ข้ อสอบใบขับขีห่ มวดที่ 8 – เทคนิคการขับรถอย่ างปลอดภัย
1. การขับรถขณะฝนตก ข้ อใดทีผ่ ้ขู ับขี่ไม่ ควรปฏิบัติ
ก. เปิ ดไฟฉุกเฉินตลอดเส้ นทาง
ข. เปิ ดที่ปัดน้ ำฝน
ค. ใช้ควำมระมัดระวังเพิ่มมำกขึ้น
ง. ลดควำมเร็ วของรถลงกว่ำปกติ
2. เมือ่ เกิดรถเสีย ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. จอดรถทิ้งไว้กลำงถนน
ข. นำกิ่งไม้วำงไว้ทำ้ ยรถ
ค. เผำป่ ำข้ำงทำงหำกเป็ นกลำงคืน
ง. นารถจอดเข้ าข้ างทาง, เปิ ดไฟฉุกเฉิน
3. สัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้ าปัดรถสีใด ทีไ่ ม่ ควรปรากฏขณะขับรถ
ก. สีแดง
ข. สี เขียว
ค. สี เหลือง
ง. สี ฟ้ำ
4. การจับพวงมาลัยนิว้ มือควรอยู่ในลักษณะใด
ก. นิว้ มือทั้งห้ า จับพวงมาลัยให้ กระชับ สามารถหมุนได้ คล่องตัว
ข. นิ้วมือทั้งห้ำ กำพวงมำลัยให้แน่นที่สุด
ค. นิ้วมือทั้งห้ำแตะที่พวงมำลัย สำมำรถหมุนพวงมำลัยด้วยมือข้ำงเดียว
ง. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จบั พวงมำลัยเพียงสองนิ้ว
5. เมือ่ ผู้ขับขีข่ บั รถเสียหลักบนถนนเปี ยกลืน่ ควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. เหยียบเบรกทันที แล้วค่อยๆออกตัวเร่ งควำมเร็ วใหม่
ข. ถอนคันเร่ ง เหยียบเบรกเพื่อใช้เกียร์ต่ำ
ค. ถอนคันเร่ ง จับพวงมำลัยให้มนั่ ประคองรถต่อไป
ง. ตั้งสติให้ มนั่ จับพวงมาลัยให้ ดี เร่ งความเร็วหนีให้ พ้นไป
6. ขณะขับรถขึน้ ทางลาดชัน ถ้ าเครื่องยนต์ ดบั ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ เข้ าเกียร์ ว่าง และ ติดเครื่องใหม่
ข. เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ และ ติดเครื่ องใหม่
ค. เปลี่ยนเป็ นเกียร์ต่ำ ดึงเบรกมือ และติดเครื่ องใหม่
ง. ปล่อยให้รถไหลไป แล้วค่อยประคองรถ

7. ขณะขับรถ ถ้ ากระจกบังลมหน้ ารถแตกร้ าว ควรปฎิบตั อิ ย่ างไร
ก. ตั้งสติ ลดความเร็ว จอดรถข้ างทาง เปิ ดไฟฉุกเฉิน
ข. ตั้งสติ เปิ ดไฟฉุกเฉิน และขับรถต่อไป
ค. ตั้งสติ เปิ ดไฟฉุกเฉิน และหยุดรถทันที
ง. ตั้งสติ จอดรถข้ำงทำง
8. เพือ่ ความปลอดภัยในการขับรถช่ วงฤดูฝน ควรตรวจสอบอุปกรณ์ ส่วนควบสิ่งใดของรถก่ อนเป็ นลาดับแรก
ก. ทีป่ ัดนา้ ฝน
ข. น้ ำในหม้อน้ ำ
ค. น้ ำกลัน่ แบตเตอรี่
ง. ตรวจเช็คประตูหน้ำต่ำงรถ
9. ข้ อใดเปิ ดไฟหน้ ารถไม่ ถูกต้ อง
ก. เมื่อไม่สำมำรถมองเห็นทำงข้ำงหน้ำในระยะต่ำกว่ำ 150 เมตร
ข. เมือ่ ต้ องเร่ งรีบไปทางาน
ค. เมื่อฝนตกหนัก
ง. เมื่อมีควันไฟปกคลุมถนน
10. ในขณะทีข่ ับรถอยู่ มีกลิน่ เหม็นไหม้ แอร์ เริ่มไม่ เย็น เครื่องยนต์เร่ งไม่ ขนึ้ ควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. ขับต่อไปเรื่ อยๆ
ข. ลดควำมเร็ วลงแล้วขับต่อไป
ค. หยุดรถทันทีกลำงถนนห้ำมเคลื่อนย้ำย
ง. จอดรถในทีป่ ลอดภัยแล้ วเรียกช่ างมาตรวจเช็ค
11. การหยุดรถบนทางลาดชัน ควรปฏิบตั ติ ามลาดับอย่ างไรจึงจะปลอดภัย
ก. เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ และปลดเกียร์ ว่าง
ข. เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก ปลดเกียร์วำ่ ง
ค. เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ
ง. เหยียบเบรกแล้วดึงเบรกมือ
12. การหมุนพวงมาลัยรถ ขณะจอดรถอยู่กบั ทีจ่ ะมีผลอย่ างไร
ก. ทำให้หมุนพวงมำลัยง่ำยขึ้น
ข. ดอกยางสึกเร็วกว่ าปกติ
ค. สิ้นเปลืองน้ ำมันเพำเวอร์
ง. สิ้นเปลืองน้ ำมันเชื้อเพลิง

13. การหยุดรถอย่ างกะทันหัน(รถไม่ ใช้ เบรก ABS) ควรปฏิบัตอิ ย่างไร
ก. เหยียบเบรกแรงๆโดยไม่ตอ้ งถอนเบรก
ข. เหยียบคลัทช์ก่อน แล้วจึงเหยียบเบรก
ค. เหยียบเบรกและคลัทช์พร้อมกัน
ง. เหยียบและปล่ อยเบรกสลับกัน (ยา้ เบรกซ้าๆ)
14. รถทีข่ ับมาด้ วยความเร็วสู งแล้วเหยียบเบรกอย่ างกะทันหัน(รถไม่ ใช้ เบรก ABS) จะมีผลอย่ างไร
ก. จะหยุดรถได้ตำมระยะที่กำหนด
ข. ล้ อจะล็อค และรถจะหมุน
ค. รถจะค่อยๆ ชะลอควำมเร็ วลง
ง. ล้อจะล็อค และรถจะหยุดทันที
15. ขณะขับรถยางรถแตก จะมีอาการอย่ างไร
ก. พวงมำลัยรถจะไร้น้ ำหนัก
ข. พวงมาลัยจะหนัก รถจะเอียง
ค. รถหยุดกะทันหัน
ง. เบรกจะไม่ทำงำน
16. ในขณะขับรถ ยางรถแตกหรือระเบิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. คุมสติ บังคับพวงมาลัย ลดความเร็วลงและไม่ ควรเหยียบเบรกกะทันหัน
ข. รี บเหยียบเบรกให้เร็ วที่สุด
ค. หมุนพวงมำลัยอย่ำงรวดเร็ วเพือ่ หลบเข้ำข้ำงทำง
ง. ปลดเกียร์วำ่ งแล้วรี บเหยียบเบรก
17. ในขณะทีก่ าลังขับรถ ถ้ าฝากระโปรงหน้ ารถเปิ ด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ลดความเร็วแล้ วจอดข้ างทาง เพือ่ ปิ ดฝากระโปรงให้ เรียบร้ อย
ข. หักเลี้ยวรถเข้ำข้ำงทำงทันที เพือ่ ปิ ดฝำกระโปรงให้เรี ยบร้อย
ค. เบรกกะทันหัน
ง. เหยียบคันเร่ งให้มิดเพื่อฝำกระโปรงจะได้กระแทกปิ ด
18. ข้ อใดเป็ นวิธีแก้ ไขเบือ้ งต้ นเมือ่ รถเกิดไฟลัดวงจร
ก. หำผ้ำหนำ ๆ มำตบ
ข. ตัดกระแสไฟ หรือหาทางงัดขั้วแบตเตอรี่ออกก่ อน
ค. วิง่ หำน้ ำมันมำรำด
ง. ใช้ทรำยสำดใส่

