືື�ອລັົດໂຮູ້ງຮູ້ຽນຢຸ້ດ ແລັະ ໄມື� ກັ�ນຢຸ້ດ ງ�າ ອອກ. ຫ�າມື
ຢຸ້ດ ຢ້່�ໃກ�ກວ�າ 15 ຟຸຕ່ຈາກທີ່າງຫລັັງຂັອງລັົດເມື, ແລັະ ໃຫ� ສົືບິ່ ຕ່ໍ�ຢຸ້ດຕ່ໍ�ໄປັ
ຈົນກ�ວາ ໄມື� ກັ�ນຢຸ້ດ ພ້ັບິ່ ລັົງ ແລັະ ລັົດໂຮູ້ງຮູ້ຽນເລັ່�ມື ເຄູ່ື�ອນຕ່ົວ ໄປັຕ່ໍ�. ແລັ�ນ
ໄປັດ�ວຍຄູ່ວາມືລັະມືັດລັະວັງ.

ພົບກັບລັົດເມືທີ່່�ມືາຈຳາກທີ່າງດ�ານຫ້ນ�າ
ເມືື�ອພ້ົບິ່ກັບິ່ລັົດເມືຢ້່�ໃນເລັນ ໃດຫນ້�ງໃນສົອງເລັນກົງກັນຂັ�າມື (ຫຼ ືຫຼາຍ
ກວ�ານັ�ນ), ທີ່�ານບໍິ່�ຈໍາເປັັນຕ່�ອງຢຸ້ດ, ເຖ່ງແມື�ນວ�າລັົດເມືໄດ�ຢຸ້ດພ້�ອມືໄຟ
ກະພ້່ບິ່ ແລັະ ອ�າ ໄມື� ກັ�ນຢຸ້ດອອກ. ນ່�ແມື�ນພ້ຽງ ກໍ ລັະ ນ່ດຽວທີ່່� ທີ່�ານ ສົາ ມືາດ
ແລັ�ນຜູ້�ານລັົດໂຮູ້ງຮູ້ຽນທີ່່�ຢຸ້ດ ແລັະ ອ�າ ໄມື� ກັ�ນຢຸ້ດຢ້່�.

ການລັະເມື່ດກົດລັະບຽບນ່�ອາດເຮົັດໃຫ້�ໃບອະນຸຍຸາດຂັອງເຈຳົ�າຖີືກ
ລັະງັບເປັນເວລັາ 180 ວັນ. 

3 ເລັນທີ່າງ ຫ້ຼື ໜົ�ອຍຸກວ�າ: ພາຫ້ະນະທີ່ັງໝົດຕົ�ອງຢຸ້ດ

4 ເລັນທີ່າງ ຫ້ຼື ໜົ�ອຍຸກວ�າ: 

ພາຫ້ະນະທີ່່�ເຂັົ�າໃກ�ຈຳາກດ�ານຫ້ຼັງຕົ�ອງຢຸ້ດ

ທີ່າງຫ້ຼວງສຳອງເລັນ

ທີ່າງຫ້ຼວງສຳ່�ເລັນ

ທີ່າງຫ້ຼວງສຳ່�ເລັນທີ່່�ມື່ເລັນລັ�ຽວຢ້່�ກາງ

ທີ່າງຫ້ຼວງສຳອງເລັນທີ່່�ມື່ເລັນລັ�ຽວຢ້່�ກາງ

ທີ່າງຫ້ຼວງສຳາມືເລັນ
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2.24 ບ�ອນຈຳອດລັົດ
ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ມື່ໜ້�າ ທີ່່�ຮູ້ັບິ່ຜູ້່ດຊອບິ່ໃນການເຮູ້ັດໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າຍານພ້າຫະນະຂັອງພ້ວກເຂັົາບິ່ໍ�ເປັັນອັນຕ່ະລັາຍຫຼັງຈາກທີ່່�ພ້ວກເຂັົາຈອດ ແລັ�ວ. ໃນ ເວ 
ລັາຈອດລັົດ, ປັະຕ່່ບິ່ັດຕ່າມືຄູ່ໍາແນະນໍາເຫຼົ�ານ່�.

• ຈອດຢ້່�ໃນພ້ື�ນທີ່່�ໄດ�ກໍານົດ ໄວ�, ຖ�າເປັັນໄປັໄດ�.
• ຖ�າຫາກວ�າທີ່�ານ  ຈໍາເປັັນຕ່�ອງຈອດຢ້່�ແຄູ່ມືທີ່າງ, ໃຫ�ຈອດລັົດ

ຂັອງເຈົ�າໃຫ�ອອກໄກຈາກ  ທີ່າງຈະລັາຈອນເທີ່ົ�າທີ່່�ຈະເປັັນໄປັ
ໄດ�. ຖ�າມື່ຂັອບິ່ ທີ່າງ, ໃຫ�ຈອດ ໃຫ� ຫ�າງ ຂັອບິ່ ທີ່າງ 18 ນ່�ວ ຫຼ ື
ໃກ�ກວ�ານັ�ນ.

• ຈອດລັົດໃຫ�ໄກຈາກເລັນທີ່າງຈະ ລັາ ຈອນເພ້ື�ອບິ່ໍ�ໃຫ�ເປັັນ
ການລັົບິ່ກວນການສົັນຈອນ.

• ກວດເບິ່່�ງການຈະລັາຈອນກ�ອນທີ່່�ທີ່�ານຈະເປັ່ດປັະຕ່່ອອກ. 
ອອກຈາກລັົດຢ້່�ກໍ�າທີ່່� ຕ່່ດ ກັບິ່ ຂັອບິ່ທີ່າງຖ�າຈໍາເປັັນ. 

2.25 ຫ້�າມືໃຫ້�ຈຳອດລັົດ
ມື່ຫຼາຍພ້ື�ນທີ່່�ທີ່່�ທີ່�ານບິ່ໍ�ສົາມືາດຈອດລັົດໄດ�. ສົັງ ເກດເບິ່່�ງປັ�າຍທີ່່�ຫ�າມື ຫຼ ືຈໍາກັດການຈອດລັົດ. ບິ່າງຂັໍ�ຈໍາກັດບິ່�ອນຈອດລັົດແມື�ນສົະແດງໂດຍ
ເຄູ່ື�ອງໝ່າຍສົ່ຂັອງ ຂັອບິ່ ທີ່າງ. ຫ້�າມືຈຳອດ:

• ທີ່ັບິ່ທີ່າງ ມື�າ ລັາຍ.

• ຕ່ັນທີ່າງສົາທີ່າລັະນະ ຫຼ ືທີ່າງ ທີ່ຽວສົ�ວນຕ່ົວ.

• ໃນເທີ່່ງຂັົວເຂັດຊານເມືືອງ ຫຼ ືໃນອຸໂມືງທີ່າງຫຼວງ.

• ຮູ້ຽງຂັ�າງລັົດທີ່່�ໄດ� ຢຸ້ດ ຫຼ ືຈອດ ໄວ� ແລັ�ວ (ຈອດສົອງຄູ່ັນ
ຮູ້ຽງ ກັນ).

• ຫ�າງ ຈາກຫົວ  ກ໋ອກ ດັບິ່ ເພ້່ງບິ່ໍ� ໃຫ�ຕ່ໍ�າກວ�າຫ�າຟຸຕ່; ຫຼ ືໃນເຂັດ
ຂັອງຫົວ  ກ໋ອກ ດັບິ່ ເພ້່ງສົ່ ແດງທີ່່�ໄດ�ກໍານົດໄວ�.

• ຫ�າງ ຈາກປັ�າຍຢຸ້ດບິ່ໍ� ໃຫ�ຕ່ໍ�າກວ�າ 10 ຟຸຕ່.

• ຫ�າງ ຈາກທີ່າງເຂັົ�າສົະຖານ່ດັບິ່ເພ້່ງບິ່ໍ� ໃຫ�ຕ່ໍ�າກວ�າ 20 ຟຸຕ່.

• ຫ�າງ ຈາກ ທີ່າງ ຂັ�າມື ທີ່າງລັົດ ໄຟ ບິ່ໍ� ໃຫ�ຕ່ໍ�າກວ�າ 50 ຟຸຕ່.

• ຢ້່�ໃນ "ເຂັດ ຫ�າມືຈອດລັົດ" ເຊ່�ງປັົກກະຕ່່ແລັ�ວມື່ປັ�າຍ ຫຼ ື 
ຂັອບິ່ທີ່າງສົ່ເຫຼືອງ.

• ກາງ ທີ່າງສົ່�ແຍກ.

• ຢ້່�ເທີ່່ງທີ່າງຟຸຕ່ ບິ່າດ.

• ຢ້່�ເທີ່່ງ ທີ່າງ ລັະ ຫວ�າງລັັດຕ່�າງໆ ແລັະ ທີ່າງຫຼວງ

ບິ່�ອນຈອດລັົດສົໍາລັັບິ່ຄູ່ົນພ້່ການ
ສົາ ມືາດຈອດຢ້່�ໃນພ້ື�ນທີ່່�ທີ່່�ສົະຫງວນໄວ�ສົໍາລັັບິ່ຄູ່ົນພ້່ການ ໄດ�ຖ�າ ຫາກວ�າທີ່�ານມື່ໃບິ່ອະນຸຍາດຈອດລັົດ ສົໍາລັັບິ່ຄູ່ົນພ້່ການ. 
ສົໍາລັັບິ່ຂັໍ�ມື່ນກ�ຽວກັບິ່ການມື່ສົ່ດ, ໄປັຢ້�ຽມືຢ້າມືທີ່່�  
iowadot.gov/mvd/vehicleregistration/Persons-with-disabilities.
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2.26 ກ້າລັັງເຂັົ�າໃກ�ຍຸານພາຫ້ະນະທີ່່�ຈຳອດກັບທີ່່�ຕົາມືກົດ
ໝາຍຸຍຸ�າຍຸ ຫ້ຼື ຫ້ຼຸດຄູ່ວາມືໄວລັົງຂັອງລັັດໄອໂອວາ
ກົດ ໝ່າຍ ການຍ�າຍ ຫຼ ືຫຼຸດ ຄູ່ວາມື ໄວ ລັົງ ຂັອງລັັດໄອໂອວາ ຮູ້ຽກຮູ້�ອງໃຫ�ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ລັົດປັ�ຽນເລັນເມືື�ອເຂັົ�າໃກ�ລັົດຕ່ໍ�ໄປັນ່�ທີ່່�ຢຸ້ດຢ້່� ພ້�ອມືສົະແດງໄຟກະ
ພ້່ບິ່. 

•  ລັົດສົຸກເສົ່ນ, ລັົດລັາກ ແກ�, ລັົດ ກ່�, ລັົດບິ່ໍາລັຸງຮູ້ັກ, ລັົດກໍ�ສົ�າງ,  ລັົດຂັົນຂ່ັ�ເຫຍື�ອ, ຫຼ ືລັົດເກັບິ່ຂັ່�ເຫຍື�ອ ຈອດ ຢ້່�ທີ່່�ເປັ່ດໃຊ� ງານໄຟກະພ້່ບິ່.

• ຍານພ້າຫະນະທີ່່�ຢຸ້ດຢ້່�, ລັວມືທີ່ັງ ລັົດໂດຍສົານ, ທີ່່�ກໍາລັັງ ເປັ່ດໄຟ ສົັນ ຍານອັນຕ່ະລັາຍຢ້�າງຕ່ໍ�ເນື�ອງ.

ຖ�າ ບິ່ໍ� ສົາ ມືາດປັ�ຽນເລັນໄດ�,  ຜູ້່ດກົດ ລັະ ບິ່ຽບິ່, ຫຼ ືບິ່ໍ�ປັອດໄພ້, ທີ່�ານຕ່�ອງ ແລັ�ນ ໃ ຫ�ຊ�າລັົງ ແລັະ ກຽມືພ້�ອມືທີ່່�ຈະຢຸ້ດ. ເ ຖ່ງວ�າບິ່ໍ�ມື່ການກໍານົດຄູ່ວາມື
ໄວ ເອົາ ໄວ�, ແຕ່� ຕ່�ອງໃຊ� ຄູ່ວາມື ໄວ ທີ່່�ສົົມືເຫດສົົມືຜູ້ົນ ແລັະ ເຫມືາະສົົມືກັບິ່ເງື�ອນໄຂັທີ່່�ເປັັນຢ້່�.

ການລັະເມື່ດກົດລັະບຽບນ່�ອາດເຮົັດໃຫ້�ໃບອະນຸຍຸາດຂັອງເຈຳົ�າຖີືກລັະງັບເປັນເວລັາໜົ່�ງປ່. 

2.27 ອຸປະຕົິເຫ້ດ ແລັະ ການຍຸ�າຍຸພາຫ້ະນະ 
ຖ�າຫາກວ�າທີ່�ານ ປັະ ສົົບິ່ ກັບິ່ອຸປັະຕ່່ເຫດທີ່່�ບິ່ໍ�ມື່ການບິ່າດເຈັບິ່, ກົດຫມືາຍຂັອງລັັດໄອໂອວາຮູ້ຽກຮູ້�ອງໃຫ�ທີ່�ານຍ�າຍຍານພ້າຫະນະຂັອງທີ່�ານ
ອອກຈາກ ເລັນການຈະລັາຈອນ ຖ�າວ�າຍານພ້າຫະນະ ດັ�ງ ກ�າວ ຍັງສົາມືາດ ໃຊ� ງານໄດ� ແລັະ ສົາມືາດເຄູ່ື�ອນຍ�າຍໄດ�ຢ້�າງປັອດໄພ້. ທີຸ່ກໆນາທີ່່ທີ່່�
ເສົັ�ນທີ່າງການຈະລັາຈອນລັະຫວ�າງລັັດຖືກກ່ດ ຂັວາງ, ຄູ່ວາມືສົ�ຽງຂັອງ ການ ເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດ ຊໍ�າສົອງມື່ເພ້່�ມືຂັ້�ນປັະມືານ 2.8 ສົ�ວນຮູ້�ອຍ. (ເບິ່່�ງ
ຮູູບິ່ 2.15)

ທີຸ່ກໆນາທີ່່ທີ່່�ເສົັ�ນທີ່າງຖືກ ກ່ດ ຂັວາງ, ຄູ່ວາມື ສົ�ຽງ ໃນ ການ ເກ່ດ
ອຸປັະຕ່່ເຫດຊໍ�າສົອງເພ້່�ມືຂັ້�ນ 2.8%.

ປະມືານ 30 ນາທີ່່, ໂອກາດທີ່່�ຈຳະເກ່ດອຸປະຕົິເຫ້ດຊ້�າສຳອງ
ແມື�ນສຳ່ງຫ້ຼາຍຸ.

ທີຸ່ກໆນາທີ່ທ່ີ່່� ຊ�ອງ ທີ່າງ
ສົັນ ຈອນຖືກບິ່ ກ່ດ ຂັວາງ
ເທີ່ົ�າກັບິ່ 4 ນາທີ່ຂ່ັອງການ
ຊັກຊ�າການຈະລັາຈອນ. 

ໃນ ແຕ່�ລັະ ປັ ່ມື່ ອຸປັະຕ່່ ເຫດ
ເກ່ດ ຂັື�ນປັະມືານ 55,000 ຄູ່ັ�ງ

ໃນ ລັັດ ໄອ ໂອ ວາ. 

ຍຸ�າຍຸລັົດທີ່່�ເກ່ດອຸບັດຕົິເຫ້ດ ອອກຈຳາກເລັນການຈຳະລັາຈຳອນ 
ເພື�ອປ�ອງກັນການເກ່ດອຸບັດຕົິເຫ້ດຊ້�າອ່ກ ແລັະ ເຮົັດໃຫ້�ການ
ສຳັນຈຳອນບ້�ຕົິດຂັັດ. ທີ່າງຟຸຕົບາດ

ຮົ່ບ 2.15: ກົດຫ້ມືາຍຸວ�າດ�ວຍຸອຸປະຕົິເຫ້ດ ແລັະ ການຍຸ�າຍຸພາຫ້ະນະ
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ບິ່ົດ ທີ່່ 3 

ການກຽມືຕົົວ
ໃນການຂັັບຂັ່�
ການເດ່ນ ທີ່າງໄປັບິ່�ອນ ສົະ ຖານ ທີ່່� ໃດຢ້�າງປັອດໄພ້ ແລັະ ບິ່ໍ�ຫຍຸ�ງຍາກແມື�ນ
ຂັ້�ນກັບິ່ການຕ່ັດສົ່ນໃຈ ແລັະ ການລັົງ ມືື ຂັອງ ທີ່�ານກ�ອນການ ເລັ່�ມື ຕ່່ດ ຈັກລັົດ
ຂັອງ ທີ່�ານ. ກວດໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າທີ່�ານ ແລັະ ຍານພ້າຫະນະຂັອງທີ່�ານກຽມື
ພ້�ອມືສົໍາລັັບິ່ການ ເດ່ນ ທີ່າງ  ທີ່່� ຈະ ມືາ ເຖ່ງ.

3.1 ການບ້າລັຸງຮົັກສຳາ
ຍຸານພາຫ້ະນະຂັອງທີ່�ານ 
ການບິ່ໍາລັຸງຮູ້ັກສົາຍານພ້າຫະນະຂັອງທີ່�ານຢ້�າງຖືກຕ່�ອງ ບິ່ໍ�ພ້ຽງແຕ່�ຊ�ວຍ
ປັະຢ້ັດເງ່ນເທີ່ົ�າ ນັ�ນ, ແຕ່�ຍັງເຮູ້ັດໃຫ�ທີ່�ານໄດ� ປັຽບິ່ໃນສົະຖານະການສົຸກເສົ່ນ
ອ່ກ ດ�ວຍ. ປັະຕ່່ບິ່ັດຕ່າມືຕ່າຕ່ະລັາງແນະນໍາການບິ່ໍາລັຸງຮູ້ັກທີ່່�ລັະບິຸ່ໄວ�ໃນ
ປັື�ມືຄູ່່�ມືືຂັອງເຈົ�າຂັອງຍານພ້າຫະນະ. 

ລັະບິ່ົບິ່ຫ�າມື ລັໍ� 
ລັົດໃຫຍ� ແລັະ ລັົດບິ່ັນທີຸ່ກຕ່�ອງການລັະບິ່ົບິ່ຫ�າມື ລັໍ�ສົອງ ລັະ ບິ່ົບິ່ແຍກ ອອກ
ຈາກກັນ, ເບິ່ກຕ່່ນ ແລັະ ເບິ່ກມືື ສົໍາລັັບິ່ຈອດລັົດ. ລັົດຈັກ ແລັະ ລັົດມືໍ ເຕ່່�ຕ່�ອງ
ການຢ້�າງຫນ�ອຍຫນ້�ງລັະ ບິ່ົບິ່ ຫ�າມື ລັໍ�. ຖ�າເບິ່ຣກຂັອງທີ່�ານເຮູ້ັດວຽກຜູ້່ດພ້າດ, 
ມື່ສົຽງດັງ ແຮູ້ງ, ມື່ກ່�ນຜູ້່ດປັົກກະຕ່່, ຫຼ ື ຄູ່ັນຢ້ຽບິ່ເບິ່ຣກ ຍານ ລັົງຮູ້ອດພ້ື�ນ, ໃຫ�
ນາຍຊ�າງກວດກາເບິ່່�ງ.
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ໄຟຕ່າ ລັົດ 
• ກວດ ກາໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າ ໄຟສົັນຍານ, ໄຟເບິ່ກ, ໄຟ ທີ່�າຍ, ແລັະ 

ໄຟໜ້�າລັົດເຮູ້ັດວຽກ ໄດ� ປັົກ ກະ ຕ່່ໂດຍການກວດສົອບິ່ຈາກ
ພ້າຍນອກລັົດ.

• ລັົດໃຫຍ� ແລັະ ລັົດບິ່ັນທີຸ່ກ ທີຸ່ກ ຄູ່ັນຕ່�ອງ ມື່ໄຟ ຕ່າໜ້�າ 2 ດວງ
ຄູ່:ື ຢ້່�ເບິ່ື�ອງຂັວາ ແລັະ ເບິ່ື�ອງຊ�າຍ. ເຈົ�າຍັງຕ່�ອງການໄຟທີ່�າຍ
ສົ່ແດງຢ້່�ດ�ານຫຼັງຂັອງລັົດຢ້�າງໜ້�ອຍໜ້້�ງ ດວງ, ແລັະ ຕ່�ອງ ເບິ່່�ງ
ເຫັນໄດ� ຢ້�າງໜ້�ອຍ 500 ຟຸຕ່. ຕ່�ອງມື່ໄຟສົ່ຂັາວເພ້ື�ອສົ�ອງໃສົ�
ປັ�າຍທີ່ະບິ່ຽນລັົດດ�ານຫຼັງ. 

• ຖ�າຍານພ້າຫະນະມື່ສົັນຍານໄຟລັ�ຽວ,  ໄຟ ເຫຼົ�າ ນ່�ຕ່�ອງ ໃຊ� ງານ
ໄດ�. ລັົດໃຫຍ�, ລັົດບິ່ັນທີຸ່ກ, ແລັະ ລັົດພ້�ວງທີ່ັງ ໝ່ົດທີ່່� ມື່ ຄູ່ວາມື
ກວ�າງກວ�າ 40 ນ່�ວ ຕ່�ອງ ມື່ ສົັນ ຍານ ໄຟ ລັ�ຽວ. 

• ໂຄູ່ມືໄຟໜ້�າທີ່່�ບິ່ໍ�ຖືກຕ່�ອງສົາມືາດສົ�ອງແສົງໄປັໃນທີ່າງ ທີ່່� ຜູ້່ດ 
ແລັະ ອາດເຮູ້ັດໃຫ�ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຄູ່ົນອື�ນເຫຼື�ອ ມືຕ່າໄດ�. ຖ�າຫາກວ�າ
ທີ່�ານມື່ບິ່ັນຫາໃນການເບິ່່�ງ ເຫັນ ຕ່ອນກາງຄູ່ືນ, ຫຼ ືຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຄູ່ົນ
ອື�ນມືັກກະພ້່ບິ່ໄຟໜ້�າ ໃສົ� ທີ່�ານຢ້່�ສົະເໝ່,່ ໃຫ�ຊ�າງກວດເບິ່່�ງໄຟ
ໜ້�າ ລັົດ. 

• ຮູ້ັກສົາໄຟໜ້�າ, ໄຟ ຖອຍ, ໄຟເບິ່ກ, ແລັະ ໄຟຫຼັງໃຫ�ສົະອາດ. 
ຂັ່�ຝົຸ�ນໃນ ແວ�ນສົາມືາດຕ່ັດປັະສົ່ດທີ່່ພ້າບິ່ຂັອງແສົງໄດ� 50 
ເປັ່ເຊັນ.

ກະ ຈົກໜ້�າ, ປັັດ ນໍ�າຝົົນ, ແລັະ ພ້ື�ນຜູ້່ວ ກະ ຈົກ ລັົດ 
ປັະຕ່່ບິ່ັດຕ່າມືຂັັ�ນຕ່ອນຕ່ໍ�ໄປັນ່�ເພ້ື�ອຮູ້ັບິ່ປັະກັນວ�າທີ່�ານສົາມືາດເບິ່່�ງ
ເຫັນໄດ�ຊັດເຈນໃນຂັະນະທີ່່�ຂັັບິ່ລັົດ. 

• ປັ�ຽນກະ ຈົກປັ�ອງຢ້�ຽມືທີ່່�ເສົຍຫາຍ ຫຼ ືແຕ່ກ. ກະ ຈົກທີ່່�ເສົຍຫາຍ 
ສົາມືາດແຕ່ກໄດ�ງ�າຍກວ�າໃນເ ມືື�ອ ມື່ການປັະທີ່ະກັນນ�ອຍ ດຽວ ຫຼ ື
ເມືື�ອມື່ບິ່າງຢ້�າງມືາກະ ທີ່ົບິ່ໃສົ�ກະຈົກ. ມືັນຍັງສົາມືາດປັ່ດບິ່ັງສົາຍ
ຕ່າ ໄດ�. 

• ຮູ້ັກສົາກະ ຈົກໜ້�າໃຫ�ສົະອາດ. ແສົງແດດ ຈ�າ ຫຼ ືແສົງ ຈາກໄຟ
ໜ້�າ ລັົດ ຄູ່ັນ ອື�ນ ສົ�ອງ ໃສົ�ກະ ຈົກ ໜ້�າທີ່່� ເປັື�ອນເຮູ້ັດໃຫ�ການເບິ່່�ງເຫັນ
ທີ່າງໄດ�ຍາກ. 

• ເຕ່່ມືນໍ�າລັ�າງ ກະ ຈົກ ລັົດຂັອງ ທີ່�ານໃຫ�ເຕ່ັມື ແລັະ ໃຊ�ນໍ�າຢ້າລັ�າງ ກັນ
ນໍ�າແຂັງເມືື�ອອຸນຫະພ້່ມືສົາມືາດຕ່ໍ�າກວ�າຈຸດ ໜ້າວ ຈັດ. 

• ອະ ນາ ໄມືຫ່ມືະ, ນໍ�າກ�ອນ, ຫຼ ືນໍ�າກ�າມືອອກຈາກກະຈຳົກປ�ອງຢ້�ຽມື
ທີ່ັງໝົດ. ເຮູ້ັດຄູ່ວາມືສົະອາດກະ ຈົກດ�ານຫນ�າ, ດ�ານຂັ�າງ, ແລັະ 
ດ�ານຫລັັງກ�ອນທີ່່�ທີ່�ານຈະຂັັບິ່ລັົດ. 

• ກວດ ກາໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າ ອັນ ປັັດນໍ�າຝົົນ, ທີ່່�ມື່ຄູ່ວາມືຈໍາເປັັນຫຼາຍ,  ຍັງ
ຢ້່�ໃນສົະພ້າບິ່ ທີ່່� ໃຊ� ງານ ໄດ�ດ.່ ຖ�າ ໃບິ່ ປັັດນໍ�າຝົົນ ບິ່ໍ�ສົາ ມືາດ ເຊັດ ກະ
ຈົກ ໃຫ� ສົະອາດ ໄດ� ແລັ�ວ,  ໃຫ� ປັ�ຽນ  ໃໝ່�.

• ຫຼ່ກ ລັ�ຽງ ການ ຕ່່ດ ຟ່ມື ກັນ ແດດປັ�ອງ ຢ້�ຽມື  ທີ່່� ດໍາເກ່ນ ໄປັ. ກົດໝ່າຍ
ລັັດໄອໂອວາ ກໍານົດໃຫ� ຕ່່ດ ຟ່ມື ກັນ ແດດກະ ຈົກໜ້�າ ແລັະ 
ປັ�ອງຢ້�ຽມືທີ່າງດ�ານຂັວາ ຫຼ ືຊ�າຍຂັອງຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່� ທີ່່�ແສົງສົະຫວ�າງ
ຍັງ ສົາ ມືາດ ສົ�ອງຜູ້�ານໄດ�ຢ້�າງໜ້�ອຍ 70 ເປັ່ເຊັນ. ລັັດໄອໂອວາບິ່ໍ�
ໄດ�ມື່ ຂັໍ�ຍົກເວັ�ນທີ່າງການແພ້ດສົໍາລັັບິ່ການຕ່່ດ ຟ່ມື ກັນ ແດດກະ
ຈົກປັ�ອງຢ້�ຽມືສົ່ດໍາ. ສົໍາລັັບິ່ມືາດຕ່ະຖານການຕ່່ດ ຟ່ມື ກັນ ແດດ
ກະ ຈົກ ໄປັ ເບິ່່�ງທີ່່� www.iowadot.gov/mvd/resources/
windowtintingstandards.pdf.

• ຮູ້ັກສົາບິ່ໍ�ໃຫ� ມື່ ສົ່�ງກ່ດຂັວາງ ການ ເບິ່່�ງ ເຫັນ ທີ່າງ ຂັອງ ທີ່�ານ. ຫ�າມື
ແຂັວນສົ່�ງຂັອງໃສົ� ແວ�ນເບິ່່�ງ ດ�ານຫຼັງຂັອງ ທີ່�ານ ຫຼ ື ຫ�າມືຕ່່ດ ສົະ ຕ່່ກ
ເກ່ໃສົ�ກະຈົກ ໜ້�າ. 

ຢ້າງລັົດ 
ຢ້າງລັົດທີ່່�ເສົື�ອມື ສົະ ພ້າບິ່, ຫ�ຽນ, ຫຼ ືບິ່ໍ�ສົົມືດຸນສົາມືາດເຮູ້ັດ ໃຫ�
ໄລັຍະ ທີ່າງ ໃນການຢຸ້ດ ລັົດຂັອງທີ່�ານ ຍາວ ຂັື�ນ, ເຮູ້ັດໃຫ�ເກ່ດການ
ລັະ ຄູ່າຍນໍ�າ (ເບິ່່�ງໜ້້າ 56), ເຮູ້ັດໃຫ�ຢ້າງຫ�ຽນໄວຂັ້�ນ,  ເປັືອງນໍ�າມືັນ
ຂັື�ນ, ແລັະ ເຮູ້ັດໃຫ�ລັົດຂັັບິ່ໄດ� ຍາກ ແລັະ ຢຸ້ດໄດ�ຍາກຂັ້�ນ. ຖ�າ
ຫາກວ�າລັົດກະເດັນ, ພ້ວງມືາໄລັສົັ�ນ, ຫຼ ືລັົດອຽງໄປັຂັ�າງໜ້້�ງ, ໃຫ�
ນາຍຊ�າງກວດກາເບິ່່�ງ. 

• ກວດ ກາ ໃຫ�ຮູ້ັບິ່ປັະກັນວ�າ ຢ້າງລັົດຂັອງທີ່�ານຖືກເຕ່່ມື ລັົມືຢ້�າງ
ຖືກຕ່�ອງ. ກວດເບິ່່�ງຄູ່ວາມືດັນລັົມືຂັອງຢ້າງລັົດດ�ວຍເຄູ່ື�ອງ
ວັດແທີ່ກຄູ່ວາມືດັນ ລັົມືເມືື�ອຢ້າງ ຍັງເຢ້ັນ. ຄູ່ວາມືດັນລັົມືຂັອງຢ້າງ
ລັົດທີ່່�ແນະນ້າແມື�ນໄດ�ລັະບຸໄວ�ທີ່ົ�ວໄປຢ້່�ໃນສຳະຕົິກເກ່ພາຍຸໃນ
ປະຕົ່ຂັອງຜູ້່�ຂັັບຂັ່� ຫ້ຼື ຢ້່�ໃນຄູ່່�ມືືເຈຳົ�າຂັອງລັົດ.

• ກວດເບິ່່�ງດອກຢ້າງ ລັົດດ�ວຍເງ່ນຫຼຽນ. ເອົາເງ່ນຫຼຽນ ປັັກເຂັົ�າໃສົ� 
"ຫົວ" ຂັອງດອກ ຢ້າງ. ຖ�າດອກຢ້າງ ຫ�ຽນລັົງ ຕ່ໍ�າກວ�າຫົວຂັອງ 
Lincoln, ຢ້າງບິ່ໍ�ປັອດໄພ້ ແລັະ ຄູ່ວນປັ�ຽນໃໝ່�. (ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 3.1)ຮົ່ບ 3.1: ກວດເບິ�ງດອກຢ້າງລັົດຂັອງທີ່�ານດ�ວຍຸເງິນຫ້ຼຽນ

ເຖ່ງເວລັາ
ປັ�ຽນຢ້າງລັົດ
ຂັອງ ທີ່�ານ

http://www.iowadot.gov/mvd/resources/windowtintingstandards.pdf
http://www.iowadot.gov/mvd/resources/windowtintingstandards.pdf
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ລັະບິ່ົບິ່ພ້ວງ  ມືາ ໄລັ 
ຖ�າ ລັົດ ລັ�ຽວຍາກ ຫຼ ືບິ່ໍ� ລັ�ຽວ ເມືື�ອ  ໝ່່ນພ້ວງ ມືາ ໄລັ  ໄປັ ແລັ�ວ, ໃຫ�  ຊ�າງ
ກວດ ກາ ພ້ວງ ມືາ ໄລັ. 

ລັະບິ່ົບິ່ກັນ ສົະ ເທີ່ືອນ 
ລັະບິ່ົບິ່ກັນ ສົະ ເທີ່ືອນຂັອງ ທີ່�ານ ຈະ ຊ�ວຍ ໃຫ� ທີ່�ານ ຄູ່ວບິ່ ຄູຸ່ມື ຍານ ພ້າ
ຫະ ນະ ຂັອງ ທີ່�ານ  ແລັະ ສົະ ຫນອງ ການ ຂັັບິ່ ເຄູ່ື�ອນ ທີ່່� ສົະ ດວກ ສົະ
ບິ່າຍ ໃນພ້ື�ນ ຜູ້່ວທີ່າງ ທີ່່� ແຕ່ກ ຕ່�າງ ກັນ. ຖ�າລັົດກະເດັນຫຼາຍ, ຫຼ ືສົືບິ່ຕ່ໍ�
ກະ ເດັນຫຼັງຈາກຕ່ໍາ ຫຼ ືຫຼັງຈາກທີ່່�ທີ່�ານຢຸ້ດ, ທີ່�ານອາດຈະຕ່�ອງການ
ໂຊ ອັບິ່ໃຫມື� ຫຼ ືພ້າກສົ�ວນອື�ນຂັອງ ລັະ ບິ່ົບິ່ ກັນ ສົະ ເທີ່ືອນ. 

ລັະບິ່ົບິ່ທີ່ໍ�ໄອເສົຍ 
ລັະບິ່ົບິ່ທີ່ໍ�ໄອເສົຍຊ�ວຍກໍາຈັດທີ່າດພ້່ດອອກ ທີ່່� ມືາຈາກເຄູ່ື�ອງຈັກ, 
ຊ�ວຍຫຼຸດຜູ້�ອນສົຽງຈາກເຄູ່ື�ອງຈັກ, ແລັະ ຊ�ວຍໃຫ� ອາຍຮູ້�ອນທີ່່�
ມືາຈາກເຄູ່ື�ອງຈັກ ເຢ້ັນ ລັົງ. ຄູ່ວັນ ທີ່່� ອອກຈາກທີ່ໍ�ອາຍ ເສົຍທີ່່�ຮູ້ົ�ວໄຫຼ
ສົາມືາດເຮູ້ັດໃຫ� � ຄູ່ົນເສົຍຊ່ວ່ດ ໄດ�ໃນເວລັາສົັ�ນໆ. 

ຢ້�າ ຕ່່ດ ຈັກ ລັົດ ຂັອງ ທີ່�ານໄວ�ຢ້່�ໃນບິ່�ອນຈອດລັົດ, ຫຼ ື 
ຢ້�າປັ່ດ ປັ�ອງ ຢ້�ຽມືນັ�ງຢ້່�ໃນລັົດໂດຍທີ່່�ບິ່ໍ�ໄດ� ມືອດ ຈັກ. 

ເຄູ່ື�ອງຈັກ 
ເຄູ່ື�ອງຈັກທີ່່�ຕ່່ດ ຈັກ ຍາກອາດຈະສົ່ນເສົຍພ້ະລັະກໍາລັັງທີ່່�ຈໍາເປັັນ
ສົໍາລັັບິ່ການຂັັບິ່ຂັ່�ໂດຍ ທີ່ົ�ວ ໄປັ ແລັະ ໃນ ເຫດການສົຸກເສົ່ນ ມືັນ
ອາດຈະບິ່ໍ� ຕ່່ດ ເລັ່ຍ,  ບິ່ໍ�ປັະຫຍັດນໍ�າມືັນ, ເຮູ້ັດໃຫ�ເກ່ດມືົນລັະພ້່ດທີ່າງ
ອາກາດ, ແລັະ ສົາມືາດເຮູ້ັດໃຫ�ຈັກ ດັບິ່ ໄດ�ໃນເວລັາທີ່່�ທີ່�ານຢ້່� ເທີ່່ງ
ຖະ ໜ້ົນທີ່່�ເຮູ້ັດໃຫ�ເກ່ດ ອຸ ບິ່ັດ ຕ່່ ເຫດ ໄດ�. ປັະຕ່່ບິ່ັດຕ່າມືຂັັ�ນຕ່ອນທີ່່�ໄດ�
ແນະນໍາ ຢ້່�ໃນ ປັື�ມືຄູ່່�ມືື ຂັອງເຈົ�າຂັອງຍານພ້າຫະນະສົໍາລັັບິ່ການບິ່ໍາ
ລັຸງຮູ້ັກສົາ.

ແກ 
ແກອາດຈະເບິ່່�ງຄູ່ືວ�າເປັັນອຸປັະກອນດ�ານຄູ່ວາມືປັອດໄພ້ທີ່່� ບິ່ໍ�ສົໍາ
ຄູ່ັນ, ແຕ່�ມືັນສົາມືາດຊ�ວຍຊ່ວ່ດຂັອງທີ່�ານໄດ� ໂດຍການເຕ່ືອນໄພ້. 
ຄູ່ວນໃຊ�ເປັັນການເຕ່ືອນໄພ້ໃຫ�ກັບິ່ຄູ່ົນອື�ນ ເທີ່ົ�າ ນັ�ນ. 

ແວ�ນ 
ເຈົ�າຕ່�ອງສົາມືາດເບິ່່�ງເຫັນໄດ�ຢ້�າງນ�ອຍ 200 ຟຸຕ່ຢ້່�ທີ່າງ ດ�ານຫຼັງ
ຂັອງ ທີ່�ານ ຜູ້�ານແລັ�ນເບິ່່�ງຫຼັງຂັອງ ທີ່�ານ. ຖ�າມື່ ເຄູ່ື�ອງ ຢ້່� ດ�ານຫຼັງ ບິ່ັງ
ທີ່�ານ, ເຈົ�າຕ່�ອງມ່ື ແວ�ນຂັ�າງ ທີ່່� ຢ້່� ດ�ານນອກ. ລັົດຕ່່� ຫຼ ືປັະເພ້ດລັົດຕ່່�
ຕ່�ອງມື່ແວ�ນດ�ານນອກທີ່ັງເບິ່ື�ອງຊ�າຍ ແລັະ ຂັວາ. 

3.2 ການປັບເບາະນັ�ງ ແລັະ ແວ�ນຂັ�າງ
ຕ່ໍາແໜ້�ງເບິ່າະນັ�ງ ແລັະ ແວ�ນ ແຍງທີ່່�ຖືກຕ່�ອງ ມື່ ຄູ່ວາມືສົໍາຄູ່ັນເພ້ື�ອ
ຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືຍານພ້າຫະນະຢ້�າງປັອດໄພ້. ປັັບິ່ເບິ່າະນັ�ງ ຜູ້່�ຂັັບິ່ ແລັະ 
ແວ�ນ ກ�ອນຂັັບິ່ລັົດເພ້ື�ອຮູ້ັບິ່ປັະກັນວ�າໄດ� ຕ່່ດ ຕ່ັ�ງ ຢ້�າງຖືກຕ່�ອງສົໍາລັັບິ່
ທີ່�ານ. 

ຕ່ໍາແໜ້�ງບິ່�ອນນັ�ງ
ນັ�ງໃຫ�ຫຼັງຂັອງທີ່�ານ ຕ່່ດ ກັບິ່ ເບິ່າະ ນັ�ງຢ້�າງແຫນ�ນ ແຟ�ນ. ໄລັ ຍະ ຫ�າງ
ລັະຫວ�າງພ້ວງມືາໄລັ ແລັະ ໜ້�າເອ່ກຂັອງທີ່�ານຄູ່ວນຫ�າງຢ້�າງໜ້�ອຍ 
10 ນ່�ວ, ໂດຍໃຫ�ຖົງລັົມື  ຢ້່� ກົງ ກັບິ່ໜ້�າເອ່ກ ທີ່�ານ ພ້ໍ ດ.່ 

ດ�ານເທີ່່ງຂັອງພ້ວງມືາໄລັບິ່ໍ�ຄູ່ວນສົ່ງກ�ວາບິ່�າຂັອງທີ່�ານ. ເລັື�ອນ
ເບິ່າະນັ�ງໄປັທີ່າງໜ້�າ ຫຼ ືຖອຍຫຼັງ ເພ້ື�ອໃຫ�ສົົ�ນຕ່່ນຂັອງທີ່�ານແຕ່ະ
ພ້ື�ນ ແລັະ ທີ່�ານສົາມືາດສົະ ລັັບິ່ປັ�ຽນໄດ�ໄວລັະຫວ�າງ ການ ຢ້ຽບິ່ເບິ່ກ 
ແລັະ ຄູ່ັນເລັັ�ງ. ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ທີ່່�ເຕ່�ຍກວ�າອາດຈະຕ່�ອງການເບິ່າະຮູ້ອງນັ�ງ 
ຫຼ ື ຕ່ໍ� ຄູ່ັນ ຢ້ຽບິ່ເພ້ື�ອນັ�ງໄດ�ຢ້�າງປັອດໄພ້ 10 ນ່�ວຈາກຖົງລັົມືນ່ລັະໄພ້. 
ເບິ່າະ ອ່ງ ຫົວຄູ່ວນຢ້່� ເຄູ່່�ງກາງຫົວຂັອງຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�.

ແວ�ນ
ວ່ທີ່່ການຂັ�າງລັຸ�ມືນ່�ຊ�ວຍ ໃຫ� ເບິ່່�ງ ເຫັນເລັນ ທີ່າງທີ່່�ຢ້່�ໃກ�ຄູ່ຽງ ໄດ� ດ່ ທີ່່�
ສົຸດ, ເພ້ື�ອຄູ່ວາມືປັອດໄພ້ສົ່ງສົຸດ. 

ແວ�ນແຍຸງຫ້ຼັງດ�ານໃນ: ນັ�ງ ໃຫ� ລັໍາຕົ່ວຕ່ັ�ງຊື� ກັບິ່ ເບິ່າະນັ�ງຄູ່ົນຂັັບິ່ 
ແລັະ ປັັບິ່ແວ�ນ ດ�ານໃນເພ້ື�ອໃຫ� ເບິ່່�ງ ເຫັນ ຂັອບິ່ປັ�ອງຢ້�ຽມືຫລັັງ
ທີ່ັງໝ່ົດ. ນ່�ແມື�ນແວ�ນຫຼັກສົໍາລັັບິ່ການເບິ່່�ງສົ່�ງທີ່່�ຢ້່� ດ�ານຫລັັງ ຂັອງ
ຍານພ້າຫະນະ. 

ແວ�ນຂັ�າງຊ�າຍຸ: ອຽງຫົວ ທີ່�ານໄປັທີ່າງປັ�ອງຢ້�ຽມື ເບິ່ື�ອງຊ�າຍ, ແລັະ 
ຕ່ັ�ງແວ�ນ ຂັ�າງຊ�າຍເພ້ື�ອໃຫ� ທີ່�ານ ສົາ ມືາດ ແນມືເຫັນດ�ານຂັ�າງຂັອງ
ລັົດ. ເວ ລັານັ�ງຕ່ັ�ງຊື� ໄປັ ທີ່າງ ໜ້�າ,  ຕ່�ອງ ບິ່ໍ� ໃຫ� ແນມື ເຫັນ ຂັ�າງລັົດ ຢ້່� ໃນ
ແວ�ນ ອ່ກ. 

ແວ�ນຂັ�າງຂັວາ: ອ�ຽງ ຫົວໄປັທີ່າງຂັວາເທີ່່ງຄູ່ອນໂຊນກາງຂັອງລັົດ 
ແລັະ ຕ່ັ�ງແວ�ນເບິ່ື�ອງຂັວາເພ້ື�ອໃຫ� ທີ່�ານ ແນມືບິ່ໍ�ເຫັນດ�ານຂັວາຂັອງ
ຕ່ົວລັົດ.
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3.3 ລັະບົບຊ�ວຍຸເຫ້ຼືອຜູ້່�ຂັັບຂັ່�ພິເສຳດ
ລັະບິ່ົບິ່ຊ�ວຍເຫຼືອຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ແບິ່ບິ່ພ້່ເສົດ (ADAS) ແມື�ນເຕ່ັກໂນໂລັຢ້່ທີ່່�ຖືກອອກແບິ່ບິ່ມືາເພ້ື�ອເພ້່�ມືຄູ່ວາມືປັອດໄພ້ໃນການຂັັບິ່ຂັ່�ຍານພ້າຫະນະ. ຄູຸ່ນ
ສົົມືບິ່ັດຕ່�າງໆ ເຊັ�ນ: ເບິ່ກສົຸກເສົ່ນອັດຕ່ະໂນມືັດ, ການກວດ ກາຈຸດບິ່ອດ, ແລັະ ການເຕ່ືອນການຕ່ໍາດ�ານໜ້�າເຮູ້ັດໃຫ�ພ້ວກເຮູ້ົາທີຸ່ກຄູ່ົນປັອດໄພ້
ກວ�າ, ແຕ່�  ຕ່�ອງ ໃຊ� ໃຫ�ຖືກຕ່�ອງເທີ່ົ�ານັ�ນ. ສົ່�ງສົໍາຄູ່ັນ ຄູ່ືເຂັົ�າໃຈວ�າຄູຸ່ນລັັກສົະນະຂັອງ ADAS ເຮູ້ັດວຽກແນວໃດ ແລັະ ຂັໍ�ຈໍາກັດຂັອງມືັນ. 