19. การปรับระดับทีน่ ั่งคนขับห่ างเกินไป จะมีผลอย่ างไร
ก. ทำให้เข้ำเกียร์ได้ง่ำย
ข. ทำให้ทศั นวิสยั ในกำรมองเห็นชัดเจนดีมำก สำมำรถตัดสิ นใจได้ดี
ค. บังคับพวงมาลัยลาบาก ใช้ อุปกรณ์ ต่างๆ ไม่ สะดวก เกิดเหตุฉุกเฉินไม่ สามารถใช้ คลัทช์ และเบรกได้
ง. ทำให้เบรกรถสะดวก
20. การตรวจสอบว่ าเข็มขัดนิรภัยยังใช้ งานได้ ดหี รือไม่ ควรตรวจสอบอย่ างไร
ก. กระตุกดึงสายเข็มขัดอย่ างเร็ว แล้ วสายเข็มขัดต้ องล็อค
ข. ดูวำ่ เป็ นของใหม่หรื อไม่
ค. ดูวำ่ เข็มขัดมียหี่ อ้ หรื อไม่
ง. ต้องมีสีเข้มๆ
21. ถ้ ารถเสียหลักลืน่ ไถลพร้ อมเสียการทรงตัว ควรปฏิบัตอิ ย่ างไรเป็ นลาดับแรก
ก. รี บเข้ำเกียร์ต่ำเพื่อชะลอควำมเร็ ว
ข. ค่อยๆ เหยียบแป้ นคลัทช์
ค. หมุนพวงมำลัยไปซ้ำยบ้ำง ขวำบ้ำง
ง. ลดความเร็วจับพวงมาลัยให้ มนั่
22 การจอดรถชิดขอบทาง ล้อหน้ าควรอยู่ในลักษณะใด
ก. หันเข้ำหำขอบทำง
ข. อยูอ่ ย่ำงไรก็ได้
ค. ตรงและขนานกับขอบทางหรือฟุตบาต
ง. หันออกจำกขอบทำง
23. การเข้ าเกียร์ ถอยหลังขณะรถยังไม่ หยุดนิ่งมีผลเสียอย่ างไร
ก. ไม่มีผลต่อส่วนใดของรถ
ข. เข้ าเกียร์ ยากและทาให้ เกียร์ เสียเร็วกว่ าปกติ
ค. ทำให้น้ ำมันเกียร์หมดเร็ ว
ง. เครื่ องยนต์กินน้ ำมันเครื่ อง
24. การขับรถถอยหลังควรใช้ ความเร็วระดับใด
ก. ถอยช้ าๆ แล้ วใช้ ความระมัดระวัง
ข. ถอยแบบไหนก็ได้
ค. ถอยเหมือนกับเดินหน้ำ
ง. ใช้ควำมเร็ วตำมสภำพของรถ
25. ข้ อใดเป็ นการสตาร์ ทเครื่องยนต์ ทถี่ ูกต้ อง
ก. ขึน้ เบรกมือ-ปลดเกียร์ ว่าง-ปิ ดอุปกรณ์ ไฟฟ้า-เหยียบคลัทช์ -สตาร์ ทเครื่องยนต์
ข. ปลดเกียร์วำ่ ง-ขึ้นเบรกมือ-สตำร์ทเครื่ องยนต์

ค. เหยียบคลัทช์-สตำร์ทเครื่ องยนต์
ง. ปลดเบรกมือ-ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ-สตำร์ทเครื่ องยนต์
26. หากเกิดฝนตกหนักจนมองเห็นทางไม่ ชัดเจน ผู้ขับขี่ควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. จอดรถทันที
ข. เปิ ดไฟหน้ำเร่ งควำมเร็ วผ่ำนบริ เวณที่ฝนตกหนัก
ค. เร่ งควำมเร็ วให้ผำ่ นบริ เวณที่ฝนตกโดยเร็ ว
ง. จอดรถบริเวณทีป่ ลอดภัย เปิ ดไฟหน้ ารถและเปิ ดไฟฉุกเฉิน
27. การจับพวงมาลัยขณะขับรถทางตรง มือขวาและซ้ ายของผู้ขบั ขี่ ควรอยู่ในตาแหน่ งลักษณะใดของหน้ าปัดนาฬิ กา
ก. ตาแหน่ งเลข 2 และเลข 10
ข. ตำแหน่งเลข 4 และเลข 10
ค. ตำแหน่งเลข 3 และเลข 10
ง. ตำแหน่งเลข 6 และเลข 10
28. เมือ่ ขับรถในขณะฝนตก ท่ านไม่ ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. เปิ ดที่ปัดน้ ำฝน
ข. เปิ ดไฟฉุกเฉินตลอดทาง
ค. ขับด้วยควำมระมัดระวังมำกขึ้น
ง. ลดควำมเร็ วของรถ
29. เมือ่ ขับรถในขณะฝนตก ท่ านไม่ ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. เปิ ดที่ปัดน้ ำฝน
ข. เปิ ดไฟฉุกเฉินตลอดทาง
ค. ขับด้วยควำมระมัดระวังมำกขึ้น
ง. ลดควำมเร็ วของรถ
30. จากรู ป หากท่ านต้ องการทีจ่ ะขับตรงผ่านไป ท่ านควรระมัดระวังและปฏิบตั อิ ย่ างไร

ก. ลดความเร็วและเพิม่ ความระมัดระวังทุกครั้งก่อนถึงทางแยก
ข. ระวังรถด้ำนซ้ำยเพรำะอยูใ่ กล้ช่องทำงของเรำ
ค. ระวังรถทำงขวำเพียงอย่ำงเดียว และขับต่อไป
ง. ขับด้วยควำมเร็ วเท่ำเดิม

31. จากรู ป หากท่ านต้ องการทีจ่ ะขับตรงผ่านไป ท่ านควรระมัดระวังและปฏิบตั อิ ย่ างไร

ก. ชะลอรถและให้ รถทางขวามือขับผ่านไปก่อน
ข. ขับรถต่อไปได้เลยเพรำะเรำคือทำงเอก
ค. ขับด้วยควำมเร็ วเท่ำเดิม
ง. เร่ งเครื่ องยนต์เพื่อขับผ่ำนไปก่อน
32. จากรู ป หากท่ านต้ องการทีจ่ ะเลีย้ วขวา ท่ านควรระมัดระวังและปฏิบตั อิ ย่ างไร

ก. หยุดรถให้ห่ำงเพื่อควำมปลอดภัย
ข. ขับไปในช่องทำงขวำเพื่อเลี้ยวได้เลย
ค. เลี้ยวพร้อมกับรถคันหน้ำได้ทนั ที
ง. ชะลอรถเนือ่ งจากรถคันหน้ าจะเลีย้ วซ้ าย
33. จากรู ป หากท่ านพบเห็นสัญญาณจราจรเปลีย่ นเป็ นสีเหลือง ท่ านควรระมัดระวังและปฏิบัตอิ ย่ างไร

ก. เร่ งควำมเร็ วและขับผ่ำนไป
ข. บีบแตรและขับผ่ำนไป
ค. ค่ อยๆ เหยียบเบรกยา้ ๆ เพือ่ เตือนรถข้ างหลังระวังและเตรียมหยุด
ง. เหยียบเบรกเพื่อหยุดรถทันที

34. จากรู ป หากท่ านต้ องการทีจ่ ะเลีย้ วซ้ าย ท่ านควรระมัดระวังและปฏิบตั อิ ย่ างไร

ก. ลดความเร็ว และระมัดระวังรถด้ านซ้ าย รวมทั้งคนเดิมข้ ามถนน
ข. เลี้ยวซ้ำยได้ทนั ที
ค. เร่ งควำมเร็ วเพื่อให้สำมำรถเลี้ยวได้เร็ ว
ง. บีบแตรก่อนทำกำรเลี้ยวรถ
35. จากรู ป หากท่ านต้ องการทีจ่ ะเลีย้ วซ้ าย ท่ านควรระมัดระวังและปฏิบตั อิ ย่ างไร

ก. ขับตำมรถคันหน้ำให้ชิดและทำกำรเลี้ยวทันที
ข. เปิ ดสัญญาณไฟเลีย้ ว ชะลอรถ หยุดให้ คนเดินถนนข้ ามทางก่ อน
ค. บีบแตรเพื่อให้คนเดินข้ำมถนนด้วยควำมรวดเร็ ว
ง. เปิ ดสัญญำณไฟฉุกเฉิ นเพื่อเตือนรถด้ำนหลัง
36. จากรู ป หากท่ านต้ องการทีจ่ ะเลีย้ วขวา ท่ านควรระมัดระวังและปฏิบตั อิ ย่ างไร

ก. ควรเลี้ยวให้ทนั เนื่องจำกมีรถคันใหญ่ขวำงรถฝั่งตรงข้ำม
ข. เร่ งควำมเร็ วเพื่อเลี้ยวขวำทันที
ค. หยุดรอในตาแหน่ งทีจ่ ะเลีย้ วและให้ รถด้ านตรงข้ ามผ่านไปก่อน
ง. ขับรถไปในช่องทำงด้ำนขวำเพือ่ ทำกำรเลี้ยว

37. จากรู ป หากท่ านต้ องการทีจ่ ะเลีย้ วขวา ท่ านควรระมัดระวังและปฏิบตั อิ ย่ างไร

ก. เปิ ดสัญญาณไฟเลีย้ ว ชะลอรถ หยุดให้ คนเดินถนนข้ ามทางก่อน
ข. ขับตำมรถคันหน้ำให้ชิดและทำกำรเลี้ยวทันที
ค. บีบแตรเพื่อให้คนเดินข้ำมถนนด้วยควำมรวดเร็ ว
ง. ขับรถออกในช่องทำงขวำเพื่อทำกำรเลี้ยว
38. จากรู ป หากท่ านต้ องการขับตรงไป ท่ านควรระมัดระวังและปฏิบัตอิ ย่ างไร

ก. บีบแตรเพื่อให้รถคันหน้ำเร่ งควำมเร็ ว
ข. ขับต่อไปด้วยควำมเร็ วเท่ำเดิม
ค. ลดความเร็วลง และให้ ทางแก่ รถทีเ่ ลีย้ วออกมา
ง. เปิ ดไฟฉุกเฉิ นและขับผ่ำนไปด้วยควำมรวดเร็ ว
39 จากรู ป รถคันใดอยู่ในจุดบอดของรถคันสีขาว

ก. รถ ค.
ข. รถ ก. และรถ ข.
ค. รถ ข. และรถ ค.
ง. รถ ก. และรถ ค.

40. ด้ วยสาเหตุใด ผู้ขับขี่จะต้องหันหน้ ามองไปทางด้ านข้ างก่ อนทาการเปลีย่ นช่ องจราจร
ก. จะทำให้สำมำรถเปลี่ยนช่องจรำจรได้รวดเร็ วมำกขึ้น
ข. เพือ่ ตรวจดูจุดบอดของรถด้ านขวา
ค. เพื่อเปลี่ยนช่องจรำจรในกรณีที่ไม่ตอ้ งกำรเปิ ดสัญญำณไฟเลี้ยว
ง. เพื่อให้สำมำรถเห็นผูค้ นที่เดินอยูบ่ ริ เวณทำงเดินเท้ำ
41. ข้ อใดคือความหมายทีถ่ ูกต้องของจุดบอด
ก. บริ เวณด้ำนหลังของรถที่กระจกมองหลังจับภำพไม่ได้
ข. บริเวณทีค่ นขับไม่ สามารถมองเห็นได้ ชัดในขณะขับรถ
ค. บริ เวณด้ำนหน้ำของรถที่ผขู ้ บั ขี่ไม่สำมำรถมองเห็นได้
ง. บริ เวณด้ำนซ้ำยของรถที่ผขู ้ บั ขี่ไม่สำมำรถมองเห็นได้
42. ถ้ าเครื่องดับขณะกาลังเคลือ่ นทีอ่ อกจากทางลาดชัน ท่ านควรปฏิบัตอิ ย่ างไรเป็ นลาดับแรก
ก. ทาการเบรกทันทีเพือ่ ไม่ ให้ รถไหล
ข. เปลี่ยนไปเข้ำเกียร์วำ่ ง
ค. ติดเครื่ องใหม่
ง. เปิ ดไฟฉุกเฉิ น
43. การขับขีข่ นึ้ หรือลงทางลาดชัน ควรใช้ เกียร์ ใด
ก. เกียร์ ตา่
ข. เกียร์สูง
ค. เกียร์วำ่ ง
ง. เกียร์ใดก็ได้
44. ในการขับขี่ลงทางลาดชัน ผู้ขบั ขี่ควรใช้ เกียร์ ตา่ เนือ่ งจากสาเหตุใด
ก. เพื่อเพิม่ กำลังของรถ
ข. เพือ่ หน่ วงความเร็วของรถ
ค. เพื่อลดควำมร้อนของเครื่ องยนต์
ง. เพื่อเพิ่มควำมเร็ วของรถ
45. เพราะเหตุใดจึงไม่ ควรใช้ เบรกอย่ างต่ อเนื่องเป็ นเวลานานในขณะขับขีล่ งทางลาดชัน
ก. จะทำให้เสี ยเวลำในกำรเดินทำง
ข. จะทำให้เปลืองน้ ำมัน
ค. จะทาให้ ผ้าเบรกไหม้
ง. จะทำให้รถเคลื่อนตัวได้ชำ้