ໃນລັະຫວ�າງການທີ່ົດສົອບິ່ຂັັບິ່ຂັ່�, ທີ່�ານອາດຈະໄດ�ຮູ້ັບິ່ການຊ�ວຍເຫຼືອຈາກເຕ່ັກ ໂນ ໂລັ ຊ່ຄູ່ວາມືປັອດໄພ້ຂັອງຍານພ້າຫະນະ ເຊັ�ນ: ກ�ອງຖອຍຫຼັງ 
ແຕ່�ບິ່ໍ�ຄູ່ວນໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອຈາກເຕ່ັກ ໂນ ໂລັ ຊ່ຄູ່ວາມືສົະດວກສົະບິ່າຍຂັອງຍານພ້າຫະນະ ເຊັ�ນ: ລັະ ບິ່ົບິ່ຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມື ຄູ່ວາມື ໄວ ອັດ ຕ່ະ ໂນ ມືັດແບິ່ບິ່
ປັັບິ່ໄດ�. 

ຮົ່ບ 3.2: ເຕົັກໂນໂລັຊ່ຍຸານພາຫ້ະນະທີ່່�ອະນຸຍຸາດ ແລັະ ບ້�ໄດ�ຮົັບອະນຸຍຸາດໃຊ�ໃນການທີ່ົດສຳອບ

ລັະບົບເຕົືອນໄພ ອະນຸຍຸາດໃຫ້�ທີ່ົດສຳອບໄດ�

ການເຕ່ືອນໄພ້ການ ຖອຍຫຼັງ ໄດ�
ກວດກາຈຸດຕ່າບິ່ອດ ແລັະ ເຕ່ືອນໄພ້ ໄດ�
ເຕ່ັກ ໂນ ໂລັ ຊ່ ກ�ອງ ຖ�າຍ (ກ�ອງ ຫລັັງ,  ກ�ອງ ຂັ�າງ,  ກ�ອງ ຮູ້ອບິ່ ຕ່ົວ ລັົດ) ໄດ�
 ແຈ�ງເຕ່ືອນຄູ່ວາມືໄວສົໍາລັັບິ່ທີ່າງໂຄູ່�ງ ໄດ�
ເຕ່ັກ ໂນ ໂລັ ຊ່ ການ ກວດ ຈັບິ່ (ລັົດຖ່ບິ່, ຄູ່ົນ ຍ�າງ, ແລັະ ການ ກວດ  ຈັບິ່ສົ່�ງ ກ່ດ ຂັວາງ) ໄດ�
ລັະ ບິ່ົບິ່ ເຕ່ືອນ ໄພ້ ການ ປັະ ທີ່ະ ກັນ ດ�ານຫນ�າ ໄດ�
ການແຈ�ງເຕ່ືອນຄູ່ວາມືໄວສົ່ງ ໄດ�
ອຸປັະກອນເຕ່ືອນການອອກນອກ ເລັນ ໄດ�
ເຊັນເຊ່ຈອດລັົດ ໄດ�
 ລັະ ບິ່ົບິ່ແຈ�ງເຕ່ືອນການສົັນຈອນດ�ານຫຼັງ ໄດ�

ລັະບົບການຊ�ວຍຸເຫ້ຼືອ ອະນຸຍຸາດໃຫ້�ທີ່ົດສຳອບໄດ�

ລັະບິ່ົບິ່ເບິ່ກສົຸກເສົ່ນອັດຕ່ະໂນມືັດ ຫຼ ືຊ�ວຍເບິ່ກ ໄດ�
ເບິ່ກ ການ ຖອຍຫຼັງອັດຕ່ະໂນມືັດ ໄດ�
ລັະ ບິ່ົບິ່ ຊ�ວຍຮູ້ັກສົາ ໃຫ� ຢ້່� ໃນ ເລັນ ໄດ�
ລັະ ບິ່ົບິ່ ຊ�ວຍຫຼ່ກລັ�ຽງການເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດ ໃນ ເວ ລັາ ລັ�ຽວ ຊ�າຍ ໄດ�
ລັະ ບິ່ົບິ່ຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມື ຄູ່ວາມື ໄວ ແບິ່ບິ່ ອັດ ຕ່ະ ໂນ ມືັດແບິ່ບິ່ປັັບິ່ໄດ� ບິ່ໍ�ໄດ�
ລັະ ບິ່ົບິ່ ຊ�ວຍຈອດລັົດຂັະໜ້ານອັດຕ່ະໂນມືັດ ບິ່ໍ�ໄດ�

ເຖ່ງແມື�ນວ�າຍານພ້າຫະນະຈະມື່ຄູຸ່ນສົົມືບິ່ັດທີ່າງດ�ານເຕ່ັກໂນໂລັຢ້,່ ແຕ່�ທີ່�ານຕ່�ອງສົະແດງໃຫ�ເຫັນຄູ່ວາມືສົາມືາດໃນການ ຄູ່ວບິ່ ຄູຸ່ມື
ຍານພ້າຫະນະໃນກໍລັະນ່ທີ່່�ຕ່�ອງ ໄດ� ດໍາເນ່ນ ງານ ເອງ ເຊັ�ນ, ພ້ວກມືັນບິ່ໍ�ສົາມືາດເຮູ້ັດວຽກໄດ�, ຫຼ ືຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຂັັບິ່ຍານພ້າຫະນະ ຄູ່ັນອື�ນ ທີ່່�ບິ່ໍ�ມື່
ເຕ່ັກໂນໂລັຢ້່ ດັ�ງ ກ�າວ.
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ເຕ່ັກ ໂນ ໂລັ ຊ່ລັະບິ່ົບິ່ເຕ່ືອນໄພ້ຂັອງລັົດຍົນ
ຈຸດປັະສົົງຕ່ົ�ນຕ່ໍຂັອງເຕ່ັກໂນໂລັຢ້່ເຫຼົ�ານ່�ແມື�ນເພ້ື�ອແຈ�ງເຕ່ືອນ ໃຫ�ແກ�ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ໃນສົະຖານະການສົະເພ້າະ. ເທີ່ກໂນໂລັຍ່ລັະບິ່ົບິ່ເຕ່ືອນໄພ້
ຍານພ້າຫະນະແຈ�ງເຕ່ືອນຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ດ�ວຍການເຕ່ືອນ, ໂດຍສົຽງ, ໄຟສົະຫວ�າງ, ຫຼ ືການສົັ�ນສົະເທີ່ືອນ, ວ�າອຸປັະຕ່່ເຫດກໍາລັັງຈະເກ່ດຂັ້�ນ, ຫຼ ືມືັນ
ໃຫ� ການ ແຈ�ງເຕ່ືອນວ�າມື່ບິ່ັນຫາ ຫຼ ືການ ເຮູ້ັດ ວຽກຜູ້່ດປັົກກະຕ່.່ ເຕ່ັກໂນໂລັຊ່ເຫຼົ�ານ່�ເປັັນ ການ ແຈ�ງ ເຕ່ືອນ ເທີ່ົ�າ ນັ�ນ, ຊ້�ງຫມືາຍຄູ່ວາມືວ�າພ້ວກເຂັົາ
ເຕ່ືອນຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່� ກ�ຽວ ກັບິ່ບິ່ັນຫາທີ່່�ອາດຈະເກ່ດຂັ້�ນແຕ່�ບິ່ໍ�ໄດ�ປັ�ອງກັນບິ່ັນຫາ ຫຼ ືອຸປັະຕ່່ເຫດໂດຍອັດຕ່ະໂນມືັດ. ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຕ່�ອງປັ�ຽນແປັງການເຮູ້ັດວຽກ
ຂັອງຍານພ້າຫະນະເພ້ື�ອປັ�ອງກັນບິ່ັນຫາ ຫຼ ືອຸປັະຕ່່ເຫດ.

ການເຕົືອນໄພການຖີອຍຸຫ້ຼັງ

ລັາຍຸລັະອຽດ: ໃຊ�ເຊັນເຊ່ດ�ານຫຼັງເພ້ື�ອກວດ ຈັບິ່ວັດຖຸທີ່່�ຢ້່�ເບິ່ື�ອງຫຼັງລັົດ ແລັະ ແຈ�ງເຕ່ືອນທີ່�ານຫາກກວດພ້ົບິ່ວັດຖ.ຸ

ມືັນເຮົັດວຽກແນວໃດ: ຄູຸ່ນສົົມືບິ່ັດການເຕ່ືອນໄພ້ການ ຖອຍຫຼັງຈະກວດ ກາດ�ານຫຼັງລັົດເມືື�ອຜູ່້�ຂັັບິ່ຂັ່�ເຂັົ�າ ເກຍ ຖອຍ. 
ມືັນຈະແຈ�ງໃຫ�ທີ່�ານຮູ້່� – ຜູ້�ານສົຽງ, ການສົັ�ນສົະເທີ່ືອນ, ຫຼ ືທີ່ັງ ສົຽງ ແລັະ ສົັ�ນ ພ້�ອມື ກັນ – ຖ�າມື່ວັດຖ ຸຫຼ ືລັົດຈອດຢ້່�
ດ�ານຫຼັງ ຂັອງ ລັົດໂດຍກົງ.

ທີ່�ານ ຄູ່ວນ ຈະ ສົະ ແດງ ໃຫ� ເຫັນ ທີຸ່ກ ພ້້ດ ຕ່່ ກໍາ ທີ່່� ຈໍາ ເປັັນ ສົໍາ ລັັບິ່ ການ ກວດ ກາ ຢ້�າງ ປັອດ ໄພ້ ແລັະ ຄູ່ວບິ່ ຄູຸ່ ມື ລັົດ ຂັອງ
ທີ່�ານ  ຢ້�າງ ປັອດ ໄພ້ໃນ ຂັະ ນະ  ຖອຍຫຼັງ. ສົ່�ງ ເຫຼົ�ານ່�ລັວມືມື່ການກວດກາທີ່ັງຫມືົດດັ�ງຕ່ໍ�ໄປັນ່�:

• ແວ�ນຂັ�າງ

• ແວ�ນ ເບິ່່�ງດ�ານຫລັັງ

• ເຊ່�ງ ກັບິ່ບິ່�າ ( ງ�ຽງຫົວ ໄປັ ເບິ່່�ງ)

• ກ�ອງອື�ນໆ, ຖ�າມື່

ກວດກາຈຳຸດຕົາບອດ ແລັະ ເຕົືອນໄພ

ລັາຍຸລັະອຽດ: ເຕ່ືອນ ທີ່�ານ ກ�ຽວ ກັບິ່ ຍານ ພ້າ ຫະ ນະ ອື�ນໆ ທີ່່�   ກໍາລັັງ ແລັ�ນ ຢ້່� ຈຸດບິ່ອດ ຂັອງ ທີ່�ານ ໂດຍ ຜູ້�ານ ການ ສົະ
ແດງ ສົັນ ຍາ ລັັກ, ສົຽງ, ຫຼ ືການ ສົັ�ນ ສົະ ເທີ່ືອນ. ອາດ ຈະ ມື່ ແຈ�ງເຕ່ືອນເພ່້�ມືເຕ່່ມືເກ່ດຂັື�ນຖ�າຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ໃຊ�ໄຟລັ�ຽວໃນ
ເມືື�ອມື່ ລັົດ ຄູ່ັນອື�ນຢ້່�ໃນ ເລັນ.

ມືັນເຮົັດວຽກແນວໃດ: ລັະ ບິ່ົບິ່ ກວດ ກາ ຈຸດບິ່ອດຊ�ວຍໃຫ�ທີ່�ານຮູ້່� ເພ້່�ມື ເຕ່່ມືກ�ຽວກັບິ່ການຈະລັາຈອນອື�ນໆ. ການ
ເຕ່ືອນໄພ້ລັະ ບິ່ົບິ່ ກວດ ກາຈຸດບິ່ອດສົາມືາດເປັັນປັະໂຫຍດໃນເວລັາ  ຕ່�ອງການປັ�ຽນ ເລັນທີ່າງ, ແຕ່� ວ�າຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ບິ່ໍ�
ຄູ່ວນພ້ໍໃຈ ແລັະ ເພ້່�ງ ພ້າ ລັະ ບິ່ົບິ່ກວດຈຸດບິ່ອດຢ້�າງດຽວໃນການປັ�ຽນ ເລັນທີ່າງ.  ເຊ່�ງລັວມື ເຖ່ງການ ໝ່ັ�ນ ກວດ ເບິ່່�ງ:

• ແວ�ນຂັ�າງ

• ແວ�ນ ເບິ່່�ງດ�ານຫລັັງ

• ເຊ່�ງ ກັບິ່ບິ່�າ ( ງ�ຽງຫົວ ໄປັ ເບິ່່�ງ) 

• ລັະ ບິ່ົບິ່ ກວດຈຸດບິ່ອດ ຖ�າມື່
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ເຕ່ັກໂນໂລັຍ່ກ�ອງຖ�າຍ

ກ�ອງຖີອຍຸຫ້ຼັງ

ລັາຍຸລັະອຽດ: ຊ�ວຍໃຫ�ເຫັນສົ່�ງຂັອງຢ້່�ທີ່າງຫຼັງລັົດໄດ�ໂດຍກົງ ໂດຍການສົະແດງມືຸມືກວ�າງທີ່າງຫຼັງລັົດໃນຂັະນະ
ທີ່່�ກໍາລັັງຖອຍຫຼັງ. ກ�ອງຖ�າຍບິ່າງ ປັະ ເພ້ດສົະແດງໃຫ�ເຫັນ ມືຸມືທີ່່�ກວ�າງກວ�າ ປັະ ເພ້ດອື�ນ.

ມືັນເຮົັດວຽກແນວໃດ: ເມືື�ອຜູ້່�ຂັັບິ່ຂ່ັ� ເຂັົ�າເກຍ ຖອຍ, ກ�ອງຫຼັງຈະເປັ່ດໃຊ�ງານເພ້ື�ອສົະແດງພ້ື�ນທີ່່�ທີ່າງຫຼັງລັົດ. ຂັື� ກັບິ່
ປັະ ເພ້ດ  ຂັອງຍານພ້າຫະນະ, ຈໍສົະແດງຜູ້ົນອາດຈະຢ້່�ໃນຄູ່ອນໂຊນກາງ,  ຢ້່� ທີ່່� ແວ�ນເບິ່່�ງຫລັັງ,  ຢ້່�ມື�ານບິ່ັງແດດ, ຫຼ ື
ບິ່�ອນອື�ນໆ.

ຢ້�າເພ້່�ງ ພ້າ ແຕ່�ກ�ອງຫຼັງ ຢ້�າງ ດຽວ, ແລັະ ໃຫ�ສົືບິ່ຕ່ໍ�ກວດ ເບິ່່�ງ:

• ແວ�ນຂັ�າງ

• ແວ�ນ ເບິ່່�ງດ�ານຫລັັງ

• ເຊ່�ງ ກັບິ່ບິ່�າ ( ງ�ຽງຫົວ ໄປັ ເບິ່່�ງ)

• ກ�ອງອື�ນໆ, ຖ�າມື່

ກ�ອງທີ່າງຂັ�າງລັົດ

ລັາຍຸລັະອຽດ: ສົະ ແດງ ໃຫ� ເຫັນ ມືຸມືກວ�າງຂັອງ  ເລັນ ທີ່າງ  ດ�ານຂັ�າງ ຍານ ພ້າ ຫະ ນະ ໃນ ເວ ລັາ ທີ່່� ທີ່�ານ ນໍາ ໃຊ� ໄຟ ລັ�ຽວ  
ຫຼ ືເປັ່ດ  ໃຊ�ເຄູ່ື�ອງ ມືືນ່�ດ�ວຍ ຕ່ົນ ເອງ. ເຄູ່ື�ອງ ມືືນ່� ມື່ ການໃຊ�  ງານຄູ່�າຍ ຄູ່ື ກັນ ກັບິ່ ການ   ເຄູ່ື�ອງກວດຈຸດ  ບິ່ອດ.

ມືັນເຮົັດວຽກແນວໃດ: ເຄູ່ື�ອງ ມືືນ່� ສົະແດງໃຫ�ທີ່�ານ ເບິ່່�ງເຫັນ ພ້າບິ່ວ່ດ່ໂອກ�ຽວກັບິ່ລັົດທີ່່�ຢ້່� ທີ່າງຂັ�າງ ຫຼ ື ເລັ�ນມືາຮູ້ຽງ
ຂັ�າງລັົດຂັອງທີ່�ານ. ມືັນອາດຈະຖືກນໍາໃຊ�ຮູ້�ວມືກັບິ່ ຫຼ ືໃຊ�ແທີ່ນແວ�ນແບິ່ບິ່ດັ�ງເດ່ມື. ທີ່�ານ ສົາ ມືາດ ນໍາ ໃຊ� ໄຟ ລັ�ຽວ 
ຫຼ ືເປັ່ດ ນໍາ ໃຊ� ເຄູ່ື�ອງ ມືືນ່� ໂດຍ ຜູ້�ານ ປັຸ�ມື  ກົດ ທີ່່�ປັົກ ກະ ຕ່່ ແລັ�ວ  ຈະຢ້່� ໃນບິ່ໍ ລັ່ ເວນ ເປັ່ດ ໄຟສົັນ ຍານ  ລັ�ຽວ. ເຄູ່ື�ອງ ມືືນ່�
ອາດຈະບິ່ໍ�ສົາມືາດໃຊ�ໄດ�ໃນເວ ລັາ ຖອຍຫຼັງ ຫຼ ືອາດຈະເປັ່ດໃຊ� ງານ ໄດ�ໃນ ກໍ ລັະ ນ່ ໃຊ�ຄູ່ວາມືໄວຕ່ໍ�າເທີ່ົ�ານັ�ນ.

ຄູ່ວນ ໃຊ�ກ�ອງສົ�ອງທີ່າງຂັ�າງຮູ້�ວມືກັບິ່ແວ�ນແບິ່ບິ່ດັ�ງເດ່ມື ແລັະ ງ�ຽງ ຫົວ ໄປັກວດ ເບິ່່�ງ. ລັົດ ລັຸ�ນໃໝ່�ບິ່າງຄູ່ັນອາດມື່
ກ�ອງເບິ່່�ງຂັ�າງແທີ່ນບິ່�ອນແວ�ນແບິ່ບິ່ດັ�ງເດ່ມື.

ຈຳ້ພາບອ�ອມືຮົອບຄູ່ັນລັົດ ຫ້ຼື ລັະບົບຈຳ້ພາບຮົອບຄູ່ັນ 

ລັາຍຸລັະອຽດ: ຊ�ວຍໃຫ�ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຈອດລັົດໄດ�ງ�າຍຂ້ັ�ນໂດຍການເຂັົ�າໃຈເຖ່ງອ�ອມືຮູ້ອບິ່ຂັອງລັົດໄດ�ດ່ຂັ້�ນ ໂດຍຜູ້�ານ
ກ�ອງເບິ່່�ງມືາຈາກດ�ານເທີ່່ງຂັອງຍານພ້າຫະນະ. ຈໍພ້າບິ່ຮູ້ອບິ່ຕ່ົວຊ�ວຍໃຫ�ທີ່�ານສົາມືາດຢ້ືນຢ້ັນເຖ່ງຕ່ໍາແໜ້�ງຂັອງ
ລັົດໃນເສົັ�ນຂັ່ດຢ້່�ອ�ອມືຮູ້ອບິ່ບິ່�ອນຈອດລັົດ ແລັະ ສົ່�ງຂັອງທີ່່�ຢ້່�ໃກ�ຄູ່ຽງໄດ�.

ມືັນເຮົັດວຽກແນວໃດ: ກ�ອງກວດກາອ�ອມືຮູ້ອບິ່ຈະປັະມືວນຜູ້ົນວ່ດ່ໂອຈາກກ�ອງສົ່�ໜ້�ວຍ,ສົະແດງຮູ້່ບິ່ແບິ່ບິ່
ປັະກອບິ່ໃນໜ້�າຈໍຄູ່ືກັບິ່ວ�າມື່ກ�ອງໜ້�ວຍດຽວສົ�ອງລັົງມືາຢ້່�ເໜ້ືອລັົດ. ສົ່�ກ�ອງມືຸມືກວ�າງສົ່�ໜ້�ວຍທີ່່�ຢ້່�ດ�ານຫນ�າ, ຫລັັງ, 
ຊ�າຍ, ແລັະ ຂັວາຂັອງລັົດແມື�ນພ້ື�ນຖານຂັອງແວ�ນເບິ່່�ງຂັ�າງ.

ກ�ອງກວດກາເບິ່່�ງຮູ້ອບິ່ຕ່ົວ ຫຼ ືລັະບິ່ົບິ່ກວດກາຮູ້ອບິ່ຕ່ົວ ຄູ່ວນໃຊ�ຮູ້�ວມືກັບິ່ແວ�ນຂັ�າງແບິ່ບິ່ດັ�ງເດ່ມື ແລັະ ງ�ຽງຫົວ
ກວດເຊັກບິ່ໍລັ່ເວນບິ່�າ. ຍານພ້າຫະນະລັຸ�ນໃໝ່�ບິ່າງລັຸ�ນອາດຈະຖືກຕ່່ດຕ່ັ�ງກ�ອງກວດກາເບິ່່�ງຮູ້ອບິ່ຕ່ົວ ຫຼ ືລັະບິ່ົບິ່
ກວດກາຮູ້ອບິ່ຕ່ົວແທີ່ນທີ່່�ແວ�ນເບິ່່�ງແບິ່ບິ່ດັ�ງເດ່ມື.
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ເຕ່ັກ ໂນ ໂລັ ຊ່ການກວດຈັບິ່

ການກວດຈຳັບລັົດຖີ່ບ, ຄູ່ົນຍຸ�າງ, ແລັະ ສຳິ�ງກ່ດຂັວາງ

ລັາຍຸລັະອຽດ: ແຈ�ງເຕ່ືອນທີ່�ານເມືື�ອກວດພ້ົບິ່ລັົດຖ່ບິ່, ຄູ່ົນຍ�າງ, ສົ່�ງກ່ດຂັວາງທີ່່�ເຄູ່ື�ອນທີ່່�ຊ�າ ຫຼ ືຕ່ັ�ງໄວ�ໃນເວລັາ
ຂັັບິ່ຂັ່�ດ�ວຍຄູ່ວາມືໄວຕ່ໍ�າ, ໂດຍທີ່ົ�ວໄປັແລັ�ວປັະມືານ 25 ໄມືຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງ. ບິ່າງລັະບິ່ົບິ່ສົາມືາດກວດພ້ົບິ່ໄດ�ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�
ລັົດຖ່ບິ່, ຄູ່ົນຍ�າງ, ຫຼ ືສົ່�ງກ່ດຂັວາງໄດ�ໃນເວລັາທີ່່�ເດ່ນເຂົັ�າຫາໂດຍກົງຢ້່�ທີ່າງຫນ�າຂັອງຍານພ້າຫະນະ ແລັະ ໃນ
ເວລັາທີ່່�ເຄູ່ື�ອນທີ່່�ໄປັໃນທີ່່ດທີ່າງດຽວກັນເທີ່ົ�ານັ�ນ. ການກວດຈັບິ່ສົ່�ງກ່ດຂັວາງບິ່າງລັຸ�ນຈະໃຊ�ເບິ່ກອັດຕ່ະໂນມືັດ.

ມືັນເຮົັດວຽກແນວໃດ: ເຊັນເຊ່ທີ່່�ຢ້່�ທີ່າງຫນ�າ ຫຼ ືດ�ານຫລັັງ (ຫຼ ືທີ່ັງສົອງດ�ານ) ຂັອງຍານພ້າຫະນະສົາມືາດກວດ
ພ້ົບິ່ວ�າຍານພ້າຫະນະຢ້່�ໃກ�ກັບິ່ລັົດຖ່ບິ່, ຄູ່ົນຍ�າງ, ຫຼ ືສົ່�ງກ່ດຂັວາງທີ່າງຫນ�າ ຫຼ ືທີ່າງຫລັັງເທີ່ົ�າໃດ. ສົ່�ງເຫຼົ�ານ່�ໂດຍ
ທີ່ົ�ວໄປັຈະໃຊ�ເຣດາ. ການເຕ່ືອນສົາມືາດມືາໃນຮູ້່ບິ່ແບິ່ບິ່ຂັອງສົຽງ, ພ້າບິ່, ການສົັ�ນສົະເທີ່ືອນ, ການເບິ່ກໄວ, ຫຼ ື
ການເຕ່ືອນແບິ່ບິ່ປັະສົົມືກັນ. ສົຽງບ່ິ່ບິ່ຈະດັງໄວຂັ້�ນເມືື�ອຍານພ້າຫະນະເຄູ່ື�ອນເຂັົ�າໄປັໃກ�ກັບິ່ລັົດຖ່ບິ່, ຄູ່ົນຍ�າງ, ຫຼ ື
ສົ່�ງກ່ດຂັວາງ. ອຸປັະ ຕ່່ເຫດໃກ�ຈະເກ່ດຂັ້�ນເມືື�ອສົຽງບິ່່ບິ່ດັງຢ້�າງຕ່ໍ�ເນື�ອງ.

ທີ່�ານບິ່ໍ�ຄູ່ວນເພ້່�ງພ້າຕ່ົວກວດຈັບິ່ລັົດຖ່ບິ່, ຄູ່ົນຍ�າງ, ຫຼ ືສົ່�ງກ່ດຂັວາງ. ລັະວັງສົ່�ງອ�ອມືຂັ�າງຂັອງເຈົ�າຢ້່�ສົະເໝ່ ່ແລັະ 
ກວດຫາຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່, ຄູ່ົນຍ�າງ, ຫຼ ືສົ່�ງກ່ດຂັວາງຢ້�າງເປັັນປັົກກະຕ່,່ ໂດຍສົະເພ້າະໃນເຂັດຕ່ົວເມືືອງ.

ການກວດຫາລັົດຖ່ບິ່

ການກວດຫາຄູ່ົນຍ�າງ

ການກວດຫາສົ່�ງກ່ດຂັວາງ

ຕ່ໍາແໜ້�ງເຊັນເຊ່
ທີ່ົ�ວໄປັ

ຕົ�ອງຮົັກສຳາເຊັນເຊ່ໃຫ້�ສຳະອາດເພື�ອໃຫ້�ພວກມືັນສຳາມືາດເຮົັດວຽກໄດ�ຢ້�າງຖີືກຕົ�ອງ.

ແຈຳ�ງເຕົືອນຄູ່ວາມືໄວສຳ້າລັັບທີ່າງໂຄູ່�ງ

ລັາຍຸລັະອຽດ: ເຕ່ືອນທີ່�ານເມືື�ອເຂົັ�າໃກ�ທີ່າງໂຄູ່�ງ ຫຼ ືອອກຈາກຖະໜ້ົນໄວເກ່ນໄປັ.

ມືັນເຮົັດວຽກແນວໃດ: ຕ່່ດຕ່າມືຄູ່ວາມືໄວ ແລັະ ສົະຖານທີ່່�ຂັອງລັົດຜູ້�ານ GPS ແລັະ ເຕ່ືອນໃຫ�ທີ່�ານແລັ�ນຊ�າລັົງ
ເມືື�ອເຂັົ�າໃກ�ທີ່າງໂຄູ່�ງ ແລັະ ທີ່າງອອກ.

ທີ່�ານບິ່ໍ�ຄູ່ວນເພ້່�ງພ້າແຕ່�ການແຈ�ງເຕ່ືອນຄູ່ວາມືໄວທີ່າງໂຄູ່�ງ ແລັະ ໃຫ�ຮູ້ັກສົາຄູ່ວາມືໄວທີ່່�ປັອດໄພ້ໃນຂັະນະທີ່່�ຂັັບິ່
ຂັ່� ແລັະ ເຂັົ�າໃກ�ທີ່າງໂຄູ່�ງ ຫຼ ືທີ່າງອອກ. 
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ລັະບົບເຕົືອນໄພການປະທີ່ະກັນດ�ານຫ້ນ�າ

ລັາຍຸລັະອຽດ: ແຈ�ງເຕ່ືອນທີ່�ານກ�ຽວກັບິ່ການຕ່ໍາກັນທີ່່�ກໍາລັັງຈະເກ່ດຂ້ັ�ນກັບິ່ລັົດທີ່່�ເຄູ່ື�ອນທີ່່�ຊ�າກວ�າ ຫຼ ືຢຸ້ດຢ້່� ຫຼ ື
ວັດຖຸຢ້່�ທີ່າງໜ້�າທີ່�ານ ເພ້ື�ອໃຫ�ທີ່�ານສົາມືາດເບິ່ກ ຫຼ ືລັ�ຽວໄດ�ທີ່ັນເວລັາ. ການເຕ່ືອນໄພ້ຢ້�າງດຽວຈະບິ່ໍ�ຊ�ວຍຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�
ເບິ່ກອັດຕ່ະໂນມືັດ. ການເຕ່ືອນໄພ້ການຕ່ໍາກັນທີ່າງໜ້�າຈະກວດເສົັ�ນທີ່າງຂັ�າງໜ້�າໃນຂັະນະທີ່່�ຂັັບິ່ຂັ່�.

ມືັນເຮົັດວຽກແນວໃດ: ເຊັນເຊ່ທີ່່�ຢ້່�ທີ່າງຫນ�າຂັອງຍານພ້າຫະນະສົາມືາດກວດພ້ົບິ່ວ�າຍານພ້າຫະນະຂັອງທີ່�ານ
ຢ້່�ໃກ�ກັບິ່ຍານພ້າຫະນະອື�ນໆທີ່່�ຢ້່�ທີ່າງຫນ�າທີ່�ານເທີ່ົ�າໃດ. ໂດຍທີ່ົ�ວໄປັແລັ�ວສົ່�ງເຫຼົ�ານ່�ແມື�ນໃຊ�ກ�ອງ ຫຼ ືເຣດາ. ມື່
ຈຸດປັະສົົງເພ້ື�ອເຕ່ືອນທີ່�ານໃນເວລັາທີ່່�ທີ່�ານເຂັົ�າໃກ�ຍານພ້າຫະນະ ຫຼ ືວັດຖຸຢ້່�ທີ່າງຫນ�າຢ້�າງອັນຕ່ະລັາຍ. ການ
ເຕ່ືອນສົາມືາດມືາໃນຮູ້່ບິ່ແບິ່ບິ່ຂັອງສົຽງ, ພ້າບິ່, ການສົັ�ນສົະເທີ່ືອນ, ການເບິ່ກໄວ, ຫຼ ືການເຕ່ືອນແບິ່ບິ່ປັະສົົມືກັນ. 
ລັະບິ່ົບິ່ເຕ່ືອນການຕ່ໍາກັນທີ່າງຫນ�າຈະສົະແກນການຈະລັາຈອນໄປັທີ່າງຫນ�າ 20 ເທີ່ື�ອຕ່ໍ�ວ່ນາທີ່່ເຖ່ງ 500 ຟຸຕ່ຢ້່�
ທີ່າງຫນ�າລັົດຂັອງທີ່�ານ, ຈາກນັ�ນເຕ່ືອນໃຫ�ທີ່�ານເບິ່ກ ຫຼ ືບິ່ັງຂັັບິ່ລັ�ຽວຖ�າຫາກວ�າອັນຕ່ະລັາຍຢ້່�ໃນເສົັ�ນທີ່າງຂັອງ
ທີ່�ານ. ຕ່ົວຢ້�າງເຊັ�ນ, ນ່�ແມື�ນການແຈ�ງເຕ່ືອນສົາມືລັະດັບິ່*:

ຄູ່ວາມືໄວ ເວລັາເຕົືອນກ�ອນການປະທີ່ະກັນ
15–18 ໄມືຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງ 3 ວ່ນາທີ່່
18-50 ໄມືຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງ 4 ວ່ນາທີ່່
50+ ໄມືຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງ 5 ວ່ນາທີ່່

ທີ່�ານຄູ່ວນລັະມືັດລັະວັງ, ກວດສົອບິ່ການຈະລັາຈອນເປັັນປັະຈໍາ, ແລັະ ຮູ້ັກສົາໄລັຍະຫ�າງທີ່່�ປັອດໄພ້. ຖ�າຫາກ
ວ�າທີ່�ານເຂັົ�າໃກ�ລັົດຄູ່ັນອື�ນໂດຍບິ່ໍ�ໄດ�ຕ່ັ�ງໃຈ, ລັະບິ່ົບິ່ເຕ່ືອນການຕ່ໍາກັນທີ່າງໜ້�າຈະແຈ�ງເຕ່ືອນໃຫ�ທີ່�ານສົາມືາດ
ເບິ່ກ ຫຼ ືບິ່ັງຂັັບິ່ລັ�ຽວໄດ�ຢ້�າງໄວວາ. 

ການແຈຳ�ງເຕົືອນຄູ່ວາມືໄວສຳ່ງ

ລັາຍຸລັະອຽດ: ຊ�ວຍຮູ້ັກສົາຄູ່ວາມືໄວທີ່່�ປັອດໄພ້ໂດຍການສົົ�ງສົຽງເຕື່ອນຖ�າຫາກວ�າທີ່�ານກໍາລັັງຂັັບິ່ໄວ.

ມືັນເຮົັດວຽກແນວໃດ: GPS ຫຼ ືສົ່ນຂັໍ�ມື່ນ ແລັະ ຄູ່ວາມືບິ່ັນເທີ່່ງໃນລັົດຕ່�ອງອັບິ່ເດດໃໝ່�ເພ້ື�ອຮູ້ັບິ່ປັະກັນວ�າຮູ້ັບິ່ຮູ້່�
ຄູ່ວາມືໄວທີ່່�ລັະບິ່.ຸ ຖ�າຄູ່ວາມືໄວທີ່່�ລັະບິຸ່ມືັນໄວເກ່ນ, ການແຈ�ງເຕ່ືອນຈະເປັ່ດໃຊ�ງານເປັັນສົຽງບິ່່ບິ່ ຫຼ ືພ້າບິ່ແຈ�ງ
ເຕ່ືອນ ເຊັ�ນ: ການປັ�ຽນສົ່ໃນຈໍສົະແດງຜູ້ົນ ຫຼ ືສົັນຍາລັັກຂັ່ດຈໍາກັດຄູ່ວາມືໄວກະພ້່ບິ່. ຖ�າມື່ສົຽງເຕ່ືອນຂັ້�ນ, ທີ່�ານ
ຄູ່ວນຜູ້�ອນລັົດໃຫ�ຊ�າລັົງສົ່�ຄູ່ວາມືໄວທີ່່�ກໍານົດໄວ�ຕ່າມືຄູ່ວາມືເໝ່າະສົົມືໂດຍການປັ�ອຍຄູ່ັນເລັັ�ງ ຫຼ ືເບິ່ກເບິ່ົາໆ. ຢ້�າ
ຢ້ຽບິ່ເບິ່ກເພ້ື�ອຮູ້ັກສົາຄູ່ວາມືໄວທີ່່�ປັອດໄພ້.

ທີ່�ານບິ່ໍ�ຄູ່ວນເພ້່�ງພ້າແຕ່�ການເຕ່ືອນໄພ້ຄູ່ວາມືໄວສົ່ງ ແລັະ ຄູ່ວນຕ່່ດຕ່າມືກວດກາຄູ່ວາມືໄວຂັອງທີ່�ານຢ້່�ສົະເຫມື,່ 
ຮູ້ັກສົາຄູ່ວາມືໄວທີ່່�ປັອດໄພ້, ແລັະ ປັະຕ່່ບິ່ັດຕ່າມືຂັ່ດຈໍາກັດຄູ່ວາມືໄວຕ່າມືເສົັ�ນທີ່າງ.

ອຸປະກອນເຕົືອນການອອກນອກເລັນ

ລັາຍຸລັະອຽດ: ແຈ�ງເຕ່ືອນເມືື�ອທີ່�ານກໍາລັັງແລັ�ນອອກນອກເລັນຂັອງທີ່�ານໂດຍໃຊ�ການເຕ່ືອນໂດຍພ້າບິ່, ການ
ສົັ�ນສົະເທີ່ືອນ ຫຼ ືສົຽງ. ເທີ່ັກໂນໂລັຊ່ນ່�ສົາມືາດຊ�ວຍເຕ່ືອນທີ່�ານໃຫ�ລັ�ຽວກັບິ່ໄປັສົ່�ໃຈກາງຂັອງເລັນຫາກທີ່�ານອອກ
ນອກເລັນໂດຍບິ່ໍ�ໄດ�ຕ່ັ�ງໃຈ, ຊ�ວຍປັ�ອງກັນການເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດ.

ມືັນເຮົັດວຽກແນວໃດ: ເທີ່ັກໂນໂລັຊ່ນ່�ອາໄສົເຄູ່ື�ອງໝ່າຍເທີ່່ງຖະໜ້ົນເພ້ື�ອເຮູ້ັດວຽກ. ມືັນຖືກອອກແບິ່ບິ່ມືາເພ້ື�ອ
ແຈ�ງເຕ່ືອນທີ່�ານຖ�າລັົດເລັ່�ມືເລັື�ອນອອກຈາກເລັນດ�ວຍການເຕ່ືອນໜ້້�ງ ຫຼ ືຫຼາຍແບິ່ບິ່.

ຢ້�າເພ້່�ງພ້າແຕ່�ອຸປັະກອນເຕ່ືອນການອອກນອກເລັນເພ້ື�ອຮູ້ັກສົາຕ່ໍາແໜ້�ງເລັນທີ່່�ຖືກຕ່�ອງ.
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ເຊັນເຊ່ຈຳອດລັົດ

ລັາຍຸລັະອຽດ: ແຈ�ງເຕ່ືອນທີ່�ານເຖ່ງຕ່ໍາແໜ້�ງຂັອງສ່ົ�ງຂັອງອ�ອມືຮູ້ອບິ່ລົັດຂັອງ
ທີ່�ານໃນຂັະນະທີ່່�ທີ່�ານຈອດລັົດ.

ມືັນເຮົັດວຽກແນວໃດ: ຍານພ້າຫະນະອາດຈະໃຫ�ສົຽງເຕ່ືອນວ�າມື່ວັດຖຸຢ້່�
ທີ່າງໜ້�າ ຫຼ ືທີ່າງຫຼັງຂັອງລັົດ. ໄລັຍະຫ�າງລັະຫວ�າງສົຽງບິ່່ບິ່ອາດຈະຖ່�ຂັື�ນເມືື�ອ
ລັົດເຂັົ�າໃກ�ກັບິ່ວັດຖຸຫຼາຍຂັື�ນ. ສົຽງດັງຄູ່ົງທີ່່� ຫມືາຍຄູ່ວາມືວ�າຍານພ້າຫະນະຢ້່�
ໃກ�ກັບິ່ວັດຖ.ຸ

ຢ້�າເພ້່�ງພ້າແຕ່�ເຊັນເຊ່ຈອດລັົດໃນການກວດຫາວັດຖຸທີ່ັງໝ່ົດ. ພ້ວກເຂັົາອາດຈະບິ່ໍ�ກວດພ້ົບິ່ວັດຖຸທີ່່�ແບິ່ນຢ້່�ໃນພ້ື�ນ
ດ່ນ, ໃຕ່�ກັນຊົນ, ໃກ�ກັບິ່ຍານພ້າຫະນະເກ່ນໄປັ, ຫຼ ືໄກຈາກມືັນເກ່ນໄປັ. ຈົ�ງລັະວັງແວດລັ�ອມືທີ່�ານຜູ້�ານການ
ເບິ່່�ງແວ�ນແຍງ, ງ�ຽງຫົວໄປັເບິ່່�ງ ແລັະ ເບິ່່�ງກ�ອງຫຼັງໃນເວລັາຈອດລັົດ, ລັວມືທີ່ັງການລັະວັງຄູ່ົນ ຫຼ ືວັດຖຸທີ່່�ອາດຈະ
ເຂັົ�າມືາໃນເສົັ�ນທີ່າງການຈອດລັົດ.

ລັະບົບແຈຳ�ງເຕົືອນການສຳັນຈຳອນດ�ານຫ້ຼັງ

ລັາຍຸລັະອຽດ: ເຕ່ືອນທີ່�ານຖ�າຫາກວ�າມື່ຍານພ້າຫະນະຢ້�າງໜ້�ອຍໜ້້�ງຄູ່ັນກໍາລັັງຈະເຂັົ�າສົ່�ເສົັ�ນທີ່າງດ�ານຫຼັງ. 
ສົາມືາດກວດຫາລັົດທີ່່�ອາດຈະຂັ�າມືຜູ້�ານໃນລັະຫວ�າງການຖອຍຫຼັງ.

ມືັນເຮົັດວຽກແນວໃດ: ເຊັນເຊ່ອ�ອມືຮູ້ອບິ່ດ�ານຫຼັງຂັອງລັົດຈະກວດຈັບິ່ລັົດຄູ່ັນອື�ນທີ່່�ເຂັົ�າມືາໃກ�ຈາກດ�ານຊ�າຍ 
ແລັະ ດ�ານຂັວາ. ທີ່�ານອາດຈະໄດ�ຮັູ້ບິ່ການແຈ�ງເຕ່ືອນດ�ວຍສົຽງ ຫຼ ືໄຟກະພ້່ບິ່ຢ້່�ໃນແວ�ນ ຫຼ ືແຜູ້ງໜ້�າປັັດ ເຕ່ືອນ
ໃຫ�ທີ່�ານຢຸ້ດ.

ຢ້�າເພ້່�ງພ້າແຕ່�ການແຈ�ງເຕ່ືອນການສົັນຈອນທີ່າງຫຼັງ ແລັະ ໃຫ�ລັະວັງສົ່�ງອ�ອມືຂັ�າງທີ່�ານຜູ້�ານການເບິ່່�ງແວ�ນ, ງ�ຽງ
ຫົວໄປັເບິ່່�ງ ແລັະ ເບິ່່�ງກ�ອງຫຼັງ, ລັວມືທີ່ັງລັະວັງຜູ້່�ຄູ່ົນ ຫຼ ືວັດຖຸທີ່່�ອາດຈະເຂັົ�າມືາໃນເສົັ�ນທີ່າງໃກ�ກັບິ່ທີ່�າຍລັົດ.

ເຕ່ັກໂນໂລັຊ່ຊ�ວຍເຫຼືອຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�
ຈຸດປັະສົົງຫຼັກຂັອງເຕ່ັກໂນໂລັຢ້່ເຫຼົ�ານ່�ແມື�ນເພ້ື�ອເຮູ້ັດຫນ�າທີ່່�ໃນການຂັັບິ່ລັົດໃນສົະຖານະການສົະເພ້າະ. ເຕ່ັກ ໂນ ໂລັ ຊ່ລັະບິ່ົບິ່ຊ�ວຍເຫຼືອ
ຍານພ້າຫະນະຊ�ວຍຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ໃນການຫຼ່ກລັ�ຽງອັນຕ່ະລັາຍ ແລັະ ອຸປັະຕ່່ເຫດ. ບິ່າງສົ�ວນຈະປັັບິ່ປັ�ຽນລັົດໂດຍອັດຕ່ະໂນມືັດ, ແລັະ ບິ່າງສົ�ວນຈະ
ຊ�ວຍຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ໃນການປັັບິ່ປັ�ຽນ, ເຊັ�ນ: ເບິ່ກ ຫຼ ືບິ່ັງຂັັບິ່ລັ�ຽວ. ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ອາດຈະຍັງຕ່�ອງໄດ�ປັັບິ່ປັ�ຽນການເຮູ້ັດວຽກຂັອງລັົດເພ້ື�ອປັ�ອງກັນບິ່ັນຫາ ຫຼ ື
ອຸປັະຕ່່ເຫດ, ແຕ່�ລົັດຊ�ວຍໄດ�.

ລັະບົບເບກສຳຸກເສຳ່ນອັດຕົະໂນມືັດ ຫ້ຼື ຊ�ວຍຸເບກ

ລັາຍຸລັະອຽດ: ສົາມືາດກວດຈັບິ່ການຈະລັາຈອນທ່ີ່�ຊ�າ ຫຼ ືຢຸ້ດ ຫຼ ື
ວັດຖຸທີ່່�ຢ້່�ດ�ານໜ້�າ ແລັະ ກົດເບິ່ກຢ້�າງວ�ອງໄວ ຖ�າຫາກວ�າທີ່�ານບິ່ໍ�
ຕ່ອບິ່ສົະໜ້ອງ.

ມືັນເຮົັດວຽກແນວໃດ: ຖ�າຫາກວ�າທີ່�ານບິ່ໍ�ຢ້ຽບິ່ເບິ່ກ ຫຼ ືບິ່ໍ�ບິ່ັງຂັັບິ່ລັ�ຽວ
ເພ້ື�ອຫຼ່ກສົ່�ງອັນຕ່ະລັາຍຢ້່�ທີ່າງຫນ�າ, ລັົດຈະຊ�າລັົງຢ້�າງວ�ອງໄວ ຫຼ ື
ຢຸ້ດດ�ວຍຕ່ົນເອງເພ້ື�ອຫຼ່ກເວັ�ນການເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດ. ທີ່�ານຄູ່ວນສົືບິ່
ຕ່ໍ�ກວດເບິ່່�ງສົ່�ງອັນຕ່ະລັາຍເທີ່່ງຖະໜ້ົນ ແລັະ ຮູ້ັກສົາໄລັຍະຫ�າງທີ່່�
ປັອດໄພ້. 

ປິບປິບ
ເບກ
ປິບປິບ
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ເບກການຖີອຍຸຫ້ຼັງອັດຕົະໂນມືັດ 

ລັາຍຸລັະອຽດ: ສົາມືາດເບິ່ຣກໄດ� ຖ�າຫາກກວດພ້ົບິ່ສົ່�ງກ່ດຂັວາງໃນຂັະນະທີ່່�ກໍາລັັງຖອຍລັົດ. ຊ�ວຍໃຫ�ທີ່�ານ
ຫຼ່ກລັ�ຽງອຸປັະຕ່່ເຫດທີ່່�ອາດຈະເກ່ດຂັ້�ນໃນເວລັາທີ່່�ລັົດກໍາລັັງໄຫຼກັບິ່.

ມືັນເຮົັດວຽກແນວໃດ: ໃນຂັະນະທ່ີ່�ກໍາລັັງຖອຍຫຼັງ, ຖ�າກວດພ້ົບິ່ສົ່�ງກ່ດຂັວາງໃດໜ້້�ງ, ທີ່�ານຈະໄດ�ຍ່ນສົຽງບິ່່ບິ່
ເປັັນຈັງວະ ຫຼ ືເຫັນຕ່ົວຊ່�ບິ່ອກດ�ວຍສົາຍຕ່າເພ້ື�ອແຈ�ງເຕ່ືອນທີ່�ານວ�າມື່ວັດຖຸຢ້່�ທີ່າງດ�ານຫຼັງ. ຖ�າຫາກວ�າທີ່�ານບິ່ໍ�
ຕ່ອບິ່ສົະໜ້ອງ, ເບິ່ກການຖອຍຫຼັງອັດຕ່ະໂນມືັດຈະເປັ່ດໃຊ�ງານ, ແລັະ ເບິ່ກທີ່ັນທີ່່ເພ້ື�ອຊ�ວຍຫຼ່ກລັ�ຽງການເກ່ດ
ອຸປັະຕ່່ເຫດ.

ຢ້�າເພ້່�ງພ້າແຕ່�ເຕ່ັກ ໂນ ໂລັ ຊ່ເບິ່ກຖອຍຫຼັງອັດຕ່ະໂນມືັດ. ສົືບິ່ຕ່ໍ�ກວດເບິ່່�ງແວ�ນ, ງ�ຽງຫົວໄປັເບິ່່�ງ, ແລັະ ເບິ່່�ງກ�ອງ
ຖອຍຖ�າມື.່

ລັະບົບຊ�ວຍຸຮົັກສຳາໃຫ້�ຢ້່�ໃນເລັນ

ລັາຍຸລັະອຽດ:  ເຕ່ັກ ໂນ ໂລັ ຊ່ນ່�ສົາມືາດຊ�ວຍ ໃຫ�ທີ່�ານກັບິ່ຄູ່ືນ ເຂັົ�າສົ່�
ເລັນທີ່າງຂັອງທີ່�ານໄດ�ຫາກທີ່�ານເລັື�ອນອອກນອກ ເລັນ, ປັ�ອງກັນ
ອຸປັະຕ່່ເຫດທີ່່� ອາດ ເກ່ດໄດ�.

ມືັນເຮົັດວຽກແນວໃດ: ທີ່�ານອາດຈະໄດ�ຮູ້ັບິ່ການແຈ�ງເຕ່ືອນ
ໂດຍຜູ້�ານສົຽງ, ໄຟກະພ້່ບິ່, ຫຼ ືການສົັ�ນສົະເທີ່ືອນຖ�າຫາກວ�າ
ຍານພ້າຫະນະ ເລັື�ອນອອກນອກ ເລັນ. ທີ່�ານຄູ່ວນກັບິ່ຄູ່ືນເຂັົ�າ ສົ່� ເລັນ
ທີ່າງຂັອງທີ່�ານ; ຖ�າ ຫາກ ວ�າ ທີ່�ານ ບໍິ່� ໄດ� ດໍາ ເນ່ນ ການ ໃດ,  ເຕ່ັກ ໂນ ໂລັ ຊ່
ນ່� ອາດ ຈະ ຄູ່�ອຍໆ ນໍາ  ລັົດ ເຂັົ�າ ໄປັ ໃນ  ເລັນຂັອງ ຕ່ົນ. ມືັນໄດ�ຖືກຍົກເລັ່ກ
ໄດ�ຢ້�າງງ�າຍດາຍໂດຍການດັນລັໍ�. ເຕ່ັກ ໂນ ໂລັ ຊ່ນ່�ຈະບິ່ໍ�ສົາມືາດເຮູ້ັດ
ວຽກໄດ�ເມືື�ອເສົັ�ນຂັ່ດ ເລັນ ຈາງ ຫຼ ືມື່ຫ່ມືະ ຫຼ ືຂັ່�ຝົຸ�ນປັົກຄູຸ່ມື.

ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ບິ່ໍ�ຄູ່ວນເພ້່�ງ ພ້າ ແຕ່� ລັະ ບິ່ົບິ່ຊ�ວຍຮູ້ັກສົາໃຫ� ຢ້່� ໃນ ເລັນ ແລັະ 
ຄູ່ວນຮູ້ັກສົາການຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືລັົດ ໃຫ�ຢ້່�ໃນເສົັ�ນທີ່າງ ແລັະ ຢ້່�ໃນຊ�ອງຂັັບິ່ຂັ່� ຢ້່�ສົະເໝ່.່ 

ລັະບົບຊ�ວຍຸຫ້ຼ່ກລັ�ຽງການເກ່ດອຸປະຕົິເຫ້ດໃນເວລັາລັ�ຽວຊ�າຍຸ

ລັາຍຸລັະອຽດ: ລັະ ບິ່ົບິ່ນ່�ຕ່່ດຕ່າມືສົະພ້າບິ່ຈະລັາຈອນເມືື�ອທີ່�ານລັ�ຽວຊ�າຍຂັ�າມື ທີ່າງດ�ວຍຄູ່ວາມືໄວຕ່ໍ�າ (ເຊັ�ນ: ຢ້່�ໄຟ
ອໍານາດ). ມືັນໃຊ�ສົຽງເຕ່ືອນ ແລັະ ສົະ ແດງໄຟໜ້�າ ປັັດ ແລັະ ເບິ່ກອັດຕ່ະໂນມືັດຖ�າຫາກວ�າທີ່�ານກໍາລັັງລັ�ຽວຊ�າຍ
ເຂັົ�າໄປັໃນເສົັ�ນທີ່າງຂັອງຍານພ້າຫະນະອື�ນ.

ມືັນເຮົັດວຽກແນວໃດ: ລັະບິ່ົບິ່ຊ�ວຍການລັ�ຽວຊ�າຍຈະກວດ ກາການສັົນຈອນທີ່່�ກໍາລັັງຈະມືາ ທີ່າງ ໜ້�າ ເມືື�ອທີ່�ານ
ເລັ່�ມືລັ�ຽວຂັ�າມືຊ�ອງຂັັບິ່ຂັ່�ກົງກັນຂັ�າມືດ�ວຍຄູ່ວາມືໄວຕ່ໍ�າ. ຖ�າຊ�ອງຫວ�າງໃນການຈະລັາຈອນແຄູ່ບິ່ເກ່ນໄປັທີ່່�ຈະ
ລັ�ຽວໄດ�, ລັະບິ່ົບິ່ຈະປັ�ອງກັນບິ່ໍ�ໃຫ�ລັົດເຄູ່ື�ອນທີ່່�ໄປັຂັ�າງໜ້�າໄດ�.

ຖ�າ ໃກ�ຈະຕ່ໍາກັບິ່ຍານພ້າຫະນະທີ່່�ກໍາລັັງແລັ�ນ ສົວນ ທີ່າງມືາ, ລັະບິ່ົບິ່ຈະຢຸ້ດການລັ�ຽວໂດຍເລັ່�ມືການເບິ່ກສົຸກເສົ່ນ
ອັດຕ່ະໂນມືັດ.

ຢ້�າເພ້່�ງ ພ້າ ແຕ່�ລັະ ບິ່ົບິ່ ຊ�ວຍຫຼ່ກລັ�ຽງການເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດ ໃນ ເວ ລັາ ລັ�ຽວ ຊ�າຍ. ທີ່�ານຄູ່ວນກວດ ເບິ່່�ງ ແລັະ ຕ່່ດຕ່າມື
ສົະພ້າບິ່ແວດລັ�ອມື ທີ່າງ ໜ້�າຢ້�າງປັອດໄພ້ ເພ້ື�ອ ໃຫ� ເຫັນສົ່�ງອັນຕ່ະລັາຍ ແລັະ ກໍານົດ ວ�າເມືື�ອ ໃດ ມື່ ຄູ່ວາມືປັອດໄພ້
ໃຫ�ລັ�ຽວໄປັທີ່າງໜ້�າຂັອງ ລັົດ ຄູ່ັນອື�ນ.

ສັຳ�ນສັຳ�ນປິບປິບປິບປິບ
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ເຕ່ັກ ໂນ ໂລັ ຊ່ອໍານວຍຄູ່ວາມືສົະດວກ
ເຕ່ັກ ໂນ ໂລັ ຊ່ຕ່ໍ�ໄປັນ່�ໃຫ�ຄູ່ວາມືສົະດວກແກ�ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່� ແລັະ ບິ່ໍ�ຕ່�ອງການໃຫ�ຜູ້່�ຂັັບິ່ ຂັ່�ສົະແດງທີ່ັກສົະທີ່່� ຈໍາເປັັນ. ເຕ່ັກ ໂນ ໂລັ ຊ່ຄູ່ວາມືສົະດວກສົະບິ່າຍບິ່ໍ�
ໄດ�ຖືກອະນຸຍາດໃຫ�ໃຊ�ໃນລັະຫວ�າງຂັະບິ່ວນການທີ່ົດສົອບິ່ການຂັັບິ່ຂັ່�.

ລັະບົບຄູ່ວບຄູຸ່ມືຄູ່ວາມືໄວແບບອັດຕົະໂນມືັດແບບປັບໄດ�

ລັາຍຸລັະອຽດ: ສົາມືາດເພ້່�ມື ຫຼ ືຫຼຸດຄູ່ວາມືໄວຂັອງລັົດເພ້ື�ອຮູ້ັກສົາໄລັຍະຫ�າງທີ່່�ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ໄດ�ກໍານົດໄວ�. ລັຸ�ນຂັັ�ນສົ່ງ
ສົາມືາດຫຼຸດ ຄູ່ວາມື ໄວ ແລັະ ຢຸ້ດລັົດໃນ ເວ ລັາ ການສົັນຈອນຕ່່ດຂັັດ ແລັະ ຈາກນັ�ນມືັນ ຈະ ຊ�ວຍເລັັ�ງອັດຕ່ະໂນມືັດ.

ມືັນເຮົັດວຽກແນວໃດ: ທີ່�ານເລັັ�ງຄູ່ວາມືໄວຕ່າມືທີ່່� ທີ່�ານກໍານົດໄວ�, ແລັະ ຫຼັງຈາກນັ�ນເປັ່ດໃຊ� ງານລັະ ບິ່ົບິ່ຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມື
ຄູ່ວາມື ໄວ ແບິ່ບິ່ ອັດ ຕ່ະ ໂນ ມືັດແບິ່ບິ່ປັັບິ່ໄດ� (ACC). ຈາກນັ�ນທີ່�ານສົາມືາດບິ່ອກລັະ ບິ່ົບິ່ ACC ໄດ�ວ�າທີ່�ານຕ່�ອງການ
ໃຫ�ໄລັຍະຫ�າງຈາກ ລັົດ ຄູ່ັນ  ອື�ນໃກ�ປັານໃດ (ໂດຍທີ່ົ�ວໄປັແລັ�ວ ຈະ ເປັັນ ໃກ�, ກາງ ຫຼ ືໄກ).

ເຊັນເຊ່ໃນລັົດ ຈະ ກວດ ກາເສົັ�ນທີ່າງ ດ�ານຫນ�າສົໍາລັັບິ່ການສົັນຈອນ, ຮູ້ັກສົາໄລັຍະຫ�າງລັະຫວ�າງທີ່�ານກັບິ່ ລັົດ  ທີ່່�
ແລັ�ນ ຢ້່�ທີ່າງຫນ�າ, ຫຼຸດຄູ່ວາມືໄວຂັອງທີ່�ານ ລັົງຖ�າຈໍາເປັັນເພ້ື�ອຮູ້ັກສົາໄລັຍະຫ�າງ. ແນວໃດກໍຕ່າມື, ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຈໍາເປັັນ
ຕ່�ອງໄດ�ລັະ ວັງສົ່�ງອ�ອມືຂັ�າງ. ໃນສົະພ້າບິ່ອາກາດທີ່່�ບິ່ໍ�ດ ່ແລັະ ສົະພ້າບິ່ຂັັບິ່ຂັ່�ທີ່່�ບິ່ໍ�ປັອດໄພ້ອື�ນໆ, ບິ່ໍ�ແນະນໍາໃຫ�ໃຊ�
ລັະ ບິ່ົບິ່ການຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມື ຄູ່ວາມື ໄວ, ລັວມືທີ່ັງລັະ ບິ່ົບິ່ ACC.

ລັະບົບຊ�ວຍຸຈຳອດລັົດຂັະໜົານອັດຕົະໂນມືັດ

ລັາຍຸລັະອຽດ: ຊ�ວຍນໍາພ້າທີ່�ານເຂົັ�າໄປັໃນບິ່�ອນຈອດລັົດຂັະຫນານກັນ. ທີ່�ານຍັງຕ່�ອງ ໄດ�ຮູ້ັບິ່ຜູ້່ດຊອບິ່ ໃນ ການ
ເບິ່ກ ແລັະ ກວດກາສົະພ້າບິ່ແວດລັ�ອມືອ�ອມື ຂັ�າງ.

ມືັນເຮົັດວຽກແນວໃດ: ທີ່�ານສົາມືາດເປັ່ດໃຊ�ເຊັນເຊ່ຊ�ວຍຈອດລັົດຂັະໜ້ານອັດຕ່ະໂນມືັດຂັອງລັົດເມືື�ອພ້�ອມື
ຈອດລັົດ. ລັະບິ່ົບິ່ຊ�ວຍຈອດລັົດຂັະໜ້ານອັດຕ່ະໂນມືັດຂັອງລັົດຈະແຈ�ງໃຫ�ທີ່�ານຮູ້່�ເມືື�ອພ້ົບິ່ເຫັນຈຸດທີ່່�ເໝ່າະສົົມື
ໃນ ການຈອດ ລັົດ. ທີ່�ານຄູ່ວນປັະຕ່່ບິ່ັດຕ່າມືການແຕ່�ງເຕ່ືອນ ຂັອງ ລັົດ. ສົ່�ງເຫຼົ�ານ່�ອາດຈະລັວມືເຖ່ງການເຂັົ�າສົ່�ຊ�ອງ
ຈອດ,  ການ ປັ�ຽນ ເກຍ ຖອຍ, ແລັະ ເອົາມືືອອກຈາກພ້ວງມືາໄລັ. ຄູ່ົນຂັັບິ່ລັົດຮູ້ັບິ່ຜູ້່ດຊອບິ່ໃນ ການ ເບິ່ກ. ຫຼັງຈາກລັົດ
ຈອດແລັ�ວ, ທີ່�ານອາດຕ່�ອງປັັບິ່ເລັັກນ�ອຍເພ້ື�ອໃຫ�ລັົດຢ້່�ໃນຕ່ໍາແໜ້�ງທີ່່�ເໝ່າະສົົມື.

ອ�ານເບິ່່�ງຄູ່່�ມືືເຈົ�າຂັອງລັົດຂັອງທີ່�ານຢ້�າງລັະມືັດລັະວັງເພ້ື�ອ ຮູ້ຽນ ຮູ້່�ກ�ຽວກັບິ່ຄູຸ່ນສົົມືບິ່ັດຕ່�າງໆທີ່່� ເປັັນ ສົ່�ງໃໝ່�ສົໍາລັັບິ່ທີ່�ານ ແລັະ ເຮູ້ັດໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າ
ທີ່�ານຮູ້່�ວ�າມືັນເຮູ້ັດວຽກແນວໃດ. ຖ�າທີ່�ານມື່ຄູ່ໍາຖາມື, ກະ ລັຸ ນາຕ່່ດຕ່ໍ�ຫາຕ່ົວແທີ່ນຈໍາຫນ�າຍເພ້ື�ອ ຂັໍ ຄູ່ໍາອະທີ່່ບິ່າຍໄດ�.
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3.4 ການຮົັບຮົ່�ຈຳຸດບອດ
ຈຸດບິ່ອດແມື�ນພ້ື�ນທີ່່�ຢ້່�ນອກລັົດຂັອງທີ່�ານທີ່່�ບິ່ໍ�ສົາມືາດເບິ່່�ງເຫັນໄດ�
ໂດຍໃຊ� ແວ�ນ ຂັ�າງ. ຈຸດບິ່ອດຍັງສົາມືາດເກ່ດຈາກການຂັັດຂັວາງ
ການເບິ່່�ງເຫັນເນື�ອງຈາກອຸປັະກອນຂັອງ ລັົດ (ແວ�ນ ເບິ່່�ງຫຼັງ, ເສົົາ
ປັະຕ່່ລັົດ, ແລັະ ອື�ນໆ) ແລັະ ສົະພ້າບິ່ແວດລັ�ອມືການຂັັບິ່ຂັ່�ຂັອງ
ທີ່�ານ (ເຊັ�ນ:ຕ່ົ�ນໄມື�, ແສົງແດດ, ຮູ້ົ�ວຕ່ົ�ນ ໄມື�, ເນ່ນພ້,່ ແລັະ ກໍາແພ້ງ). 

ຈຸດບິ່ອດອື�ນໆຂັອງຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�
(ເບ່ິ່� ງຮູູບິ່ 3.3)

• ຫ�າມືຂັັບິ່ລັົດຢ້່�ໃນຈຸດບິ່ອດຂັອງຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່� ຄູ່ົນອື�ນ. ໃຫ�ເລັັ�ງ ຂັື�ນ
ໜ້�າ ຫຼ ືຫຼຸດ ຄູ່ວາມື ໄວ ໃຫ�ຊ�າລັົງ ເພ້ື�ອໃຫ�ຄູ່ົນຂັັບິ່ລັົດ ຄູ່ົນອື�ນ
ສົາມືາດ ເບິ່່�ງເຫັນລັົດຂັອງ ທີ່�ານ. 

• ເມືື�ອຊ່ງ ລັົດ ຄູ່ັນອື�ນ,  ຊ່ງໃຫ�ຜູ້�ານຈຸດບິ່ອດຂັອງຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຄູ່ົນ
ອື�ນໄວເທີ່ົ�າທີ່່�ຈະໄວໄດ�. 

• ຫ�າມື ແລັ�ນ ຮູ້ຽງຂັ�າງລັົດໃຫຍ�ເຊັ�ນ: ລັົດບິ່ັນທີຸ່ກ ຫຼ ືລັົດເມື. 
ພ້າຫະນະເຫຼົ�ານ່�ມື່ຈຸດບິ່ອດຂັະໜ້າດໃຫຍ� ແລັະ ຍາກທີ່່�ຈະ
ເບິ່່�ງເຫັນ ທີ່�ານໄດ�.

ຈຸດບິ່ອດຂັອງທີ່�ານ
• ລັະວັງຈຸດບິ່ອດທີ່ໍາມືະຊາດພ້າຍໃນລັົດຂັອງທີ່�ານທີ່່�ສົົ�ງຜູ້ົນກະທີ່ົບິ່ຕ່ໍ�ການເບິ່່�ງເຫັນພ້າຍນອກລັົດຂັອງທີ່�ານ. 

• ລັະວັງຈຸດບິ່ອດໃນເວລັາປັ�ຽນເລັນ ແລັະ/ຫຼ ືແລັ�ນເຂັົ�າໄປັໃນທີ່າງ ສົ່� ແຍກ (ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 3.3).

• ຈຸດບິ່ອດສົາມືາດເພ້່�ມືຂັ້�ນໂດຍສົະພ້າບິ່ອາກາດ ແລັະ ແສົງແດດ. ແສົງແດດສົາມືາດສົ�າງຈຸດບິ່ອດດ�ວຍການສົະທີ່�ອນແສົງໃສົ� ແວ�ນ
ປັ�ອງຢ້�ຽມື ລັົດຂັອງທີ່�ານ. ແວ�ນໜ້�າມັືກ ເປັັນບິ່�ອນທີ່່�ມື່ແສົງສົະທີ່�ອນ ແລັະ ສົ�າງຈຸດບິ່ອດ. ແວ�ນຕ່າກັນແດດ ຫຼ ືແຜູ້�ນ ບິ່ັງ ແດດໃນລັົດ
ສົ�ວນໃຫຍ�ຈະຊ�ວຍປັ�ອງກັນຕ່າຂັອງ ທີ່�ານຈາກແສົງສົະທີ່�ອນເຫຼົ�ານັ�ນທີ່່�ເຮູ້ັດໃຫ� ການ ເບິ່່�ງເຫັນທີ່າງ ຍາກ. 

3.5 ເຂັັມືຂັັດນິລັະໄພ ແລັະ ເບາະນັ�ງເດັກນ�ອຍຸ

ເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້
ກ�ອນທີ່່�ລັົດຈະ ຂັັບິ່ເຄູ່ື�ອນ, ທີຸ່ກຄູ່ົນຄູ່ວນ ໃສົ�ເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້ໃຫ�
ຖືກຕ່�ອງ. ອຸປັະ ຕ່່ເຫດລັົດຕ່ໍາກັນ ເປັັນເຫດ ທີ່່� ເຮູ້ັດ ໃຫ�ໄວລັຸ�ນ ເສົຍ ຊ່
ວ່ດຫຼາຍອັນດັບິ່ໜ້້�ງ. ສົ່�ງທີ່່�ງ�າຍທີ່່�ສຸົດທີ່່�ທີ່�ານສົາມືາດເຮູ້ັດໄດ�ເພ້ື�ອຫຼຸດ
ສົະຖ່ຕ່່ແມື�ນການໃສົ�ເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້.

ໃສົ�ເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້ແອວຂັອງທີ່�ານໃຫ�ສົະບິ່າຍທີ່ົ�ວສົະໂພ້ກຂັອງ
ທີ່�ານ.  ຖ�າຫາກວ�າທີ່�ານຖືພ້າ, ທີ່�ານສົາມືາດໃສົ�ເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້ບິ່ໍລັ່
ແວນທີ່�ອງນ�ອຍໄດ�ຢ້�າງປັອດໄພ້, ຮູ້ັດໃຫ�ຕ່ໍ�າເທີ່ົ�າທີ່່�ເປັັນໄປັໄດ�. 

ການບິ່ໍ�ໃສົ�ເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້ແມື�ນຖືວ�າເປັັນການກະທີ່ໍາຜູ້່ດຫຼັກ, ຊ້�ງ
ຫມືາຍຄູ່ວາມືວ�າທີ່�ານສົາມືາດຖືກຢຸ້ດລັົດເພ້ື�ອຈຸດປັະສົົງດຽວທີ່່�ບິ່ໍ�
ປັະຕ່່ບິ່ັດຕ່າມືກົດຫມືາຍວ�າດ�ວຍການໃສົ�ເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້. ການ
ລັະເມື່ດກົດລັະບິ່ຽບິ່ນ່�ຈະຖືກປັັບິ່ໃໝ່ເຖ່ງ $50 ໂດລັາຕ່ໍ�ຜູ້່�ໂດຍສົານ
ໜ້້�ງຄູ່ົນ ແລັະ $100 ໂດລັາຕ່ໍ�ຄູ່ົນ ສົໍາລັັບິ່ຜູ້່�ໂດຍສົານອາຍຸຕ່ໍ�າກວ�າ  
18 ປັ.່

ເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້ແມື�ນວ່ທີ່່ດຽວທີ່່�ມື່ປັະສົ່ດທີ່່ພ້າບິ່ທີ່່�ສົຸດ
ໃນການປັ�ອງກັນການເສົຍຊ່ວ່ດ ແລັະ ບິ່າດເຈັບິ່ຈາກ
ອຸປັະຕ່່ເຫດ. ນອກຈາກນັ�ນ, ທີ່�ານກໍາລັັງຝົ�າຝົືນກົດໝ່າຍ
ຂັອງລັັດ ໄອໂອວາ ໂດຍບິ່ໍ�ໃສົ�ເຂັັມື ຂັັດນ່ລັະໄພ້. 

ກົດໝ່າຍຂັອງລັັດ ໄອໂອວາ ຮູ້ຽກຮູ້�ອງໃຫ�ຜູ້່�ໂດຍສົານ
ທີ່ັງໝ່ົດທີ່່�ນັ�ງຢ້່�ເບິ່າະນັ�ງທີ່າງຫນ�າຂັອງລັົດຕ່�ອງໃສົ�ເຂັັມື
ຂັັດນ່ລັະໄພ້. ກົດໝ່າຍດັ�ງກ�າວຍັງໃຊ�ໄດ�ກັບິ່ຜູ້່�ໂດຍສົານ
ທີ່່�ນັ�ງຢ້່�ເບິ່າະນັ�ງຫລັັງທີ່່�ມື່ອາຍຸຕ່ໍ�າກວ�າ 18 ປັ.່ 

ຮົ່ບທີ່່ 3.3: ຈຳຸດບອດ

ຈຳຸດບອດ ຈຳຸດບອດ

ມືຸມືເບິ�ງ
ແວ�ນ
ຊ�າຍຸ

ມືຸມືເບິ�ງ
ແວ�ນສຳ�ອງ
ຫ້ລັັງ

ມືຸມືເບິ�ງ
ແວ�ນ
ຂັວາ
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ເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້ ແລັະ ກົດໝ່າຍຂັອງລັັດ ໄອໂອວາ
• 1ເດັກນ�ອຍຸທີ່່�ມື່ອາຍຸຸຕົ�້າກວ�າຫ້ນ່�ງປ່ ແລັະ ມື່ນ�້າຫ້ນັກຫ້ນ�ອຍຸກວ�າ 20 ປອນ ຕ່�ອງໄດ�ນັ�ງຢ້້ດຕ່່ດຢ້�າງປັອດໄພ້ຢ້່�ໃນເບິ່າະນັ�ງເດັກນ�ອຍທີ່່�ຫັນໜ້�າໄປັ

ທີ່າງຫລັັງ.

• ເດັກນ�ອຍຸອາຍຸຸຕົ້�າກວ�າຫ້ົກປ່ ຕ່�ອງໄດ�ນັ�ງຢ້້ດຕ່່ດຢ້�າງປັອດໄພ້ຢ້່�ໃນເບິ່າະນັ�ງເດັກນ�ອຍ (ເບິ່າະນັ�ງຄູ່ວາມືປັອດໄພ້ ຫຼ ືເບິ່າະນັ�ງເສົ່ມື, ບິ່ໍ�ແມື�ນເຂັັມືຂັັດ
ນ່ລັະໄພ້). 

• ເດັກນ�ອຍຸອາຍຸຸ 6 ປ່ ເຖີິງ 18 ປ່ ຕ່�ອງໄດ�ນັ�ງຢ້້ດຕ່່ດຢ້�າງປັອດໄພ້ຢ້່�ໃນເບິ່າະນັ�ງເດັກນ�ອຍ ຫຼ ືໂດຍເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້, ຢ້່�ເທີ່່ງເບິ່າະນັ�ງທີຸ່ກໆເບິ່າະ 
(ທີ່າງຫນ�າ ແລັະ ຫລັັງ). 

• ຜູ້່�ໃຫ້ຍຸ�ທີ່່�ອາຍຸຸ 18 ປ່ ຂັ່�ນໄປ ຕ່�ອງໃສົ�ເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້ໃນຂັະນະທີ່່�ນັ�ງຂັ່�ຢ້່�ໃນເບິ່າະນັ�ງທີ່າງຫນ�າຂັອງລັົດ.

ສົາມືາດເບິ່່�ງຂັໍ�ຍົກເວັ�ນສົໍາລັັບິ່ການໃຊ�ເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້ໄດ�ທີ່າງອອນລັາຍທີ່່�: iowadot.gov/mvd/medical-exemptions-from-safety-belt-use

ຄູ່ວາມືລັ້ກລັັບິ່ຂັອງເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້

       ເປັນທີ່າງເລັືອກຂັອງຂັ�ອຍຸທີ່່�ຈຳະໃສຳ�ເຂັັມືຂັັດນິລັະໄພ 
ແລັະ ຂັ�ອຍຸບ້�ໄດ�ສຳົ�ງຜູ້ົນກະທີ່ົບຕົ້�ໃຜູ້ນອກຈຳາກຕົົວ
ຂັ�ອຍຸເອງ."
ຖ�າທີ່�ານໃສົ�ເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້ບິ່ໍ�ຖືກຕ່�ອງ ໃນເວລັາເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດ, 
ທີ່�ານມື່ຄູ່ວາມືສົ�ຽງກາຍຟົ�ງອອກໄປັ ແລັະ ບິ່າດເຈັບິ່ ຫຼ ືເຮູ້ັດໃຫ�
ຄູ່ົນອື�ນໃນລັົດເສົຍຊ່ວ່ດ. ເຖ່ງແມື�ນວ�າທີ່�ານຢ້່�ຄູ່ົນດຽວໃນລັົດ, ຖ�າ
ຫາກທີ່�ານບິ່ໍ�ໃສົ�ເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້ຢ້�າງຖືກຕ່�ອງ, ສົະຖານະການທີ່່�ບິ່ໍ�
ສົາມືາດຄູ່າດເດົາໄດ�ສົາມືາດເຮູ້ັດໃຫ�ທີ່�ານຕ່�ອງໄດ�ຫັກລັ�ຽວ ຫຼ ືເບິ່ກ
ຢ້�າງກະທີ່ັນຫັນ, ດັນໃຫ�ທີ່�ານອອກຈາກບິ່�ອນນັ�ງຄູ່ົນຂັັບິ່ເຊ່�ງອາດຈະ
ເຮູ້ັດໃຫ�ເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດໄດ�.

      ເຂັັມືຂັັດນິລັະໄພແມື�ນດ່ສຳ້າລັັບການເດ່ນທີ່າງໄກ, ແຕົ�
ຂັ�ອຍຸບ້�ຕົ�ອງການມືັນຖີ�າຂັ�ອຍຸຂັັບລັົດໄປຮົອບຕົົວເມືືອງ." 

ຫຼາຍກວ�າເຄູ່່�ງຫນ້�ງຂັອງການເສົຍຊ່ວ່ດຈາກອຸປັະຕ່່ເຫດການຈະ
ລັາຈອນທີ່ັງຫມືົດເກ່ດຂັ້�ນພ້າຍໃນ 25 ໄມື. ຫຼາຍໆຄູ່ົນເກ່ດຂັ້�ນໃນ
ຖະໜ້ົນທີ່່�ມື່ຄູ່ວາມືໄວບິ່ໍ�ເກ່ນ 45 ກ່ໂລັແມືັດຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງ. 

       ເຂັັມືຂັັດນິລັະໄພສຳາມືາດມືັດຕົົວເຈຳົ�າໄວ�ຢ້່�ໃນລັົດ." 
 

ມືັນໃຊ�ເວລັາໜ້�ອຍກວ�າໜ້້�ງວ່ນາທີ່່ເພ້ື�ອປັົດເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້ອອກ. 
ກໍລັະນ່ນ່�ແມື�ນກ�າວເຖ່ງເຫດການທີ່່�ລັົດຄູ່ັນນ້�ງເກ່ດໄຟໄໝ່� ຫຼ ືຈົມື
ລັົງໃນນໍ�າເລັ່ກ. ການຂັັດຂັ�ອງແບິ່ບິ່ນ່�ບິ່ໍ�ຄູ່�ອຍເກ່ດຂ້ັ�ນ. ເຖ່ງແມື�ນວ�າ
ຈະເກ່ດຂັື�ນກໍຕ່າມື, ເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້ອາດຈະຊ�ວຍບິ່ໍ�ໃຫ�ທີ່�ານຖືກ
ນ໊ອກໄປັ. ທີ່�ານຈະມື່ໂອກາດຫລັົບິ່ຫນ່ອອກມືາໄດ�ຫຼາຍກວ�າຖ�າ
ທີ່�ານຍັງມື່ສົະຕ່.່

       ບາງຄູ່ົນຟົ� ງອອກມືາໃນເວລັາເກ່ດອຸປະຕົິເຫ້ດ ແລັະ 
ຍຸ�າງໜົ່ໄປໂດຍຸບ້�ມື່ຮົອຍຸຂັ່ດຂັ�ວນຫ້ຍຸັງເລັ່ຍຸ"

ທີ່�ານມື່ໂອກາດຫຼອດຊ່ວ່ດຫຼາຍກວ�າຢ້່�ບິ່�ອນເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດຖ�າ
ທີ່�ານຢ້່�ໃນລັົດ. ເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້ສົາມືາດປັ�ອງກັນທີ່�ານບິ່ໍ�ໃຫ�ຟົ�ງ
ອອກຈາກລັົດຂັອງທີ່�ານໄປັສົ່�ຫົນທີ່າງຂັອງລັົດຄູ່ັນອື�ນ.

" "

""
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3.6 ການຮົັບປະກັນສຳິ�ງຂັອງທີ່່�ວາງໄວ�ໃນລັົດ 
ນອກເໜ້ືອໄປັຈາກການຮູ້ັກສົາຕ່ົວທີ່�ານເອງ ແລັະ ຜູ້່�ໂດຍສົານໃຫ�ປັອດໄພ້ແລັ�ວ, ທີ່�ານຍັງຄູ່ວນເຮູ້ັດໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າບິ່ໍ�ມື່ສົ່�ງຂັອງທີ່່�ວາງຢ້່�ໃນລັົດຂັອງ
ທີ່�ານທີ່່�ສົາມືາດເຮູ້ັດໃຫ�ມື່ຜູ້່�ບິ່າດເຈັບິ່ໄດ�ໃນກໍລັະນ່ເກ່ດການຢຸ້ດກະທີ່ັນຫັນ ຫຼ ືເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດ. ແລັ�ນດ�ວຍຄູ່ວາມືໄວ 55 ໄມືຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງ, ວັດຖຸທີ່່�
ໜ້ັກ 20 ປັອນ ສົາມືາດກະທີ່ົບິ່ດ�ວຍແຮູ້ງເຖ່ງ 1,000 ປັອນ. ນອກຈາກນັ�ນ, ກວດໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າບິ່ໍ�ມື່ສົ່�ງຂັອງວາງໄວ�ຢ້່�ເທີ່່ງພ້ື�ນລັົດທີ່່�ສົາມືາດກ່�ງເຂັົ�າ
ໄປັໃຕ່�ຄູ່ັນເບິ່ກເຮູ້ັດໃຫ�ມືັນມື່ຄູ່ວາມືຫຍຸ�ງຍາກໃນການເບິ່ກ ຫຼ ືເບິ່ກບິ່ໍ�ໄດ�. 

3.7 ການກ້າຈຳັດສຳິ�ງລັົບກວນ 
ສົ່�ງລັົບິ່ກວນມື່ຢ້່�ສົາມືປັະເພ້ດຄູ່:ື 

ທີ່າງສຳາຍຸຕົາ — ເຮູ້ັດບິ່າງສົ່�ງທີ່່�ເຮູ້ັດໃຫ�ຜູ້່�ຂັັບິ່ລັົດລັະເວັ�ນສົາຍຕ່າຈາກການຂັັບິ່ລັົດ (ເຊັ�ນ: ເບິ່່�ງ GPS).

ໃຊ�ມື ື— ເຮູ້ັດບິ່າງສົ່�ງທີ່່�ເຮູ້ັດໃຫ�ຜູ້່�ຂັັບິ່ລັົດເອົາມືືເບິ່ື�ອງຫນ້�ງ ຫຼ ືທີ່ັງສົອງເບິ່ື�ອງອອກຈາກພ້ວງມືາໄລັ (ເຊັ�ນ: ການກ່ນອາຫານ ຫຼ ືການ
ແຕ່�ງຫນ�າ).

ສຳະຕົິປັນຍຸາ — ເຮູ້ັດບິ່າງສົ່�ງທີ່່�ເຮູ້ັດໃຫ�ຈ່ດໃຈຂັອງຜູ້່�ຂັັບິ່ລັົດຄູ່ະເນຈອນ ຫຼ ືສົຸມືໃສົ�ບິ່�ອນອື�ນ (ເຊັ�ນ: ການຟັງເພ້ງ ຫຼ ືການສົົນທີ່ະນາ).

ສົ່�ງລັົບິ່ກວນທີຸ່ກປັະເພ້ດສົາມືາດເປັັນອັນຕ່ະລັາຍໃນຂັະນະທີ່່�ຂັັບິ່ຂັ່� ແລັະ ວຽກຫຼາຍຢ້�າງທີ່່�ຜູ້່�ຄູ່ົນມືັກເຮູ້ັດໃນເວລັາຂັັບິ່ລັົດສົາມືາດຈັດໄດ�ຫຼາຍ
ກວ�າຫນ້�ງປັະເພ້ດ.

ອຸປັະກອນມືືຖ ືແລັະ ການສົົ�ງຂັໍ�ຄູ່ວາມືໃນຂັະນະທີ່່�ຂັັບິ່ລັົດ
ກົດໝ່າຍວ�າດ�ວຍການຂັັບິ່ຂັ່�ທີ່່�ລັົບິ່ກວນຂັອງລັັດໄອໂອວາ ຫ�າມືການໃຊ�ໂທີ່ລັະສົັບິ່ມືືຖ ືແລັະ ອຸປັະກອນສົື�ສົານເອເລັັກໂຕ່ຣນ່ກອື�ນໆ ເພ້ື�ອຂັຽນ, 
ສົົ�ງ, ຫຼ ືເບິ່່�ງຂັໍ�ຄູ່ວາມືເອເລັັກໂຕ່ຣນ່ກໃນຂັະນະທີ່່�ຂັັບິ່ລັົດ. ກ�ອນທີ່່�ຈະຂັຽນ, ສົົ�ງ, ຫຼ ືອ�ານຂັໍ�ຄູ່ວາມື, ອ່ເມືວ, ຫຼ ືໂພ້ສົ໌ເທີ່່ງສົື�ສົັງຄູ່ົມື ອອນ ໄລັ, ຕ່�ອງເອົາ
ລັົດໄປັຈອດລັຽບິ່ແຄູ່ມືທີ່າງກ�ອນ.

ຂັໍ�ຍົກເວັ�ນຂັອງກົດໝ່າຍສົະບິ່ັບິ່ນ່�ລັວມືມື:່

• ສົະມືາຊ່ກຂັອງໜ້�ວຍງານດ�ານຄູ່ວາມືປັອດໄພ້ສົາທີ່າລັະນະປັະຕ່່ບິ່ັດຫນ�າທີ່່�ທີ່າງການ.

• ບິຸ່ກຄູ່ະລັາກອນດ�ານການແພ້ດໃນສົະຖານະການສົຸກເສົ່ນ.

• ບິຸ່ກຄູ່ົນທີ່່�ໄດ�ຮູ້ັບິ່ຂັໍ�ມື່ນທີ່່�ກ�ຽວຂັ�ອງກັບິ່ຄູ່ວາມືປັອດໄພ້ລັວມືທີ່ັງເຫດສົຸກເສົ່ນ, ການຈະລັາຈອນ, ແລັະ ການແຈ�ງເຕ່ືອນສົະພ້າບິ່ອາກາດ. 

ລັົມືໂທີ່ລັະສົັບິ່
ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ທີ່່�ມື່ອາຍຸຕ່ໍ�າກວ�າ 18 ປັ່ທີ່່�ມ່ືໃບິ່ອະນຸຍາດຮູ້ຽນ ຂັັບິ່ ຂັ່�, ໃບິ່ຂັັບິ່ຂັ່�ລັະດັບິ່ກາງ, ຫຼ ືໃບິ່ອະນຸຍາດໂຮູ້ງຮູ້ຽນເຍົາ ວະ ຊົນແມື�ນຫ�າມືບິ່ໍ�ໃຫ� ໂທີ່ຫາ 
ແລັະ ລັົມືໂທີ່ລັະສົັບິ່ໃນເວລັາຂັັບິ່ຂັ່�, ເວັ�ນແຕ່� ຍາມື ທີ່່�ພ້ວກເຂັົາ ໄດ�ຈອດ ລັົດຢ້່� ລັຽບິ່ ແຄູ່ມື ທີ່າງແລັ�ວ ນຽບິ່ ຮູ້�ອຍ. 

ການບິ່ັງຄູ່ັບິ່ໃຊ� ແລັະ ການລັົງໂທີ່ດ
ການຂັັບິ່ລັົດ ແບິ່ບິ່ ບິ່ໍ� ມື່ສົະຕ່່ຖືວ�າເປັັນການກະທີ່ໍາຜູ້່ດ ກົດຈະ ລັາຈອນ "ຫຼັກ" - ໝ່າຍຄູ່ວາມືວ�າເຈົ�າຫນ�າທີ່່�ສົາມືາດຢຸ້ດ ທີ່�ານໃນ ຂັໍ� ຫາການລັະເມື່ດ
ກົດ ລັະ ບິ່ຽບິ່. ນອກ ເໜ້ືອ ໄປັ ຈາກ ການ ຈ�າຍ ຄູ່�າ ປັັບິ່ ໃໝ່ ແລັ�ວ, ການ ລັົງ ໂທີ່ດ ການ ຂັັບິ່  ລັົດແບິ່ບິ່ ບິ່ໍ� ມື່ສົະຕ່່ ຍັງ ສົາມືາດ ສົົ�ງ ຜູ້ົນ ໃຫ� ໃບິ່  ຂັັບິ່ ຂັ່� ຫຼ ືໃບິ່ ອະ ນຸ
ຍາດ ຂັັບິ່ ລັົດ ຂັອງ ທີ່�ານ  ຈະຖືກ ລັະ ງັບິ່ ຫຼ ືຖືກ ຖອນ ຄູ່ືນ.