46. ในการขับขี่ลุยนา้ ผู้ขบั ขี่ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ลดความเร็วลง แต่ เร่ งเครื่องยนต์ ให้ มากกว่ าปกติเล็กน้ อย
ข. เปิ ดไฟฉุกเฉิน
ค. ขับรถด้วยควำมเร็ วมำกขึ้น
ง. ขับรถด้วยควำมเร็ วปกติ
47. เหตุใดขณะขับรถลุยนา้ จึงต้ องเร่ งเครื่องยนต์ มากกว่ าปกติเล็กน้ อย
ก. เพื่อให้รถมีควำมเร็ วคงที่
ข. เพื่อให้เครื่ องยนต์ร้อน
ค. เพื่อให้รถมีควำมเร็ วมำกขึ้น
ง. เพือ่ ป้ องกันไม่ ให้ เครื่องยนต์ ดบั
48. ท่ านควรปฏิบัตอิ ย่ างไรขณะขับรถผ่านบริเวณนา้ ท่ วม
ก. ขับช้ าๆ ตามหลังรถคันหน้ าในระยะห่ างพอสมควร
ข. พยำยำมไม่ใช้เบรกโดยเด็ดขำด
ค. พยำยำมขับจี้ทำ้ ยรถคันหน้ำตลอดเวลำ
ง. เปิ ดไฟฉุกเฉิ นตลอดเวลำ
49. หลังจากขับรถผ่านบริเวณนา้ ท่ วม ท่ านควรทดสอบระบบใดต่อไปนี้
ก. ระบบสตำร์ทเครื่ องยนต์
ข. ระบบไฟฟ้ ำ
ค. ระบบเบรก
ง. ระบบช่วงล่ำง
50. ข้ อใดต่ อไปนีค้ อื ประโยชน์ สูงสุ ดของการชะลอรถด้ วยเครื่องยนต์ ในขณะลงทางลาดชัน
ก. ลงทางลาดชันด้ วยความปลอดภัย
ข. ลดกำรสึ กหรอของผ้ำเบรก
ค. ช่วยประหยัดน้ ำมัน
ง. เพิ่มกำรทรงตัวของรถ
51. เพราะเหตุใดรถจึงลืน่ ไถลได้ ง่ายขณะฝนตกใหม่ ๆ
ก. น้ ำฝนทำให้ถนนชำรุ ดเป็ นหลุมเป็ นบ่อ
ข. นา้ ฝนจะกลายเป็ นแผ่นฟิ ล์ มรองรับระหว่ างยางกับพืน้ ถนน
ค. ถนนคอนกรี ตดูดซับน้ ำฝนได้เป็ นอย่ำงดี
ง. พื้นถนนปรับอุณหภูมิเร็ วเกินไป

52. ข้ อใดไม่ ควรปฏิบัตเิ มือ่ ขับขี่ในขณะฝนตกหนัก
ก. ขับรถเร็วและกระแทกเบรกรถอย่ างรุนแรง
ข. ขับด้วยควำมเร็ วต่ำ
ค. เปิ ดไฟหน้ำรถ
ง. หยุดรถรอบนถนน
53. ข้ อใดต่ อไปนีป้ ฏิบัตไิ ด้ถูกต้ องสาหรับการขับขี่ในเวลากลางคืน
ก. เปิ ดไฟสูงตลอดเวลำขณะขับขี่
ข. ขับให้ ช้ากว่ าปกติหรือไม่ เร็วกว่ าสายตาทีม่ องเห็น
ค. ขับให้เร็ วได้ตำมปกติ
ง. เปิ ดไฟฉุกเฉิ นตลอดเวลำขณะขับขี่
54. หลังจากเกิดอุบัตเิ หตุ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัตสิ ิ่งใดเป็ นอันดับแรก
ก. แจ้งกูภ้ ยั
ข. แจ้งตำรวจ
ค. แจ้งประกันภัยรถยนต์
ง. ให้ สัญญาณเพือ่ เตือนให้ รถอืน่ ทราบ
55. หากมีผ้บู าดเจ็บหลังจากเกิดอุบัตเิ หตุ ท่ านควรปฏิบัตอิ ย่ างไรหากตัวท่ านมิได้ รับบาดเจ็บ
ก. ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ นแล้ วรีบนาส่ งโรงพยาบาล
ข. ไม่ตอ้ งสนใจหำกผูบ้ ำดเจ็บไม่ใช่คนที่ท่ำนรู ้จกั
ค. แจ้งตำรวจที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง
ง. รี บแจ้งหน่วยกูภ้ ยั ให้เร็ วที่สุด
56. ข้ อใดถูกต้องเกีย่ วกับการขับขีอ่ ย่ างประหยัดนา้ มัน
ก. รถจะประหยัดน้ ำมันมำกขึ้นหำกวิง่ ด้วยควำมเร็ วที่สูงขึ้น
ข. รถจะประหยัดนา้ มันหากขับด้วยความเร็วคงที่
ค. รถจะประหยัดน้ ำมันมำกขึ้นหำกเร่ งเครื่ องบ่อยครั้ง
ง. รถจะประหยัดน้ ำมันมำกขึ้นหำกวิง่ ด้วยควำมเร็ วที่ไม่คงที่
57. หากกาลังขับขี่รถอยู่บนถนน แล้ วฝนเริ่มตก ผู้ขับขี่ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ลดความเร็วของรถลง
ข. เร่ งควำมเร็ วของรถเพื่อให้ผำ่ นฝนไปให้เร็ ว
ค. เปิ ดไฟฉุกเฉินและรี บขับผ่ำนบริ เวณนั้นไป
ง. หยุดรถข้ำงทำงทันที

58. เมือ่ ขับรถในเวลากลางคืน ผู้ขบั ขี่ควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. ทิง้ ระยะห่ างระหว่ างรถคันหน้ าให้ มากกว่ าปกติ
ข. เปิ ดไฟฉุกเฉินขณะทำกำรแซงรถคันหน้ำ
ค. พยำยำมขับรถเข้ำไปให้ใกล้กบั รถคันหน้ำเพื่อให้รถคันหน้ำเห็นรถเรำได้ชดั เจน
ง. ใช้ไฟสูงตลอดทำงของกำรขับรถ
57. ก่ อนการขับรถเป็ นระยะทางไกลๆ ผู้ขบั ขี่ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ดื่มเครื่ องดื่มชูกำลังก่อนกำรเดินทำง
ข. พักผ่อนให้ เพียงพอ
ค. รับประทำนอำหำรก่อนกำรเดินทำง
ง. หำเพื่อนนัง่ ไปด้วยขณะเดินทำง
58. จากสถานการณ์ ดงั รู ป หากต้องการจะเคลือ่ นทีต่ ่อไป ผู้ขับขี่ควรปฏิบตั อิ ย่ างไรเป็ นลาดับแรก

ก. เปิ ดสัญญำณไฟ
ข. ตรวจสอบความปลอดภัยทางด้ านขวา
ค. บีบแตรให้สญ
ั ญำณ
ง. ลดกระจกแล้วโบกมือขอทำง
59. เมือ่ ต้ องขับรถเข้ าใกล้ ทางรถไฟทีไ่ ม่ มแี ผงกั้น ข้ อใดต่ อไปนีก้ ล่ าวถูกต้ อง

ก. ชะลอรถและควรเตรียมพร้ อมทีจ่ ะหยุดรถตลอดเวลา
ข. เพิ่มควำมเร็ วเพื่อให้ผำ่ นไปได้เร็ ว
ค. บีบแตรเตือนเพื่อควำมปลอดภัย
ง. เปิ ดกระจกเพื่อฟังเสี ยงสัญญำณเตือนรถไฟ

60. เมือ่ ขับผ่านทางทีม่ ปี ้ ายเตือนว่ า “ระวังทางข้ างหน้ าหินหล่นทับเส้ นทางบ่ อย” หรือป้ ายเตือนดังในรู ป ท่ านควรปฏิบัติ
อย่ างไร

ก. ชะลอความเร็วลง ขับขี่ด้วยความระมัดระวังมากขึน้
ข. รี บเร่ งควำมเร็ วเพื่อผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ ว
ค. ไม่ตอ้ งทำอะไร เพรำะโอกำสที่จะเกิดยำก
ง. หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทำงอื่น
61. เมือ่ พบว่ าไฟไหม้ เครื่องยนต์ขณะขับรถ ผู้ขบั รถควรปฏิบัตอิ ย่างไร
ก. ขับรถลงแม่น้ ำข้ำงทำง
ข. จอดและสละรถทันที
ค. ตั้งสติ ค่ อยๆ ขับรถจอดข้ างทาง
ง. แจ้งกูภ้ ยั ทำงหลวง
62. สิ่งใดต่ อไปนีม้ ผี ลทาให้ รถเปลืองนา้ มัน
ก. ดอกยำงสึ กหรอ
ข. ขับรถด้วยควำมเร็ วคงที่
ค. ระยะกำรปรับเบรกปกติ
ง. บรรทุกนา้ หนักเกินกว่ าทีก่ าหนด
63. ปัจจัยใดต่ อไปนีม้ ผี ลต่อการเกิดสถานการณ์ อนั ตรายมากทีส่ ุ ด
ก. ความไม่ พร้ อมของคนขับ
ข. ลักษณะทำงภูมิศำสตร์
ค. กำรเคลื่อนที่ของรถ หรื อคนเดินเท้ำ
ง. สภำพผิวจรำจร
64. ข้ อใดกล่ าวถูกต้ องเกีย่ วกับการขับรถอย่ างปลอดภัย
ก. หำกง่วงนอนมำกควรขับรถด้วยควำมเร็ วสูง เพื่อให้ตื่นตัว
ข. การเว้ นระยะห่ างจากรถคันหน้ าในขณะฝนตกควรมากกว่ าการขับรถในสภาวะปกติ
ค. ไม่จำเป็ นต้องตรวจสภำพรถก่อนออกเดินทำง
ง. ควรขับรถด้วยควำมเร็ ว 120 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง เพื่อถึงที่หมำยเร็ วขึ้น

65. จากรู ป หากท่ านต้ องการแซงรถข้ างหน้ าแล้ วกลับช่ องทางเดินรถด้ านซ้ าย ท่ านจะต้ องให้ สัญญาณไฟอย่ างไร

ก. ตรวจสอบความปลอดภัยแล้ วเปิ ดสัญญาณไฟเลีย้ วขวาก่ อนแซง
ข. เปิ ดสัญญำณไฟเลี้ยวซ้ำยขณะแซง
ค. เปิ ดสัญญำณไฟเลี้ยวขวำก่อนและตำมด้วยสัญญำณไฟเลี้ยวซ้ำยขณะแซง
ง. ไม่จำเป็ นต้องเปิ ดสัญญำณไฟหำกรถคันหน้ำขับด้วยควำมเร็ วต่ำ
66. ในสภาพถนนปกติ รถพร้ อม คนพร้ อม ขับรถตามรถคันหน้ าต้องเว้ นระยะห่ างจากรถคันหน้ าเท่าใดจึงจะปลอดภัยเมือ่
รถคันหน้ าหยุด
ก. หนึ่งช่องรถ
ข. 3 เมตร
ค. 5 เมตร
ง. ห่ างพอสมควรและสามารถหยุดรถได้ โดยปลอดภัย
67. สถานการณ์ ใดใช้ ไฟฉุกเฉินได้อย่ างเหมาะสม
ก. เปิ ดไฟฉุกเฉิ นในขณะที่หมอกลงจัด
ข. เปิ ดไฟฉุกเฉินเมื่อกำลังจะเลี้ยวซ้ำยบริ เวณทำงแยกที่ไม่มีสญ
ั ญำณไฟจรำจร
ค. เปิ ดไฟฉุกเฉินเพื่อให้ผขู ้ บั ขี่ท่ำนอื่นทรำบว่ำตนจะวิง่ ตรงไป
ง. เปิ ดไฟฉุกเฉินเมือ่ รถจอดเสียอยู่บริเวณไหล่ ทาง
68. รถทีข่ ับมาด้ วยความเร็วสู งแล้วเหยียบเบรกกะทันหัน (รถทีไ่ ม่มรี ะบบเบรก ABS) จะมีผลอย่ างไร
ก. จะหยุดรถได้ตำมระยะที่กำหนด
ข. รถจะค่อยๆ ชะลอควำมเร็ วลง
ค. ล้ อจะล็อกและรถอาจจะหมุน
ง. ล้อจะล็อกและรถจะหยุดทันที
69. การหยุดรถอย่ างกะทันหัน (รถทีไ่ ม่ มรี ะบบเบรก ABS) ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. เหยียบเบรกสลับกับปล่อยเบรกเป็ นจังหวะ
ข. เหยียบเบรกแรงๆ
ค. เหยียบเบรกเท้ำสลับกับดึงเบรกมือ
ง. เหยียบเบรกเท้ำและดึงเบรกมือพร้อมกัน

70. ข้ อใดปฏิบัตไิ ม่ถูกต้องในการเบรกฉุกเฉิน
ก. หักพวงมำลัยหลบเมื่อจำเป็ นต้องหลบกำรปะทะด้ำนหน้ำ
ข. มือทั้งสองข้ำงต้องจับอยูท่ ี่พวงมำลัย
ค. ใช้ เบรกมือช่ วย
ง. หลีกเลี่ยงกำรเหยียบกระแทกเบรกสำหรับเบรกที่ไม่ใช่ระบบเบรก ABS
71. การจอดรถลักษณะใดทีอ่ าจก่อให้ เกิดอุบัตเิ หตุ
ก. จอดรถซ้ อนคัน
ข. จอดรถชิดขอบทำงด้ำนซ้ำย
ค. จอดรถในลำนจอดรถ
ง. จอดรถภำยในอำคำรจอดรถ
72. รู ปใดต่ อไปนี้ ห้ ามจอด

ก. รู ป 1 และรู ป 2
ข. รู ป 2 และรู ป 3
ค. รู ป 1 และรู ป 3
ง. ทั้งรู ป 1 2 และ 3
73. หากท่ านจอดรถชิดขอบทางทางด้ านซ้ ายอยู่ และต้ องการทีจ่ ะเคลือ่ นตัวออก ท่ านควรปฏิบัตอิ ย่างไร
ก. มองดูรถทีต่ ามมาผ่านกระจกมองข้ างและกระจกมองหลัง จากนั้นเปิ ดสัญญาณไฟเลีย้ วขวา
ข. เปิ ดสัญญำณไฟเพื่อเตือนให้รถคันที่ตำมมำชะลอควำมเร็ วลง
ค. ไม่จำเป็ นต้องหันมองดูรถที่จอดอยูข่ ำ้ งหน้ำ มองแค่รถที่ตำมมำก็พอ
ง. ให้สญ
ั ญำณมือเพื่อขอทำง
74. เมือ่ ฝนเริ่มตกหนักในขณะทีท่ ่ านขับรถอยู่ในเขตทีจ่ ากัดความเร็วไม่ เกิน 60 กิโลเมตรต่ อชั่วโมง ท่ านควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. ขับด้วยควำมเร็ วเท่ำเดิม
ข. ชะลอความเร็วลง
ค. ขับรถเข้ำข้ำงทำงและรอจนกว่ำฝนจะหยุดตก
ง. เร่ งควำมเร็ ว