ຖ�າ ຫາກວ�າ ທີ່�ານຂັັບິ່ ລັົດ ແບິ່ບິ່ ບິ່ໍ� ມື່ສົະຕ່ ່ ແລັະ  ເຮູ້ັດ ໃຫ� ຜູ້່� ອື�ນ ເສົຍ ຊ່ວ່ດ, ທີ່�ານ ຈະ ຖືກ ປັັບິ່ ໃໝ່ ຫຼາຍ ກວ�າ $1,000  ໂດ ລັາ, ຖືກ ໂຈະ ໃບິ່  ຂັັບິ່ ຂັ່�  ແລັະ ຈະ
ຖືກ ຂັໍ� ຫາ ການຄູ່າດ ຕ່ະກໍາ.
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3.8 ເຫ້ຼົ�າ ແລັະ ສຳິ�ງເສຳບຕົິດ
ໜ້້�ງໃນກົດໝ່າຍທີ່່�ບິ່ັງຄູ່ັບິ່ໃຊ�ຫຼາຍທີ່່�ສົຸດໃນທີ່�ອງຖະໜ້ົນຫຼວງໃນທີ່ົ�ວ
ປັະເທີ່ດແມື�ນການຂັັບິ່ຂັ່� ໃນ ເວ ລັາ ເມືົາ. ລັັດໄອໂອວາ ຈະລັົງໂທີ່ດ
ໜ້ັກ ໜ້�ວງຕ່ໍ�ຜູ້່� ຂັັບິ່ຂັ່�ທີ່່�ມືືນ ເມືົາຈາກ ທີ່າດເຫຼົ�າ ຫຼ ືມື້ນ ເມືົາ ຈາກຢ້າ
ເສົບິ່ຕ່່ດ, ຢ້�າງ ບິ່ໍ� ມື່ ຂັໍ� ຍົກ ເວັ�ນ ໃດໆ.

ການຂັັບິ່ ລັົດໃນຂັະນະທີ່່� ມື້ນ ເມືົາ (OWI)
ຊື�ທີ່່�ເປັັນທີ່າງການຂັອງການກະທີ່ໍາຜູ້່ດຂັອງການເມືົາແລັ�ວຂັັບິ່ແມື�ນ 
"ການ ຂັັບິ່ ລັົດໃນຂັະນະທີ່່�ມື້ນເມືົາ" ແລັະ ຖືກກໍານົດວ�າມື່ຄູ່ວາມື
ເຂັັ�ມືຂັຸ�ນຂັອງທີ່າດເຫຼົ�າໃນເລັືອດ (BAC) 0.08 ຂັ້�ນໄປັ ຫຼ ື ສົ່ງກວ�າ 
ຫຼ ືຂັັບິ່ ລັົດ ໃນ ຂັະ ນະ ທີ່່� ມື່ປັະລັ່ມືານຂັອງສົານ ເສົບິ່ ຕ່່ດຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືຢ້່�ໃນ
ລັະບິ່ົບິ່ ຮູ້�າງ ກາຍຂັອງທີ່�ານ. ປັົກກະຕ່່ແລັ�ວ ຄູ່ວາມືເຂັັ�ມືຂັຸ�ນຂັອງ
ທີ່າດເຫຼົ�າໃນເລັືອດ BAC ແມື�ນຖືກທີ່ົດສົອບິ່ຜູ້�ານເຄູ່ື�ອງວັດລົັມື
ຫາຍໃຈ,  ກວດນໍ�າຍ�ຽວ, ຫຼ ືກວດເລືັອດ. ເຖ່ງແມື�ນວ�າທີ່�ານບິ່ໍ�ໄດ�ຖືກ
ຕ່ັດສົ່ນມື່ ຄູ່ວາມືຜູ້່ດ ຖານຂັັບິ່ ລັົດໃນຂັະນະທີ່່� ມື້ນ ເມືົາ OWI ຢ້່�ໃນ
ສົານອາຍາ ກໍ� ຕ່າມື,  ແຕ່�ສົ່ດທີ່່ໃນການຂັັບິ່ຂັ່�ຂັອງທີ່�ານຍັງຈະຖືກ
ຖອນຄູ່ືນຢ້�າງຫນ�ອຍ 180  ວັນຖ�າທີ່�ານ ຂັັບິ່ ລັົດໃນຂັະນະທີ່່� ມື້ນ ເມືົາ. 
ການກະທີ່ໍາຜູ້່ດຊໍ�າແລັ�ວ ຊໍ�າສົໍາລັັບິ່ການຂັັບິ່ ລັົດໃນຂັະນະທີ່່� ມື້ນ ເມືົາ
ທີ່່�ຮູ້�າຍແຮູ້ງຂັ້�ນ, ສົົ�ງຜູ້ົນໃຫ�ມື່ການຖອນໃບິ່ຂັັບິ່ຂັ່�ດົນຂັ້�ນ ແລັະ ການ
ລັົງໂທີ່ດທີ່າງອາຍາທີ່່�ຮູຸ້ນແຮູ້ງຂັ້�ນ. 

ການຍ່ນຍອມືເຫັນດ່ຕ່ໍ�ການທີ່ົດສົອບິ່
ໃນຖານະທີ່່�ເປັັນຜູ້່�ຖືໃບິ່ຂັັບິ່ຂັ່�ລັັດໄອໂອວາ, ທີ່�ານເຫັນດ່ຕ່າມືສົັນຍາ
ທີ່່�ຈະຍ່ນຍອມືຕ່ໍ�ການກວດຫາທີ່າດເຫຼົ�າຢ້່�ພ້າກສົະຫນາມືຕ່າມື
ຄູ່ວາມືຕ່�ອງການຂັອງໜ້�ວຍວານບິ່ັງຄູ່ັບິ່ໃຊ�ກົດຫມືາຍ (ກົດໝ່າຍ
ຂັອງລັັດ ໄອໂອວາ §321J.6). ກົດໝ່າຍນ່�ຍັງໃຊ�ໄດ�ກັບິ່ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ທີ່່�
ບິ່ໍ�ມື່ທີ່່�ຢ້່�ອາໄສົທີ່່�ເດ່ນທີ່າງຢ້່�ໃນລັັດ. 

ການປັະຕ່່ເສົດການທີ່ົດສົອບິ່
ການປັະຕ່່ເສົດການທີ່ົດສົອບິ່ດ�ວຍເຄູ່ື�ອງວ່ເຄູ່າະລັົມືຫາຍໃຈບິ່ໍ�
ຮູ້ັບິ່ປັະກັນໄດ�ວ�າທີ່�ານຈະບິ່ໍ�ຖືກຕ່ັດສົ່ນວ�າມື່ຄູ່ວາມືຜູ້່ດຖານ OWI, 
ແລັະ ການປັະຕ່່ເສົດການທີ່ົດສົອບິ່ຍັງຈະສົົ�ງຜູ້ົນໃຫ�ມື່ການຖອນ
ໃບິ່ອະນຸຍາດຂັອງທີ່�ານ. ຜູ້ົນສົະທີ່�ອນຂັອງການປັະຕ່່ເສົດການ
ທີ່ົດສົອບິ່ດ�ວຍເຄູ່ື�ອງວ່ເຄູ່າະລັົມືຫາຍໃຈແມື�ນຮູ້�າຍແຮູ້ງກວ�າການ
ທີ່ົດສົອບິ່ແລັ�ວບິ່ໍ�ຜູ້�ານ, ດ�ວຍການຖອນໃບິ່ຂັັບິ່ຂັ່�ຂັອງທີ່�ານອັດຕ່ະ
ໂນມືັດຫນ້�ງປັ ່ແລັະ ປັັບິ່ໄຫມືຕ່ໍ�າສົຸດທີ່່� $1,250. 

ຖ�າຫາກທີ່�ານຖືກພ້ົບິ່ເຫັນວ�າມື່ຄູ່ວາມືຜູ້່ດໃນການປັະຕ່່ເສົດການ
ທີ່ົດສົອບິ່, ສົານຍັງອາດຈະສັົ�ງໃຫ�ມື່ການບິ່ໍາບິ່ັບິ່ສົ່�ງເສົບິ່ຕ່່ດພ້າກ
ບິ່ັງຄູ່ັບິ່ ແລັະ ການປັະເມື່ນຜູ້ົນ ຫຼ ືຕ່່ດຕ່ັ�ງອຸປັະກອນກວດທີ່າດເຫຼົ�າ
ໃສົ�ໃນລັົດທີ່່�ທີ່�ານຕ່�ອງໄດ�ຈ�າຍເອງ.

ຜູ້່�ຂັັບິ່ລັົດທີ່່�ມື່ອາຍຸຕ່ໍ�າກວ�າ 21 ປັ່
ກົດໝ່າຍສົໍາລັັບິ່ການຂັັບິ່ຂັ່�ພ້າຍໃຕ່�ອ່ດທີ່່ພ້ົນຂັອງເຫຼົ�າຈະເຂັັ�ມືງວດ
ກວ�າຖ�າທີ່�ານມື່ອາຍຸຕ່ໍ�າກວ�າເກນອາຍຸທີ່່�ດື�ມືເຫຼົ�າໄດ�ຕ່າມືກົດໝ່າຍ. 
ຜູ້່�ຂັັບິ່ລັົດທີ່່�ອາຍຸບິ່ໍ�ເຖ່ງເກນຈະຖືວ�າເປັັນການຂັັບິ່ລັົດໃນຂັະນະທີ່່�
ມື້ນເມືົາທີ່່� ມື່ຄູ່ວາມືເຂັັ�ມືຂັົ�ນຂັອງເຫຼົ�າໃນເລັືອດທີ່່� 0.02 ຫຼ ືຫຼາຍ
ກວ�ານັ�ນ.  ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ທີ່່�ມື່ອາຍຸຕ່ໍ�າກວ�າເກນອາຍຸຈະຖືກຖອນຄູ່ືນສົ່ດທີ່່
ໃນການຂັັບິ່ຂັ່�ຂັອງພ້ວກເຂັົາເປັັນເວລັາຢ້�າງຫນ�ອຍ 60 ວັນ ແລັະ 
ຢ້�າງຫນ�ອຍ 180 ວັນ ຖ�າຄູ່ວາມືເຂັັ�ມືຂັົ�ນຂັອງເຫຼົ�າໃນເລັືອດແມື�ນ 
0.08 ຫຼ ືຫຼາຍກວ�ານັ�ນ. ຜູ້່�ກະທີ່ໍາຜູ້່ດທີ່່�ມື່ອາຍຸຕ່ໍ�າກວ�າ 18 ປັ ່ບິ່ໍ�ມື່ສົ່ດ
ໄດ�ຮູ້ັບິ່ໃບິ່ຂັັບິ່ຂັ່�ຊົ�ວຄູ່າວທີ່່�ຖືກຈໍາກັດໃນຂັະນະທີ່່�ໃບິ່ຂັັບິ່ຂັ່�ຂັອງພ້ວກ
ເຂັົາຖືກຖອນຄູ່ືນສົໍາລັັບິ່ OWI. 

ກົດໝ່າຍວ�າດ�ວຍພ້າຊະນະທີ່່�ເປັ່ດຢ້່�
ມືັນເປັັນການຜູ້່ດກົດໝ່າຍໃນການຂັົນສົົ�ງພ້າຊະນະບິ່ັນຈຸເຫຼົ�າທີ່່�
ເປັ່ດຢ້່�, ບິ່ໍ�ໄດ�ຫຸ�ມືຫໍ� ໂດຍບິຸ່ກຄູ່ົນ ຫຼ ືຜູ້່�ໂດຍສົານໃນລັົດ. ພ້າຊະນະ
ບິ່ັນຈຸເຄູ່ື�ອງດື�ມືແອນກໍຮູ້ໍທີ່່�ເປັ່ດຢ້່�ອາດຈະຖືກຂັົນສົົ�ງໃນທີ່�າຍລັົດໄດ�. 
ການລັະເມື່ດກົດໝ່າຍສົະບິ່ັບິ່ນ່� ມື່ໂທີ່ດຖານຄູ່ວາມືຜູ້່ດທີ່າງອາຍາ
ແບິ່ບິ່ທີ່ໍາມືະດາ ໂດຍມື່ຄູ່�າປັັບິ່ໃໝ່ສົ່ງສົຸດ $200 ສົໍາລັັບິ່ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່� 
ແລັະ ຜູ້່�ໂດຍສົານແຕ່�ລັະຄູ່ົນໃນລັົດ.

3.9 ການຂັັບລັົດງ�ວງນອນ
ການຂັັບິ່ລັົດງ�ວງນອນ ເປັັນອັນຕ່ະລັາຍເທີ່ົ�າກັບິ່ການເມືົາແລັ�ວຂັັບິ່
ລັົດ. ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ທ່ີ່�ງ�ວງນອນຈະປັະຕ່່ກ່ລ່ັຢ້າຕ່ອບິ່ສົະໜ້ອງຊ�າ, ມືັກຈະ
ລັ�ຽວເຂັົ�າ-ອອກນອກເລັນ, ຂັັບິ່ອອກນອກເສົັ�ນທີ່າງ, ແລັະ ມືັກຈະ
ເຮູ້ັດໃຫ�ເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດໄດ�. ທີ່�ານຄູ່ວນຢຸ້ດພັກ, ແນບເຂັົ�າໄປຈຳອດ
ບ�ອນທີ່່�ປອດໄພ, ຫ້ຼື ປ�ຽນຄູ່ົນຂັັບ ຖ�າຫາກວ�າທີ່�ານສົັງເກດເຫັນສົ່�ງ
ຕ່ໍ�ໄປັນ່�:

• ຝົັນກາງເວັນ ຫຼ ືຄູ່ວາມືຄູ່່ດທີ່່�ລັະເມື.່

• ຈື�ບິ່ໍ� ໄດ� ສົອງສົາມືໄມືລັ໌ລັ�າ ສົຸດທີ່່�ໄດ�ຂັັບິ່ລັົດຜູ້�ານ ມືາ.

• ຫາວນອນເລັື�ອຍໆ ຫຼ ືຖ່ຕ່າຂັອງທີ່�ານ.

• ມື່ບິ່ັນຫາໃນການຮູ້ັກສົາຫົວຂັອງທີ່�ານ.

• ຫຼຸດ ອອກຈາກເລັນຂັອງທີ່�ານ, ຂັັບິ່ ເຂັົ�າ  ຈໍ� ທີ່�າຍລັົດ ຄູ່ັນ ອື�ນ, 
ຫຼ ືຢ້ຽບິ່ແຖບິ່ດັງ  ກ�ອງ ຂັອບິ່ ທີ່າງ.

• ຮູ້່�ສົ້ກກະວົນກະວາຍ ແລັະ ຫ ງຸດ ຫງ່ດ.

ການອົດນອນເປັນເວລັາ 18 ຊົ�ວໂມືງຕົິດຕົ້�ກັນມື່ຄູ່ວາມື
ບົກຜູ້�ອງເທີ່ົ�າກັບຄູ່ວາມືເຂັັ�ມືຂັົ�ນຂັອງເຫ້ຼົ�າໃນເລັືອດ (BAC) ທີ່່� 
0.08 ເປ່ເຊັນ, ເຊິ�ງເປັນການມື່ນເມືົາທີ່່�ບ້�ຜູ້ິດກົດໝາຍຸ ແລັະ 
ສຳາມືາດເຮົັດໃຫ້�ທີ່�ານສຳ�ຽງເກ່ດອຸປະຕົິເຫ້ດໄດ�ເທີ່ົ�າກັນ.
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3.10 ການກຽມືຄູ່ວາມືພ�ອມືສຳ້າລັັບການເດ່ນທີ່າງລັ�ວງຫ້ນ�າ– ລັັດໄອໂອວາ 511
ທີ່�ານ ຄູ່ວນວາງແຜູ້ນລັ�ວງໜ້�າກ�ອນຈະອອກເດ່ນທີ່າງ - ບິ່ໍ�ວ�າຈະເປັັນເສົັ�ນທີ່າງປັົກກະຕ່ ່ຫຼ ືເສົັ�ນທີ່າງທີ່່�ໄກກວ�າ. ຕ່່ດຕ່າມືສົ່�ງທີ່່�ຈະສົົ�ງຜູ້ົນກະທີ່ົບິ່ຕ່ໍ�
ການເດ່ນທີ່າງຂັອງທີ່�ານເຊັ�ນ: ສົະພ້າບິ່ອາກາດທີ່່�ບິ່ໍ�ດ,່ ການກໍ�ສົ�າງເສົັ�ນທີ່າງ, ອຸປັະ ຕ່່ເຫດ, ແລັະ ອື�ນໆ. ເຂັົ�າໄປັທີ່່� www.511ia.org ຫຼ ືດາວໂຫລັ
ດແອັບິ່ມືືຖືຟຣ່ເພ້ື�ອຕ່່ດຕ່າມືສົະພ້າບິ່ການເດ່ນທີ່າງຫຼ�າສົຸດສົໍາລັັບິ່ທີ່າງຫຼວງຂັອງລັັດໂອ ໄອ ວາ ແລັະ ທີ່າງລັະຫວ�າງລັັດ. 

www.511ia.orgດາວໂຫ້ຼດແອັບ 511 ຂັອງລັັດໄອໂອວາ 

ດ້າເນ່ນການຄູ່ົ�ນຫ້າ 
ເພ້ື�ອຊອກຫາຂັໍ�ມື່ນການເດ່ນທີ່າງສົໍາ
ລັັບິ່ສົະຖານທີ່່�, ເສົັ�ນທີ່າງ, ຫຼ ືເສົັ�ນທີ່າງ
ສົະເພ້າະ.

ເປ່ດໜົ�າເວບໂຊຂັອງທີ່�ານ
ສົະຫຼັບິ່ຂັໍ�ມື່ນທີ່່�ທີ່�ານຕ່�ອງການເຫັນ ເຊັ�ນ: 
ຖະໜ້ົນທີ່່� ປັ່ດ, ກ�ອງຈະລັາຈອນ, ຂັໍ�ມື່ນ
ການຂັັບິ່ຂັ່� ໃນລັະດ່ໜ້າວ, ແລັະ ອື�ນໆ.

ຮົ່ບ 3.4: ລັັດໄອໂອວາ 511
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ທີ່ັກສຳະການ
ຂັັບລັົດພື�ນຖີານ
ບິ່ໍ�ມື່ຄູ່່�ມືືໃດສົາມືາດສົອນທີ່�ານກ�ຽວກັບິ່ວ່ທີ່່ ເປັັນຄູ່ົນຂັັບິ່ລັົດຢ້�າງປັອດໄພ້ໄດ�
ຢ້�າງ ສົົມື  ບິ່່ນ. ການສົ້ກສົາຄູ່ົ�ນ ຄູ່ວ�າສົະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າ ຄູ່ວາມືສົ�ຽງຂັອງ ການ
ເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດ ຈະຫຼຸດລັົງດ�ວຍປັະສົົບິ່ການທີ່່�ໄດ�ຮູ້ັບິ່ ຈາກ ການ ຮູ້ຽນ ຮູ້່� ແລັະ 
ການປັະຕ່່ບິ່ັດຕ່ົວ ຈ່ງ.

4.1 ການຕົິດຈຳັກລັົດ
ກວດເບິ່່�ງຄູ່່�ມືືເຈົ�າຂັອງລັົດສົໍາລັັບິ່ຂັັ�ນຕ່ອນການ ຕ່່ດ ຈັກ ທີ່່�ດ່ທີ່່�ສົຸດສົໍາລັັບິ່
ຍານພ້າຫະນະ. ຂັັ�ນ ຕ່ອນ ຈະແຕ່ກ ຕ່�າງ ກັນ ຂັ້�ນ ກັບິ່ ວ�າ ຍານ ພ້າ ຫະ ນະ ທີ່່� ມື່ 
ລັະ ບິ່ົບິ່ ຫົວ ສົ່ດ  ນໍ�າມືັນຫຼື ບິ່ໍ� ແລັະ ປັະ ເພ້ດ ຂັອງ ເກຍ ລັົດ. 

4.2 ການປ�ຽນເກຍຸ

ເກຍ ໂອ ໂ ຕ່� 
ເມືື�ອຂັັບິ່ລັົດທີ່່� ເປັັນລັະບິ່ົບິ່ເກຍ ໂອ ໂຕ່, ບິ່ໍ�ຈໍາເປັັນຕ່�ອງປັ�ຽນເກຍແບິ່ບິ່ ກະ ປັຸກ. 
ຄູ່ັນເກຍ ມື່ ໜ້�າ ທີ່່� ສົະ ເພ້າະ ໃນການເຄູ່ື�ອນ ຕ່ົວລັົດໂດຍໃຊ� ຕ່ົວ P-R-N-D-L.

P – "ຈອດ ລັົດ" ລັັອກລັົດ ໄວ�ສົໍາລັັບິ່ການຈອດ

R – "ຖອຍຫຼັງ" ສົໍາລັັບິ່ການຖອຍຫຼັງ

N – "ຫວ�າງ"  ປັ�ອຍ ໃຫ� ເຄູ່ື�ອງ ຈັກ ຫວ�າງ

D – "ຂັັບິ່ ເຄູ່ື�ອນ" ເພ້ື�ອ ຂັັບິ່ ເຄູ່ື�ອນ ລັົດ ໄປັ ຂັ�າງ ຫນ�າ

L – "ເກຍ ຕ່ໍ�າ*" ເພ້ື�ອຈໍາກັດຄູ່ວາມືໄວຂັອງເຄູ່ື�ອງຈັກ*

*ໝ່າຍເຫດ: ນ່�ອາດຈະສົະແດງເປັັນເລັກ "3, 2, 1" ທີ່່�ຊ່�ບິ່ອກເຖ່ງເກຍສົ່ງສົຸດ
ທີ່່�ສົາ ມືາດປັ�ຽນ ໄດ�ໃນລັະບິ່ົບິ່ ເກຍອັດຕ່ະໂນມືັດ.
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ເກຍ ກະ ປັຸກ
ສົໍາລັັບິ່ລັົດທີ່່�ມື່ລັະບິ່ົບິ່ເກຍ ກະ ປັຸກ, ການປັ�ຽນເກຍຈະຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມື ລັະ ດັບິ່ຄູ່ວາມືໄວທີ່່� ລັົດ ຈະ ໃຊ�. ອ່ງ ໃສົ�ຈໍານວນເກຍທີ່່�ມື່ຢ້່�, ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຕ່�ອງສົາມືາດປັ�ຽນ
ຈາກ " ເກຍ ຫວ�າງ" ຫຼ ື ເກຍ "1" ໄປັຫາເກຍທີ່່�ສົ່ງກວ�າ, "2, 3, 4…" ເພ້ື�ອເລັັ�ງ ລັົດ. ເພ້ື�ອປັ�ຽນ ເກຍ,  ຕ່�ອງ ໄດ� ໃຊ� ຄູ່ັນ ຢ້ຽບິ່ ອືກ ອັນ ໜ້້�ງ ທີ່່�ເອ່�ນວ�າ " ຄູ່າດ" 
ແມື�ນໃຊ�ເພ້ື�ອປັ�ຽນເກຍ.

ຂັັ�ນຕົອນທີ່່ 1: ຢ້ຽບິ່ ຄູ່າດລັົງດ�ວຍຕ່່ນຊ�າຍຂັອງທີ່�ານ

ຂັັ�ນຕົອນທີ່່ 2: ປັ�ຽນຄູ່ັນເກຍດ�ວຍມືືຂັວາຂັອງ ທີ່�ານ

ຂັັ�ນຕົອນທີ່່ 3: ຄູ່�ອຍໆຢ້ຽບິ່ ຄູ່ັນ ເລັັ�ງຂັື�ນໃນຂັະນະທີ່່� ວາງ ຄູ່າດ ໄປັພ້�ອມືໆກັນ

ເຮູ້ັດຊໍ�າຂັັ�ນ ຕ່ອນນ່� ໃນ ເວ ລັາ " ເອົາ ເກຍລັົງ" ຫຼ ືເວລັາທີ່່�ທີ່�ານຕ່�ອງການຊ�າລັົງເພ້ື�ອຢຸ້ດລັົດ. ຍັງໃຊ�ຂັັ�ນ ຕ່ອນ ດຽວ ກັນ ນ່�ເພ້ື�ອ ຖອຍ ລັົດ ໂດຍການປັ�ຽນ
ເປັັນ "ເກຍ ຖອຍ" ຈາກ " ເກຍຫວ�າງ" ຫຼ ື"ເກຍ 1".

4.3 ການເລັັ�ງຄູ່ວາມືໄວ
ເລັັ�ງຄູ່�ອຍໆ ແລັະ ນ່�ມືນວນ. ການພ້ະຍາຍາມືເລັັ�ງ ແຮູ້ງໄວເກ່ນໄປັສົາມືາດເຮູ້ັດໃຫ�ລັໍ�ໝຸ່ນ, ໂດຍສົະເພ້າະໃນພ້ື�ນຜູ້່ວທີ່າງ ທີ່່�ລັື�ນ, ເຮູ້ັດໃຫ�ລັົດໄຫຼ
ໄດ�. ລັົດ ທ່ີ່� ເປັັນ ເກຍ ກະ ປັຸກ,  ໃຫ�ຝົ້ກໃຊ� ຄູ່າດ ແລັະ  ຄູ່ັນເລັັ�ງ ເພ້ື�ອບິ່ໍ�ໃຫ�ເຄູ່ື�ອງຈັກແລັ�ນ ແຮູ້ງເກ່ນໄປັ ຫຼ ືດັບິ່ໃນ ເວ ລັາປັ�ຽນເກຍ.

4.4 ການເບກ ແລັະ ການຢຸ້ດ 
ການ ໃຊ� ເບິ່ກ  ເພ້ື�ອ ຢຸ້ດ ລັົດ ຂັອງ ທີ່�ານເປັັນ ໜ້້�ງ ໃນ ທີ່ັກ ສົະ ທີ່່� ສົໍາ ຄູ່ັນ ທີ່່� ສົຸດ ທີ່່� ຈະ ຕ່�ອງຮູ້ຽນ ຮູ້່�. ເວລັາທີ່່�ໃຊ� ໃນ ການ ເບິ່ກ ລັົດຂັອງທີ່�ານໃຫ�ຢຸ້ດ ແມື�ນຂ້ັ�ນກັບິ່
ນໍ�າໜ້ັກ, ຂັະໜ້າດ, ແລັະ ການຂັົນ ເຄູ່ື�ອງຂັອງລັົດ, ພ້�ອມືທີ່ັງສົະພ້າບິ່ຂັອງຢ້າງ ລັົດ. ເວລັາປັະ ຕ່່ ກ່ ລັ່ ຍາໃນການເອົາຕ່່ນຂັອງ ທີ່�ານ ໄປັ ຢ້ຽບິ່ເບິ່ກແມື�ນ
ສົໍາຄູ່ັນ ຄູ່ືກັນ. ຮູ້ຽນຮູ້່�ວ່ທີ່່ການຢຸ້ດລັົດຢ້�າງນ່�ມືນວນ ແລັະ ມື່ປັະສົ່ດທີ່່ພ້າບິ່ອາດຈະໃຊ�ເວລັາໃນ ການຝົ້ກ ຊ�ອມື. 

ເຖ່ງແມື�ນວ�າລັົດຂັອງທີ່�ານ ແລັະ ການຕ່ອບິ່ ສົະ ໜ້ອງຂັອງທີ່�ານຢ້່�ໃນສົະພ້າບິ່ ດ່ສົຸດ, ພ້ື�ນຜູ້່ວຖະຫນົນທີ່່�ແຕ່ກຕ່�າງກັນຍັງ ສົົ�ງຜູ້ົນກະທີ່ົບິ່ຕ່ໍ� ຄູ່ວາມື ໄວ
ໃນ ການຢຸ້ດລັົດ ຂັອງ ທີ່�ານ. ຖະໜ້ົນຫ່ນລັ່ກ ລັັງ, ຫ່ມືະ ແລັະ ນໍ�າແຂັງ, ຫຼ ືແມື�ນແຕ່�ທີ່າງຍ�າງທີ່່�ແຫ�ງກໍ�ອາດເຮູ້ັດໃຫ�ລັົດຂັອງ ທີ່�ານ ໄຫຼໄດ� ຖ�າຢ້ຽບິ່ ເບິ່ກ
ແຮູ້ງເກ່ນໄປັ. ໃນຄູ່ວາມືໄວສົ່ງກວ�າ,  ຈະໃຊ�ເວລັາດົນກວ�າ ໃນ ການຢຸ້ດ. (ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 4.1)

ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
20 44 ຟຸຕ + 25 ຟຸຕ = 69 ຟຸຕ

30 66 ຟຸຕ +  57 ຟຸຕ  =  123 ຟຸຕ

40 88 ຟຸຕ +  101 ຟຸຕ   =  189 ຟຸຕ

50 110 ຟຸຕ +  158 ຟຸຕ  =  268 ຟຸຕ

60 132 ຟຸຕ +  227 ຟຸຕ  =  359 ຟຸຕ

70 154 ຟຸຕ +  310 ຟຸຕ  =  464 ຟຸຕ

ຮົ່ບ 4.1: ໄລັຍຸະທີ່າງຢຸ້ດ

ໄລັຍຸະທີ່າງຢ້ດຸ
ໄລັຍະປັະຕ່່ກ່ລັ່ຍາ  +  ໄລັຍະການ ເບິ່ກ  =  ໄລັຍະທີ່າງຢຸ້ດ
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ໄລັຍະທີ່າງແລັ�ນ ນໍາຫຼັງທີ່່�ປັອດໄພ້
ເນື�ອງຈາກໂອກາດສົ່ງ ສົຸດທີ່່� ຈະ ເກ່ດ ອຸ ປັະ ຕ່່ ເຫດແມື�ນຢ້່�ທີ່າງຫນ�າ
ຂັອງທີ່�ານ, ການນໍາໃຊ�ກົດ ການ ນັບິ່ ໃຫ� ຮູ້ອດ 3 ຫາ 4 ວ່ນາທີ່ ່ຈະ
ຊ�ວຍໃຫ�ທີ່�ານສົ�າງ ແລັະ ຮູ້ັກສົາໄລັຍະຫ�າງທີ່່�ປັອດໄພ້ ແລັະ ໃຫ�
ເວລັາພ້ຽງພ້ໍສົໍາລັັບິ່ທີ່�ານ ໃນ ການ ເບິ່ກເພ້ື�ອຢຸ້ດຖ�າຈໍາເປັັນ. ກົດນ່�ໃຊ�
ໄດ� ສົະ ເພ້າະໃນການຈະລັາຈອນປັົກກະຕ່່ພ້າຍໃຕ່�ສົະພ້າບິ່ອາກາດ
ທີ່່�ດ່ ເທີ່ົ�າ ນັ�ນ. (ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 4.2)

• ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ທີ່່�ບິ່ໍ�ມື່ປັະສົົບິ່ການ ຫຼ ືມືື ໃໝ່� ຄູ່ວນຮູ້ັກສົາໄລັຍະ
ຫ�າງຢ້�າງຫນ�ອຍສົາມືວ່ນາທີ່່ພ້າຍໃຕ່�ສົະ ພ້າບິ່ ອາ ກາດ
ການຂັັບິ່ຂັ່�ປັົກກະຕ່.່ 

• ໄລັຍະຫ�າງຕ່າມືຫຼັງສົອງວ່ນາທີ່ ່ອາດຈະພ້ຽງພ້ໍສົໍາລັັບິ່
ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ທີ່່�ມື່ປັະສົົບິ່ການໃນສົະພ້າບິ່ການ ຈະ ລັາ ຈອນ
ປັົກກະຕ່.່

• ຄູ່ວາມືໄວ 40  ໄມື ຕ່ໍ� ຊົ�ວ ໂມືງ, ແນະ ນໍາໃຫ� ໃຊ�ໄລັຍະຫ�າງ
ສົາມືຫາຫ�າວ່ນາທີ່.່ ເມືື�ອສົະພ້າບິ່ຂັອງ ຖະ ໜ້ົນມື່ຄູ່ວາມື
ລັື�ນ ຫຼ ືລັົດທີ່່� ແລັ�ນຢ້່�ທີ່າງໜ້�າຂັອງທີ່�ານກ່ດຂັວາງການເບິ່່�ງ
ເຫັນ, ແນະນໍາໃຫ�ໃຊ�ໄລັຍະຫ�າງຫົກວ່ນາທີ່ ່ຫຼ ືຫຼາຍ
ກວ�ານັ�ນ.

ABS (ລັະບິ່ົບິ່ປັ�ອງກັນເບິ່ກລັັອກ)
ລັົດລັຸ�ນໃໝ່�ໆສົ�ວນໃຫຍ�ມື່ລັະບິ່ົບິ່ເບິ່ກ ABS (ລັະບິ່ົບິ່ປັ�ອງກັນ
ເບິ່ກລັັອກ). ຢ້�າລ້ັມືອ�ານຄູ່່�ມືືເຈົ�າຂັອງລັົດກ�ຽວກັບິ່ວ່ທີ່່ການນໍາໃຊ�
ເບິ່ກ ABS. ເບິ່ກ ABS ຈະຊ�ວຍໃຫ�ທີ່�ານສົາມືາດຢຸ້ດລັົດໄດ�ໂດຍບິ່ໍ�ມື່
ການລັາກລັໍ�. ຖ�າລັົດຂັອງທີ່�ານມື່ເບິ່ກ ABS ແລັະ ທີ່�ານຈໍາເປັັນຕ່�ອງ
ຢຸ້ດໂດຍໄວ:

• ຢ້ຽບິ່ຄູ່ັນເບິ່ກໃຫ�ແຮູ້ງເທີ່ົ�າທີ່່�ເຮູ້ັດໄດ� ແລັະ ກົດຄູ່�າງໄວ�.
• ເຈົ�າອາດຈະຮູ້່�ສົ້ກວ�າຄູ່ັນເບິ່ກດັນຄູ່ືນມືາເມືື�ອລັະບິ່ົບິ່ ABS 

ເຮູ້ັດວຽກ. ຢ້�າຍົກຕ່່ນອອກຈາກຄູ່ັນເບິ່ກເດັດຂັາດ. ເບິ່ກ 
ABS ຈະເຮູ້ັດວຽກໃນເມືື�ອຄູ່ັນເບິ່ກຖືກກົດລັົງເທີ່ົ�ານັ�ນ.

ໃຊ�ໄຟເບິ່ກເພ້ື�ອເປັັນສົັນຍານສົື�
ສົານກັບິ່ ຜູ້່�ຂັັບິ່ລັົດຄູ່ົນອື�ນ
ຖ�າທີ່�ານກໍາລັັງຈະຢຸ້ດ ຫຼ ືຫຼຸດຄູ່ວາມືໄວລັົງໃນບິ່�ອນທີ່່�ຄູ່ົນຂັັບິ່ລັົດອື�ນ
ບິ່ໍ�ໄດ�ຄູ່າດຄູ່່ດ, ຫຼ ືຖ�າລັົດທີ່່�ຕ່າມືຫຼັງທີ່�ານແລັ�ນຕ່າມືທີ່�ານໃນໄລັຍະ
ທີ່່�ໃກ�ເກ່ນໄປັ, ໃຫ�ແຕ່ະໃສົ�ເບິ່ກຂັອງທີ່�ານໄວໆ ສົາມື ຫຼ ືສົ່�ເທີ່ື�ອ. 
ອັນນ່�ຈະເຮູ້ັດໃຫ�ຜູ້່�ຂັັບິ່ລັົດທີ່່�ຢ້່�ເບິ່ື�ອງຫຼັງຮູ້່�ວ�າທີ່�ານກໍາລັັງຈະຫຼຸດ
ຄູ່ວາມືໄວລັົງ.

ຕ່�ອງຢຸ້ດ
ເຈຳົ�າຕົ�ອງໄດ�ຢຸ້ດສຳະເໝ່:

• ຢ້່�ບິ່�ອນທີ່່�ມື່ປັ�າຍຢຸ້ດທີຸ່ກບິ່�ອນ.

• ກ�ອນຈະຂັ�າມືທີ່າງຄູ່ົນຍ�າງ ເມືື�ອອອກມືາສົຸດທີ່າງ
ສົ�ວນຕ່ົວ, ທີ່າງເຂົັ�າອອກເຮູ້ືອນ, ທີ່າງຊອຍ, ແລັະ ອື�ນໆ. 

• ເມືື�ອອອກຈາກເສົັ�ນທີ່າງສົ�ວນຕ່ົວເຂັົ�າສົ່�ເສົັ�ນທີ່າງຫຼວງ
ລັວມືທີ່ັງ, ແຕ່�ບິ່ໍ�ໄດ�ຈໍາກັດສົະເພ້າະພ້ຽງ, ບິ່�ອນຈອດລັົດ, 
ທີຸ່ລັະກ່ດ, ໂຮູ້ງຮູ້ຽນ, ປັໍ�ານໍ�າມືັນ.

• ຕ່າມືການຮູ້ຽກຮູ້�ອງຂັອງເຈົ�າຫນ�າທີ່່�.
• ເມືື�ອໄດ�ຮູ້ັບິ່ຄູ່ໍາສົັ�ງຈາກຜູ້່�ແຈ�ງເຂັດມື່ການກໍ�ສົ�າງ.

• ຢ້່�ບິ່�ອນມື່ໄຟກະພ້່ບິ່ສົ່ແດງ, ຫຼັງຈາກນັ�ນໄປັຂັ�າງຫນ�າຖ�າບິ່ໍ�
ມື່ສົ່�ງກ່ດຂັວາງ.

• ຢ້່�ໄຟອໍານາດທີຸ່ກບິ່�ອນ, ລັວມືທີ່ັງຢຸ້ດຕ່ອນໄຟອໍານາດຍັງ
ແດງຢ້່�ບິ່�ອນທີ່່�ອະນຸຍາດໃຫ�ລັ�ຽວຂັວາໄດ�.

• ຢຸ້ດເມືື�ອມື່ຄູ່ົນພ້່ການທີ່າງສົາຍຕ່າທີ່່�ຖືໄມື�ເທີ່ົ�າ (ມືັກຈະ
ເປັັນສົ່ຂັາວ ຫຼ ືປັາຍສົ່ແດງ) ຫຼ ືມື່ໝ່ານໍາທີ່າງຍ�າງມືາ
ທີ່າງໜ້�າທີ່�ານ ຫຼ ືໃກ�ລັົດທີ່�ານພ້ໍສົົມືຄູ່ວນທີ່່�ລັາວອາດຈະ
ຕ່ົກຢ້່�ໃນອັນຕ່ະລັາຍໄດ�.

ເບິ່່�ງໜ້�າທີ່ ່11 ກ�ຽວກັບິ່ການຢຸ້ດຢ້່�ທີ່າງຂັ�າມືທີ່າງລົັດໄຟ ແລັະ ໜ້�າ
ທີ່ ່17 ສົໍາລັັບິ່ຢຸ້ດລັົດເມືື�ອເຂັົ�າໃກ�ລົັດໂຮູ້ງຮູ້ຽນທີ່່�ສົະແດງໄຟກະພ້່ບິ່ 
ແລັະ/ຫຼ ືໄມື�ກັ�ນຢຸ້ດ.

ເບິ່່�ງລັົດ ທີ່່� ແລັ�ນ ຢ້່� ທີ່າງ ໜ້�າທີ່�ານຜູ້�ານຈຸດ ສົັງ ເກດ ເຊັ�ນ: ປັ�າຍທີ່າງແລັ�ວເລັ່�ມືນັບິ່
ຊ�າໆ. ເພ້ື�ອໃຫ� ໄດ�ໄລັຍະ ຫ�າງ ຕ່າມືຫຼັງທີ່່�ປັອດໄພ້,  ກັນ ຊົນໜ້�າຂັອງ  ລັົດ ທີ່�ານບິ່ໍ�
ຄູ່ວນຜູ້�ານຈຸດ ສົັງ ເກດກ�ອນທີ່່�ທີ່�ານຈະນັບິ່ ເຖ່ງສົາມື.

ຮົ່ບ 4.2: ກົດການນັບໃຫ້�ເຄູ່່ງ 3 ຫ້າ 4 ວິນາທີ່່

3 ວິນາທີ່່
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4.5 ຄູ່ວາມືໄວທີ່່�ເໝາະສຳົມື
ຂັ່ດຈໍາກັດຄູ່ວາມືໄວທີ່່�ປັະກາດໄວ�ແມື�ນຄູ່ວາມືໄວສົ່ງສົຸດທີ່່�ທີ່�ານ
ສົາມືາດແລັ�ນໄດ�ຕ່າມືກົດໝ່າຍ ພາຍຸໃຕົ�ສຳະພາບການຂັັບຂັ່�ທີ່່�ເຫ້
ມືາະສຳົມື. ຄູ່ວາມືໄວຂັອງທີ່�ານຄູ່ວນເປັັນໄປັຕ່າມືຂັ່ດຈໍາກັດຄູ່ວາມື
ໄວທີ່່�ໄດ�ປັະກາດໄວ�, ສົະພ້າບິ່ຖະຫນົນຫົນທີ່າງ, ແລັະ ດ່ນຟ�າ
ອາກາດ. ຍ່�ງລັົດຂັອງທີ່�ານແລັ�ນໄວເທີ່ົ�າໃດ, ຍ່�ງຕ່�ອງໄດ�ໃຊ�ໄລັຍະ
ທີ່າງຫຼາຍຂັື�ນໃນການລັ�ຽວ, ຜູ້�ອນໃຫ�ຊ�າ ຫຼ ືຢຸ້ດ. ຍົກຕ່ົວຢ້�າງ, 
ຍານພ້າຫະນະທີ່່�ແລັ�ນດ�ວຍຄູ່ວາມືໄວ 60 ໄມືຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງຈະໃຊ�
ໄລັຍະທີ່າງໃນການຢຸ້ດຫຼາຍກວ�າຍານພ້າຫະນະທີ່່�ແລັ�ນດ�ວຍ
ຄູ່ວາມືໄວ 30 ໄມືຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງ 3 ເທີ່ົ�າ. (ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 4.1)

ໃນກ້ລັະນ່ທີ່່�ບ້�ໄດ�ກ້ານົດຂັ່ດຈຳ້າກັດຄູ່ວາມືໄວ, ຈຳະມື່ການຈຳ້າກັດ
ທີ່ົ�ວໄປດັ�ງຕົ້�ໄປນ່�:

• 25 ໄມືຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງ ໃນເຂັດເສົດຖະກ່ດ
• 25 ໄມືຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງ ໃນເຂັດທີ່່�ຢ້່�ອາໄສົ ຫຼ ືໂຮູ້ງຮູ້ຽນ
• 45 ໄມືຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງ ຢ້່�ເຂັດຊານເມືືອງ 

• 45 ໄມືຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງ ສົໍາລັັບິ່ຍານພ້າຫະນະທີ່່�ລັາກ
ຍານພ້າຫະນະຄູ່ັນອື�ນ

• 50 ໄມືຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງ ໃນຖະຫນົນຫົນສໍົາຮູ້ອງທີ່່�ບິ່ໍ�ມື່ພ້ື�ນ
ລັຽບິ່ແຕ່�ເຊົ�າຈົນຄູ່ໍ�າ, ແລັະ ສົໍາລັັບິ່ລັົດບິ່ັນທີຸ່ກທີ່ັງໝ່ົດໃນ
ຖະຫນົນສົໍາຮູ້ອງໃນທີຸ່ກເວລັາຂັອງມືື�

• 55 ໄມືຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງ ໃນທີຸ່ກເສົັ�ນທີ່າງຫັຼກ, ທີ່າງຫຼວງ
ລັະຫວ�າງລັັດໃນຊານເມືືອງ, ແລັະ ເສົັ�ນທີ່າງສົໍາຮູ້ອງ, 
ລັວມືທີ່ັງຖະຫນົນທີ່່�ບິ່ໍ�ປັ່ຢ້າງ ຕ່ັ�ງແຕ່�ເຊົ�າຈົນຄູ່ໍ�າ

• 70 ໄມືຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງ ໃນເສົັ�ນທີ່າງຫຼວງລັະຫວ�າງລັັດໃນເຂັດ
ຊົນນະບິ່ົດ

ອາດຈະມື່ການກໍານົດຂັ່ດຈໍາກັດທີ່່�ຕ່ໍ�າກວ�າສົໍາລັັບິ່ເງື�ອນໄຂັໃດໜ້້�ງ
ທີ່່�ລັະບິຸ່ໄວ�ຂັ�າງເທີ່່ງ.

ຂັະນະທີ່່�ການຂັັບິ່ລັົດໄວເກ່ນໄປັເປັັນສົາເຫດຕ່ົ�ນຕ່ໍທີ່່�ພ້າໃຫ�ເກ່ດ
ອຸປັະຕ່່ເຫດ, ແຕ່�ການຂັັບິ່ລັົດຊ�າເກ່ນໄປັກໍອາດເປັັນເຫດໃຫ�
ເກ່ດອຸບິ່ັດເຫດໄດ�ຄູ່ືກັນ. ພ້ະຍາຍາມືຂັັບິ່ລັົດຕ່າມືກະແສົການ
ຈະລັາຈອນທີ່ົ�ວໄປັໃນເສົັ�ນທີ່າງໃດກໍ�ຕ່າມື. ໃນລັະບິ່ົບິ່ເສົັ�ນທີ່າງ
ລັະຫວ�າງລັັດ ມື່ຂັ່ດຈໍາກັດຄູ່ວາມືໄວສົ່ງສົຸດ 40 ໄມືຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງ. 
ຍານພ້າຫະນະທີ່່�ບິ່ໍ�ສົາມືາດແລັ�ນໄດ�ໄວກວ�າຂັ່ດຈໍາກັດຄູ່ວາມືໄວ
ສົ່ງສົຸດນັ�ນພ້າຍໃຕ່�ສົະພ້າບິ່ການປັົກກະຕ່່ແມື�ນບິ່ໍ�ອະນຸຍາດໃຫ�ໃຊ�
ເສົັ�ນທີ່າງຫຼວງລັະຫວ�າງລັັດ.