75. สาเหตุใดต่ อไปนีเ้ ป็ นสาเหตุหลักทีท่ าให้ เกิดการชนท้ าย
ก. คนข้ำมถนนตัดหน้ำ
ข. สัญญำณไฟจรำจรเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
ค. ขับรถชิดคันหน้ ามากเกินไป
ง. กำรหยุดรถทุกๆ แยก
76. การขับรถทิง้ ระยะห่ างจากรถคันหน้ ามากเกินไป จะเกิดผลเสียอย่ างไรกับสภาพการจราจร
ก. กำรจรำจรคล่องตัวมำกขึ้น
ข. จะขับรถด้วยควำมปลอดภัยมำกขึ้น
ค. ลดอุบตั ิเหตุ
ง. เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
77. เพือ่ เป็ นการป้ องกันอุบัตเิ หตุ ผู้ขับขีต่ ้ องทิง้ ระยะห่ างจากรถคันหน้ าเป็ นระยะเท่ าใด
ก. ระยะห่ างทีเ่ หมาะสมกับความเร็วของรถ
ข. 2 เมตร
ค. 3 เมตร
ง. ไม่นอ้ ยกว่ำ 4 เมตร
78. ข้ อใดต่ อไปนีไ้ ม่ ถูกต้ องในการขับขี่
ก. เมือ่ รถคันหลังขับตามมาในระยะกระชั้นชิด ควรเพิม่ ความเร็ว
ข. น้ ำหนักและควำมเร็ วของตัวรถมีผลต่อระยะทำงในกำรหยุดรถ
ค. ระยะปลอดภัยของรถใหญ่จะต้องมีมำกกว่ำระยะปลอดภัยของรถยนต์
ง. เมื่อระยะห่ำงกับรถคันหน้ำน้อยเกินไป ควรลดควำมเร็ ว
79. การเปลีย่ นช่ องทางจราจร ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. เปลี่ยนช่องจรำจรเมื่อใดก็ได้
ข. มองกระจกข้ าง ให้ สัญญาณแล้วเปลีย่ นช่ องจราจรเมือ่ เห็นว่ าปลอดภัย
ค. เปลี่ยนช่องจรำจรโดยเร็ วเพื่อหลบรถคันอื่น
ง. ให้สญ
ั ญำณมือและสัญญำณไฟแล้วเปลี่ยนช่องจรำจรได้เลย

80. หากท่ านเห็นรถบรรทุกทีอ่ ยู่ข้างหน้ าเปิ ดไฟเลีย้ วซ้ ายแต่ กาลังเคลือ่ นไปทางขวา ท่ านควรปฏิบัตอิ ย่ างไร

ก. รักษาระยะห่ างไว้และรอให้ รถใหญ่ เคลือ่ นไปในทิศทางทีแ่ น่ นอน
ข. ขับเข้ำไปใกล้ๆ เพื่อเตรี ยมแซง
ค. ให้เข้ำใจว่ำผูข้ บั ขี่รถใหญ่น้ นั เปิ ดสัญญำณไฟผิด
ง. เตรี ยมแซงเมื่อรถใหญ่เริ่ มชะลอควำมเร็ ว
81. จากรู ป รถคันสีนา้ เงิน หรือรถคันสีเขียว มีสิทธิทจี่ ะได้ ไปก่อน

ก. รถคันสี น้ ำเงิน
ข. รถคันสีเขียว
ค. รถคันไหนไปก่อนก็ได้
ง. มีสิทธิที่จะไปพร้อมๆ กัน
82. กรณีทที่ ่ านเห็นรถคันอืน่ ให้ สัญญาณเพือ่ เลีย้ วรถหรือเปลีย่ นช่ องทางการเดินรถ ท่ านต้ องปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. ชะลอความเร็วและให้ ทาง
ข. เร่ งควำมเร็ วเพื่อจะไปก่อน
ค. หยุดรถ
ง. จอดรถ

83. จากรู ป รถคันใดจะต้ องให้ ทาง

ก. รถคันสีขาว
ข. รถคันสี แดง
ค. รถที่มีควำมเร็ วสูงกว่ำ
ง. รถที่มีควำมเร็ วต่ำกว่ำ
84. รู ปใดแสดงการกลับรถทีถ่ ูกต้อง

ก. รู ป 1
ข. รู ป 2
ค. รู ป 3
ง. รู ป 1 และ รู ป 3
85. ข้ อใดต่ อไปนีเ้ ป็ นการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่ ถูกต้อง
ก. ไม่แซงหำกรถคันหน้ำกำลังแซงอยู่
ข. แซงขณะทีร่ ถข้ างหลังกาลังจะแซงรถของท่ าน
ค. ไม่แซงหำกมีรถวิง่ สวนมำในระยะใกล้
ง. แซงได้หำกรถข้ำงหน้ำของท่ำนเปิ ดไฟเลี้ยวซ้ำยและชะลอควำมเร็ วลง

86. จากรู ป หากรถทีท่ ่ านกาลังจะแซงเปิ ดสัญญาณไฟเลีย้ วขวา ผู้ขบั ขี่ควรปฏิบตั อิ ย่ างไร

ก. ชะลอความเร็วและรอจนกว่ ารถคันหน้ าเลีย้ วผ่านไป
ข. เพิ่มควำมเร็ วของรถและแซงผ่ำนไป
ค. ให้สญ
ั ญำณไฟสูงเพื่อบอกให้รู้วำ่ จะแซงผ่ำนไปก่อน
ง. ให้สญ
ั ญำณแตรเพื่อบอกให้รู้วำ่ จะแซงผ่ำนไปก่อน
87. ข้ อใดต่ อไปนีก้ ล่ าวได้ถูกต้ องเกีย่ วกับการแซงรถคันหน้ าทีเ่ คลือ่ นตัวด้ วยความเร็วทีใ่ กล้ เคียงกัน
ก. ใช้ระยะทำงและเวลำในกำรแซงน้อยลง
ข. ใช้ระยะทำงมำกขึ้น เวลำในกำรแซงเท่ำเดิม
ค. ใช้ระยะทำงเท่ำเดิม เวลำในกำรแซงมำกขึ้น
ง. ใช้ ระยะทางและเวลาในการแซงมากขึน้
88. หากท่ านขับรถด้ วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่ อชั่วโมงแต่ ท่านรู้ สึกว่ าเร็วเกินไป ท่ านควรปฏิบัตอิ ย่างไร
ก. ชะลอความเร็วลงจนท่ านคิดว่าปลอดภัย
ข. ขับให้ใกล้เคียง 100 กม.ต่อชัว่ โมง
ค. ออกจำกเส้นทำงนั้น
ง. หยุดรถของท่ำนทันที
89. การขับขี่ในทางลักษณะใดทีไ่ ม่ จาเป็ นต้ องให้ สัญญาณไฟเลีย้ ว
ก. ทำงเลี้ยวซ้ำยเข้ำซอย
ข. ทางบังคับเลีย้ ว
ค. ทำงเลี้ยวซ้ำยออกจำกซอย
ง. ทำงกลับรถ
90. การเปิ ดไฟสู งในสถานการณ์ ใดถูกต้ อง
ก. เปิ ดไฟสู งขณะทีไ่ ม่ มรี ถสวนทาง
ข. เปิ ดไฟสูงขณะฝนตกหนัก
ค. เปิ ดไฟสูงเมื่อรถเกิดอุบตั ิเหตุ
ง. เปิ ดไฟสูงเมื่อขับรถตำมหลังคันหน้ำ

91. เมือ่ รถของท่ านเสียบริเวณกลางถนน ท่ านควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. นำสัญลักษณ์รูปสำมเหลี่ยมมำไว้ทำ้ ยรถของท่ำน
ข. จอดรถทิ้งไว้กลำงถนน
ค. เปิ ดไฟฉุกเฉินและนารถจอดเข้ าข้ างทาง
ง. ก่อกองไฟข้ำงทำงในกรณี ที่รถท่ำนเสี ยเวลำกลำงคืน
92. ท่ านควรใช้ สัญญาณไฟฉุกเฉินในกรณีใด
ก. เมือ่ รถของท่ านเสีย
ข. เมื่อท่ำนขับรถด้วยควำมเร็ วต่ำขณะที่กำลังหลงทำง
ค. เมื่อท่ำนขับรถด้วยควำมเร็ วต่ำเนื่องจำกฝนตกหนัก
ง. เมื่อท่ำนต้องกำรขับผ่ำนสี่ แยกไปในทิศทำงตรง.
93. ข้ อใดต่ อไปนีก้ ล่ าวไม่ถูกต้องสาหรับการเปิ ดสัญญาณไฟฉุกเฉินตลอดเวลา
ก. ทำให้ไม่สำมำรถส่งสัญญำณไฟเลี้ยวได้
ข. ทาให้ ผ้ขู ับขี่คนั อืน่ เข้ าใจว่ าเป็ นรถทีข่ บั เร็ว
ค. ทำให้ผขู ้ บั ขี่คนั อื่นสับสนว่ำรถคันที่เปิ ดไฟฉุกเฉิ นกำลังเลี้ยวไปด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
ง. ทำให้ผขู ้ บั ขี่คนั อื่นคิดว่ำเป็ นรถที่จอดนิ่งอยู่
94. การหยุดรถในสถานการณ์ ใดจะใช้ ระยะทางมากกว่ าปกติ
ก. ขณะฝนตก
ข. ตอนกลำงคืน
ค. ขณะที่มีลมแรง
ง. ขณะมีหมอก
95. สิ่งใดเป็ นปัจจัยทีท่ าให้ การเบรกด้ อยประสิทธิภาพ
ก. กำรดูแลเอำใจใส่สภำพเครื่ องยนต์และระบบช่วงล่ำง
ข. ควำมว่องไวในกำรตอบสนองของร่ ำงกำยดีเยีย่ ม
ค. การดืม่ สุ ราก่ อนขับรถ
ง. กำรดูแลเอำใจใส่ลมยำง
96. หากท่ านจอดรถในทางเดินรถหรือบนไหล่ ทางในเวลากลางคืน ท่ านต้ องปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. เปิ ดไฟหรี่
ข. เปิ ดไฟเลี้ยวซ้ำย
ค. เปิ ดไฟเลี้ยวขวำ
ง. เปิ ดไฟต่ำ

97. จากรู ป เมือ่ ท่ านพบรถประจาทางเปิ ดไฟเลีย้ วขวาเพือ่ ออกจากป้ ายรถเมล์ ท่ านควรปฏิบัตอิ ย่ างไร

ก. ไม่ตอ้ งสนใจและขับแซงรถประจำทำงไปในทันที
ข. ชะลอความเร็วและให้ รถประจาทางไปก่ อน
ค. บีบแตรหรื อกะพริ บไฟสูง
ง. เปิ ดสัญญำณไฟฉุกเฉิ น เพื่อบอกให้รถประจำทำงไปก่อน
98. จากรู ป หากท่ านต้ องการแซงบนถนนทีม่ รี ถวิง่ สวนมา ท่ านต้ องปฏิบตั อิ ย่ างไร

ก. ขับแซงไปได้เลยโดยไม่ตอ้ งสนใจรถที่สวนมำ
ข. หำกท่ำนคิดว่ำท่ำนขับได้เร็ วกว่ำรถที่สวนมำแล้ว จึงทำกำรแซงได้ทนั ที
ค. หยุดรอให้ รถทีข่ บั สวนมาผ่านไปก่ อนแล้ วค่ อยขับแซง
ง. หำกคิดว่ำถนนมีควำมกว้ำงพอจึงแซงไปได้เลย

99. ท่ านกาลังขับขี่ผ่านบริเวณทีม่ รี ถจอดอยู่ข้างทาง แต่ ท่านสังเกตเห็นลูกบอลกลิง้ ออกมา ท่ านควรปฏิบัตอิ ย่ างใด

ก. ขับรถด้วยควำมเร็ วเท่ำเดิมและให้สญ
ั ญำณไฟสูง
ข. ขับรถด้วยควำมเร็ วเท่ำเดิมและให้สญ
ั ญำณแตร
ค. ลดความเร็วลงและเตรียมทีจ่ ะหยุดรถ
ง. จอดรถและโบกมือให้เด็กไปเก็บลูกบอล
100. จากรู ป ข้ อใดต่ อไปนีถ้ ูกต้ องเกีย่ วกับการแซง

ก. รถคันหลังไม่ สามารถแซงคันหน้ าได้
ข. รถคันหลังสำมำรถแซงได้หำกไม่มีคนข้ำมถนน
ค. รถคันหลังสำมำรถแซงได้หำกไม่มีรถสวนมำ
ง. รถคันหลังสำมำรถแซงได้หำกไม่มีป้ำยหยุดบนขอบทำง
101. เมือ่ ท่ านขับรถเข้ าใกล้ รถทีจ่ อดอยู่ข้างทาง ท่ านควรปฏิบัตอิ ย่างไรจึงจะเหมาะสมทีส่ ุ ด
ก. ขับต่อไปโดยไม่ตอ้ งระวังสิ่ งใด
ข. เร่ งควำมเร็ วผ่ำนไปทันที
ค. ให้สญ
ั ญำณไฟสูงเพียงอย่ำงเดียวก็เพียงพอ
ง. เพิม่ ความระมัดระวังมากขึน้ เตรียมพร้ อมทีจ่ ะหยุดเสมอ

102. เมือ่ ท่ านขับรถเข้ าใกล้ รถทีจ่ อดอยู่ข้างทาง ท่ านควรปฏิบัตอิ ย่างไรจึงจะเหมาะสมทีส่ ุ ด
ก. เร่ งควำมเร็ วผ่ำนไปทันที
ข. เพิม่ ความระมัดระวังมากขึน้ เตรียมพร้ อมทีจ่ ะหยุดเสมอ
ค. ให้สญ
ั ญำณไฟสูงเพียงอย่ำงเดียวก็เพียงพอ
ง. ขับต่อไปโดยไม่ตอ้ งระวังสิ่ งใด
103. ในการขับขี่ท่านควรหลีกเลีย่ งพฤติกรรมใดมากทีส่ ุ ด
ก. ขับขี่เร็วเกินอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด
ข. เปลี่ยนช่องจรำจร
ค. ขับขี่ดว้ ยควำมเร็ วคงที่
ง. แซงรถคันอื่น เมื่อเห็นว่ำปลอดภัย
104. เมือ่ ท่ านขับรถผ่านถนนทีม่ นี า้ ท่ วมขังแล้ ว ท่ านควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. หยุดรถ รอผ้ำเบรกให้แห้ง
ข. หยุดรถ ตรวจสอบยำง
ค. ใช้ เท้ าแตะเบรกเพือ่ ให้ ผ้าเบรกแห้ งเร็ว
ง. ขับรถให้เร็ วขึ้นเพื่อให้ผำ้ เบรกแห้ง
105. การขับขี่ผ่านทางร่ วมทางแยกต้ องปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. หำกไม่มีสญ
ั ญำณไฟจรำจร ให้รถคันที่ใหญ่กว่ำผ่ำนทำงร่ วมทำงแยกไปก่อน
ข. เมื่อพบป้ ำยเตือนทำงร่ วมทำงแยกให้ขบั รถไปตำมปกติ
ค. เมื่อพบป้ ำยเตือนสัญญำณไฟบริ เวณทำงร่ วมทำงแยกให้เพิ่มควำมเร็ วขึ้นเล็กน้อย
ง. ปฏิบัตติ ามสัญญาณไฟจราจรหรือกฎจราจรอย่ างเคร่ งครัด
106. จากรู ปรถคันสีนา้ เงิน หรือรถคันสีเขียวมีสิทธิทจี่ ะผ่านไปก่อน