4.6 ພວງມືາໄລັ 

ການຈັບິ່ພ້ວງມືາໄລັ
ເພ້ື�ອຫຼຸດຜູ້�ອນຄູ່ວາມືສົ�ຽງຕ່ໍ�ການບິ່າດເຈັບິ່ຈາກຖົງລັົມືນ່ລັະໄພ້
ທີ່າງຫນ�າ ແລັະ ຮູ້ັກສົາການຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືຍານພ້າຫະນະຂັອງທີ່�ານທີ່່�
ດ່ທີ່່�ສົຸດ, ໃຫ�ໃຊ�ມືືຈັບິ່ທີ່່�ເຫມືາະສົົມື. ມືືທີ່ັງສົອງຂັອງທີ່�ານຄູ່ວນຈັບິ່
ຢ້່�ທີ່ັງສົອງດ�ານກົງກັນຂັ�າມືຂັອງພ້ວງມືາໄລັໃນຕ່ໍາແໜ້�ງຂັອງເຂັັມື
ໂມືງ 9 ໂມືງ ແລັະ 3 ໂມືງ ຫຼ ືຈັບິ່ຕໍ່�າລັົງນ�ອຍໜ້້�ງໃນຕ່ໍາແໜ້�ງ 7 
ໂມືງ ແລັະ 5 ໂມືງ. (ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 4.3)

• ເບິ່່�ງໄປັທີ່າງໜ້�າໃຫ�ໄກ, ບິ່ໍ�ແມື�ນເບິ່່�ງຢ້່�ແຕ່�ທີ່າງຫນ�າຂັອງ
ທີ່�ານເທີ່ົ�ານັ�ນ. ເບິ່່�ງສົະຖານະການໆຈະລັາຈອນທ່ີ່�ທີ່�ານ
ອາດຈະຕ່�ອງໄດ�ໝຸ່ນພ້ວງມືາໄລັກ�ອນທີ່່�ທີ່�ານຈະໄປັເຖ່ງ
ພ້ວກເຂັົາ. ວ່ທີ່່ນ່�, ທີ່�ານມື່ເວລັາທີ່່�ຈະໝຸ່ນພ້ວງມືາໄລັໄດ�
ຢ້�າງງ�າຍ ແລັະ ປັອດໄພ້.

• ເມືື�ອຫັກ ລັົດ ຢ້່�ມືຸມືທີ່າງ,  ການ  ໝຸ່ນພ້ວງມືາໄລັໂດຍໃຊ�
ເຕ່ັກນ່ກ "ມືືຄູ່ວ�າຍມື"ື ຫຼ ື"ຍ່� - ດ້ງ". 

• ຢ້�າໝຸ່ນລັໍ�ໂດຍໃຊ�ຝົາມືືຢ້�າງດຽວ; ທີ່�ານສົາມືາດສົ່ນເສົຍ
ການຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືໄດ�. ເມືື�ອທີ່�ານລັ�ຽວໄດ�ສົໍາເລັັດ, ໃຫ�ໝຸ່ນ
ພ້ວງມືາໄລັໄປັໃຫ�ຊື�ດ�ວຍມື.ື ການປັ�ອຍໃຫ�ມືັນໝຸ່ນຜູ້�ານ
ແຕ່�ນ່�ວມືືຂັອງທີ່�ານອາດເປັັນອັນຕ່ະລັາຍໄດ�.

ຮົ່ບ 4.3: ຕົ້າແໜົ�ງມືືຈຳັບພວງມືາໄລັ
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4.7 ການຖີອຍຸຫ້ຼັງ 
 ການຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືລັົດໃນເວລັາຂັັບິ່ ຖອຍຫຼັງເປັັນ ສົ່�ງ ທີ່່�ຍາກ ກວ�າ. ການ
ຂັັບິ່ ຖອຍຫຼັງຄູ່ວນ ຄູ່ອຍຊ�າໆ. ໃຊ� ຄັູ່ນເລັັ�ງຢ້�າງລັະມືັດລັະວັງ, ຖ�າຈໍາ
ເປັັນ ຕ່�ອງ ໃຊ� ມືັນ.

• ໃນ ການ ຖອຍຫຼັງ ທີ່�ານຕ່�ອງ ໄດ�ຫັນຫົວໄປັເບິ່່�ງ  ທີ່າງຫຼັງ ບິ່�ອນ ທີ່່�
ເບິ່າະຍັບິ່ຍັ�ງຫົວ ຂັອງ ທີ່�ານ ບິ່ັງ ໄວ�. ຢ້�າເພ້່�ງ ພ້າ ແຕ່� ແວ�ນ ຫຼ ືກ�ອງ
ຖອຍຢ້�າງດຽວ ເພ້າະມືັນບິ່ໍ� ເຫັນ ທີຸ່ກມືຸມື ແລັະ ສົາມືາດເຮູ້ັດໃຫ�
ເຂັົ�າໃຈຜູ້່ດຄູ່ວາມືເລັ່ກໄດ�. 

•  ເຄູ່ື�ອນສົະໂພ້ກຂັອງທີ່�ານ ແລັະ ຫັນກັບິ່ໄປັເບິ່່�ງທີຸ່ດ ມືຸມືຢ້່� ທີ່າງ
ຫຼັງລັົດ ໃຫ� ດ.່ ວາງແຂັນຂັວາຂັອງ ທີ່�ານ ໃສົ� ເທີ່່ງ ເບິ່າະນັ�ງ, ຈັບິ່
ສົ�ວນເທີ່່ງ ສົຸດຂັອງພ້ວງມືາໄລັດ�ວຍມືືຊ�າຍ, ແລັະ ເບິ່່�ງຂັ�າມືບິ່�າ
ຂັວາຂັອງ ທີ່�ານ ໂດຍຜູ້�ານປັ�ອງຢ້�ຽມື ດ�ານຫລັັງ.

• ກວດເບິ່່�ງທີຸ່ກພ້ື�ນທີ່່�ທີ່່�ຢ້່�ເບິ່ື�ອງຫຼັງລັົດ ແລັະ ຈຸດບິ່ອດຂັອງລັົດ
ກ�ອນ ແລັະ ໃນຂັະນະທີ່່�ຖອຍຫຼັງ. 

• ປັ�ອຍເບິ່ກ, ຈາກນັ�ນໃຊ�ຄູ່ັນເລັັ�ງຄູ່�ອຍໆ, ແລັະ ໃຊ�ໃນເວລັາທີ່່�
ຈໍາເປັັນ ເທີ່ົ�າ ນັ�ນ, ເພ້ື�ອຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືຄູ່ວາມືໄວ. ຖອຍ ຢ້�າງຊ�າໆ. 

• ຫັນລັໍ�ລັົດໄປັໃນທີ່່ດທີ່າງທີ່່�ທີ່�ານຕ່�ອງການໃຫ�ລັົດຖອຍ ໄປັ. 

• ເບິ່່�ງທີ່່ດທີ່າງທີ່່�ລັົດກໍາລັັງເຄູ່ື�ອນໄປັ ຜູ້�ານປັ�ອງຢ້�ຽມືດ�ານຫລັັງ.

4.8 ເຕົັກນິກການລັ�ຽວທີ່່�ເໝາະສຳົມື
ກະ ກຽມືໃນ ການ  ລັ�ຽວລັ�ວງ ໜ້�າ. ຕ່ັດ ສົ່ນ ໃຈ ວ�າ ທີ່�ານຕ່�ອງ ການ ໄປັ ຢ້່�
ຈຸດ  ໃດ  ເມືື�ອ  ລັ�ຽວສົໍາເລັັດ . ໃຫ�ເວ ລັາຕ່ົວເອງ ໃນ ການຫຼຸດ ຄູ່ວາມື ໄວ
ລັົງ ແລັະ ລັະວັງຄູ່ົນຍ�າງ ແລັະ ພ້າຫະນະຄູ່ັນອື�ນໆ. ການລັ�ຽວ ກະ ນ
ທີ່ັນຫັນ ເປັັນອັນຕ່ະລັາຍ ແລັະ ຄູ່ວນຈະຫຼ່ກລັ�ຽງ.

ຢ້�າຫັກຕ່ັດມືຸມື, ແລັະ ຢ້�າ ຫັກ ມືຸມື ລັ�ຽວ ກວ�າງ ເກ່ນ ໄປັ. ການກະທີ່ໍາ
ເຫຼົ�ານ່�ເພ້່�ມືໂອກາດທີ່່�ຈະເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດ ໄດ�. 

ສົັນຍານລັ�ຽວ
ສົັນຍານລັ�ຽວສົະແດງຄູ່ວາມືຕ່ັ�ງໃຈຂັອງທີ່�ານຕ່ໍ�ກັບິ່ຜູ້່�ອື�ນເຫັນ ແລັະ ໃຫ�
ເວລັາເຂັົາເຈົ�າໃນການຕ່ອບິ່ສົະໜ້ອງ. ທີ່�ານຄູ່ວນເປັ່ດໄຟສົັນຍານລັ�ຽວ
ຂັອງທີ່�ານກ�ອນທີ່່�ຈະປັ�ຽນເລັນ, ລັ�ຽວຂັວາ ຫຼ ືຊ�າຍ, ຂັັບິ່ເຂັົ�າໄປັໃນຊ�ອງ
ການຈະລັາຈອນ, ຫຼ ືບິ່�ອນຈອດລັົດ.

• ເປັ່ດໄຟສົັນຍານທີຸ່ກຄູ່ັ�ງທີ່່�ທີ່�ານປັ�ຽນທີ່່ດທີ່າງ. ເປັ່ດໄຟສົັນຍານເຖ່ງ
ແມື�ນວ�າບິ່ໍ�ມື່ລັົດຄູ່ັນອື�ນຢ້່�ອ�ອມືຂັ�າງທີ່�ານກໍ�ຕ່າມື. ອາດມື່ພ້າຫະນະ, 

ຄູ່ົນຍ�າງ, ຫຼ ືຄູ່ົນຂັ່�ລົັດຖ່ບິ່ຢ້່�ໃນຈຸດບິ່ອດຂັອງທີ່�ານ. ຜູ້່�ທີ່່�ຕ່�ອງການຮູ້່�ວ�າ
ທີ່�ານກໍາລັັງເຮູ້ັດຫຍັງອາດຈະພ້າດໃນການເບິ່່�ງເຫັນທີ່�ານ.

• ກົດໝ່າຍຂັອງລັັດໄອໂອວາ ກໍານົດໃຫ�ທີ່�ານຕ່�ອງສົົ�ງສົັນຍານຢ້�າງ
ໜ້�ອຍ 100 ຟຸຕ່ ກ�ອນທີ່່�ຈະລັ�ຽວ ຖ�າຄູ່ວາມືໄວກໍານົດແມື�ນ 45 ໄມືຕ່ໍ�
ຊົ�ວໂມືງ ຫຼ ືໜ້�ອຍກວ�າ ແລັະ ຖ�າຄູ່ວາມືໄວກໍານົດແມື�ນໄວກວ�າ 45 

ໄມືຕ່ໍ�ຊົ�ວໂມືງ, ທີ່�ານຕ່�ອງໃຫ�ສົັນຍານຢ້�າງໜ້�ອຍ 300 ຟຸຕ່ ກ�ອນທີ່່�
ທີ່�ານຈະລັ�ຽວ.

• ຕ່າມືກົດລັະບິ່ຽບິ່, ໃຫ�ສົັນຍານກ�ອນທ່ີ່�ຈະຫຼຸດຄູ່ວາມືໄວໃຫ�ຊ�າລັົງ. 

• ໃຫ�ລັະວັງຢ້�າສົົ�ງສົັນຍານໄວເກ່ນໄປັ. ຖ�າຫາກວ�າມື່ຖະຫນົນ, ທີ່າງ
ຂັັບິ່ລັົດເຂັົ�າເຮູ້ືອນ, ຫຼ ືທີ່າງເຂັົ�າຢ້່�ລັະຫວ�າງທີ່�ານແລັະ ບິ່�ອນທີ່່�ທີ່�ານ
ຕ່�ອງການທີ່່�ຈະລັ�ຽວ, ລັໍຖ�າຈົນກ�ວາທີ່�ານແລັ�ນຜູ້�ານມືັນໄປັກ�ອນຈ້�ງ
ເປັ່ດໄຟສົັນຍານ.

• ຖ�າຫາກວ�າມື່ລັົດຄູ່ັນອື�ນກໍາລັັງຈະເຂັົ�າສົ່�ຖະໜ້ົນລັະຫວ�າງທີ່�ານກັບິ່
ບິ່�ອນທີ່່�ທີ່�ານຕ່�ອງການຈະລັ�ຽວ, ໃຫ�ລັໍຖ�າຈົນກວ�າທີ່�ານແລັ�ນຜູ້�ານມືັນ
ໄປັກ�ອນຈ້�ງເປັ່ດໄຟສົັນຍານລັ�ຽວ. ຖ�າຫາກວ�າທີ່�ານໃຫ�ສົັນຍານໄວ
ເກ່ນໄປັ, ຄູ່ົນຂັັບິ່ອື�ນອາດຈະຄູ່່ດວ�າທີ່�ານຈະລັ�ຽວຢ້່�ບິ່�ອນທີ່່�ລັາວຢຸ້ດຢ້່�
ນັ�ນ ແລັະ ລັາວອາດຈະແລັ�ນອອກໄປັຕ່ັດໜ້�າທີ່�ານໄດ�.

• ກວດກາໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າໄຟລັ�ຽວຖືກປັ່ດຫຼັງຈາກລັ�ຽວສົໍາເລັັດແລັ�ວ. 

ລັ�ຽວຢ້່�ໄຟແດງ ຫຼັງຈາກຢຸ້ດ
ເມືື�ອຮູ້ອດໄຟອໍານາດ ທີ່�ານອາດລັ�ຽວຂັວາຢ້່�ໄຟແດງໄດ� ເວັ�ນເສົຍ
ແຕ່�ວ�າມື່ປັ�າຍ "ຫ�າມືລັ�ຽວຂັວາຕ່ອນໄຟແດງ". ກ�ອນທີ່່�ຈະລັ�ຽວໄດ�ຢ້�າງ
ປັອດໄພ້, ທີ່�ານຕ່�ອງຢຸ້ດ ແລັະ ປັ�ອຍທີ່າງໃຫ�ພ້າຫະນະອື�ນໆທີ່ັງໝ່ົດ 
ແລັະ ຄູ່ົນຍ�າງໄປັກ�ອນ.

ທີ່�ານຍັງຈະສົາມືາດລັ�ຽວຊ�າຍຢ້່�ໄຟແດງໄດ� ຖ�າທີ່�ານຢ້່�ເລັນຊ�າຍມືືສົຸດ
ຂັອງຖະໜ້ົນໜ້້�ງແລັວທີ່າງ ໄປັຫາຖະໜ້ົນໜ້້�ງແລັວທີ່າງອ່ກເສົັ�ນໜ້້�ງ.

ການລັ�ຽວລັົດກັບິ່ 

ການລັ�ຽວແບບໂຕົ U
ການລັ�ຽວແບິ່ບິ່ໂຕ່ U ຄູ່ວນເຮູ້ັດໄດ�ແຕ່�ບິ່�ອນທີ່່�ບິ່ໍ�ໄດ�ຖືກຫ�າມື ແລັະ 
ບິ່�ອນທີ່່�ມື່ຄູ່ວາມືປັອດໄພ້ເທີ່ົ�ານັ�ນ.

ການລັ�ຽວສຳາມືມືຸມື (ໄປໜົ�າ-ຖີອຍຸຫ້ຼັງ-ໄປໜົ�າ)
ໂດຍທີ່ົ�ວໄປັແລັ�ວ ການລັ�ຽວສົາມືມືຸມືບິ່ໍ�ແມື�ນການລັ�ຽວທີ່່�ປັອດໄພ້ ແລັະ 
ສົາມືາດເພ້່�ມືຄູ່ວາມືສົ�ຽງຂັອງທີ່�ານຕ່ໍ�ການປັະທີ່ະກັນ. ທີ່າງທີ່່�ດ ່ຄູ່ວນ
ໄປັຕ່ໍ�ເພ້ື�ອໄປັລັ�ຽວຢ້່�ທີ່າງສົ່�ແຍກທີ່່�ໃກ�ທີ່່�ສົຸດ. 
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4.9 ການປ�ຽນເລັນ
ການປັ�ຽນເລັນລັວມືມື:່ 

• ການປັ�ຽນຈາກເລັນຫນ້�ງໄປັຫາອ່ກເລັນໜ້້�ງ. 

• ການແລັ�ນຈາກເສົັ�ນທີ່າງນ�ອຍຮູ້ວມືເຂັົ�າໄປັໃນເສົັ�ນທີ່າງໃຫຍ�. 
• ເຂັົ�າສົ່�ເສົັ�ນທີ່າງຈາກຂັອບິ່ທີ່າງ ຫຼ ືບິ່�າທີ່າງ. 

ປັ�ຽນເລັນເທີ່ື�ອລັະເລັນເທີ່ົ�ນນັ�ນ. ກ�ອນທີ່່�ຈະປັ�ຽນເລັນ, ກວດເບິ່່�ງສົະພ້າບິ່ຈະລັາຈອນອ�ອມືຮູ້ອບິ່ຕ່ົວທີ່�ານ ແລັະ ຢ້ືນຢ້ັນວ�າມື່ຊ�ອງຫວ�າງທີ່່�ຈະ
ແລັ�ນເຂັົ�າໄປັໃນເລັນໄດ�ຢ້�າງປັອດໄພ້ ແລັະ ໃຫ�ປັ�ອຍທີ່າງໃຫ�ລັົດທີ່່�ກໍາລັັງແລັ�ນຢ້່�ໃນເລັນນັ�ນໄປັກ�ອນ (ເບິ່່�ງຮູ້່ບິ່ 4.4).

ໄຟສຳັນຍຸານ: ແຈ�ງໃຫ�ຜູ້່�ຂັັບິ່ຄູ່ົນອື�ນໆຮູ້່�ກ�ຽວກັບິ່ແຜູ້ນການຂັອງທີ່�ານໂດຍການໃຫ�ໄຟສົັນຍານທີ່່�ເຫມືາະສົົມື. 

ຮົັກສຳາຄູ່ວາມືໄວ: ເມືື�ອທີ່�ານປັ�ຽນເລັນຂັອງເຈົ�າ, ຈົ�ງປັ�ຽນຢ້�າງລັະມືັດລັະວັງແຕ່�ບິ່ໍ�ໃຫ�ຜູ້�ອນຄູ່ວາມືໄວ, ເວັ�ນເສົຍແຕ່�ວ�າທີ່�ານ
ກໍາລັັງຍ�າຍໄປັສົ່�ເລັນທີ່່�ໃຊ�ຄູ່ວາມືໄວຊ�າລັົງ. ໃນຂັະນະທີ່່�ທີ່�ານກໍາລັັງປັ�ຽນເລັນ, ໃຫ�ກວດເບິ່່�ງການຈະລັາຈອນຢ້່�ສົະເຫມື່ເພ້ື�ອວ�າ
ທີ່�ານຈະເຫັນລັົດທີ່່�ແລັ�ນມືາຫາທີ່�ານໂດຍບິ່ໍ�ຄູ່າດຄູ່່ດ.

ກວດເບິ�ງແວ�ນຂັອງທີ່�ານ: ເບິ່່�ງໃນແວ�ນເບິ່່�ງດ�ານຫຼັງ ແລັະ ແວ�ນຂັ�າງຂັອງທີ່�ານ. ໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າບິ່ໍ�ມື່ຍານພ້າຫະນະຢ້່�ໃນເລັນທີ່່�
ທີ່�ານຕ່�ອງການແລັ�ນເຂັົ�າໄປັໃນ. ໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າບິ່ໍ�ມື່ໃຜູ້ກໍາລັັງຈະຊ່ງທີ່�ານ.

ກວດເບິ�ງຈຳຸດບອດຂັອງທີ່�ານ: ເບິ່່�ງຂັ�າມືບິ່�າຂັອງທີ່�ານໄປັໃນທ່ີ່ດທີ່າງທີ່່�ທີ່�ານວາງແຜູ້ນຈະແລັ�ນເຂັົ�າໄປັ. ໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າບິ່ໍ�ມື່ໃຜູ້
ຢ້່�ໃກ�ກັບິ່ມືຸມືຫລັັງຂັອງຍານພ້າຫະນະຂັອງທີ່�ານ. 

ໃນເວລັາທີ່່�ທີ່�ານຫັນຫົວຂັອງທີ່�ານເພ້ື�ອກວດກາເບິ່່�ງຈຸດບິ່ອດ, ໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າທີ່�ານຮູ້ັກສົາພ້ວງມືາໄລັໃຫ�ໄປັຊື�; ຜູ້່�ຄູ່ົນມື່ແນວໂນ�ມືທີ່່�
ຈະງ�ຽງແຂັນຂັອງເຂັົາເຈົ�າໄປັໃນທີ່່ດທີ່າງດຽວກັນກັບິ່ຫົວຂັອງເຂັົາເຈົ�າໂດຍທີ່ໍາມືະຊາດ.

ກວດເບິ�ງຜູ້່�ໃຊ�ຖີະໜົົນຄູ່ົນອື�ນໆ: ໃຫ�ກວດເບິ່່�ງເລັນກໍ�າຊ�າຍມືື, ຖ�າຫາກວ�າມື,່ ເພ້າະວ�າຄູ່ົນຢ້່�ໃນເລັນນັ�ນອາດຈະກໍາລັັງ
ແລັ�ນເຂັົ�າໄປັໃນເລັນດຽວກັນທີ່່�ທີ່�ານຕ່�ອງການເຂັົ�າໄປັ.

ຮົ່ບ 4.4: ການປ�ຽນເລັນ

ກວດເບິ�ງຫ້າຊ�ອງ
ຫ້ວ�າງທີ່່�ປອດໄພ

ກວດເບິ�ງຈຳຸດບອດ 
ແລັະ ເປ່ດໄຟສຳັນຍຸານ

ກວດເບິ�ງອ່ກຄູ່ັ� ງ

ຄູ່�ອຍຸໆປ� ຽນເລັນ

ກວດໃຫ້� ແນ�ໃຈຳວ�າໄດ�
ປິດໄຟສຳັນຍຸານແລັ� ວ
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4.10 ການຊ່ງຂັື�ນໜົ�າ
ໃຫ�ຊ່ງຂັື�ນໜ້�າລັົດຄູ່ັນອື�ນໃນບິ່�ອນມື່ປັ�າຍອະນຸຍາດຊ່ງໄດ� (ຫນ�າ 8) ຫຼ ືເຄູ່ື�ອງຫມືາຍເທີ່່ງຖະຫນົນອະນຸຍາດໃຫ�ທີ່�ານຊ່ງໄດ�ເທີ່ົ�ານັ�ນ (ຮູ້່ບິ່ 
4.5), ແລັະ ທີ່�ານໄດ�ພ້່ຈາລັະນາແລັ�ວວ�າທີ່�ານມ່ືຊ�ອງວ�າງພ້ຽງພ້ໍທີ່່�ຈະຊ່ງໄດ�ຢ້�າງປັອດໄພ້. ໃຫ�ຊ່ງຂັື�ນໜ້�າເມືື�ອມື່ຄູ່ວາມືຈໍາເປັັນເທີ່ົ�ານັ�ນ.

• ຕ່າມືກົດລັະບິ່ຽບິ່ແລັ�ວ, ໃຫ�ຊ່ງຂັື�ນໜ້�າເທີ່ື�ອລັະຄູ່ັນ. 

• ຫຼ່ກລັ�ຽງການຊ່ງຢ້່�ບິ່�ອນທີ່່�ລັົດຄູ່ັນອື�ນອາດຈະເຂັົ�າໄປັໃນຖະຫນົນຢ້່�ທີ່າງຫນ�າຂັອງທີ່�ານເຊັ�ນທີ່າງແຍກ ແລັະ ທີ່າງເຂັົ�າເຮູ້ືອນ. 

ຖ�າຫາກວ�າມື່ຄູ່ວາມືຈໍາເປັັນຕ່�ອງຊ່ງ, ໃຫ�ເຮູ້ັດຕ່າມືຂັັ�ນຕ່ອນຕ່ໍ�ໄປັນ່�: 

1. ກວດເບິ່່�ງເສົັ�ນທີ່າງໄປັຂັ�າງໜ້�າເພ້ື�ອໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າມື່ຊ�ອງຫວ�າງຫຼາຍພ້ ໍກ�ອນທີ່່�ທີ່�ານຈະພ້ະຍາຍາມືຊ່ງຂັື�ນໄປັ. 

2. ກວດເບິ່່�ງແວ�ນ ແລັະ ຈຸດບິ່ອດສົໍາລັັບິ່ການຈະລັາຈອນ. 

3. ເປັ່ດໄຟສົັນຍານບິ່ອກຄູ່ວາມືຕ່ັ�ງໃຈທີ່່�ຈະຊ່ງ ແລັະ ເລັັ�ງຄູ່ວາມືໄວຕ່າມືຄູ່ວາມືຈໍາເປັັນ. 

4. ໃນຂັະນະທີ່່�ຊ່ງຂັື�ນ, ໃຫ�ກວດເບິ່່�ງພ້ື�ນທີ່່�ຢ້່�ທີ່າງຫນ�າ, ແລັະ ຫລັັງລັົດຂັອງທີ່�ານ, ແລັະ ກວດເບິ່່�ງແວ�ນແຍງດ�ານຫລັັງ. 

5. ເມືື�ອທີ່�ານເບິ່່�ງເຫັນຫົວຂັອງລັົດຄູ່ັນທີ່່�ທີ່�ານໄດ�ຊ່ງຂັື�ນໜ້�ານັ�ນຢ້່�ໃນແວ�ນເບິ່່�ງຫຼັງ ແລັະ ລັົດຂັອງທີ່�ານຢ້່�ຈຸດທີ່່�ເຫັນໄກ�ຊັດເຈນດ,່ 
ໃຫ�ເປັ່ດໄຟສົັນຍານຄູ່ວາມືຕ່ັ�ງໃຈ ຄູ່�ອຍໆລັ�ຽວເຂັົ�າ ແລັະ ແລັ�ນຊ�າໆກັບິ່ຄູ່ືນສົ່�ເລັນເດ່ມື, ປັ່ດໄຟສົັນຍານ, ແລັະ ກັບິ່ຄູ່ືນສົ່�ຄູ່ວາມື
ໄວທີ່່�ປັອດໄພ້.

ຮົ່ບ 4.5: ເຄູ່ື�ອງຫ້ມືາຍຸເທີ່ິງທີ່າງປ່ຢ້າງທີ່່�ຊ່�ບອກກົດລັະບຽບການຊ່ງຂັື�ນໜົ�າ

ເສົັ�ນສົ່ເຫຼືອງແຍກການຈະລັາຈອນໄປັໃນທີ່່ດທີ່າງທີ່່�ກົງກັນ ຂັ�າມື ກັນ
ເສົັ�ນສົ່ຂັາວແຍກການຈະລັາຈອນໄປັໃນທີ່່ດທີ່າງດຽວກັນ

ເສຳັ�ນເຕົັມືສຳ່ເຫ້ຼືອງຄູ່່�ຜູ້�າກາງ
ດ�ວຍຸເສຳັ�ນຂັາດສຳ່ຂັາວທີ່່�ແບ�ງເລັນ 

ຫ�າມືຊ່ງຂັື�ນໜ້�າທີ່ັງສົອງເບິ່ື�ອງຢ້່�ບິ່�ອນທີ່່�ມື່
ເສົັ�ນສົ່ເຫຼືອງເຕ່ັມືຂັ່ດກາງທີ່າງ. ເສົັ�ນຂັາດ
ສົ່ຂັາວແມື�ນແບິ່�ງເລັນທີ່າງຂັອງເສົັ�ນທີ່າງ
ທີ່່�ມື່ການສົັນຈອນໄປັໃນທີ່່ດທີ່າງດຽວກັນ. 
ອະນຸຍາດໃຫ�ຊ່ງໄດ�ເມືື�ອມື່ເສົັ�ນຂັາດສົ່ຂັາວ
ຢ້່�ໃນເລັນຂັອງທີ່�ານ.

ເສຳັ�ນສຳ່ເຫ້ຼືອງເຕົັມື ແລັະ  
ເສຳັ�ນສຳ່ເຫ້ຼືອງຂັາດ

ຫ�າມືຊ່ງເມືື�ອເສົັ�ນເຕ່ັມືຢ້່�ໃນເບິ່ື�ອງ
ທີ່າງຂັອງທີ່�ານ. ໃນຕ່ົວຢ້�າງນ່�, ເສົັ�ນ
ທີ່າງກໍ�າຊ�າຍບິ່ໍ�ສົາມືາດຊ່ງຂັື�ນໜ້�າ
ໄດ�. ການຈະລັາຈອນໃນເລັນຂັວາ

ມືືສົາມືາດຊ່ງໄດ�.

ເສຳັ�ນເຕົັມືສຳ່ເຫ້ຼືອງຄູ່່�ຢ້່�ກາງທີ່າງ

ຫ�າມືທີ່ັງສົອງເລັນຊ່ງຂັື�ນໜ້�າ.

ເຄູ່ື�ອງຫມືາຍເທີ່່ງທີ່າງປັ່ຢ້າງທີ່່�ຊ່�ບິ່ອກກົດລັະບິ່ຽບິ່ການຊ່ງຂັື�ນໜ້�າ
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ການຊ່ງ ຂັື�ນ ໜ້�າ ແມື�ນຜູ້່ດກົດໝ່າຍໃນສົະຖານະການຕ່ໍ�ໄປັນ່�:

ຫ�າມື ຊ່ງ ຂັື�ນໜ້�າເມືື�ອ
ເຂັົ�າ ໄປັ ໃກ� ຈອມື ພ້່.

ຫ�າມື ຊ່ງ ຂັື�ນໜ້�າພ້າຍໃນ 100 ຟຸຕ່
ກ�ອນ ຈະ ຮູ້ອດ ທີ່າງສົ່�ແຍກ.

ຫ�າມື ຊ່ງ ຂັື�ນໜ້�າເມືື�ອ ໃກ�ທີ່າງໂຄູ່�ງ 
ເມືື�ອມືມຸືເບິ່່�ງຂັອງ ທີ່�ານຕ່າມື ເສົັ�ນທີ່າງ
ຖືກກ່ດຂັວາງ.

ຫ�າມື ຊ່ງ ຂັື�ນໜ້�າທີ່າງ ກໍ�າຂັວາ ມື.ື ຫ�າມື ຊ່ງ ຂັື�ນໜ້�າເມືື�ອລັົດ ທີ່່�ສົວນ
ທີ່າງມືາ ໃກ�ຫຼາຍ, ອາດ ເປັັນ
ອັນຕ່ະລັາຍ ເມືື�ອພ້ະຍາຍາມືຫຼ່ກ
ລັົດທີ່່�ເຈົ�າກໍາລັັງຊ່ງ ຂັື�ນໜ້�າ.

ຫ�າມື ຊ່ງ ຂັື�ນໜ້�າຢ້່� ໃນ ໄລັ ຍະ 
100 ຟຸຕ່ກ�ອນ ຈະ ຮູ້ອດຂັົວ ແຄູ່ບິ່, 
ຂັົວ ທີ່່� ຍາວ, ຫຼ ືອຸ ໂມືງ ທີ່່� ມື່ ປັ�າຍ
ບິ່ອກ .

ຫ�າມື ຊ່ງ ຂັື�ນໜ້�າພ້າຍໃນ 100 ຟຸຕ່
ກ�ອນ ຮູ້ອດທີ່າງຜູ້�ານທີ່າງລັົດໄຟ.

ຮົ່ບ 4.6: ສຳະຖີານະການໆຊ່ງຂັື�ນໜົ�າຜູ້ິດກົດໝາຍຸ
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4.11 ປ�ອງກັນການຂັັບຂັ່�ທີ່່�ປອດໄພ
ເມືື�ອທີ່�ານຂັັບິ່ຂັ່�ຢ້�າງປັອດໄພ້ ແລັະ ໃຊ�ເຕ່ັກນ່ກປັ�ອງກັນການຂັັບິ່ຂັ່�, ທີ່�ານຮູ້ັບິ່ຮູ້່� ແລັະ ກຽມືພ້�ອມືສົໍາລັັບິ່ທີຸ່ກສົ່�ງທີ່່� ຈະເກ່ດຂັ້�ນ. 94 ເປ່ເຊັນຂັອງການ
ອຸປະຕົິເຫ້ດທີ່່�ຮົ�າຍຸແຮົງແມື�ນເກ່ດຈຳາກຕົົວເລັືອກທີ່່�ເປັນອັນຕົະລັາຍຸ ຫ້ຼື ຄູ່ວາມືຜູ້ິດພາດທີ່່�ຜູ້່�ຄູ່ົນເຮົັດຢ້່�ໃນລັົດ. ປັະຕ່່ບິ່ັດຕ່າມືເຕ່ັກນ່ກປັ�ອງກັນການ
ຂັັບິ່ລັົດເຫຼົ�ານ່�ເພ້ື�ອຊ�ວຍຫຼຸດຜູ້�ອນຄູ່ວາມືສົ�ຽງຂັອງທີ່�ານທີ່່�ຈະເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດ:

1.ຄູ່ິດເຖີິງຄູ່ວາມືປອດໄພກ�ອນ. 
ການຫຼ່ກລັ�ຽງແນວ ໂນ�ມືການຂັັບິ່ຂັ່� ທີ່່� ກ�າວ ລັ�າວ ແລັະ ບິ່ໍ�ສົົນໃຈໃນ ການເຮູ້ັດໃຫ�ຕ່ົວທີ່�ານມື່ ສົະ ຖາ ນະ ທີ່່�ເຂັັ�ມືແຂັງໃນການຈັດການກັບິ່
ຕ່ົວເລັືອກການຂັັບິ່ຂັ່�ຂັອງຄູ່ົນອື�ນ. ປັ�ອຍໃຫ�ມື່ຊ�ອງຫວ�າງກວ�າງ ພ້ໍລັະຫວ�າງ ທີ່�ານກັບິ່ລັົດຢ້່�ທີ່າງໜ້�າ. ໃສົ�ເຂັັມືຂັັດນ່ລັະໄພ້ຢ້່�ສົະເໝ່່ເພ້ື�ອ
ປັົກປັ�ອງການຟົ�ງ ອອກຈາກລັົດໃນ ກໍ ລັະ ນ່ ເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດ.

2.ລັະວັງສຳິ�ງອ�ອມືຂັ�າງຂັອງທີ່�ານ - ເອົາໃຈຳໃສຳ�.
ກວດເບິ່່�ງແວ�ນຂັອງທີ່�ານເລັື�ອຍໆ ແລັະ ເບິ່່�ງສົະພ້າບິ່ ການ ສົັນ ຈອນ ໄປັ ທີ່າງ ໜ້�າ 20 ຫາ 30 ວ່ນາ ທີ່.່ ໃຫ� ສົາຍຕ່າຂັອງ ທີ່�ານ ໄດ�
ເຄູ່ື�ອນໄຫວ. ຖ�າຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຄູ່ົນອື�ນສົະແດງອາການຂັັບິ່ຂັ່�ທີ່່�ກ�າວ ລັ�າວ,  ແລັ�ນ ໃຫ�ຊ�າລັົງ ຫຼ ືແນບິ່ ເຂັົ�າ ແຄູ່ມື ທີ່າງເພ້ື�ອຫຼ່ກເວັ�ນພ້ວກ ເຂັົາ. ຖ�າ
ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຂັັບິ່ລັົດອັນຕ່ະລັາຍຈົນທີ່�ານກັງວົນ, ພ້ະຍາຍາມືອອກຈາກເສົັ�ນທີ່າງໂດຍການລັ�ຽວຂັວາ ຫຼ ືອອກໄປັ ຈາກທີ່າງອອກ ທີ່ັດໄປັຖ�າ
ປັອດໄພ້. ນອກຈາກນັ�ນ, ໃຫ�ເຝົົ�າລັະວັງຄູ່ົນຍ�າງ, ຄູ່ົນຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່, ແລັະ ສົັດຕ່າມືເສົັ�ນທີ່າງ.

3.ຢ້�າເພິ�ງພາຜູ້່� ຂັັບຄູ່ົນອື�ນ.
ພ້່ ຈາ ລັະ ນາ ເຖ່ງຜູ້່�ອື�ນ ແຕ່�ໃຫ� ດ່ ແລັຕ່ົວເອງ. ຢ້�າຄູ່່ດ ເອົາ ເອງວ�າຄູ່ົນຂັັບິ່ລັົດອື�ນຈະຫຼ່ກທີ່າງ ໃຫ� ຫຼ ືອະນຸຍາດໃຫ�ທີ່�ານສົາມືາດແລັ�ນ ຮູ້ວມື
ເຂັົ�າ ໄປັ ໄດ�. ຄູ່່ດ ເອົາ ເອງວ�າຄູ່ົນຈະຂັັບິ່ ຜູ້�າໄຟແດງ ຫຼ ືປັ�າຍຢຸ້ດ ແລັະ ກຽມືພ້�ອມືທີ່່�ຈະໂຕ່�ຕ່ອບິ່. ວາງແຜູ້ນການເຄູ່ື�ອນໄຫວຂັອງທີ່�ານ
ເພ້ື�ອຄູ່າດການສົະຖານະການທີ່່�ຮູ້�າຍແຮູ້ງທີ່່�ສົຸດ.

4.ປະຕົິບັດຕົາມືກົດລັະບຽບການນັບໜົ່�ງເຖີ່ງ 3 ຫ້າ 4 ວິນາທີ່.່ (ເບິ່່� ງຮູູບິ່ 4.2 ໃນໜ້້ າ 38)
ຮູ້ັກສົາໄລັຍະຫ�າງທີ່່�ປັອດໄພ້ເພ້ື�ອໃຫ�ມື່ເວລັາທີ່່�ຈະຕ່ອບິ່ໂຕ່�ຖ�າຈໍາເປັັນ.

5.ຫ້ຼຸດຄູ່ວາມືໄວຂັອງທີ່�ານລັົງ.
ຂັໍ�ຈໍາກັດຄູ່ວາມືໄວທີ່່�ປັະກາດ ໃຊ�ໄດ�ກັບິ່ສົະ ພ້າບິ່ ການ ຂັັບິ່ ຂັ່�ທີ່່�ເໝ່າະສົົມື. ມືັນເປັັນ ໜ້�າ ທີ່່�ຂັອງທີ່�ານເພ້ື�ອຮູ້ັບິ່ປັະກັນວ�າຄູ່ວາມືໄວຂັອງ
ທີ່�ານກົງກັບິ່ ສົະ ພ້າບິ່ ການ. ນອກຈາກນັ�ນ, ຄູ່ວາມືໄວທີ່່�ສົ່ງຂັ້�ນເຮູ້ັດໃຫ�ການຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືລັົດຂັອງທີ່�ານມື່ຄູ່ວາມືຫຍຸ�ງຍາກຫຼາຍ ຂັື�ນຖ�າຫາກ
ວ�າ ເກ່ດ ຂັໍ�ຜູ້່ດພ້າດ. 

6.ມື່ທີ່າງໃຫ້�ຫ້ນ່ໄດ�.
ໃນທີຸ່ກສົະຖານະການໆຂັັບິ່ລັົດ, ວ່ທີ່່ທີ່່�ດ່ທີ່່�ສົຸດເພ້ື�ອຫຼ່ກ ລັ�ຽງ ຈາກອັນຕ່ະລັາຍທີ່່�ອາດຈະເກ່ດຂັ້�ນແມື�ນການ ແລັ�ນລັົດຂັອງທີ່�ານ ຢ້່� ໃນ
ຕ່ໍາແໜ້�ງທີ່່�ທີ່�ານ ສົາ ມືາດ ເບິ່່�ງເຫັນ ແລັະ ຜູ້່� ອື�ນ ສົາ ມືາດເຫັນທີ່�ານ. ການມື່ເສົັ�ນທີ່າງເດ່ນສົາຍ ອື�ນເປັັນສົ່�ງຈໍາເປັັນ, ສົະນັ�ນ ຈົ�ງປັ�ອຍ
ໃຫ�ຕ່ົວເອງແນບິ່ໄປັ ຂັອບິ່ ທີ່າງສົະເໝ່ ່—  ເປັັນ ບິ່�ອນທີ່່�ຈະຍ�າຍລັົດຂັອງ ທີ່�ານ ໄດ�ຖ�າ ຫາກວ�າເສົັ�ນທີ່າງ ທີ່່� ທີ່�ານກໍາໄປັຖືກຂັັດຂັວາງຢ້�າງ
ກະທີ່ັນຫັນ.

7.ກ້າຈຳັດສຳິ�ງລັົບກວນ.
ສົ່�ງລັົບິ່ກວນແມື�ນກ່ດຈະກໍາໃດໜ້້�ງທີ່່�ດ້ງຄູ່ວາມືສົົນໃຈຂັອງ ທີ່�ານອອກຈາກວຽກຂັັບິ່ຂັ່�. ການຂັັບິ່ລັົດສົົມືຄູ່ວນໄດ�ຮູ້ັບິ່ຄູ່ວາມືຕ່ັ�ງໃຈຢ້�າງ
ເຕ່ັມືທີ່່� ຈາກເຈົ�າ — ສົະນັ�ນຈົ�ງ ຈົດ ຈໍ� ກັບິ່ການຂັັບິ່ລັົດ.
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4.12 ຂັັບລັົດຢ້�າງປອດໄພໃນການຈຳະລັາຈຳອນ

ຮູ້ັກສົາຈັງຫວະການສົັນຈອນ
ລັົດທີ່່�ເຄູ່ື�ອນທີ່່�ໄວ ຫຼ ືຊ�າກວ�າການໄຫຼວຽນຂັອງການຈະລັາຈອນ ສົົ�ງຜົູ້ນໃຫ�ມື່ຈໍານວນການປັ�ຽນ ເລັນເພ້່�ມືຂັ້�ນ, ການ ຊ່ງ ແລັະ  ແລັ�ນ ຕ່າມືຫຼັງຢ້�າງ
ໃກ�ຊ່ດເກ່ນໄປັ. ນ່�ເພ້່�ມືໂອກາດທີ່່�ຈະເກ່ດການປັະທີ່ະກັນລັະຫວ�າງລັົດ ໄດ�. ຖະໜ້ົນທີ່່�ປັອດໄພ້ທີ່່�ສົຸດແມື�ນເມືື�ອລັົດ ທີຸ່ກ ຄູ່ັນແລັ�ນດ�ວຍຄູ່ວາມືໄວ
ດຽວກັນ ແຕ່�ບິ່ໍ�ໃຫ�ເກ່ນຄູ່ວາມືໄວ ທີ່່�ກໍານົດ.  

ການຈະລັາຈອນທີ່່� ໃຊ� ຄູ່ວາມື ໄວຕ່ໍ�າ
ໃຫ� ກຽມື ພ້�ອມືສົະ ເໜ້່ ໃນ ການປັ�ຽນຄູ່ວາມືໄວຂັອງທີ່�ານເພ້ື�ອໃຫ�ກົງກັບິ່ຄູ່ວາມືໄວຂັອງການຈະລັາຈອນ. ລັົດບິ່າງຄູ່ັນບິ່ໍ�ສົາມືາດ ແລັ�ນໄວຫຼາຍ ໄດ� 
ຫຼ ືມື່ບິ່ັນຫາໃນການແລັ�ນ ໃຫ� ທີ່ັນ ກັບິ່ ກະ ແສົການສົັນຈອນ. ຖ�າທີ່�ານເຫັນລັົດເຫຼົ�ານ່�ໄວ, ເຈົ�າມື່ເວລັາປັ�ຽນ ເລັນ ຫຼ ື ແລັ�ນຊ�າລັົງຢ້�າງປັອດໄພ້.  ການ
ຜູ້�ອນ ຄູ່ວາມື ໄວລັົງຢ້�າງກະທີ່ັນຫັນສົາມືາດເຮູ້ັດໃຫ�ເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດໄດ�. 

ພ້າຫະນະການກະສົ່ກໍາ,  ລັົດມື�າ, ແລັະ ພ້າຫະນະບິ່ໍາລັຸງຮູ້ັກສົາເສົັ�ນທີ່າງຕ່າມືປັົກກະຕ່່ຈະແລັ�ນດ�ວຍຄູ່ວາມືໄວຊ�າກວ�າ. ພ້າຫະນະເຫຼົ�ານ່�ອາດມື່
ປັ�າຍບິ່ ອກລັົດເຄູ່ື�ອນທີ່່�ຊ�າ ( ປັ�າຍສົາມືຫຼ�ຽມືສົ່ສົົ�ມື ຫຼ ືໄຟກະພ້່ບິ່) ຢ້່�ດ�ານຫຼັງ.

ການ ແລັ�ນຕ່າມືຫຼັງລັົດ ຄູ່ັນອື�ນ
ການ ຕ່ໍາກັນຫຼາຍ ຄູ່ັ�ງ ແມື�ນ ເກ່ດ ຈາກ ການ  ແລັ�ນ ຕ່າມື ຫຼັງລັົດ   ຄູ່ັນ ທີ່າງ ໜ້�າ ຢ້�າງ ໃກ� ຊ່ດ ເກ່ນ ໄປັ. ທີ່�ານຕ່�ອງ ສົາມືາດ ຢຸ້ດ  ລັົດໄດ� ກ�ອນ ຈະ ຕ່ໍາສົ່�ງ ໃດ  ໜ້້�ງ ທີ່່�
ຢ້່�ຕ່ໍ� ໜ້�າ  ທີ່�ານ. ຄູ່ວາມື ໄວ ສົ່ງ ຂັ້�ນ ຕ່�ອງ ໄດ� ໃຊ�ໄລັ ຍະ  ທີ່າງນການ ຢຸ້ດ ທີ່່� ຫຼາຍ  ຂັື�ນ. ຈື�ສົ່�ງນ່�ໄວ�ເວລັາແລັ�ນຕ່າມືຫຼັງລັົດ ຄູ່ັນອື�ນ. ວ່ທີ່່ທີ່່�ປັອດໄພ້ທີ່່�ສົຸດ ແລັະ 
ງ�າຍທີ່່�ສົຸດໃນການຕ່ັດສົ່ນໄລັຍະທີ່າງການ ແລັ�ນ ຕ່າມືຫຼັງທີ່່�ປັອດໄພ້ຄູ່ືການໃຊ� "ກົດ ນັບິ່ ເຖ່ງສົາມື-ສົ່� ວ່ ນາ ທີ່"່ (ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 4.2 ໃນໜ້້າ 38). ນ່�ຈະຊ�ວຍ
ເຮູ້ັດ ໃຫ� ລັົດ ທີ່່� ແລັ�ນຢ້່�ທີ່າງຫນ�າຂັອງທີ່�ານ ໄປັໄກພ້ຽງພ້ໍທີ່່�ທີ່�ານຈະສົາມືາດຢຸ້ດໄດ�ຢ້�າງປັອດໄພ້ຖ�າຈໍາເປັັນ.

ການຖືກ  ຂັັບິ່ ມືາຈໍ� ທີ່�າຍ
ຖ�າທີ່�ານກໍາລັັງຖືກຂັັບິ່ ມືາຈໍ� ທີ່�າຍ, ໃຫ� ແນບິ່ໄປັທີ່າງຂັວາເລັັກນ�ອຍ ແລັະ ໃຫ�ຜູ້່� ຂັັບິ່ ທີ່່� ມືາ ຈໍ� ທີ່�າຍ ໄດ�ເຫັນທີ່າງຂັ�າງຫນ�າ ດ່ກວ�າ ແລັະ ສົົ�ງສົັນຍານ ໃຫ�
ໄວສົໍາລັັບິ່ການລັ�ຽວ, ຢຸ້ດ ຫຼ ືການປັ�ຽນເລັນ. ພ້ະຍາຍາມືຜູ້�ອນ ຄູ່ວາມື ໄວລັົງ ແລັະ  ປັ�ອຍໃຫ�ຄູ່ົນຂັັບິ່ທີ່່�ຢ້່�ເບິ່ື�ອງຫຼັງຂັອງທີ່�ານ ຊ່ງ ຂັື�ນ ໄປັ ໜ້�າ. ຖ�າເຮູ້ັດ
ທີຸ່ກ  ຢ້�າງລັົ�ມືເຫລັວ,  ໃຫ�ຫຼ່ກອອກຈາກການໄຫຼວຽນຂັອງການຈະລັາຈອນ.
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4.13 ການສຳື�ສຳານດ�ວຍຸ - ໄຟຕົາໜົ�າ, ສຳຽງແກ, ແລັະ ສຳັນຍຸານສຳຸກເສຳ່ນ
ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ບິ່າງຄູ່ົນບິ່ໍ�ໄດ�ເອົາໃຈໃສົ� ກັບິ່ສົ່�ງທີ່່�ເກ່ດຂັື�ນຢ້່�ອ�ອມືຮູ້ອບິ່ຕ່ົວສົະເຫມື.່ ອຸປັະຕ່່ເຫດມືັກຈະເກ່ດຂັ້�ນຍ�ອນຄູ່ົນຂັັບິ່ຄູ່ົນໜ້້�ງບິ່ໍ�ເຫັນຄູ່ົນຂັັບິ່ອ່ກຄູ່ົນ
ໜ້້�ງ, ຫຼ ືເມືື�ອຄູ່ົນຂັັບິ່ຄູ່ົນໜ້້�ງເຮູ້ັດສົ່�ງທີ່່�ຄູ່ົນຂັັບິ່ອ່ກຄູ່ົນໜ້້�ງບິ່ໍ�ຄູ່າດຄູ່່ດ. ມືັນເປັັນສົ່�ງສົໍາຄູ່ັນທີ່່�ຄູ່ົນຂັັບິ່ລັົດຕ່�ອງ ສົົ�ງ ສົັນ ຍານໃຫ�ຜູ້່�ໃຊ�ຖະຫນົນອື�ນໆຮູ້່�ວ�າ
ພ້ວກເຂັົາກໍາລັັງຢ້່�ທີ່່�ນັ�ນ, ແລັະ ພ້ວກເຂັົາວາງແຜູ້ນທີ່່�ຈະເຮູ້ັດຫຍັງ.

ໄຟໜ້�າ
ນອກ ຈາກ ການ ຊ�ວຍ ໃຫ� ທີ່�ານ ເບິ່່�ງ ເຫັນໃນ ຕ່ອນ ກາງ ຄູ່ືນ ແລັ�ວ,  ໄຟ
ໜ້�າຍັງ ຊ�ວຍ ໃຫ� ຄູ່ົນ ຂັັບິ່ ລັົດ ຄູ່ົນ ອື�ນ  ເຫັນ ລັົດ ທີ່�ານ. ເປັ່ດໄຟໜ້�າ
ຂັອງທີ່�ານທີຸ່ກຄູ່ັ�ງທີ່່�ທີ່�ານເບິ່່�ງບິ່ໍ�ເຫັນລັົດ ຄູ່ັນອື�ນ, ຍ�ອນວ�າພ້ວກ ເຂັົາ
ອາດຈະເບິ່່�ງບິ່ໍ� ເຫັນທີ່�ານ ຄູ່ື ກັນ. ຕ່ົວຢ້�າງເຊັ�ນ: ມື່ໝ່ອກ, ຝົົນຕ່ົກໜ້ັກ, 
ຫຼ ືຫ່ມືະຕ່ົກ.

ລັົດຫຼາຍຄູ່ັນແມື�ນຕ່່ດຕ່ັ�ງໄຟ ໜ້�າທີ່່�ເປັ່ດອັດຕ່ະໂນມືັດ, ແຕ່�ໃນບິ່າງ
ສົະພ້າບິ່ເຊັ�ນ:  ພ້າ ຍຸຫ່ມືະໃນຍາມືກາງເວັນ, ແສົງສົະ ຫວ�າງອ�ອມື
ຮູ້ອບິ່ຈະສົະຫວ�າງພ້ຽງພ້ ໍເຮູ້ັດ ໃຫ�ຕ່�ອງເປັ່ດໄຟໜ້�າອັດຕ່ະໂນມືັດ
ຂັອງທີ່�ານດ�ວຍຕ່ົນເອງ. 

ກົດໝ່າຍຂັອງລັັດໄອໂອວາ ກໍານົດໃຫ�ໃຊ�ໄຟໜ້�າທີ່ັງສົອງ ເບິ່ື�ອງ ແຕ່�
ເຊົ�າ ຈົນຄູ່ໍ�າ ຫຼ ືທີຸ່ກຄູ່ັ�ງທີ່່�ເບິ່່�ງເຫັນໄດ�ໄກພ້ຽງ 500 ຟຸຕ່ ຫຼ ື ໃກ�ກວ�າ 
ເຊັ�ນ, ( ມື່ໝ່ອກ, ຝົົນຕ່ົກໜ້ັກ, ຫ່ມືະ ຕ່ົກ ແລັະ ອື�ນໆ). ກົດລັະບິ່ຽບິ່ທີ່່�
ດ່ຄູ່ືການເປັ່ດໄຟໜ້�າຂັອງທີ່�ານທີຸ່ກຄູ່ັ�ງທີ່່�ທີ່�ານເປັ່ດທີ່່� ປັັດນໍ�າຝົົນ.

ແກ
ໃນບິ່າງກໍລັະນ,່ ສົາມືາດໃຊ�ແກຂັອງທີ່�ານເພ້ື�ອຮູ້ຽກຄູ່ວາມືສົົນໃຈ
ຂັອງຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່� ຄູ່ົນອື�ນ ແລັະ ປັ�ອງກັນ ເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດ. ໃຊ�ແກຂັອງ
ເຈົ�າເມືື�ອ:

• ມື່ຄູ່ົນຍ�າງ ຫຼ ືຄູ່ົນຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່ກໍາລັັງເຄູ່ື�ອນເຂັົ�າໄປັຕ່ັດ ໜ້�າ
ທີ່�ານ.

• ທີ່�ານກໍາລັັງຊ່ງ ຜູ້່�ຂັັບິ່ລັົດທີ່່�ເລັ່�ມືຫັນເຂັົ�າໄປັໃນເສົັ�ນທີ່າງສົັນ
ຈອນຂັອງທີ່�ານ.

• ມື່ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ທີ່່�ບິ່ໍ�ເອົາໃຈໃສົ� ຫຼ ືຜູ້່�ທີ່່�ອາດຈະເບິ່່�ງບິ່ໍ� ເຫັນ ທີ່�ານ.

• ທີ່�ານກໍາລັັງມືາເຖ່ງບິ່�ອນທີ່່� ທີ່�ານບິ່ໍ�ສົາມືາດ ເບິ່່�ງເຫັນວ�າ ມື່
ຫຍັງຢ້່�ຂັ�າງໜ້�າໄດ� ເຊັ�ນ: ອອກຈາກ ທີ່າງຊອຍແຄູ່ບິ່ໆ.

• ມື່ລັົດອ່ກຄູ່ັນໜ້້�ງຕ່ົກຢ້່�ໃນອັນຕ່ະລັາຍ ທີ່່� ຈະ ມືາຕ່ໍາກັບິ່
ທີ່�ານ.

• ທີ່�ານຈໍາເປັັນຕ່�ອງເຕ່ືອນລັົດອື�ນໆ, ຄູ່ົນຂັັບິ່, ຄູ່ົນຍ�າງ, ຫຼ ື
ສົັດກ�ຽວ ກັບິ່ ການ ປັາ ກົດ ຕ່ົວຂັອງທີ່�ານ.

• ທີ່�ານໄດ�ສົ່ນເສົຍການຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືລັົດຂັອງທີ່�ານ ແລັະ ກໍາລັັງ
ເຄູ່ື�ອນທີ່່�ໄປັຫາໃຜູ້ຜູ້່�ຫນ້�ງ.

ໄຟສົຸກ ເສົ່ນ
ຖ�າຫາກວ�າ ລັົດຂັອງ ເພ້ເທີ່່ງຖະຫນົນ, ໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າຄູ່ົນຂັັບິ່ລັົດອື�ນ
ສົາມືາດເຫັນລັົດ ໄດ�. ການ ປັະ ທີ່ະ ກັນ ທີ່ັງ ໝ່ົດ ທີ່່�ເກ່ດ ຂັ້�ນ ເລັື�ອຍໆ 
ແມື�ນເນື�ອງ ຈາກ ຜູ້່� ຂັັບິ່ ລັົດ ບິ່ໍ� ໄດ� ເຫັນ ລັົດ  ທີ່່� ເພ້ ຢ້່� ເທີ່່ງ ຖະ ໜ້ົນ ຈົນ ຊ�າ
ເກ່ນ  ກວ�າ ທີ່່� ຈະ ຢຸ້ດ  ໄດ�ທີ່ັນ. ນ່�ແມື�ນແນວ ທີ່າງ ປັະ ຕ່່ ບິ່ັດບິ່າງຢ້�າງຖ�າ
ຫາກ ລັົດ ທີ່�ານ ເພ້ ແລັະ ຈໍາເປັັນຕ່�ອງ ໄດ�ຢຸ້ດ.

• ຖ�າເປັັນໄປັໄດ�, ໃຫ�ຍ�າຍລັົດຂັອງທີ່�ານອອກຈາກຖະໜ້ົນ
ຢ້�າງປັອດໄພ້ ແລັະ ໃຫ�ຫ�າງຈາກການສົັນຈອນ.

• ເປັ່ດໄຟສົຸກເສົ່ນຂັອງທີ່�ານເພ້ື�ອສົະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າທີ່�ານ
ກໍາລັັງມື່ບິ່ັນຫາ.

• ຖ�າຫາກວ�າ ທີ່�ານບິ່ໍ�ສົາມືາດເອົາລັົດຂັອງເຈົ�າອອກຈາກ
ເສົັ�ນທີ່າງໄດ�, ໃຫ�ພ້ະຍາຍາມື ໄປັຢຸ້ດ ຢ້່�ບິ່�ອນທີ່່�ຄູ່ົນຂັັບິ່ຄູ່ົນ
ອື�ນໆ ສົາ ມືາດ ເບິ່່�ງ ເຫັນ  ລັົດ ຂັອງທີ່�ານ  ໄດ�ຢ້�າງຊັດເຈນ. 
ຫ�າມື ຢຸ້ດ  ຢ້່�ເທີ່່ງ ເນ່ນ ພ້ ່ຫຼ ືໃກ� ທີ່າງ ໂຄູ່�ງ.

• ຖ�າຫາກວ�າ ລັົດ ຂັອງ ທີ່�ານ ເພ້ ຢ້່�  ກາງ ເສົັ�ນທີ່າງ  ສົັນ ຈອນ,  
ທີ່�ານ ແລັະ ຜູ້່� ໂດຍສົານ ຂັອງທີ່�ານຄູ່ວນ ອອກ ຈາກ  ລັົດ
ໂດຍ ໄວ ແລັະ ຢ້ືນ ຢ້່� ໃນ ບິ່�ອນ ປັອດ ໄພ້; ເມືື�ອເປັັນໄປັໄດ�, 
ໃຫ�ຫ�າງຈາກບິ່�າຂັອງຖະໜ້ົນ ແລັະ ໄກຈາກພ້າຫະນະ
ກໍາລັັງເຄູ່ື�ອນທີ່່�.

• ແຈ�ງເຈົ�າໜ້�າທີ່່�ວ�າລັົດ ຂັອງທີ່�ານ ຫຼ ືຜູ້່�ອື�ນກໍາລັັງເພ້. 
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ໜ້້ານີ້ຖືກປະໄວ້ໂດຍເຈດຕະນາ.
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ການນ້າໃຊ�
ທີ່ັກສຳະການ
ຂັັບຂ່ັ�ຂັອງທີ່�ານ
ພ້ວກເຮູ້ົາໄດ�ກວມືເອົາຫຼັກພ້ື�ນຖານຫຼາຍຢ້�າງແລັ�ວ, ເຖ່ງເວລັາທີ່່�ຈະຮູ້ຽນຮູ້່�ວ�າ
ຄູ່ວາມືຮູ້່�ກ�ຽວກັບິ່ການຂັັບິ່ຂັ່�ຂັອງທີ່�ານຈະ ນໍາໄປັໃຊ�ກັບິ່ສົະຖານະການ ແລັະ 
ສົະພ້າບິ່ແວດລັ�ອມືທີ່່�ແຕ່ກຕ່�າງກັນແນວໃດ. ນອກຈາກນັ�ນ, ທີ່�ານຍັງຈະໄດ�
ຮູ້ຽນຮູ້່�ເຕ່ັກນ່ກການຂັັບິ່ລັົດໃນສົະຖານະການທີ່່�ບິ່ໍ�ຄູ່າດຄູ່່ດເຊັ�ນ: ສົະພ້າບິ່
ອາກາດທີ່່�ບິ່ໍ�ດ ່ແລັະ ເຫດການສົຸກເສົ່ນ.

5.1 ທີ່າງສຳ່�ແຍຸກ 
ສົ່�ແຍກແມື�ນສົະຖານທີ່່�ດຽວທີ່່�ການຈະລັາຈອນເຂັົ�າ ມືາລັວມື ຫຼ ືຂັ�າມືກັນ. 
ເຊ່�ງປັະກອບິ່ມື:່ ທີ່າງຄູ່ົບິ່ ກັນ, ທີ່າງ ຊອຍ, ທີ່າງເຂັົ�າ ເຮູ້ືອນ, ບິ່�ອນຈອດລັົດ, 
ແລັະ ທີ່າງຫຼວງທີ່່�ເປັ່ດໃຫ�ປັະຊາຊົນເດ່ນໃຊ�ໄດ�. 

ຂັັ�ນຕົອນທີ່່ 1: ກ�ອນ ທີ່່� ທີ່�ານ ຈະ ຂັັບິ່ເຂັົ�າ ໄປັ ໃນ ສົ່� ແຍກ,  ໃຫ�
ເບິ່່�ງ  ໄປັ ຂັ�າງ ຫນ�າ ເພ້ື�ອ ກໍາ ນົດ ປັະ ເພ້ດ ຂັອງ  ທີ່າງແຍກ  ແລັະ ອຸ
ປັະ ກອນ  ຄູ່ວບິ່ ຄູຸ່ມືການ ຈະ ລັາ ຈອນ ໃດ ຫນ້�ງ (ປັ�າຍ,  ໄຟ  ອໍານາດ
, ແລັະ ເຄູ່ື�ອງ ຫມືາຍເທີ່່ງ ທີ່າງ ຢ້າງ) . 

ຂັັ�ນຕົອນທີ່່ 2: ກວດ ກາ ເບິ່່�ງທີ່າງ ແຍກກ�ອນ ຂັັບິ່ ເຂັົ�າ ໄປັເພ້ື�ອ
ຮູ້ັບິ່ປັະກັນວ�າ ບິ່ໍ� ມື່ ລັົດ ກ່ດ ຂັວາງ ຢ້່�ສົ່�ແຍກ. 

ຂັັ�ນຕົອນທີ່່ 3: ເບິ່່�ງຊ�າຍ, ຂັວາ, ແລັະ ຊ�າຍອ່ກເທີ່ື�ອຫນ້�ງ
ເພ້ື�ອວ�າ ມື່ລັົດ ແລັະ ຄູ່ົນຍ�າງເຂັົ�າມືາໃກ� ບິ່.ໍ ຢ້�າຄູ່່ດ ໄປັ ເອງວ�າຜູ້່�
ຂັັບິ່ ລັົດຄູ່ົນອື�ນຈະປັ�ອຍ ທີ່າງ ໃຫ�ກັບິ່ທີ່�ານ ຫຼ ືໃຫ�ພ້ື�ນທີ່່�ຫວ�າງແກ�
ທີ່�ານ. 

ລັະວັງສົັນຍານໄຟລັ�ຽວ "ຜູ້່ດ". ຢ້�າລັ�ຽວພ້ຽງເພ້າະລັົດທີ່່� ແລັ�ນເຂັົ�າມືາມ່ື
ສົັນຍານ ໄຟລັ�ຽວ. ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ນັ�ນອາດຈະວາງແຜູ້ນທີ່່�ຈະລັ�ຽວຫຼັງ ຈາກກາຍ ທີ່�ານ
ໄປັ ຫຼ ືລັືມືປັ່ດສົັນຍານຈາກການລັ�ຽວຄູ່ັ�ງກ�ອນ ໜ້�າ. ນ່�ແມື�ນຄູ່ວາມືຈ່ງໂດຍ
ສົະເພ້າະລັົດຈັກ; ໄຟສົັນຍານຂັອງເຂັົາເຈົ�າມືັກຈະບິ່ໍ� ປັ່ດດ�ວຍຕ່ົນເອງ. ລັໍ
ຖ�າຈົນກ�ວາລັົດຄູ່ັນອື�ນເລັ່�ມື ລັ�ຽວ, ຫຼັງຈາກນັ�ນຈ້�ງດໍາເນ່ນການຖ�າຫາກວ�າ ມື່
ຄູ່ວາມືປັອດໄພ້.
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5.2 ການຂັັບລັົດໄປຕົ�າງລັັດ ແລັະ ຕົາມືທີ່າງຫ້ຼວງ

ເຂັົ�າທີ່າງ  ລັາດ 
ທີ່າງ ລັາດແມື�ນໃຊ�ເພ້ື�ອເຂັົ�າໄປັໃນເສົັ�ນ ທີ່າງ ລັະ ຫວ�າງລັັດ ຫຼ ືທີ່າງດ�ວນ ແລັະ ມື່ສົາມືສົ�ວນ. (ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 5.2)

ພື�ນທີ່່�ທີ່າງເຂັົ�າ: ພ້ື�ນ ທີ່່�ນ່� ຊ�ວຍໃຫ�ທີ່�ານໃຊ�ເວລັາໃນການ ເບິ່່�ງ ເຫັນເສົັ�ນທີ່າງ ແລັະ ປັະເມື່ນ
ວ�າທີ່�ານມື່ພ້ື�ນທີ່່�ຫຼາຍປັານໃດທີ່່�ຈະເຂັົ�າໄປັໃນ ແລັະ ຄູ່ວາມືໄວທີ່່�ຕ່�ອງການ. 

ພື�ນທີ່່�ເລັັ�ງ ແລັະ ການແລັ�ນຮົວມືເຂັົ�າກັນ: ໃຊ�ພ້ື�ນທີ່່�ນ່�ເພ້ື�ອເລັັ�ງ ລັົດຂັອງທີ່�ານໄປັສົ່�
ຄູ່ວາມືໄວ ທີ່່�ຈະລັາຈອນ ແລັະ ແລັ�ນ ຮູ້ວມື ໄປັໃນ ເມືື�ອ ມື່ ຄູ່ວາມືປັອດໄພ້. ຢ້�າຢຸ້ດຢ້�າງສົ່�ນເຊ່ງຢ້່�
ເທີ່່ງທີ່າງລັາດເວັ�ນເສົຍແຕ່�ວ�າມື່ຄູ່ວາມືຈໍາເປັັນຢ້�າງແທີ່�ຈ່ງ.

ສຳ�ວນຂັອງການເດ່ນທີ່າງລັະຫ້ວ�າງລັັດ: ການສົັນຈອນຢ້່�ໃນທີ່າງຫຼວງ ລັະ ຫວ�າງລັັດ 
ຫຼ ືທີ່າງດ�ວນ ຄູ່ວນເລັື�ອນຜູ້�ານ, ແລັ�ນຊ�າລັົງ, ຫຼ ືເລັັ�ງຄູ່ວາມືໄວເພ້ື�ອ ອະ ນຸ ຍາດໃຫ�ການຈະລັາ
ຈອນທີ່າງ ລັາດເຂັົ�າ.

ການຂັ�າມື ຫຼ ືລັ�ຽວຊ�າຍເຂັົ�າສົ່�
ຖະໜ້ົນສົ່�ເລັນຊົນນະບິ່ົດ 
(ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 5.1) ຢ້�າພ້ະຍາຍາມືຂັ�າມືທີ່ັງສົອງທີ່່ດທີ່າງຂັອງການຈະລັາ
ຈອນໃນເວລັາດຽວເພ້ື�ອຫຼ່ກເວັ�ນການຢຸ້ດຢ້່�ໃນໃຈ ກາງ ທີ່າງ. ຂັ�າມືສົ່�
ແຍກນ່�ຢ້�າງປັອດໄພ້ໂດຍການດໍາເນ່ນຂັັ�ນຕ່ອນຕ່ໍ�ໄປັນ່�:

1. ຢຸ້ດຢ້່�ທີ່່�ປັ�າຍຢຸ້ດ, ເບິ່່�ງຊ�າຍ ແລັະ ຂັັບິ່ ເຂັົ�າໄປັ ເຄູ່່�ງກາງເມືື�ອ
ປັອດໄພ້. 

2. ຢຸ້ດຢ້່�ເຄູ່່�ງ ກາງ ຕ່ໍ�. ເບິ່່�ງຖືກຕ່�ອງ. ຂັ�າມືໄປັ ຫຼ ືລັ�ຽວຊ�າຍ ເມືື�ອ ມື່
ຄູ່ວາມືປັອດໄພ້. 

ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຕ່�ອງຮູ້ັບິ່ຮູ້່�ວ�າການຈະລັາຈອນໃນສົະພ້າບິ່ແວດລັ�ອມືນ່�ແມື�ນ
ແລັ�ນ ດ�ວຍ ຄູ່ວາມືໄວ ສົ່ງ. ຄູ່ວາມືລັະມືັດລັະວັງ ແລັະ ຄູ່ວາມືຕ່ັ�ງ ອົກ
ຕ່ັ�ງ ໃຈແມື�ນມື່ຄູ່ວາມືສົໍາຄູ່ັນຫຼາຍ. ຈົ�ງຈື�ໄວ�ວ�າພ້າຫະນະທີ່່�ມື່ ຄູ່ວາມື
ຍາວກວ�າ ເຊັ�ນ: ລັົດ ພ້ວງ, ອາດຈະບິ່ໍ�ສົາມືາດຢຸ້ດ ຢ້່� ເຄູ່່�ງ ກາງ ທີ່າງໄດ�
ຖ�າວ�າແຄູ່ບິ່.

ຮົ່ບ 5.2: ພາກສຳ�ວນເທີ່ິງທີ່າງລັາດ

ຮົ່ບ 5.1: ການຂັ�າມື ຫ້ຼື ລັ�ຽວຊ�າຍຸເຂັົ�າສຳ່�ຖີະໜົົນສຳ່�ເລັນຊົນນະບົດ

ເຄູ່່�ງກາງ

http://www.eregulations.com/wp-content/uploads/2019/03/19IAPSDP-LR.pdf
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5.3 ທີ່າງຄູ່ົບທີ່່�ເປັນຮົ່ບເພັດ
ທີ່າງ ແຍກປັະເພ້ດນ່� ຖືກນໍາໃຊ�ໃນຈຸດທີ່າງ ຄູ່ົບິ່ສົອງ ເສົັ�ນທີ່າງທີ່່�ມື່ ລັົດ ສົັນ ຈອນ ໜ້າ ແໜ້�ນ. ການອອກແບິ່ບິ່ທີ່່�ເປັັນເອກະລັັກນ່� ບິ່ໍ�ທີ່ໍາມືະ ດາ ເພ້າະວ�າມືັນພ້າ
ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່� ໄປັ ຝົັ�ງກົງກັນຂັ�າມືຂັອງຖະຫນົນໄລັຍະສົັ�ນໆ, ກ�ອນທີ່່�ຈະ ແຍກ ຕ່ົວກັບິ່ໄປັໃນທີ່່ດທີ່າງທີ່່�ຖືກຕ່�ອງ. ທີ່າງ ຄູ່ົບິ່ ທີ່່� ເປັັນ  ຮູ້່ບິ່ ເພ້ັດເພ້່�ມືປັະສົ່ດທີ່່ພ້າບິ່ສົ່ງສົຸດ
ໂດຍຕ່�ອງ ການໃຫ�ການຈະລັາຈອນໃຊ�ເວລັາຫນ�ອຍ ລັົງ ຢ້່� ທີ່າງສົ່�ແຍກທີ່່�ມື່ການໄຟອໍານາດຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືແບິ່ບິ່ດັ�ງເດ່ມື. (ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 5.3)

ຮົ່ບ 5.3: ທີ່າງຄູ່ົບທີ່່�ເປັນຮົ່ບເພັດ (ຕົົວຢ້�າງສຳະແດງໃຫ້�ເຫ້ັນທີ່າງຄູ່ົບທີ່່�ເປັນຮົ່ບເພັດ I-35 ແລັະ First Street ໃນ Ankeny.)

WB FIRST STREET

EB FIRST STREET

Lorem ipsum

5.4 ທີ່າງວົງວຽນ
ທີ່າງວົງວຽນແມື�ນ ທີ່າງ ແຍກທີ່່�ສົັນຈອນອ�ອມື ເກາະໄປັໃນທີ່່ດທີ່າງກົງກັນຂັ�າມືກັບິ່ ເຂັັມື ໂມືງ. ບິ່ໍ�ມື່ປັ�າຍຢຸ້ດ ຫຼ ືໄຟອໍານາດ. ມື່ ແຕ່�ປັ�າຍ ປັ�ອຍທີ່າງ, 
ປັ�າຍບິ່ອກທີ່່ດທີ່າງ, ແລັະ ເຄູ່ື�ອງ ໝ່າຍທີ່າງປັ່  ຢ້າງຈະນໍາທີ່າງການຈະລັາຈອນຜູ້�ານ ທີ່າງວົງ ວຽນ. ການຈະລັາຈອນໂດຍທີ່ົ�ວໄປັຍັງສົືບິ່ຕ່ໍ�ເຄູ່ື�ອນທີ່່�
ໄປັ, ແຕ່� ດ�ວຍຄູ່ວາມືໄວທີ່່�ຊ�າລັົງ ທີ່່�ຊ�ວຍຫຼຸດການ ຖອຍຫຼັງທີ່່�ພ້ົບິ່ ເຫັນຢ່້�ໃນສົ່�ແຍກແບິ່ບິ່ດັ�ງເດ່ມືທີ່່�ຄູ່ວບິ່ຄຸູ່ມືໂດຍປັ�າຍຢຸ້ດ ຫຼ ືໄຟອໍານາດ.    

ທີ່າງວົງ ວຽນ ທີ່່� ມື່ ເລັນດຽວ (ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 5.4)

ຜູ້່�ຂັັບຂັ່�ລັົດ 
ການເຂັັ�າໄປໃກ�: ຜູ້�ອນ ຄູ່ວາມື ໄວ ໃຫ�ຊ�າລັົງ ຕ່າ ມືທີ່່�ໄດ�ກໍານົດ ໄວ� ແລັະ 
ປັ�ອຍ ທີ່າງໃຫ�ຄູ່ົນຍ�າງຂັ�າມືທີ່າງ. 

ເຂັົ�າທີ່າງວົງວຽນ: ເມືື�ອທີ່�ານເຂັົ�າໃກ� ເສົັ�ນ ໝ່າຍ ການປັ�ອຍ ທີ່າງ, ປັ�ອຍ
ທີ່າງໃຫ�ກັບິ່ລັົດ ທີ່່� ແລັ�ນ ຢ້່�ໃນວົງວຽນ ໄປັ ກ�ອນ. ລັໍຖ�າໃຫ� ມື່ຊ�ອງຫວ�າງໃນ
ການສົັນຈອນ, ຈາກນັ�ນເຊື�ອມືເຂັົ�າໄປັໃນການສົັນຈອນໃນວົງວຽນໃນ
ທີ່່ດທີ່າງກົງກັນຂັ�າມື ກັບິ່ ເຂັັມື ໂມືງ. 

ດ້າເນ່ນການ: ສົືບິ່ຕ່ໍ�ແລັ�ນ ໄປັ  ຕ່າມືວົງວຽນຈົນກວ�າ ໄປັຮູ້ອດ ເສົັ�ນ ທີ່າງ
ອອກທີ່່� ທີ່�ານ ຕ່�ອງ ການ ໄປັ. ຫ�າມືຢຸ້ດຢ້່�ໃນວົງວຽນ. 

ອອກຈຳາກວົງວຽນ: ເປັ່ດ ໄຟສົັນຍານ, ຈາກນັ�ນອອກຈາກວົງວຽນໄປັ
ທີ່າງກໍ�າຂັວາມືືຂັອງທີ່�ານ. ປັ�ອຍ ທີ່າງໃຫ�ຄູ່ົນຍ�າງຂັ�າມືທີ່າງມື�າ ລັາຍໄປັ
ກ�ອນ. 

ຄູ່ົນຍຸ�າງ 
ການເຂັັ�າໄປໃກ�: ຢ້່�ທີ່າງມື�າ ລັາຍ ທີ່່�ຄົູ່ນຍ�າງ ຂັ�າມື, ໃຫ�ເບິ່່�ງກໍ�າຊ�າຍມື.ື 

ການຂັ�າມື: ຂັ�າມືໄປັຫາເກາະແຍກທີ່່�ຍົກຂັ້�ນ. ເບິ່່�ງກໍ�າຂັວາມື.ື ຂັ�າມືໄປັ
ຫາທີ່າງຍ�າງເບິ່ື�ອງກົງກັນຂັ�າມືສົໍາເລັັດ. 

ຄູ່ົນຂັ່�ລັົດຖີ່ບ

ໂດຍທີ່ົ�ວໄປັແລັ�ວ, ຜູ້່�ຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່ຄູ່ວນຈຸງ ລັົດຖ່ບິ່ຂັອງເຂັົາເຈົ�າຂັ�າມືທີ່າງ
ມື�າ ລັາຍ ໂດຍໃຊ�ກົດລັະບິ່ຽບິ່ດຽວກັນກັບິ່ຄູ່ົນຍ�າງ ຂັ�າມື ທີ່າງ. ນັກຂັ່�
ລັົດຖ່ບິ່ທີ່່�ມື່ປັະສົົບິ່ການສົາ ມືາດ ຂັ່� ໄປັ ຕ່າມື ວົງ ວຽນ ຄູ່ື ກັນກັບິ່ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ລັົດ. 
ຢ້�າຂັ່� ໃກ� ຂັອບິ່ ທີ່າງຫຼາຍ. ຜູ້່�ຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່ທີ່່�ໃຊ�ວົງວຽນຄູ່ວນປັະຕ່່ບິ່ັດຕ່າມື
ກົດລັະບິ່ຽບິ່ດຽວກັນກັບິ່ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ລັົດ ໃ ຫຍ�. ຂັ່�ຢ້່�ກາງເລັນເພ້ື�ອປັ�ອງກັນ
ບິ່ໍ�ໃຫ�ລັົດ ຊ່ງ ຂັື�ນ ໜ້�າ ໄດ�. ປັ�ອຍ ທີ່າງໃຫ�ຄູ່ົນຍ�າງຂັ�າມືທີ່າງມື�າ ລັາຍໄປັ
ກ�ອນ. 

ຢຸ້ດກ�ອນ. 
ສຳາມືາດລັ�ຽວຂັວາ
ຢ້່�ໄຟແດງໄດ�ຖີ�າ
ເສຳັ�ນທີ່າງໂລັ�ງ

ຢຸ້ດກ�ອນ. 
ສຳາມືາດລັ�ຽວຊ�າຍຸ
ຢ້່�ໄຟແດງໄດ�ຖີ�າ
ເສຳັ�ນທີ່າງໂລັ�ງ

ຢຸ້ດກ�ອນ. 
ສຳາມືາດລັ�ຽວຊ�າຍຸ
ຢ້່�ໄຟແດງໄດ�ຖີ�າ
ເສຳັ�ນທີ່າງໂລັ�ງ

ຢຸ້ດກ�ອນ. 
ສຳາມືາດລັ�ຽວຂັວາ
ຢ້່�ໄຟແດງໄດ�ຖີ�າ
ເສຳັ�ນທີ່າງໂລັ�ງໄຟອຳນາດບາງອັນມື່ລັ່ກສຳອນຊ່�ບອກລັ�ຽວຊ�າຍຸ 

ຫ້ຼື ຂັວາ ແລັະ ລັ່ກສຳອນຊ່�ຂັ່�ນເພື�ອຊ່�ບອກການ
ຂັັບຂັ່�ໄປຊື�. ທີ່າງລັາດທີ່າງລັາດ  ໄປຫ້າໄປຫ້າ  

SB I-35SB I-35

ທີ່າງລັາດທີ່າງລັາດ  ໄປຫ້າໄປຫ້າ  
NB I-35NB I-35

ທີ່າງລັາດທີ່າງລັາດ  ຈຳາກຈຳາກ  
SB I-35SB I-35

ທີ່າງລັາດທີ່າງລັາດ  ຈຳາກຈຳາກ  
NB I-35NB I-35
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ຮົ່ບ 5.4: ທີ່າງວົງວຽນເລັນດຽວ ຮົ່ບ 5.5: ທີ່າງວົງວຽນຫ້ຼາຍຸເລັນ

ທີ່າງວົງ ວຽນ ທີ່່� ມື່ ຫຼາຍເລັນ (ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 5.5)

ຄູ່ວນເຮົັດ
• ເມືື�ອ ທີ່�ານເຂັົ�າ ໄປັ ໃກ�ວົງວຽນ, ແລັະ ກ�ອນ ຮູ້ອດເສົັ�ນ ຂັ່ດ ປັ�ອຍ

ທີ່າງ, ເລັືອກ ເລັນທີ່າງທີ່່�ເຫມືາະສົົມືຕ່າມືປັ�າຍຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືເລັນທີ່າງ 
ແລັະ ເຄູ່ື�ອງຫມືາຍທີ່າງ ຢ້າງ. 

• ເມືື�ອເຂັົ�າໄປັໃນວົງວຽນ, ປັ�ອ ຍາງ ໃຫ� ລັົດ ທີ່່�ຈະລັາຈອນທີ່ັງຫມືົດ
ທີ່່�ຢ້່�ໃນວົງວຽນ ໄປັ ກ�ອນ.

• ຫຼັງ ຈາກ ທີ່່� ຜູ້�ານ ຖະ ຫນົນ ໄປັກ�ອນ  ຈະ ຮູ້ອດທີ່າງ ອອກ ຂັອງ ທີ່�ານ, 
ໃຫ�  ເປັ່ກ ໄຟສົັນ ຍານ ການລັ�ຽວ ຂັວາ, ຫຼັງ ຈາກ ນັ�ນ ອອກ ຈາກວົງ
ວຽນ ໄປັ.

• ລັະວັງລັົດ ທີ່່�ສົັນຈອນໃນເລັນອື�ນ.

ຫ້�າມືເຮົັດ
• ຫ�າມືປັ�ຽນເລັນໃນວົງວຽນ.

• ຫ�າມື ຊ່ງ ຫຼ ືຂັັບິ່ ຂັ່� ຮູ້ຽງ ຂັ�າງລັົດ ບິ່ັນ ທີຸ່ກ ຫຼ ືລັົດ ເມື. ພ້ວກເຂັົາເຈົ�າ
ອາດຈະຂັ�າມືເລັນ ຫຼ ືອາດຈະບິ່ໍ�ເຫັນທີ່�ານ.

• ຫ�າມື ຂັັບິ່ ຂັ່� ອອກ ເລັນນອກ ເກ່ນ ກວ�າທີ່່� ອະນຸຍາດ. ອັນນ່�ເຮູ້ັດ
ໃຫ�ປັະສົ່ດທີ່່ພ້າບິ່ຂັອງວົງວຽນຫຼຸດລັົງ ແລັະ ສົ�າງອັນຕ່ະລັາຍຕ່ໍ�
ພ້າຫະນະທີ່່�ອອກຈາກເລັນໃນຢ້�າງຖືກຕ່�ອງຕ່າມືກົດໝ່າຍ.

5.5 ການຂັັບລັົດຕົາມືທີ່າງໃນຊົນນະບົດ/ທີ່າງປ່ຫ້່ນ
ສົະພ້າບິ່ຖະໜ້ົນຫົນທີ່າງ ແລັະ ອັນຕ່ະລັາຍໃນການຂັັບິ່ຂັ່�ບິ່າງຢ້�າງ ມື່ ລັັກສົະນະສົະ ເພ້າະສົໍາ ລັັບິ່ ຖະ ໜ້ົນ ປັ່ຫ່ນ ແລັະ ເສົັ�ນທີ່າງດ່ນເປັື�ອນໃນເຂັດ
ຊົນນະບິ່ົດ ເມືື�ອປັຽບິ່ທີ່ຽບິ່ກັບິ່ຖະໜ້ົນປັ່ຢ້າງ. ຈົ�ງຮູ້ັບິ່ຮູ້່� ແລັະ ປັັບິ່ ປັ�ຽນສໍົາລັັບິ່ສົ່�ງຕ່ໍ�ໄປັນ່�.

ແຮູ້ງ ດ້ງຫຼຸດລັົງ
ການຂັັບິ່ຂັ່�ເທີ່່ງທີ່າງ ປັ່ຫ່ນແມື�ນຍາກກວ�າການຂັັບິ່ຂັ່�ເທີ່່ງທີ່າງປັ່ຢ້າງ 
ເພ້າະວ�າຢ້າງລັົດຂັອງທີ່�ານບິ່ໍ�ມື່ແຮູ້ງດ້ງທີ່່�ຕ່�ອງ ການເພ້ື�ອໃຫ� ທີ່�ານ
ຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມື ໄດ�ໝ່ັ�ນຄູ່ົງ. ແລັ�ນ ໃຫ�ຊ�າລົັງ, ຫຼ່ກເວັ�ນການ ລັ�ຽວກະທີ່ັນຫັນ, 
ເລັັ�ງ ແລັະ ເບິ່ກຊ�າໆ, ແລັະ ເພ້່�ມືໄລັຍະຫ�າງໃນ ການ ຕ່າມືຫຼັງ ລັົດ
ຄູ່ັນ ອື�ນ. 

ຈໍາກັດການເບິ່່�ງເຫັນ
ຕ່ົ�ນໄມື�, ທີ່ົ�ງສົາລັ,່ ອາຄູ່ານ, ເນ່ນພ້,່ ແລັະ ຂັ່�ຝົຸ�ນສົາມືາດກ່ດຂັວາງ
ການ ເບິ່່�ງ ເຫນຂັອງຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່� ລັົດທີ່່�ກໍາລັັງມືາ, ຫຼ ືຍານພ້າຫະນະທີ່່�
ເຂັົ�າມືາຈາກຂັ�າງທີ່າງ. ກໍານົດຈຸດບິ່ອດເພ້ື�ອການຄູ່າດຄູ່ະເນທີ່່�ດ່
ກວ�າ ແລັະ ກຽມືພ້�ອມືສົໍາລັັບິ່ອັນຕ່ະລັາຍທີ່່�ອາດຈະເກ່ດຂັ້�ນ. 

ຫ�າມືຍ�າງຂັ�າມື ຊ�ອງ ທີ່າງ ຈະ
ລັາ ຈອນຢ້່�ໃນວົງວຽນໄປັຫາ
ເກາະກາງ. 

ຫ�າມືຍ�າງຂັ�າມື ຊ�ອງ ທີ່າງ ຈະ
ລັາ ຈອນຢ້່�ໃນວົງວຽນໄປັຫາ
ເກາະກາງ. 

ຂັອບທີ່າງວົງວຽນ້າລັັນລັົດບັນ
ທີຸ່ກຢ້ຽບໄດ�: ອອກແບິ່ບິ່ມືາ
ເພ້ື�ອຮູ້ອງຮູ້ັບິ່ລັໍ�ຫລັັງຂັອງລັົດ
ທີ່່�ຍາວ ເຊັ�ນ: (ລັົດ ພ້ວງ,  ລັົດທີ່່�
ມື່ລັົດພ້ວງ, ລັົດດັບິ່ເພ້່ງ, ແລັະ 

ອື�ນໆ) ຖ�າຈໍາເປັັນເມືື�ອແລັ�ນ
ອ�ອມືວົງວຽນ.

ຂັອບທີ່າງວົງວຽນ້າລັັນລັົດບັນ
ທີຸ່ກຢ້ຽບໄດ�: ອອກແບິ່ບິ່ມືາ
ເພ້ື�ອຮູ້ອງຮູ້ັບິ່ລັໍ�ຫລັັງຂັອງລັົດ
ທີ່່�ຍາວ ເຊັ�ນ: (ລັົດ ພ້ວງ,  ລັົດທີ່່�
ມື່ລັົດພ້ວງ, ລັົດດັບິ່ເພ້່ງ, ແລັະ 

ອື�ນໆ) ຖ�າຈໍາເປັັນເມືື�ອແລັ�ນ
ອ�ອມືວົງວຽນ.

ເຄູ່ື�ອງຫມືາຍປັ�ອຍ ທີ່າງ
ເກາະກາງວົງ ວຽນ
ເກາະແຍກທີ່່�ຍົກຂັ້�ນ
ທີ່າງມື�າ ລັາຍ ປ� າຍຸຄູ່ວບຄູຸ່ມືຊ�ອງຈຳະລັາຈຳອນທີ່ົ�ວໄປ

ລັົດເຂັົ�າ ມືາໃກ�ຕ່�ອງ ປັ�ອຍ ທີ່າງໃຫ�ຄູ່ົນ
ຍ�າງຜູ້�ານທີ່າງ ມື�າ ລັາຍ ແລັະ ລັົດ ທີ່່�ຈະ
ລັາຈອນໃນວົງວຽນ ໄປັ ກ�ອນ.

ລັົດເຂັົ�າ ມືາໃກ�ຕ່�ອງ ປັ�ອຍ ທີ່າງໃຫ�ຄູ່ົນ
ຍ�າງຜູ້�ານທີ່າງ ມື�າ ລັາຍ ແລັະ ລັົດ ທີ່່�ຈະ
ລັາຈອນໃນວົງວຽນ ໄປັ ກ�ອນ.

ຂັອ
ບິ່ ທີ່

າງ

ວງົ ວຽນ  າໍ ລັັນ ລົັດ ບັິ່ນ ທຸີ່ກ ຢ້ຽບິ່ ໄດ� ຂັອ
ບິ່ ທີ່

າງ

ວງົ ວຽນ  າໍ ລັັນ ລົັດ ບັິ່ນ ທຸີ່ກ ຢ້ຽບິ່ ໄດ�
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ສົ່�ແຍກທີ່່�ບິ່ໍ�ມື່ ການຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມື
ສົ່� ແຍກທີ່່�ບິ່ໍ� ມື່ ການຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືແມື�ນພ້ົບິ່ເລັື�ອຍຢ້່�ຖະໜ້ົນທີ່າງປັ່ຫ່ນ. 
ພ້ວກມືັນບິ່ໍ�ໄດ�ຖືກຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືໂດຍປັ�າຍ ປັ�ອຍ ທີ່າງ ຫຼ ືປັ�າຍຢຸ້ດ. ຜູ້່�
ຂັັບິ່ຂັ່�ທີຸ່ກຄູ່ົນຄູ່ວນໃຊ�ຄູ່ວາມືລັະມືັດລັະວັງ, ແລັ�ນຊ�າລັົງ, ແລັະ 
ກຽມືພ້�ອມືທີ່່�ຈະຢຸ້ດສົໍາລັັບິ່ການຈະລັາຈອນທີ່່�ຈະມືາເຖ່ງ. ຈື� ເອົາ ໄວ�
ວ�າ, ທີ່�ານບິ່ໍ�ສົາມືາດອ່ງໃສົ� ຄູ່ວັນຂັ່�ຝົຸ�ນສົະເຫມື່ເພ້ື�ອກໍານົດວ�າ ລັົດ
ຂັ�າມື ທີ່າງ ກໍາເຂັົ�າມືາໃກ�. 

ຢ້່�ທີ່່�ສົ່�ແຍກທີ່່�ບິ່ໍ�ມື່ ການຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມື, ລັົດ ທີ່່� ຢ້່�ທີ່າງກໍ�າ
ຊ�າຍມືືຄູ່ວນ ປັ�ອຍ ທີ່າງ. ຫ�າມື ຄູ່່ດ ໄປັ ເອງວ�າ ທີ່າງ
ແຍກ ໂລັ�ງ ແລັ�ວ, ຫຼ ືວ�າລັົດ ຄູ່ັນອື�ນຈະຢຸ້ດ. 

ບິ່�າທີ່າງ ທີ່່�ອ�ອນ 
ບິ່�າທີ່າງຕ່າມືເສົັ�ນທີ່າງຊົນນະບິ່ົດໂດຍປັົກກະຕ່່ ຈະອ�ອນ ແລັະ ຫ
ນາແຫນ�ນຫນ�ອຍກວ�າຈຸດໃຈກາງຂັອງເສົັ�ນທີ່າງ. ບິ່�າທີ່່�ມື່ກ�ອນຫ່ນ/
ເສົດຫ່ນ ທີ່່�ຫລັົມື ເຮູ້ັດໃຫ�ຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືລັົດໄດ�ຍາກຂັ້�ນ ແລັະ ຈະດ້ງລັົດ
ຂັອງ ທີ່�ານໄປັສົ່�ຮູ້�ອງລັະ ບິ່າຍນໍ�າ. ແລັ�ນ ໃຫ�ຊ�າລັົງ ທີຸ່ກ ເທີ່ື�ອທີ່່�ພ້ົບິ່ກັບິ່
ລັົດຄູ່ັນອື�ນ ຫຼ ືທີຸ່ກເທີ່ື�ອທີ່່� ທີ່�ານກໍາລັັງຂັັບິ່ລັົດຢ້່�ໃກ�ກັບິ່ ຫຼ ືຢ້່�ເທີ່່ງບິ່�າ
ທີ່າງ ປັ່ຫ່ນ.

ຂັ່�ຝົຸ�ນ 
 ເປັ່ດໄຟຕ່າຕ່ໍ�າ ເພ້ື�ອເຮູ້ັດໃຫ�ຜູ້່�ອື�ນເບິ່່�ງ ເຫັນລັົດຂັອງທີ່�ານໄດ�ໃນເວ
ລັາທີ່່� ມື່ ຄູ່ວັນຂັ່�ຝົຸ�ນຫຼາຍ.

ພ້ົບິ່ກັບິ່ລັົດທີ່່�ກໍາລັັງ ແລັ�ນສົວນ ທີ່າງມືາ 
ເສົັ�ນທີ່າງປັ່ ຫ່ນໃນຊົນນະບິ່ົດ ຈະແຄູ່ບິ່ກວ�າ ແລັະ ບິ່ໍ�ມື່ເຄູ່ື�ອງ ໝ່າຍ
ບິ່ອກ ເລັນ. ຜູ້�ອນ ຄູ່ວາມື ໄວ ຫ�ຊ�າລັົງ ແລັະ ຂັັບິ່ດ�ວຍຄູ່ວາມືລັະມືັດ
ລັະວັງ,  ແນບິ່ໄປັທີ່າງກໍ�າຂັວາໃຫ�ຫຼາຍເທີ່ົ�າທີ່່�ສົາ ມືາດ ເຮູ້ັດ ໄດ�. ລັົດ
ຫຼາຍຄູ່ັນ ສົາ ມືາດສົ�າງເມືກຂັ່�ຝົຸ�ນ ເຮູ້ັດ ໃຫ�ການເບິ່່�ງເຫັນເສົັ�ນ ທີ່າງ ຈະ
ຫຼຸດລັົງ. 

ຂັົວທີ່່�ແຄູ່ບິ່
ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຄູ່ວນໃຊ�ຄູ່ວາມືລັະມືັດລັະວັງໃນເວລັາເຂັົ�າໃກ�ຂັົວແຄູ່ບິ່. ຂັົວ
ຫຼາຍ ແຫ�ງ ຢ້່� ຕ່າມື ເສົັ�ນທີ່າງ ປັ່ ຫ່ນ ເຂັດຊົນນະບິ່ົດ ແມື�ນ ແຄູ່ບິ່ ກວ�າ
ເສົັ�ນທີ່າງ ເດ່ນ  ແລັະ ລັົດສົາມືາດ ຂັ�າມືໄດ� ເທີ່ື�ອ ລັະ  ຄູ່ັນ. ກຽມືພ້�ອມື
ຢຸ້ດໃຫ� ລັົດ ທີ່່� ສົວນ ທີ່າງ ມືາ. 

ທີ່າງ ຂັື�ນ ໂນນພ້່ສົ່ງຊັນ ແລັະ ທີ່າງໂຄູ່�ງ
ກ�ອນຈະຮູ້ອດຈອມືພ້ ່ຫຼ ືກ�ອນເຂັົ�າສົ່�ທີ່າງໂຄູ່�ງ, ໃຫ�ແລັ�ນຊ�າລັົງ,  
ແນບິ່ ໄປັທີ່າງກໍ�າຂັວາມື ືແລັະ ເຝົົ�າລັະວັງ ລັົດທີ່່�ກໍາລັັງ ສົວນ ທີ່າງ ມືາ. 
ທີ່າງ ຂັື�ນເນ່ນພ້ ່ແລັະ ທີ່າງໂຄູ່�ງຕ່າມືເສົັ�ນທີ່າງຊົນນະບິ່ົດມືັກຈະມື່

ທີ່າງຂັ�າມືທີ່າງລັົດໄຟ 
 ຕ່�ອງຜູ້�ອນ ຄູ່ວາມື ໄວ ໃຫ�ຊ�າລັົງ ຢ້່� ສົະ ເໝ່,່ ສົັງ ເກດເບິ່່�ງທີ່ັງສົອງ
ທີ່່ດທີ່າງ, ແລັະ ກຽມືພ້�ອມືຢຸ້ດໃຫ�ລັົດໄຟກ�ອນທີ່່�ຈະຂັ�າມືທີ່າງ
ລັົດໄຟ. ບໍິ່�ຄູ່ືກັບິ່ທີ່າງຂັ�າມືທີ່າງລັົດໄຟສົ�ວນໃຫຍ�ໃນຖະໜ້ົນສົາຍ
ໃຫຍ�, ໂດຍທີ່ົ�ວໄປັແລັ�ວຈະບິ່ໍ�ມື່ໄຟກະພ້່ບິ່ສົ່ແດງ, ສົຽງລັະຄູ່ັງ
ເຕ່ືອນ, ປັະຕ່່ກັ�ນ ຫຼ ື ເຄູ່ື�ອງ ໝ່າຍ ເທີ່່ງທີ່າງຢ້່�ຈຸດຂັ�າມືທີ່າງລັົດໄຟໃນ
ຊົນນະບິ່ົດ. 

ພ້າຫະນະຂັະໜ້າດໃຫຍ� ແລັະ/ຫຼ ືເຄູ່ື�ອນທີ່່�ຊ�າ
ເປັັນເລັື�ອງທີ່ໍາມືະດາທີ່່�ຈະພ້ົບິ່ກັບິ່ພ້າຫະນະທີ່່�ເຄູ່ື�ອນທີ່່�ຊ�າ ແລັະ ມື່
ຂັະໜ້າດໃຫຍ� ເຊັ�ນ: ອຸປັະກອນ ການກະສົ່ກໍາ,  ລັົດ ATV/UTV, 
ລັົດຖ່ບິ່, ລັົດມື�າ ແລັະ ອຸປັະກອນບິ່ໍາລັຸງຮູ້ັກສົາຖະໜ້ົນຫົນທີ່າງໃນ
ຊົນນະບິ່ົດ. ສົ່�ງສົໍາຄູ່ັນຄູ່ື ຕ່�ອງກໍານົດຍານພ້າຫະນະເຫຼົ�ານ່� ລັ�ວງ ໜ້�າ 
ແລັະ ຜູ້�ອນ ຄູ່ວາມື ໄວ ໃຫ�ຊ�າລັົງໃນ ເມືື�ອເຂັົ�າ ໄປັໃກ�. 

ອຸປັະກອນການກະສົ່ກໍາຂັະຫນາດໃຫຍ�ອາດຈະ ລັ�ຽວກວມື ເອົາ ມືຸມື
ທີ່່�ກວ�າງຢ້່�ທີ່າງເຂັົ�າທີ່່�ບິ່ໍ�ມື່ເຄູ່ື�ອງຫມືາຍບິ່ອກ. ອຸປັະກອນການກະ
ສົ່ກໍາບິ່າງ ປັະ ເພ້ດຈະ ມື່ ຂັະ ໜ້າດ ທີ່່�ກວ�າງກວ�າເສົັ�ນທີ່າງ ອ່ກ. ຂັັບິ່
ດ�ວຍຄູ່ວາມືລັະມືັດລັະວັງທີ່່�ສົຸດໃນເວລັາທີ່່�ພ້ະຍາຍາມື ຊ່ງ ໃຫ� ພ້ົ�ນ. 
ເຂັົາເຈົ�າອາດຈະບິ່ໍ�ເຫັນລັົດຂັອງທີ່�ານ ແລັະ ຍາກ ໃນ ການ ເບິ່່�ງ ເຫັນ
ໄຟສົັນຍານລັ�ຽວ.

5.6 ການຂັັບລັົດຕົອນກາງຄູ່ືນ
ຈົ�ງຈື�ຈໍາສົ່�ງຕ່ໍ�ໄປັນ່�ໃນເວລັາຂັັບິ່ລັົດຢ້່�ໃນບິ່�ອນມືືດ. 

• ເພ້ື�ອຊົດເຊ່ຍການເບິ່່�ງເຫັນທີ່່�ຫຼຸດລັົງ, ຫຼຸດຄູ່ວາມືໄວລັົງ ແລັະ 
ເພ້່�ມືໄລັຍະຫ�າງການ ແລັ�ນ ຕ່າມືຫຼັງ. 

• ແສົງສົະທີ່�ອນຈາກໄຟໜ້�າຂັອງ ລັົດທີ່່�ກໍາລັັງ ສົວນ ທີ່າງມືາ
ເຮູ້ັດໃຫ�ມືັນຍາກທີ່່�ຈະເຫັນ. ການເບ່ິ່�ງໄປັທີ່າງກໍ�າຂັວາມື ື
ແລັະ ການປັັບິ່ ແວ�ນເບິ່່�ງຫຼັງສົາມືາດຊ�ວຍຫຼຸດແສົງສົະທີ່�ອນ
ຂັອງໄຟໜ້�າໄດ�. 

• ຄູ່ວນເປັ່ດໄຟໜ້�າກ�ອນທີ່່�ຕ່າເວັນຈະຕ່ົກ ເພ້ື�ອເຮູ້ັດໃຫ�ເຫັນ
ລັົດໄດ� ຊັດ ເຈນຂັ້�ນ. 

• ຄູ່ວນໃຊ�ໄຟ ຕ່າສົ່ງ ໃນເມືື�ອຄູ່ົນຂັັບິ່ຄູ່ົນອື�ນໆບິ່ໍ�ເຫັນມືັນ ເທີ່ົ�າ
ນັ�ນ ເຊັ�ນ: ຖະໜ້ົນດ�ຽວທີ່່�ມື່ການຈະລັາຈອນໜ້�ອຍ. 

• ຖ�າ ໄຟ ໜ້�າ ຂັອງ ລັົດ ອື�ນ ເຮູ້ັດ ໃຫ� ທີ່�ານ ເບິ່່�ງ ບິ່ໍ� ເຫັນ ທີ່າງ,  ໃຫ� 
ຜູ້�ອນ ຄູ່ວາມື ໄວລັົງ ແລັະ ເບິ່່�ງ ເສົັ�ນ ຂັ່ດ ສົ່ ຂັາວ ຢ້່� ຂັອບິ່ ທີ່າງ
ກໍ�າຂັວາ ຂັອງ ເສົັ�ນທີ່າງ. ແສົງ ສົະ ຫວ�າງ ອາດ ເຮູ້ັດ ໃຫ� ທີ່�ານ
ຮູ້່� ສົ້ກ ເບິ່່�ງ ບິ່ໍ� ເຫັນ ເປັັນບິ່າງ  ຄູ່ັ�ງ  ຄູ່າວ, ແຕ່� ຄູ່ວາມື ຮູ້່� ສົ້ກ ນັ�ນ ຈະ
ຫາຍ ໄປັ ຢ້�າງ ວ�ອງ ໄວ. 
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5.7 ກວາງ ແລັະ ສຳັດອື�ນໆ
ເຝົົ�າລັະວັງສົັດໃນຂັະນະທີ່່�ຂັັບິ່ຂັ່�ລັົດ, ໂດຍສົະເພ້າະໃນຊ�ວງເວລັາຕ່າເວັນຂັ້�ນ ແລັະ ຕ່າເວັນຕ່ົກ. ຖີ�າພົບສຳັດ, ແລັະ ຢຸ້ດບ້�ທີ່ັນ, ຢ້�າຫ້ັກລັ�ຽວ ຫ້ຼື ປ�ຽນ
ທີ່ິດທີ່າງ ເພາະຈຳະສຳົ�ງຜູ້ົນໃຫ້�ເກ່ດອຸປະຕົິເຫ້ດຮົ�າຍຸແຮົງຂັ່�ນ. ຖ�າຫາກວ�າ ທີ່�ານ ຕ່ໍາກວາງ ຫຼ ືສົັດອື�ນໆ, ໃຫ�ເຮູ້ັດຕ່າມືມືາດຕ່ະການ ໆ ເກ່ດອຸບິ່ັດເຫດ
ມືາດ ຕ່ະຖານ (ເບິ່່�ງຂໍ້້ ້5.14 ໃນໜ້້າ 59).

ໜ້້�ງໃນສົາເຫດຫຼັກຂັອງການເກ່ດອຸບິ່ັດເຫດຢ້່� ຕ່າມືທີ່�ອງຖະໜ້ົນ ໃນລັັດໄອໂອວາແມື�ນ ເກ່ດ  ຈາກສົັດປັ�າ, ໂດຍປັົກກະຕ່່ແລັ�ວ ແມື�ນກວາງ. ເດືອນ
ຕຸ່ລັາ, ພ້ະຈ່ກ ແລັະ ພ້້ດສົະພ້າ ແມື�ນເດືອນທີ່່� ເກ່ດ ອຸ ປັະ ຕ່່ ເຫດຈາກກວາງຫຼາຍ ທີ່່� ສົຸດ; ຢ້�າງໃດກໍຕ່າມື, ພ້ວກເຂັົາສົາມືາດເກ່ດຂັ້�ນໄດ�ທີຸ່ກເວລັາ ໃນ
ຮູ້ອບິ່ ໜ້້�ງປັ.່ ກວາງມືັກເດ່ນທີ່າງເປັັນ ຝົ່ງ, ສົະນັ�ນຖ�າ ຫາກວ�າ ພ້ົບິ່ ເຫັນ  ໃຫ� ລັະ ວັງມືັນ ຕ່�ອງ ມື່ຫຼາຍໂຕ່ສົະ ຢ້່�ເໝ່.່ 

5.8 ການໃຊ�ເສຳັ�ນທີ່າງຫ້ຼວງຮົ�ວມືກັບລັົດບັນທີຸ່ກຂັະຫ້ນາດໃຫ້ຍຸ�
ອຸ ປັະ ຕ່່ ເຫດ ທີ່່� ກ�ຽວ ຂັ�ອງ ກັບິ່ ລັົດ ບິ່ັນ ທີຸ່ກ ຂັະ ຫນາດ ໃຫຍ�, ຜູ້່� ໃຊ�ລັົດ - ໂດຍ ປັົກ ກະ ຕ່່  ແມື�ນຜູ້່� ຂັັບິ່ ລັົດ - ສົາ ມືາດຊ�ວຍ ບິ່ໍ� ໃຫ� ມື່ການ ເສົຍ ຊ່ ວ່ດ ເກ່ດ ຂັື� ນ
ໄດ� ເຖ່ງ 78 ສົ�ວນ ຮູ້�ອຍ . ເພ້ື�ອຮູ້ັກສົາຕ່ົວທີ່�ານເອງ ແລັະ ຜູ້່�ໂດຍສົານຂັອງທີ່�ານໃຫ�ປັອດໄພ້, ຈົ�ງໃຊ�ຄູ່ວາມືລັະມືັດລັະວັງເປັັນພ້່ເສົດໃນເວລັາຂັັບິ່
ລັົດໃກ� ກັບິ່ ລັົດບິ່ັນທີຸ່ກໃຫຍ� ແລັະ ລັົດເມື. ການໃຊ�ເສົັ�ນທີ່າງ ຮູ້�ວມື ກັນກັບິ່ຍານພ້າຫະນະຂັະຫນາດໃຫຍ�ອາດຈະເປັັນອັນຕ່ະລັາຍຖ�າຫາກວ�າທີ່�ານ
ບິ່ໍ�ຮູ້່�ຈັກຂັໍ�ຈໍາກັດຂັອງເຂັົາເຈົ�າ. 

ສົັງເກດເບິ່່�ງຈຸດບິ່ອດ - "ເຂັດທີ່່� ເບິ່່�ງ ບິ່ໍ� ເຫັນ" 
ລັົດບິ່ັນທີຸ່ກຂັະຫນາດໃຫຍ�ມື່ຈຸດບິ່ອດ, ຫຼ ື"ເຂັດທີ່່� ເບິ່່�ງ ບິ່ໍ� ເຫັນ", 
ອ�ອມືຮູ້ອບິ່ດ�ານຫນ�າ, ຫລັັງ, ແລັະ ຂັ�າງຂັອງ ຕ່ົວລັົດ. "ເຂັດທີ່່� ເບິ່່�ງ ບິ່ໍ�
ເຫັນ" ເຫຼົ�ານ່� ເຮູ້ັດໃຫ�ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ລັົດເບິ່່�ງເຫັນ ຍາກ. ຫຼ່ກເວັ�ນການການ
ຂັັບິ່ ເຂັົ�າ ໄປັຢ້່�ໃນ "ເຂັດທີ່່� ເບິ່່�ງ ບິ່ໍ� ເຫັນ" ຂັອງລັົດບິ່ັນທີຸ່ກ. ຖ�າທີ່�ານບິ່ໍ�
ສົາມືາດເບິ່່�ງເຫັນຄູ່ົນຂັັບິ່ລັົດບິ່ັນທີຸ່ກຢ້່�ໃນ ແວ�ນຂັອງລັົດບິ່ັນທີຸ່ກ, ຄູ່ົນ
ຂັັບິ່ລັົດບິ່ັນທີຸ່ກ ຈະບິ່ໍ�ສົາມືາດ ເບິ່່�ງເຫັນທີ່�ານ ຄູ່ື ກັນ. (ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 5.6)

ຫຼ່ກລັ�ຽງສົະຖານະການເບິ່ກສົຸກເສົ່ນ 
ລັົດບິ່ັນທີຸ່ກ ແລັະ ລັົດເມືໃຊ�ເວລັາດົນກວ�າຈ້�ງຢຸ້ດ ໄດ�ເມືື�ອປັຽບິ່ທີ່ຽບິ່
ກັບິ່ລັົດ. ໃນ ເວ ລັາ ຊ່ງ ຂັື�ນ ໜ້�າ,  ເບິ່່�ງ ໃຫ� ເຫັນຫົວຂັອງລັົດບິ່ັນທີຸ່ກຢ້່�ໃນ
ແວ�ນເບິ່່�ງຫລັັງຂັອງທີ່�ານກ�ອນທີ່່�ຈະ ຫັກ ເຂັົ�າໄປັ ແລັ�ນ ຢ້່�ທີ່າງຫນ�າ, 
ແລັະ ຫ່ຼກລັ�ຽງການ ແນບິ່ ເຂົັ�າ ຫາ ຂັອບິ່ທີ່າງ ຢ່້� ຕໍ່�ຫນ�າຂັອງລັດົບິ່ນັທີ່ກຸ,  
ເຮູ້ັດ ໃຫ� ມື່ ການເບິ່ກສົຸກເສົ່ນ. 

ລັະວັງລັົດບິ່ັນທີຸ່ກລັ�ຽວຂັວາ ທີ່່� ໃຊ� ມືຸມືກວ�າງ
ບິ່າງຄູ່ັ�ງຜູ້່�ຂັັບິ່ລັົດບິ່ັນທີຸ່ກຈໍາເປັັນຕ່�ອງໄດ�ຫັກໄປັທີ່າງຊ�າຍ ມືື ໃຫ�
ກວ�າງເພ້ື�ອທີ່່� ຈະລັ�ຽວຂັວາ ໄດ�ຢ້�າງປັອດໄພ້. ເຂັົາເຈົ�າບິ່ໍ�ສົາມືາດເຫັນ
ລັົດໂດຍກົງຢ້່�ທີ່າງຫຼັງ ຫຼ ືທີ່າງຂັ�າງ ຂັອງເຂັົາເຈົ�າ. ການແ ລັ�ນ ໄປັຕ່ັດ
ລັະຫວ�າງ ກາງ ຂັອງລັົດບິ່ັນທີຸ່ກ ແລັະ ຂັອບິ່ທີ່າງ ຈະເພ້່�ມືຄູ່ວາມື ສົ�ຽງ
ໃນ ການ ເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດ. ສົະນັ�ນໃຫ�ເອົາໃຈໃສົ�ຕ່ໍ�ກັບິ່ສົັນຍານ ຂັອງ
ລັົດບິ່ັນທີຸ່ກ, ແລັະ ໃຫ�ພ້ວກເຂັົາມື່ພ້ື�ນ ທີ່່�ກວ�າງ ພ້ໍ� ໃນ ການ ລັ�ຽວ. 

ເດືອນຕົຸລັາ, ພະຈຳິກ ແລັະ 

ພ່ດສຳະພາ ແມື�ນເດືອນທີ່່�ເກ່ດ
ອຸປະຕົິເຫ້ດຈຳາກກວາງຫ້ຼາຍຸທີ່່�ສຳຸດ 

ຢ້�າເບິ�ງຂັ�າມືກວາງ

ຮົ່ບ 5.6: "ເຂັດທີ່່�ເບິ�ງບ້�ເຫ້ັນ" ຂັອງລັົດພວງ
ຮູູບິ່ພາບິ່ຈາກ FMCSA, sharetheroadsafely.gov

ລັະວັງຈຳຸດບອດ
ຈຳຸດທີ່່�
ເບິ�ງເຫ້ັນ

ຈຳຸດທີ່່�
ເບິ�ງເຫ້ັນ

ຈຳຸດທີ່່�
ເບິ�ງເຫ້ັນ

ຈຳຸດທີ່່�
ເບິ�ງເຫ້ັນ

ເລັນ  1

ເລັນ  2

20 ຟຕຸົ30 ຟຕຸົ
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5.9 ການໃຊ�ເສຳັ�ນທີ່າງຫ້ຼວງ
ຮົ�ວມືກັບລັົດຈຳັກ

• ເຄູ່ົາລັົບິ່ພ້ື�ນທີ່່�ຂັອງລັົດຈັກ ແລັະ ຕ່ໍາແຫນ�ງຂັອງມືັນໃນ
ການຈະລັາຈອນ. 

• ສົ່�ແຍກແມື�ນສົະຖານທີ່່�ທີ່່�ອາດຈະເກ່ດການປັະທີ່ະກັນລັະ
ຫວ�າງລັົດໃຫຍ�/ລັົດຈັກ. ກວດ ກາ ເບິ່່�ງໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າ ທີ່�ານ
ເຫັນລັົດຈັກ ແລັະ ຮູ້່�ຄູ່ວາມືໄວຂັອງມືັນກ�ອນທີ່່�ທີ່�ານຈະ
ເລັ່�ມືລັ�ຽວ ຫຼ ືເຂັົ�າໄປັໃນສົ່�ແຍກ.

• ສົັນຍານລັ�ຽວຂັອງ ລັົດ ຈັກ ຈະບິ່ໍ�ໄດ�ປັ່ດອັດຕ່ະໂນມືັດ ແລັະ 
ບິ່າງຄູ່ັ�ງຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ກໍ�ລັືມືປັ່ດມືັນຫຼັງຈາກລັ�ຽວແລັ�ວ. ກວດ ເບິ່່�ງ
ໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າທີ່�ານຮູ້່�ວ�າຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່� ລັົດ ຈັກຈະເຮູ້ັດຫຍັງກ�ອນທີ່່�
ທີ່�ານຈະເຂັົ�າໄປັໃນເສົັ�ນທີ່າງຂັອງລັົດຈັກ.

• ເມືື�ອຂັັບິ່ຂັ່�ຕ່າມືຫຼັງລັົດຈັກ, ໃຫ� ແລັ�ນຫ�າງກັນຢ້�າງໜ້�ອຍ 
3-4 ວ່ນາທີ່.່ ອັນນ່�ເຮູ້ັດໃຫ�ນັກຂັ່�ລັົດຈັກມື່ ພ້ື�ນ ທີ່່�ພ້ຽງພ້ໍເພ້ື�ອ
ລັ�ຽວ ຫຼ ືຢຸ້ດໃນເຫດສົຸກເສົ່ນ. ເມືື�ອຖະໜ້ົນປັຽກ ຫຼ ືລັື�ນ, 
ໃຫ�ຢ້່� ຫ�າງ ກັນຫຼາຍ ຂັື�ນຕ່ື�ມືອ່ກ. ເນື�ອງ ຈາກມື່ພ້ຽງສົອງລັໍ�
ເທີ່ົ�າ ນັ� ນ່� ສົໍາພ້ັດກັບິ່ ພ້ື�ນ ຖະ ໜ້ົນ, ລັົດຈັກອາດບິ່ໍ�ສົະຖຽນ
ຫຼາຍເມືື�ອພ້ະຍາຍາມືຢຸ້ດ ຢ້�າງໄວວາ.

• ເວລັາຊ່ງ ຂັື�ນ ໜ້�າລັົດຈັກ,  ປັ�ອຍເລັນໃຫ� ກັບິ່ລັົດຈັກ ແບິ່ບິ່
ເຕ່ັມື ສົ�ວນ;  ຫ�າມື ແນບິ່ເຂັົ�າໄປັໃນ ເລັນດຽວກັນກັບິ່ ລັົດ ຈັກ.

• ສົັງເກດເບິ່່�ງສົ່�ງທີ່່�ບິ່ໍ�ຄູ່າດຄູ່່ດ ແລັະ ໃຫ�ສົ�ວນ ແບິ່�ງ ກັບິ່ຜູ້່�ຂັັບິ່
ຂັ່�ລັົດຈັກ ຢ້່� ເທີ່່ງເສົັ�ນທີ່າງ.

5.10 ການໃຊ�ເສຳັ�ນທີ່າງຫ້ຼວງຮົ�ວມື
ກັບຄູ່ົນຂັ່�ລັົດຖີ່ບ ແລັະ ຄູ່ົນຍຸ�າງ 

ກວດກາເບິ�ງລັົດຖີ່ບ ແລັະ ຄູ່ົນຍຸ�າງຢ້່�ເທີ່ິງຖີະຫ້ນົນ
ຈົ�ງລັະມືັດລັະວັງເປັັນພ້່ເສົດຕ່ໍ�ຄູ່ົນຍ�າງ ແລັະ  ຄູ່ົນ ຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່ກ�ອນທີ່່�
ຈະລັ�ຽວສົ່�ແຍກ ແລັະ ທີ່າງເຂັົ�າ ເຮູ້ືອນ. 

ປ�ອຍຸທີ່າງໃຫ້�ຄູ່ົນຍຸ�າງ
ສົັງ ເກດ ເບິ່່�ງສົັນຍານຄູ່ົນຍ�າງ ແລັະ ປັ�ອຍ ທີ່າງໃຫ�ຄູ່ົນຍ�າງ. 

ໃຊ�ຄູ່ວາມືລັະມືັດລັະວັງໃນເວລັາຊ່ງລັົດທີ່່�ຢຸ້ດຢ້່�
ຫ�າມືຊ່ງລັົດຄູ່ັນອື�ນທີ່່�ໄດ�ຢຸ້ດ ຫຼ ືແລັ�ນຊ�າລັົງສົໍາລັັບິ່ຄູ່ົນຍ�າງ. ຈື�ໄວ�
ວ�າ, ທີ່�ານອາດຈະບິ່ໍ�ສົາມືາດເບິ່່�ງເຫັນຄູ່ົນຍ�າງທີ່າງໃນເວລັາທີ່່�ທີ່�ານ
ເຂັົ�າໄປັໃກ�ລັົດທີ່່�ຢຸ້ດຢ້່�, ດັ�ງນັ�ນຈົ�ງລັະວັງໃຫ�ດ.່ 

ສຳັງເກດເບິ�ງລັົດຖີ່ບ
ຄູ່ົນຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່ມື່ສົ່ດຂັ່�ຢ້່�ເທີ່່ງຖະໜ້ົນ ແລັະ ມືັກຖືກຫ�າມືບິ່ໍ�ໃຫ�ຂັ່�ຢ້່�ເທີ່່ງ
ທີ່າງຄູ່ົນຍ�າງ, ສົະນັ�ນ ຈົ�ງເຄູ່ົາລັົບິ່ສົ່ດຂັອງເຂັົາເຈົ�າ. 

ຊ່ງຂັື�ນໜົ�າຢ້�າງປອດໄພ
ເມືື�ອຊ່ງຜູ້່�ຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່, ທີ່�ານຕ່�ອງປັ�ຽນເລັນຢ້�າງສົ່�ນເຊ່ງ, ໃຫ�ຜູ້່�ຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່
ສົາມືາດໃຊ�ເລັນທີ່າງທີ່ັງໝ່ົດຄູ່ືກັບິ່ການປັ�ອຍໃຫ�ລັົດຄູ່ັນອື�ນໆ. ຫ�າມື
ຫັກກັບິ່ຄູ່ືນໄປັທີ່າງກໍ�າຂັວາຈົນກວ�າທີ່�ານສົາມືາດເຫັນຄູ່ົນຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່
ຢ້່�ໃນແວ�ນເບິ່່�ງຫຼັງຂັອງທີ່�ານແລັ�ວ.

ຄູ່ວາມືຊັດເຈຳນ
ເບິ່່�ງຜູ້່�ຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່ໃນເວລັາກາງຄູ່ືນ ແລັະ ເບິ່່�ງແຜູ້�ນສົະທີ່�ອນແສົງ ຫຼ ື
ໄຟຂັອງພ້ວກເຂັົາ. 

ກວດເບິ�ງຈຳຸດບອດ
ລັະວັງຜູ້່�ຂັ່�ລັົດຖ່ບິ່ມືາທີ່າງດ�ານຫຼັງ, ໂດຍສົະເພ້າະກ�ອນລັ�ຽວຂັວາ. 
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5.11 ການປິດປະຕົ່ລັົດໃນມືື�ທີ່່�ອາກາດຮົ�ອນ
ຢ້�າປ�ອຍຸໃຫ້�ເດັກນ�ອຍຸ, ຜູ້່�ເຖີົ�າ, ຄູ່ົນທີ່່�ເພິ�ງພາອາໃສຳ, ຫ້ຼື ສຳັດລັ�ຽງຢ້່�ຄູ່ົນດຽວໃນລັົດທີ່່�ປະຕົ່ປິດສຳະນິດ.

ອ່ງຕ່າມືອຸນຫະພ້່ມື ແລັະ ຄູ່ວາມືຊຸ�ມືຊື�ນ, ພ້າຍໃນຂັອງລັົດສົາມືາດເພ້່�ມືຂັ້�ນສົ່ງກວ�າ 160 ອົງສົາໃນເວລັາຫນ�ອຍກວ�າ 10 ນາທີ່.່ ເຖ່ງແມື�ນວ�າໃນ
ມືື�ທີ່່�ອາກາດອົບິ່ອຸ�ນທີ່່� 78 ອົງສົາ, ຢ້່�ພ້າຍໃນລັົດທີ່່�ຈອດຢ້່�ສົາມືາດສົ່ງເຖ່ງ 100 ອົງສົາ ໃນເວລັາພ້ຽງສົອງສົາມືນາທີ່.່

ການສົໍາຜູ້ັດກັບິ່ຄູ່ວາມືຮູ້�ອນຈັດເປັັນເວລັາດົນອາດຈະນໍາໄປັສົ່�ການເປັັນລັົມືເພ້າະແດດຮູ້�ອນ ຫຼ ືເສົຍຊ່ວ່ດ. ຖ�າທີ່�ານເຫັນມື່ຄູ່ົນທີ່່�ມື່ອາການ
ເປັັນລັົມືເພ້າະອາກາດຮູ້�ອນ, ໃຫ�ໂທີ່ຫາ 911 ແລັະ ໄປັຫາແພ້ດທີ່ັນທີ່.່ ໃນລັັດໄອໂອວາ, ມືັນເປັັນເລັື�ອງທີ່່�ຖືກຕ່�ອງຕ່າມືກົດໝ່າຍໃນການທີຸ່ບິ່
ປັ�ອງຢ້�ຽມືລັົດເພ້ື�ອສົະໜ້ອງການເບິ່່�ງແຍງທີ່າງການແພ້ດແກ�ຄູ່ົນ ຫຼ ືສົັດທີ່່�ຕ່່ດຢ້່�ພ້າຍໃນ. 

5.12 ການຂັັບຂັ່�ໃນສຳະພາບອາກາດທີ່່�ບ້�ເອື�ອອ້ານວຍຸ
ວິທີ່່ທີ່່�ດ່ທີ່່�ສຳຸດໃນການກະກຽມືສຳ້າລັັບການຂັັບຂັ່�ໃນສຳະພາບອາກາດ
ທີ່່�ບ້�ເອື�ອອ້ານວຍຸແມື�ນເພື�ອຫ້ຼ່ກເວັ�ນການປະເຊ່ນໜົ�າໂດຍຸບັງເອ່ນ. 
ຄູ່ວນສຳ່ກສຳາຂັ້�ມື່ນສຳະພາບອາກາດກ�ອນທີ່່�ທີ່�ານຈຳະເດ່ນທີ່າງເພື�ອ
ໃຫ້�ທີ່�ານສຳາມືາດກ້ານົດວ�າທີ່�ານຕົ�ອງປັບ ຫ້ຼື ເລັື�ອນການເດ່ນທີ່າງ
ຂັອງທີ່�ານຫ້ຼືບ້. ເຂັົ�າໄປັທີ່່� 511ia.org ຫຼ ືດາວໂຫຼດແອັບິ່ Iowa 
511 ເພ້ື�ອເບິ່່�ງຂັໍ�ມ່ືນນັກເດ່ນທີ່າງ ເຊັ�ນ: ສົະພ້າບິ່ຖະໜ້ົນທີ່່�ກ�ຽວຂັ�ອງ
ກັບິ່ສົະພ້າບິ່ອາກາດຕ່ະຫຼອດ 24/7. 511 ຍັງສົະຫນອງຮູ້່ບິ່ພ້າບິ່
ຈາກກ�ອງຖ�າຍຫ່ມືະທີ່່�ຕ່່ດຢ້່�ເທີ່່ງໜ້�າປັັດ ແລັະ ກ�ອງຖ�າຍຖອດສົົດ
ການຈາລັະຈອນເພ້ື�ອໃຫ�ທີ່�ານສົາມືາດເບິ່່�ງເຫັນສົະພ້າບິ່ກ�ອນ ໂດຍ
ປັາສົະຈາກການອອກຈາກບິ່�ານໄປັ. (ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 5.7)

ຖ�າຫາກວ�າທີ່�ານຈໍາເປັັນຕ່�ອງຂັັບິ່ລັົດໄປັໃນສົະພ້າບິ່ອາກາດ
ທີ່່�ບິ່ໍ�ເອື�ອອໍານວຍນ່�, ໃຫ�ແລັ�ນຊ�າລົັງ ແລັະ ເພ້່�ມືໄລັຍະຫ�າງ
ຕ່າມືຫຼັງຂັອງທີ່�ານໃຫ�ຫຼາຍຂັື�ນ, ເພ້່�ມືເວລັາໃນການຢຸ້ດລັົດ
ຂັອງທີ່�ານໃຫ�ຫຼາຍຂັື�ນ. ຫ�າມືໃຊ�ລັະບິ່ົບິ່ຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືຄູ່ວາມືໄວ
ອັດຕ່ະໂນມືັດໃນລັະຫວ�າງສົະພ້າບິ່ອາກາດທີ່່�ບິ່ໍ�ເອື�ອອໍານວຍ.

ໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າລັົດຂັອງທີ່�ານກຽມືພ້�ອມືສົໍາລັັບິ່ສົະພ້າບິ່ອາກາດທີ່່�ບິ່ໍ�ດ່
ໂດຍການປັະຕ່່ບິ່ັດຕ່າມືການບິ່ໍາລັຸງຮູ້ັກສົາເປັັນປັົກກະຕ່ ່(ເບິ່່�ງໜ້້າ 
20 ສຳ້າລັັບິ່ການບິ່້າລັຸງຮູັກລັົດ). ທີ່າງທີ່່�ດ່ຄູ່ວນພ້ົບິ່ພ້າຊຸດອຸປັະກອນ
ສົຸກເສົ່ນຕ່່ດຕ່ົວໄວ�ຕ່ະຫຼອດເວລັາ, ໂດຍສົະເພ້າະໃນລັະດ່ຫນາວ. 
(ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 5.8) 

ຮົ່ບ 5.8: ຊຸດການເອົາຕົົວລັອດໃນລັະດ່ຫ້ນາວ

ເບິ່່�ງຮູ້່ບິ່ພ້າບິ່ PLOW CAM ຕ່ົວຈ່ງຢ້່�ທີ່່� 511IA.ORG ຫຼ ື
ຢ້່�ໃນແອັບິ່ 511

www.511ia.org
ດາວໂຫ້ຼດແອັບ 511 
ຂັອງລັັດໄອໂອວາ 

ຊຸດປະຖີົມືພະຍຸາບານ

ສຳາຍຸສຳາກໂທີ່ລັະສຳັບມືືຖີື

ນ້�າມືັນເຕົັມືຖີັງ

ໄຟສຳາຍຸ

ເຄູ່ື�ອງຂັ່ດນ້�າກ�ອນ/ແປງຂັ່ດຫ້ິມືະ

ດົນຕົ່/ເກມື ສຳາຍຸສຳາກແບັດເຕົ່ຣີ່

ເກ່ບໂບກ/ຖີົງມືື/ເຄູ່ື�ອງນຸ�ງອຸ�ນ

ນ້�າ/ອາຫ້ານຫ້ວ�າງ

ຮົ່ບ5.7:511ສ້ຳາລັັບສຳະພາບອາກາດທີ່່�ບ້�ເອື� ອອ້ານວຍຸ
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ຖະໜ້ົນປັຽກ/ມືື�ນ 
ໃຫ�ລັະມືັດລັະວັງໃນເວລັາຂັັບິ່ລັົດກ�ອນ, ໃນລັະຫວ�າງ, ແລັະ ຫຼັງຝົົນ
ຕ່ົກ. ຝົົນຕ່ົກອາດຈະເຮູ້ັດໃຫ�ການເບິ່່�ງເຫັນຫຼຸດລັົງ, ປັ�ຽນພ້້ດຕ່່ກໍາ
ການຂັັບິ່ຂັ່�ຂັອງຄູ່ົນອື�ນ, ແລັະ ປັ�ຽນການສົຽດສົ່ລັະຫວ�າງລັົດຂັອງ
ທີ່�ານກັບິ່ຖະໜ້ົນ. ປັະຕ່່ບິ່ັດດັ�ງຕ່ໍ�ໄປັນ່�:

• ເປັ່ດທີ່່�ປັັດນໍ�າຝົົນທີ່ັນທີ່່ທີ່່�ກະຈົກໜ້�າປັຽກ. 

• ເປັ່ດໄຟຫນ�າຕ່ໍ�າ; ນ່�ຊ�ວຍໃຫ�ຄູ່ົນອື�ນເຫັນທີ່�ານ. 

• ຂັັບິ່ຊ�າກວ�າປັົກກະຕ່ ່ແລັະ ເພ້່�ມືໄລັຍະທີ່າງໃນການແລັ�ນ
ຕ່າມືຫຼັງເປັັນຫ�າ ຫຼືຫົກ ວ່ນາທີ່.່ 

• ໃຫ�ລັະມືັດລັະວັງຕ່ື�ມື ແລັະ ແລັ�ນຊ�າລັົງບິ່�ອນທີ່າງໂຄູ່�ງ ແລັະ 
ເມືື�ອເຂັົ�າໃກ�ທີ່າງສົ່�ແຍກ. 

• ເປັ່ດເຄູ່ື�ອງໄລັ�ໝ່ອກເພ້ື�ອຮູ້ັກສົາປັ�ອງຢ້�ຽມືບິ່ໍ�ໃຫ�ໝ່ອກຈັບິ່. 

ຫ�າມືໃຊ�ລັະບິ່ົບິ່ຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືຄູ່ວາມືໄວອັດຕ່ະໂນມືັດ
ໃນສົະພ້າບິ່ຖະໜ້ົນທີ່່�ປັຽກ ຫຼ ືມືື�ນ. 

ຖ�າທີ່�ານຕ່�ອງປັັບິ່ປັ�ຽນໃນຂັະນະທີ່່�ຂັັບິ່ລັົດຢ້່�, ກວດເບິ່່�ງໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າ
ທີ່າງຂັ�າງໜ້�າໂລັ�ງກ�ອນທີ່່�ຈະເບິ່່�ງລັົງໄປັເທີ່່ງໜ້�າປັັດ — ແລັະ ໃຫ�
ເບິ່່�ງໄປັທີ່່ດທີ່າງພ້ຽງໜ້້�ງ ຫຼ ືສົອງວ່ນາທີ່.່ 

ລັໍ�ມືື�ນບິ່ໍ�ເກາະຕ່່ດຖະໜ້ົນ 
ລັໍ�ມືື�ນບິ່ໍ�ເກາະຕ່່ດຖະໜ້ົນເກ່ດຂັ້�ນເນື�ອງຈາກນໍ�າໃນຖະຫນົນທີ່່�ເລັ່ກ
ກ�ວາດອກຢ້າງ. ພ້ື�ນຜູ້່ວນໍ�ານ່�ຈະຫຼຸດແຮູ້ງສົຽດສົ່ຂັອງຢ້າງລັົດ ແລັະ 
ສົາມືາດເຮູ້ຫດໃຫ�ສົ່ນເສົຍການຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມື. ຖ�າທີ່�ານສົາມືາດເຫັນ
ນໍ�າເລັ່ກຢ້່�ເທີ່່ງຖະຫນົນ, ສົະທີ່�ອນເຖ່ງທີ່າງຍ�າງ, ຫຼ ືຖ�າວ�ານໍ�າຖ�ວມື
ດອກຢ້າງຕ່່ນລັົດຄູ່ັນທີ່່�ຢ້່�ຂັ�າງຫນ�າຈົດໝ່ົດ, ລັົດຂັອງທີ່�ານສົາມືາດ
ມື້�ນນໍ�າບິ່ໍ�ເກາະຕ່່ດຖະໜ້ົນໄດ�. ໃຫ�ຜູ້�ອນຄູ່ວາມືໄວລັົງ.

ຖະໜ້ົນທີ່່�ຖືກນໍ�າຖ�ວມື
ເກືອບິ່ເຄູ່່�ງໜ້້�ງຂັອງການເສົຍຊ່ວ່ດຈາກໄພ້ນໍ�າຖ�ວມືທີ່ັງໝ່ົດແມື�ນ
ເກ່ດຂັ້�ນຢ້່�ໃນລັົດ. ການໄຫຼຂັອງນໍ�າແມື�ນແຮູ້ງທີ່່�ສົຸດ ແລັະ ມືັກຈະ
ຖືກປັະເມື່ນຕ່ໍ�າໄດ�ງ�າຍ. ນໍ�າເລັ່ກພ້ຽງ 6 ນ່�ວ ສົາມືາດກວາດເອົາລັົດ
ເປັັນຄູ່ັນອອກໄປັ, ລັວມືທີ່ັງລັົດ SUV ແລັະ ລັົດກະບິ່ະ.

• ຫ�າມືຂັັບິ່ລັົດຜູ້�ານທີ່າງ ຫຼ ືຂັົວທີ່່�ຖືກນໍ�າຖ�ວມື. ພ້ື�ນຜູ້່ວ
ທີ່າງລັຸ�ມືນໍ�າອາດຖືກເຊາະລັ�າງອອກໄປັທີ່ັງຫມືົດແລັ�ວ. ລັ�ຽວ
ກັບິ່ ແລັະ ໄປັເສົັ�ນທີ່າງອື�ນ.

• ຫ�າມືຢ້່�ໃນລັົດທີ່່�ຖືກນໍ�າຖ�ວມື. ຖ�າລົັດຂັອງທີ່�ານດັບິ່ຢ້່�ບິ່�ອນທີ່່�
ນໍ�າຖ�ວມື, ໃຫ�ປັະຖ່�ມື ແລັະ ໜ້່ໄປັຢ້່�ບິ່�ອນທີ່່�ສົ່ງ.

• ຖ�າລັົດຂັອງທີ່�ານຖືກພ້ັດລັົງໄປັໃນນໍ�າ ແລັະ ຈົມືຢ້່�ໃຕ່�ນໍ�າ, ຈົ�ງ
ສົະຫງົບິ່ໄວ�. ລັໍຖ�າໃຫ�ນໍ�າເຂັົ�າໄປັໃນລັົດໃຫ�ເຕ່ັມື. ເມືື�ອນໍ�າ
ເຕ່ັມືແລັ�ວ, ຈະເປ່ັດປັະຕ່່ໄດ�ງ�າຍກວ�າເກົ�າ. ກັ�ນລັົມືຫາຍໃຈ
ຂັອງທີ່�ານເອົາໄວ� ແລັະ ລັອຍໄປັຫາບິ່�ອນຕ່ື�ນ.

ໝ່ອກ 
• ໃຊ�ໄຟຕ່າຕ່ໍ�າ ຫຼ ືໄຟຕ່ັດຫມືອກ ຖ�າມື.່ ຫ�າມືໃຊ�ໄຟຕ່າສົ່ງ — 

ເພ້າະສົະທີ່�ອນແສົງຈາກໝ່ອກ, ເຊ່�ງກໍ�ໃຫ�ເກ່ດແສົງສົະທີ່�ອນ 
ແລັະ ຫຼຸດການເບິ່່�ງເຫັນ. 

• ຜູ້�ອນຄູ່ວາມືໄອລັົງຈົນກ�ວາຈະກົງກັບິ່ຄູ່ວາມືສົາມືາດໃນ
ການເບິ່່�ງເຫັນທີ່າງຂັອງທີ່�ານ. 

• ຖ�າຈໍາເປັັນ, ໃຫ�ອອກຈາກຖະຫນົນ ແລັະ ຊອກຫາບິ່�ອນ
ຈອດລັົດທີ່່�ປັອດໄພ້.

ລັົມືພ້າຍຸໂທີ່ນາໂດ
ກົມືພ້ະຍາກອນອາກາດແຫ�ງຊາດອອກແຈ�ງການ "ເຝົົ�າລັະວັງ" 
ເມືື�ອມື່ພ້ະຍຸຟ�າຮູ້�ອງຮູຸ້ນແຮູ້ງອາດຈະເກ່ດສົະພ້າບິ່ຄູ່�າຍຄູ່ືພ້ະຍຸໂທີ່
ນາໂດໄດ�. ນ່�ພ້ຽງແຕ່�ຄູ່າດຄູ່ະເນວ�າພ້ະຍຸໂທີ່ນາໂດອາດຈະເກ່ດຂັື�ນ
ໄດ�ເທີ່ົ�າ ນັ�ນ. ຖ�າຫາກມື່ການອອກຄໍູ່າເຕ່ືອນວ�າ, ພ້ະຍຸໂທີ່ນາໂດກໍາ
ລັັງຈະມືາເຖ່ງ ແລັະ ທີຸ່ກຄູ່ົນຄູ່ວນຊອກຫາບິ່�ອນລັົບິ່ໄພ້ທີ່ັນທີ່.່ ການ
ອອກອາກາດທີ່າງໂທີ່ລັະພ້າບິ່, ວ່ທີ່ະຍ ຸສົະພ້າບິ່ອາກາດ, ແລັະ 
ສົຽງຊ່ເຣນກາງແຈ�ງອາດຈະແຈ�ງເຕ່ືອນປັະຊາຊົນວ�າມື່ລັົມືພ້ະຍຸໂທີ່
ນາໂດຢ້່�ໃນພ້ື�ນທີ່່�.

• ຖ�າທີ່�ານກໍາລັັງຂັັບິ່ລັົດໃນລັະຫວ�າງລັົມືພ້ະຍຸໂທີ່ນາໂດ, ທີ່າງ
ປັະຕ່່ບິ່ດັທ່ີ່�ດ່ທ່ີ່�ສົດຸຄືູ່ຊອກຫາຕ້່ກທ່ີ່�ແຂັງແກ�ນເພື້�ອຫາທ່ີ່�ລ່ັ�ໄພ້.

• ຖ�າທີ່�ານບິ່ໍ�ສົາມືາດໄປັຮູ້ອດບິ່�ອນລັ່�ໄພ້ໄດ�, ແນບິ່ເຂັົ�າຫາ
ຂັອບິ່ທີ່າງ, ກົ�ມືລັົງລັຸ�ມືປັ�ອງຢ້�ຽມືໃນລັົດ, ຮູ້ັກສົາສົາຍເຂັັມືຂັັດ
ນ່ລັະໄພ້ໃຫ�ແໜ້�ນ, ແລັະ ໃຊ�ມືືທີ່ັງສົອງຫຼ ືວັດຖຸປັົກຫົວໄວ�
ເຊັ�ນ: ຜູ້�າຫົ�ມື ຫຼ ືເບິ່າະ. 

• ອ່ກທີ່າງເລັືອກໜ້້�ງ, ຖ�າທີ່�ານສົາມືາດອອກຈາກລັົດຂັອງ
ທີ່�ານໄດ�ຢ້�າງປັອດໄພ້, ໄປັລັ່�ຢ້່�ໃນຂັຸມືທີ່່�ຕ່ໍ�າ ຫຼ ືຮູ້�ອມືພ້່ໃນ
ຂັະນະທີ່່�ເອົາມື ືຫຼ ືວັດຖຸອື�ນປັົກຫົວຂັອງທີ່�ານໄວ�.

• ຢ້່�ຫ�າງຈາກຂັົວ ແລັະ ຂັົວຂັ�າມືຜູ້�ານ.
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ນໍ�າແຂັງ ແລັະ ຫ່ມືະ
• ກວດເບິ່່�ງໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າລັົດຮູ້ອບິ່ຄູ່ັນຂັອງທີ່�ານບິ່ໍ�ມື່ຫ່ມືະ 

ແລັະ ນໍ�າແຂັງກ�ອນຈະຂັັບິ່ລັົດອອກ, ນ່�ລັວມືມື່ປັ�ອງຢ້�ຽມື, 
ໄຟໜ້�າ, ໄຟລັ�ຽວ ແລັະ ໄຟທີ່�າຍ.

• ລັະວັງນໍ�າແຂັງສົ່ດໍາ. ເມືື�ອອຸນຫະພ່້ມືຫຼຸດລັົງ, ຄູ່ວາມືຊຸ�ມືຊື�ນ
ອາດຈະກາຍເປັັນນໍ�າແຂັງເທີ່່ງພ້ື�ນຖະຫນົນ. ນໍ�າແຂັງກ�ອນ
ນ່� ສົ�ວນຫຼາຍ ຖືກເອ່�ນວ�າ ນໍ�າກ�ອນ ສົ່ດໍາ ເພ້າະເບິ່່�ງບິ່ໍ�ເຫັນ 
ແລັະ ຄູ່ົນຂັັບິ່ລັົດມືັກຈະປັະ ເຊ່ນ ໜ້�າ ກັບິ່ ມືັນ ໂດຍ ບິ່ັງ ເອ່ນ. 
ນໍ�າແຂັງ ສົ່ດໍາສົາມືາດເກ່ດຂັ້�ນໄດ�ທີຸ່ກບິ່�ອນ, ແຕ່�ພ້ົບິ່ທີ່ົ�ວໄປັຢ້່�
ຂັົວ ແລັະ ຂັົວ ຂັ�າມືຜູ້�ານ, ບິ່�ອນທີ່່�ຄູ່ວາມືຊຸ�ມືຊື�ນ ແຂັງ ຕ່ົວຢ້�າງ
ໄວວາ ເນື�ອງຈາກອາກາດໄຫຼວຽນມືາທີ່ັງ ດ�ານເທີ່່ງ ແລັະ 
ລັຸ�ມືພ້ື�ນຜູ້່ວຖະໜ້ົນ. ດ�ວຍເຫດນ່�, ຂັົວ ແລັະ ຂັົວຂັ�າມືຜູ້�ານ
ອາດຈະ ມືື�ນໄດ� ເຖ່ງວ�າພ້ື�ນຖະໜ້ົນ ສົາຍອື�ນບິ່ໍ� ມືື�ນກໍຕ່າມື. 
(ເບິ່່�ງຮູູບິ່ 5.9)

• ເມືື�ອເລັ່�ມືຂັັບິ່ລັົດອອກຈາກບິ່�ອນຢຸ້ດ,  ຄູ່ວບິ່ ຄູຸ່ມື ລັໍ�ລັົດໃຫ�ໄປັ
ຊື�ຂັ�າງໜ້�າ ແລັະ ເລັັ�ງຄູ່�ອຍໆເພ້ື�ອຫຼ່ກລັ�ຽງລັໍ�ລັົດ ໝຸ່ນ.

• ຫຼຸດຄູ່ວາມືໄວລັົງເພ້ື�ອບິ່ໍ�ໃຫ� ສົ່ນເສົຍ ການ ຢ້້ດ ເກາະ ຖະ ໜ້ົນ. 

• ຫ�າມືໃຊ�ລັະບິ່ົບິ່ຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືຄູ່ວາມືໄວອັດຕ່ະໂນມືັດໃນ
ສົະພ້າບິ່ຖະໜ້ົນທີ່່�ມື່ນໍ�າແຂັງ ຫຼ ືຫ່ມືະຕ່ົກ.

• ເລັ່�ມືຜູ້�ອນ ຄູ່ວາມື ໄວລັົງ ມືາ ແຕ່� ໄກກ�ອນທີ່່�ຈະຢຸ້ດຢ້່�ທີ່່�ສົ່�ແຍກ 
ຫຼ ືລັ�ຽວ. ໃຊ� ເບິ່ກໃນເມືື�ອ ແລັ�ນຊື�ເທົີ່�າ ນັ�ນ. ໄລັຍະທີ່າງການ
ຢຸ້ດ ສົໍາລັັບິ່ທີ່າງ ທີ່່�ມື່ ນໍ�າແຂັງ ແລັະ ຫ່ມືະສົາ ມືາດ ໄກກວ�າ
ເປັັນ 10 ເທີ່ົ�າ.

• ຢ້່�ໃຫ� ຫ�າງຈາກລັົດ  ຄູ່ັນທີ່າງໜ້�າ ເພ້ື�ອບິ່ໍ�ໃຫ� ທີ່�ານຕ່�ອງ ໄດ�ຢຸ້ດ
ຢ້�າງກະທີ່ັນຫັນ, ເຊ່�ງອາດເຮູ້ັດໃຫ�ເກ່ດການມືື�ນ ໄຫຼໄດ�. 

ການໃຊ�ເສຳັ�ນທີ່າງຮົ�ວມືກັບລັົດກວາດຫ້ິມືະ
ຖ�າທີ່�ານກໍາລັັງຂັັບິ່ລັົດໃນລັະດ່ໜ້າວ ໃນລັັດໄອໂອວາ, ໂອກາດທີ່່�
ເຈົ�າຈະໄດ�ໃຊ�ເສົັ�ນທີ່າງ ຮູ້�ວມື ກັບິ່ລັົດ ກວາດ ຫ່ ມືະຢ້່�ໃນບິ່າງຈຸດ.

• ໃຊ�ຄູ່ວາມືລັະມືັດລັະວັງໃນເວລັາເຂັົ�າໃກ�ລັົດກວາດຫ້ິມືະ. 
ປັົກກະຕ່່ແລັ�ວ ລັົດ ກວາດ ຫ່ ມືະຈະ ແລັ�ນ ດ�ວຍ ຄູ່ວາມື ໄວຢ້່�ທີ່່� 
25-35   ໄມື ຕ່ໍ� ຊົ�ວ ໂມືງ. ຜູ້່�ຂັັບິ່ລັົດຫຼາຍຄູ່ົນບິ່ໍ�ຮູ້່�ເລັື�ອງນ່� ແລັະ 
ໄປັ ຕ່ໍາພ້ວກມືັນຈາກທີ່າງຫລັັງ.

• ຫ້�າມືຊ່ງທີ່າງຂັ�າງຂັອງໃບໄຖີຫ້ິມືະ. ໃບິ່ ໄຖຈະດັນຫ່ ອອກມືະ
ໄປັໃສົ�  ຂັ�າງ ທີ່າງ.

• ໃຫ້�ພື�ນທີ່່�ແກ�ພວກເຂັົາໃນການເຮົັດວຽກ. ລັົດ ກວາດ ຫ່ ມືະມື່
ຈຸດບິ່ອດຂັະຫນາດໃຫຍ�, ແລັະ ອາດຈະເຮູ້ັດໃຫ�ມື່ຫ່ມືະ ປັົກ
ຄູຸ່ມືອ�ອມືຮູ້ອບິ່ພ້ວກມືັນ, ເຮູ້ັດໃຫ� ທີ່�ານ ເບິ່່ງ ເຫັນ  ຍາກ ແລັະ 
ເຮູ້ັດໃຫ�ເຂັົາເຈົ�າ ເບິ່່�ງ ບິ່ໍ�ເຫັນທີ່�ານ. ທີ່າງ ທີ່່�ດ່ທີ່່�ສົຸດ ຄູ່ືຢ້່� ຂັ�າງຫຼັງ
ມືັນ ແລັະ ອົດທີ່ົນຈົນກວ�າທີ່�ານ ຈະ ຊ່ງຜູ້�ານໄດ�ຢ້�າງປັອດໄພ້.

• ໃຫ້�ມື່ພື�ນທີ່່�ກວ�າງພຽງພ້ໃນເວລັາຊ່ງຂັື�ນໜົ�າ. ໃບິ່ໄຖອາດຈະ
ຍ້�ນ ອອກ ມືາ ເກ່ນຄູ່ວາມືກວ�າງຂັອງລັົດໄຖ.

ການຕົິດຢ້່�ໃນຫ້ິມືະ
ນ່�ແມື�ນເຄູ່ັດ ລັັບິ່ບິ່າງຢ້�າງຖ�າ ລັົດທີ່�ານ ຄູ່າຢ້່�ໃນຫ່ມືະ. 

• ຖ�າເປັັນໄປັໄດ�, ແນບິ່ລັົດຂັອງ ທີ່�ານ ເຂັົ�າ ຂັອບິ່ ທີ່າງ ແລັະ  ສົືບິ່
ຕ່ໍ� ຢ້່� ຂັ�າງໃນ ລັົດເພ້ື�ອບິ່ໍ�ໃຫ�ຖືກລັົດຄູ່ັນອື�ນມືາຕ່ໍາ.

• ໂທີ່ຫາ 911 ເພ້ື�ອ ຂັໍ ຄູ່ວາມືຊ�ວຍເຫຼືອສົຸກເສົ່ນ. ເພ້ື�ອຊ�ວຍ
ແນະນໍາເຈົ�າ ໜ້�າ ທີ່່�ສົຸກເສົ່ນໄປັຫາສົະຖານທີ່່�ຂັອງທີ່�ານ, 
ຊອກຫາ ໝ່າຍເລັກ ທີ່າງອອກ,  ເລັກໄມືລັ,໌ ສົ່�ແຍກ, ຫຼ ືຈຸດສົັງ
ເກດ.  

• ສຳະຖີານທີ່່�ທີ່່�ປອດໄພທີ່່�ສຳຸດແມື�ນຢ້່�ພາຍຸໃນລັົດຂັອງທີ່�ານ
ດ�ວຍຸການໃສຳ�ເຂັັມືຂັັດນິລັະໄພ. ຍານພ້າຫະນະຂັອງທີ່�ານາ
ແມື�ນບິ່�ອນ ລັ່� ໄພ້ທີ່່� ທີ່�ານຕ່�ອງການເພ້ື�ອການ ເອົາ ຕ່ົວລັອດ 
ແລັະ ຊ�ວຍໃຫ� ເຈົ�າ ໜ້�າ ທີ່່�ກ່�ໄພ້ສົາມືາດຊອກຫາທີ່�ານໄດ�.  

ຮົ່ບ 5.9: ນ້�າກ�ອນກ້�ຕົົວຂັື�ນຢ້່�ເທີ່ິງຂັົວກ�ອນ ເນື�ອງຈຳາກອາກາດໄຫ້ຼວຽນໄດ�ທີ່ັງທີ່າງເທີ່ິງ ແລັະ ລັຸ�ມືພື�ນຜູ້ິວຖີະໜົົນ.
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5.13 ເຫ້ດສຳຸກເສຳ່ນອຸປະກອນຂັັດຂັ�ອງ
ບິ່ໍ�ວ�າທີ່�ານຈະ ໃຊ� ຄູ່ວາມືລັະມືັດລັະວັງຫຼາຍປັານໃດ ກໍ� ຕ່າມື,  ມື່ບິ່າງ ຄູ່ັ�ງ,  ທີ່�ານອາດຈະພ້ົບິ່ວ�າ ທີ່�ານ ຕ່ົກຢ້່�ໃນ ສົະ ຖາ ນະ ການສົຸກເສົ່ນ. ຖ�າທີ່�ານ
ກຽມືພ້�ອມື, ທີ່�ານອາດຈະສົາມືາດປັ�ອງກັນຜູ້ົນຕ່າມື ມືາທີ່່�ຮູ້�າຍແຮູ້ງ ໄດ�.

ໄຟຕ່າ ລັົດ
ຖ�າ ໄຟ ໜ້�າ ລັົດ ຂັອງ  ທີ່�ານ ດັບິ່ ຢ້�າງ
ກະທີ່ັນຫັນ:

• ລັອງສົະຫຼັບິ່ໄຟໜ້�າສົອງສົາມືເທີ່ື�ອ.

• ລັອງເປັ່ດໄຟສົ່ງລັົດຂັອງເຈົ�າ.

• ເປັ່ດໄຟກະພ້່ບິ່ສົຸກເສົ່ນ, ໄຟລັ�ຽວ, ຫຼ ື
ໄຟຕ່ັດໝ່ອກ ຖ�າໄຟໜ້�າດັບິ່ ໄປັ ເລັ່ຍ 
ເມືື�ອທີ່�ານລັອງສົະຫຼັບິ່ໄຟໜ້�າ ແລັ�ວ. 

• ແນບິ່ ເຂັົ�າ ຂັອບິ່ຖະຫນົນໄວເທີ່ົ�າທີ່່�
ໄວໄດ�.

ເຄູ່ື�ອງຈັກດັບິ່
ຖ�າເຄູ່ື�ອງຈັກດັບິ່ໃນຂັະນະຂັັບິ່ຂັ່�:

• ຈັບິ່ພ້ວງມືາໄລັ ໃຫ� ແໜ້�ນ. 
ພ້ວງມືາໄລັຈະໝຸ່ນ ຍາກ, ແຕ່�ທີ່�ານ
ສົາມືາດ ໝຸ່ນມືັນ ໄດ�.

• ແນບິ່ອອກຈາກເສົັ�ນທີ່າງ ທີ່ຽວ. ເບິ່ກ
ຈະຍັງເຮູ້ັດວຽກຢ້່�, ແຕ່�ທີ່�ານຈະຕ່�ອງ  
ໄດ�ຢ້ຽບິ່ ຄູ່ັນ ເບິ່ກ ຢ້�າງແຮູ້ງ.

ຄູ່ັນ ເລັັ�ງຄູ່�າງ
ຖ�າຫາກວ�າມືໍເຕ່່ບິ່ໍ�ຊ�າ ລັົງ ຫຼ ືໄວຂັ້�ນເມືື�ອ
ທີ່�ານເອົາຕ່່ນອອກຈາກຄູ່ັນເລັັ�ງ ແລັ�ວ:

• ຈັບິ່ ຕ່າ ເບິ່່�ງເທີ່່ງຖະຫນົນ ໃຫ� ດ.່

• ໃຫ� ເຂັົ�າ ເກຍ ຫວ�າງຢ້�າງໄວວາ.

• ແນບິ່ ເຂັົ�າ ຂັອບິ່ທີ່າງໃນ ເມືື�ອ
ປັອດໄພ້.

• ມືອດຈັກຫຼັງຈາກການຢຸ້ດ. 

ລັະບິ່ົບິ່ລັັອກພ້ວງ ມືາ ໄລັ
ລັົດຫຼາຍຄູ່ັນ ມື່ລັະບິ່ົບິ່ລັັອກພ້ວງມືາໄລັ
ເພ້ື�ອປັ�ອງກັນການ ຖືກລັັກ. ຫ�າມື
ຖອດກະແຈອອກ ຫຼ ືອະນຸຍາດໃຫ�ຜູ້່�
ໂດຍສົານແຕ່ະກະແຈໃນຂັະນະທີ່່�ຂັັບິ່
ລັົດ. ຖ�າເອົາກະແຈອອກ, ພ້ວງມືາໄລັຈະ
ລັັອກ. ນ່�ອາດຈະເຮູ້ັດໃຫ�ສົ່ນເສົຍການ
ຄູ່ວບິ່ຄູຸ່ມືລັົດ ແລັະ ອາດຈະເຮູ້ັດໃຫ�ເກ່ດ
ອຸປັະຕ່່ເຫດໄດ�.

ເບິ່ກລັົ�ມືເຫຼວ
ຖ�າເບິ່ກລັົດຂັອງທີ່�ານຢຸ້ດເຮູ້ັດວຽກ:

• ໃຫ� ຢ້ຽບິ່ ຄູ່ັນເບິ່ກຫຼາຍເທີ່ື�ອ. ນ່�ມືັກຈະ
ສົ�າງແຮູ້ງດນັເບິ່ກພ້ຽງພ້ເໍພ້ື�ອໃຫ�ທີ່�ານ
ສົາມືາດຢຸ້ດ ລັົດ ໄດ�.

• ຖ�າຍັງບິ່ໍ�ໄດ�ຜູ້ົນ, ໃຫ�ໃຊ�ເບິ່ກມື.ື ດ້ງ
ເບິ່ກມືືເບິ່ົາໆເພ້ື�ອບິ່ໍ�ໃຫ�ລັໍ�ຫຼັງລັັອກ 
ແລັະ ເຮູ້ັດໃຫ�ເກ່ດການລັື�ນ ໄຫ.ຼ ກຽມື
ພ້�ອມືວາງເບິ່ກ ມືື ລັົງຖ�າລັົດເລັ່�ມື ໄຫ.ຼ

• ຖ�າມືັນ ຍັງບິ່ໍ�ໄດ�ຜູ້ົນ, ໃຫ�ເລັ່�ມືປັ�ຽນ
ເປັັນເກຍຕ່ໍ�າ ແລັະ ຊອກຫາບິ່�ອນ
ປັອດໄພ້ເພ້ື�ອຜູ້�ອນ ຄູ່ວາມື ໄວ ໃຫ�ຊ�າ
ລັົງ ເພ້ື�ອ ໄປັ  ຢຸ້ດ ລັົດ. ກວດ ເບິ່່�ງໃຫ�
ແນ�ໃຈວ�າລັົດຂັອງ ທີ່�ານອອກນອກ
ທີ່າງ ທີ່ຽວ ແລັ�ວ. ຫ�າມື ຂັັບິ່ ລັົດ ໂດຍ ບໍິ່�
ມື່ ເບິ່ກ. 

ຢ້າງລັົດຮູ້ົ�ວ
ຖ�າຢ້າງລັົດຂັອງທີ່�ານ ຮູ້ົ�ວກະທີ່ັນຫັນ:

• ຈັບິ່ພ້ວງມືາໄລັໃຫ�ແໜ້�ນ ແລັະ ຮູ້ັກສົາລັົດໃຫ� ໄປັຊື�.
• ຄູ່�ອຍໆຫຼຸດ ຄູ່ວາມື ໄວລັົງ. ຍົກຕ່່ນຂັອງທີ່�ານອອກຈາກ ຄູ່ັນ ເລັັ�ງ ແລັະ ຢ້ຽບິ່ເບິ່ກ ເບິ່ົາໆ. 

• ຫ�າມືຢຸ້ດຢ້່� ກາງທີ່າງຖ�າເປັັນໄປັໄດ�. ແນບິ່ ເຂັົ�າ ໄປັ ຂັ�າງຖະຫນົນໄປັຫາບິ່�ອນຈອດທີ່່�ປັອດໄພ້.

ຖ�າຢ້າງທີ່າງຫນ�າແຕ່ກ, ເຫດສົຸກເສົ່ນອາດຈະຮູ້�າຍແຮູ້ງກວ�ານັ�ນ. ການລັະເບິ່່ດຂັອງຢ້າງລັົດດ�ານໜ້�າຈະເຮູ້ັດໃຫ�ລັົດກະຕຸ່ກຢ້�າງ
ແຮູ້ງໄປັທີ່າງຂັ�າງຂັອງລັົດເບິ່ື�ອງ ທີ່່� ຢ້າງ ແຕ່ກ. ລັະວັງຢ້�າຄູ່ວບິ່ ຄູຸ່ມືພ້ວງມືາໄລັ ເກ່ນ ກໍາລັັງ ຫຼັງຈາກທີ່່�ຢ້າງລັົດໜ້�າແຕ່ກ. ພ້ະຍາຍາມື
ຄູ່ວບິ່ ຄູຸ່ມືລັົດ ໃຫ� ໄປັ ຊື�, ຈາກນັ�ນຄູ່�ອຍໆ ແນບິ່ໄປັຫາ ຂັອບິ່ທີ່າງກໍ�າຂັວາໃຫ�ໄວເທີ່ົ�າທີ່່�ຈະໄວໄດ�. 
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5.14 ການເກ່ດອຸປະຕົິເຫ້ດ
ການມື່ສົ�ວນຮູ້�ວມືໃນອຸປັະຕ່່ເຫດ, ບິ່ໍ�ວ�ານ�ອຍສົໍ�າໃດ,  ກໍ�ສົາມືາດເປັັນຕ່າຢ້�ານ. ເປັົ�າໝ່າຍຫຼັກຂັອງການປັະເມື່ນອຸປັະຕ່່ເຫດແມື�ນເພ້ື�ອ
ໃຫ� ແນ� ໃຈ ວ�າຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່� ແລັະ ຜູ້່�ໂດຍສົານທີ່ັງໝ່ົດປັອດໄພ້. ໃຊ�ສົ່�ງຕ່ໍ�ໄປັນ່�ເປັັນແນວ ທີ່າງ ປັະ ຕ່່ ບິ່ັດສົໍາລັັບິ່ສົ່�ງທີ່່�ຕ່�ອງເຮູ້ັດໃນອຸປັະຕ່່ເຫດ.

ຂັັ� ນຕົອນທີ່່ 1: ອຸປັະຕ່່ເຫດ ແລັະ ການ  ຍ� າຍ ພ້າ ຫະ ນະ
ຖ�າເປັັນໄປັໄດ�, ກວດໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າ ລັົດຂັອງທີ່�ານອອກຈາກເສົັ�ນທີ່າງຈະລັາຈອນ, ຖືກປັ່ດ, ແລັະ ບິ່ໍ�ມື່ການເຄູ່ື�ອນທີ່່�
ໄດ�ອ່ກ.

ຂັັ� ນຕົອນທີ່່ 2: ຕ່່ດຕ່ໍ�ເຈົ� າ ໜ້� າ ທີ່່�
ຕ່່ດຕ່ໍ�ເຈົ�າໜ້�າທີ່່�ຕ່ໍາຫຼວດເພ້ື�ອລັາຍງານອຸປັະຕ່່ເຫດໂດຍການໂທີ່ຫາ ເບິ່ ່911. ຢ້�າ ລັືມືອະທີ່່ບິ່າຍລັາຍລັະອຽດ ໃຫ�ຫຼາຍ
ເທີ່ົ�າທີ່່�ເປັັນໄປັໄດ� ລັວມືທີ່ັງການບິ່າດເຈັບິ່ ແລັະ ສົະຖານທີ່່�ເກ່ດອຸປັະຕ່່ເຫດ.

ມືັນ ເປັັນ ກົດ ຫມືາຍ ຂັອງ ລັັດ ທີ່່� ຈະ ຕ່�ອງລັາຍ ງານ ອຸ ປັະ ຕ່່ ເຫດ ຕ່ໍ� ຕ່ໍາ ຫຼວດ ທີ່່� ກ�ຽວ ຂັ�ອງ ກັບິ່ ການ ບິ່າດ ເຈັບິ່ ຫຼ ືການ ເສົຍ ຊ່
ວ່ດ ທີ່່� ເກ່ດ ຂັື�ນກັບິ່ ຄູ່ົນ ອື�ນ, ຫຼ ືຄູ່ວາມື ເສົຍ ຫາຍ ທີ່າງຊັບິ່ ສົ່ນ ທີ່່� ຫຼາຍ ກວ�າ $1,500 . ຖ�າ ຫາກ ບິ່ໍ�  ດໍາເນ່ນ ການພ້າຍໃນ 72 
ຊົ�ວໂມືງ ຫຼັງ ເກ່ດ ອຸ ປັະ ຕ່່ ເຫດ ຈະສົົ�ງຜູ້ົນໃຫ�ການສົ່ນເສົຍສົ່ດທີ່່ໃນການຂັັບິ່ຂັ່�ຂັອງທີ່�ານ ແລັະ ຈະຖືກລັົງໂທີ່ດຕ່ື�ມືອ່ກ.

ຂັັ� ນຕົອນທີ່່ 3: ສົະໜ້ອງຂັໍ� ມື່ນການປັະກັນໄພ້ ແລັະ ຂັໍ� ມື່ນການຕ່່ດຕ່ໍ�ໃຫ� ກັບິ່ຕ່ໍາຫຼວດ
ກຽມືພ້�ອມືສົະ ໜ້ອງ ຂັໍ� ມື່ນ ລັຸ�ມືນ່�ໃຫ�ເຈົ�າຫນ�າ:

• ຂັໍ�ມື່ນປັະກັນໄພ້ລັົດ
• ທີ່ະບິ່ຽນລັົດ
• ໃບິ່ ຂັັບິ່ ຂັ່�

ຂັັ� ນຕົອນທີ່່ 4: ລັາຍງານຫາປັະກັນໄພ້
ອ�າງອ່ງເຖ່ງການຄູຸ່�ມືຄູ່ອງຄູ່ວາມືຮູ້ັບິ່ຜູ້່ດຊອບິ່ຂັອງທີ່�ານເພ້ື�ອປັະເມື່ນຄູ່�າໃຊ�ຈ�າຍທີ່່�ຈະຕ່�ອງຈ�າຍ ແລັະ ສົ່�ງທີ່່�ທີ່�ານມື່
ສົ່ດທີ່່�ຈະໄດ�ຮູ້ັບິ່. ຖ�າທີ່�ານຖືກພ້່ຈາລັະນາວ�າມື່ຄູ່ວາມືຜູ້່ດໃນອຸປັະຕ່່ເຫດທີ່່�ກ�ຽວຂັ�ອງກັບິ່ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ຄູ່ົນອື�ນ, ທີ່�ານຈະຕ່�ອງ
ປັ້ກສົາຫາລັືກ�ຽວກັບິ່ຄູ່�າໃຊ�ຈ�າຍທີ່່� ທີ່�ານຈະຕ່�ອງຈ�າຍສົໍາລັັບິ່ພ້ວກເຂັົາເຊັ�ນກັນ.



ໜ້�າ
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ບິ່ົດ ທ່ີ່ 5

5.15 ການປະຕົິສຳ້າພັນກັບເຈຳົ�າຫ້ນ�າທີ່່�ຕົ້າຫ້ຼວດ
ທີ່�ານອາດຈະໄດ�ພ້ົວພ້ັນກັບິ່ເຈົ�າ ຫນ�າ ທີ່່� ຕ່ໍາ ຫຼວດສົໍາລັັບິ່ເຫດຜູ້ົນຕ່�າງໆລັວມືທີ່ັງການຢຸ້ດລັົດ ກວດ. ເມືື�ອພ້ົວພ້ັນກັບິ່ເຈົ�າຫນ�າທີ່່�ຕ່ໍາ ຫຼວດ, ຈົ�ງ
ສົະຫງົບິ່ ແລັະ ປັະຕ່່ບິ່ັດຕ່າມືຄູ່ໍາແນະນໍາ. 

ຖ�າທີ່�ານ ເປັັນ ຄູ່ົນ ມື່ ການ ສົື� ສົານ ຍາກ ແລັະ/ຫຼ ືຫ່ໜ້ວກ ຫຼ ືຫ່ ບິ່ໍ� ໄດ� ຍ່ນ ຄັູ່ກ, ເຈົ�າອາດຈະເລັືອກໃຫ�ມື່ການເພ້່�ມືຜູ້່�ຊ່�ບິ່ອກໃສົ�ໃບິ່ຂັັບິ່ ຂັ່� ຫຼ ືບິ່ັດປັະຈໍາຕ່ົວ
ຂັອງທີ່�ານ. ຜູ້່�ຊ່�ບິ່ອກປັະເພ້ດນ່�ຖືກພ່້ມືໃສົ�ໃນໃບິ່ ຂັັບິ່ ຂັ່�/ບິ່ັດປັະຈໍາຕ່ົວຂັອງ ທີ່�ານ ແລັະ ຍັງຈະເຫັນໄດ�ໃນຖານຂັໍ�ມື່ນທີ່່�ຕ່ໍາ ຫຼວດໃຊ�ເພ້ື�ອຊອກຫາ
ຂັໍ�ມື່ນຂັອງຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່�ໃນເວລັາຢຸ້ດຈະລັາຈອນ. ນ່�ຈະຊ�ວຍໃຫ�ເຈົ�າຫນ�າທີ່່�ກຽມືພ້�ອມືໄດ�ດ່ກວ�າ ໃນ ການພ້ົວພ້ັນກັບິ່ ທີ່�ານ.

ການຢຸ້ດ ລັົດ ກວດ
ຖ�າທີ່�ານເຫັນລັົດຕ່ໍາ ຫຼວດສົົ�ງສົັນຍານໃຫ�ທີ່�ານຢຸ້ດ, ໃຫ� ແນບິ່ ເຂັົ�າ ຫາ ຂັອບິ່ ທີ່າງ ບິ່�ອນ ທີ່່� ໂລັ�ງເມືື�ອປັອດໄພ້. ຫ�າມືຢຸ້ດຢ້່� ກາງເສົັ�ນທີ່າງ ທີ່ຽວ. ໃນ
ຖະໜ້ົນທີ່່�ມື່ ລັົດຫຼາຍ ຫຼ ືທີ່າງຫຼວງ, ມືັນອາດປັອດໄພ້ທີ່່�ສົຸດໂດຍ ການເຂັົ�າໄປັ ຢຸ້ດ ຢ້່�ໃນບິ່�ອນຈອດລັົດ ຫຼ ືຢຸ້ດຢ້່�ຂັ�າງຖະໜ້ົນທີ່່�ມື່ລັົດໜ້�ອຍທີ່່�ສຸົດ. 
ມືອດລັົດຂັອງ ທີ່�ານ, ຮູ້ັກສົາມືືຂັອງ ທີ່�ານ ໃຫ�ເຫັນໄດ� (ແນະນໍາໃຫ� ວາງ ຢ້່� ກັບິ່ພ້ວງມືາໄລັ), ສົະຫງົບິ່, ແລັະ ປັະຕ່່ບິ່ັດຕ່າມືຄູ່ໍາແນະນໍາຂັອງ
ເຈົ�າຫນ�າທີ່່�. 

ເຈົ�າຫນ�າທີ່່�ອາດຈະຂັໍໃຫ�ຜູ້່�ຂັັບິ່ຂັ່� ຫຼ ືຜູ້່�ໂດຍສົານລັະບິຸ່ຕ່ົນເອງ (ຊື�, ວັນເດືອນປັ່ເກ່ດ, ແລັະ ອື�ນໆ) ແລັະ ໃຫ�ສົະ ແດງໃບິ່ອະນຸຍາດ ຫຼ ືບິ່ັດປັະຈໍາ
ຕ່ົວ, ຫຼັກຖານປັະກັນໄພ້, ແລັະ ທີ່ະບິ່ຽນລັົດ. ເກັບິ່ເອ ກະ ສົານເຫຼົ�ານ່�ຢ່້�ບິ່�ອນດຽວພ້າຍໃນ ລັົດ, ແລັະ ລັໍຖ�າເຈົ�າຫນ�າທີ່່�ຖາມືກ�ອນຈື�ງ ເອົາ ໃຫ�. 

ຖ�າເຈົ�າໄດ�ຮູ້ັບິ່ໃບິ່ ປັັບິ່ ໝ່າຍ ການຈະລັາຈອນ,  ໃຫ�ຮູ້ັບິ່ຢ້�າງສົຸພ້າບິ່. ການເຊັນໃບິ່ ປັັບິ່ ໝ່າຍ ການຈະລັາຈອນບິ່ໍ�ໄດ�ຫມືາຍຄູ່ວາມືວ�າທີ່�ານກໍາລັັງ
ຍອມືຮູ້ັບິ່ຄູ່ວາມືຜູ້່ດ, ມືັນພ້ຽງແຕ່�ຢ້ືນຢ້ັນວ�າທີ່�ານໄດ�ຮູ້ັບິ່ມືັນເທີ່ົ�າ ນັ�ນ.

DEAF: YAUTISM: Y

ຮົ່ບ 5.10: ຜູ້່�ຊ່�ບອກຄູ່ົນມື່ການສຳື�ສຳານຍຸາກ ແລັະ/ຫ້ຼື ຫ້່ໜົວກ ຫ້ຼື ຫ້່ບ້�ໄດ�ຍຸິນຄູ່ັກ



ພ�ອມືສຳຳລັັບການ
ທີ່ົດສຳອບຂັອງເຈຳົ�າແລັ�ວບ້?

ເຮູ້ັດ ແບິ່ບິ່ທີ່ົດສົອບິ່  ຄູ່ວາມື ຮູ້່� ກ�ຽວ ກັບິ່ພ້າກປັະຕ່່ບິ່ັດ ຂັອງພ້ວກເຮູ້ົາອອນໄລັນ໌ ທີ່່�
iowadot.gov/mvd/driverslicense/manuals-and-practice-tests 

ຈາກນັ� ນຈັດຕ່າຕ່ະລັາງນັດໝ່າຍເພ້ື�ອສົອບິ່ເສົັງຕ່ົວຈ່ງ.

ພ້ວກເຮູ້ົາຫວັງວ�າຈະໄດ� ເຫັນທີ່�ານໃຊ� ລັົດ ໃຊ� ຖະຫນົນຢ້�າງປັອດໄພ້.

http://iowadot.gov/mvd/driverslicense/manuals-and-practice-tests




Iowa DOT ຮູ້ບັິ່ປັະກັນການບໍິ່�ຈຳແນກ ແລັະ ການຈ�າງງານທ່ີ່�ສົະເໝ່່ພ້າບິ່ໃນທີ່ກຸໂຄູ່ງການ ແລັະ ການເຄູ່ື�ອນໄຫວໂດຍສົອດຄູ່�ອງກັບິ່ຫົວ ຂັໍ� VI ແລັະ VII ຂັອງກົດໝ່າຍວ�າດ�ວຍສ່ົດທ່ີ່ພ້ນົລັະເຮູ້ອືນ
ປັ່ 1964 ແລັະ ກົດໝ່າຍການບໍິ່�ຈຳແນກອື�ນໆ. ຖ�າທີ່�ານຕ່�ອງການຂໍັ�ມ່ືນເພ່້�ມືເຕ່່ມື ຫຼື ການຊ�ວຍເຫືຼອພ່້ເສົດສໍົາລັັບິ່ຄົູ່ນພ່້ການ ຫຼື ຄູ່ວາມືສົາມືາດດ�ານພ້າສົາອັງກ່ດທ່ີ່�ຈໍາກັດ, ຕ່່ດຕ່ໍ� Iowa DOT 

Civil Rights ທີ່່� 515-239-1111 ຫຼ ືທີ່າງອ່ເມືວທີ່່� civil.rights@iowadot.us.

ຂັໍ�ມື່ນໃນຄູ່່�ມືືນ່�ແມື�ນສົອດຄູ່�ອງກັບິ່ປັະ ມືວນ ກົດ ໝ່າຍ ຂັອງ ລັັດ ໄອ ໂອ ວາ ແລັະ ກົດລັະບິ່ຽບິ່ການບິ່ໍລັ່ຫານ. 

www.legis.iowa.gov/law/iowaCode
www.legis.iowa.gov/law/administrativeRules

http://www.legis.iowa.gov/law/iowaCode
https://www.legis.iowa.gov/law/administrativeRules


I O W A  D E P A R T M E N T  O F  T R A N S P O R T A T I O N

MM1170   07/19/2022


	_Hlk29469284