ก. ให้ รถคันสีเขียวไปก่อน
ข. ให้รถคันสี น้ ำเงินไปก่อน
ค. รถคันไหนไปก่อนก็ได้ หำกมีควำมเร็ วสูงกว่ำ
ง. รถคันไหนไปก่อนก็ได้ หำกมำถึงก่อน

108. จากรู ป หากท่ านต้ องการทีจ่ ะเลีย้ วขวาทีท่ างแยกรู ปตัว T ท่ านจะต้ องปฏิบัตอิ ย่ างไร

ก. ให้ ท้งั รถทางขวาและซ้ ายไปก่อน
ข. ให้รถทำงขวำไปก่อน
ค. ให้รถทำงซ้ำยไปก่อน
ง. เลี้ยวขวำได้ทนั ที

109. จากรู ป เมือ่ ท่ านขับรถมาถึงทางแยกพบสัญญาณไฟเขียว แต่ เกิดจราจรติดขัดในเส้ นทางทีท่ ่ านจะสัญจร ท่ านควร
ปฏิบัตอิ ย่ างไร

ก. ขับรถเข้ำไปต่อคันหน้ำ
ข. รอจนกว่ ารถข้ างหน้ าของท่ านจะเคลือ่ นตัว แล้ วจึงขับรถเข้ าไปต่ อคันหน้ า
ค. ขับรถเข้ำไปตรงกลำงแยก แล้วรอจนกว่ำรถข้ำงหน้ำจะเคลื่อนตัว
ง. พยำยำมขับแทรกไปทำงขวำของรถคันหน้ำ

110. จากรู ป รถคันสีฟ้าและรถคันสีเหลืองต้ องการจะเลีย้ วขวาเพือ่ ไปเลีย้ วซ้ ายในซอยที่ 1 รถคันใดอยู่ในตาแหน่ งที่
เหมาะสม

ก. รถคันสี ฟ้ำ
ข. รถคันสี เหลือง
ค. เหมาะสมทั้งคู่
ง. ไม่เหมำะสมทั้งคู่
111. จากรู ป รถคันสีแดงและรถคันสีเหลืองต้ องการไปในทิศทางเดียวกัน รถคันใดมีสิทธิไปก่ อนเมือ่ มีสัญญาณให้ หยุดทั้ง
สองทิศทาง

ก. รถคันสี เหลือง
ข. รถคันสีแดง
ค. คันใดก็ตำมที่มำถึงทำงแยกก่อน
ง. คันใดก็ตำมที่ขบั ด้วยควำมเร็ วที่สูงกว่ำ

112. หากท่ านพบสัญญาณไฟกะพริบสีแดงทีบ่ ริเวณทางร่ วมทางแยก ท่ านต้ องปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ชะลอควำมเร็ วลง และขับผ่ำนไปด้วยควำมระมัดระวัง
ข. หยุดรถหลังเส้ นหยุดรถ เมือ่ เห็นว่ าปลอดภัยจึงขับผ่านไปด้ วยความระมัดระวัง
ค. ขับรถต่อไปตำมปกติ เพื่อมิให้เกิดควำมล่ำช้ำแก่รถคันที่ตำมมำ
ง. แจ้งเจ้ำพนักงำนว่ำสัญญำณไฟจรำจรขัดข้อง
113. หากท่ านพบสัญญาณไฟกะพริบสีเหลืองทีบ่ ริเวณทางร่ วมทางแยก ท่ านต้ องปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ชะลอความเร็วลง และขับผ่านไปด้ วยความระมัดระวัง
ข. หยุดรถหลังเส้นหยุดรถ เมื่อเห็นว่ำปลอดภัยจึงขับผ่ำนไปด้วยควำมระมัดระวัง
ค. ขับรถต่อไปตำมปกติ เพื่อมิให้เกิดควำมล่ำช้ำแก่รถคันที่ตำมมำ
ง. แจ้งเจ้ำพนักงำนว่ำสัญญำณไฟจรำจรขัดข้อง

114. จากรู ป ในกรณีทไี่ ม่ มสี ัญญาณไฟจราจร รถคันสีแดงหรือรถคันสีเหลืองมีสิทธิทจี่ ะได้ ไปก่ อน

ก. รถที่มำถึงทำงแยกก่อน
ข. รถคันสี แดง
ค. รถคันสีเหลือง
ง. รถที่มีควำมเร็ วสูงกว่ำ

115. จากรู ป หากรถคันสีแดง และรถคันสีเหลืองต้ องการจะเลีย้ วขวาในเวลาเดียวกัน รถคันใดจะมีสิทธิไปก่ อน

ก. สามารถไปได้ ในเวลาเดียวกัน
ข. รถคันสี แดง
ค. รถคันสี เหลือง
ง. รถที่มีควำมเร็ วสูงกว่ำ
116. การขับขี่ในบริเวณชุมชนทีถ่ ูกต้ อง ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ขับด้วยควำมเร็ วสูง
ข. ขับด้วยควำมเร็ วปกติ
ค. ขับด้วยควำมเร็ วปกติ แต่ชะลอควำมเร็ วเมื่อพบป้ ำยเตือน
ง. ขับด้ วยความเร็วทีต่ า่
117. ในการขับขีภ่ ายในชุมชน ผู้ขับขี่ไม่ จาเป็ นต้ องใส่ ใจกับสิ่งใด
ก. ป้ ายโฆษณาข้ างทาง
ข. รถโดยสำรที่กำลังจอดและกำลังเคลื่อนที่ออก
ค. สัตว์ที่ถูกปล่อยอยูบ่ นถนน
ง. คนขี่จกั รยำน
118. เมือ่ ขับขี่เข้ าใกล้บริเวณทางม้ าลายหน้ าโรงเรียน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. พยำยำมใช้ควำมเร็ วคงที่ในกำรผ่ำนบริ เวณนั้น
ข. ขับรถชิดขอบทำงด้ำนซ้ำยด้วยควำมระมัดระวัง
ค. ชะลอความเร็วลง
ง. ให้สญ
ั ญำณเตือนผูค้ นในละแวกนั้น
119. เมือ่ ขับรถเข้ าใกล้ บริเวณทางม้ าลาย แต่ ไม่ มคี นข้ ามทางม้ าลาย ผู้ขับขี่ควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. ใช้สญ
ั ญำณแตรเสี ยงสั้นเพื่อเตือน
ข. ไม่ ต้องให้ สัญญาณ เพียงชะลอความเร็วลงก็พอ
ค. ใช้สญ
ั ญำณแตรเสี ยงยำวเพื่อเตือน
ง. ใช้สญ
ั ญำณไฟสูงเพื่อเตือน

120. หากท่ านกาลังขับขี่เข้ าสู่ วงเวียน และพบรถขนาดใหญ่ ทกี่ าลังเปิ ดสัญญาณไฟเลีย้ วซ้ ายแต่ ตวั รถค่ อยๆ เคลือ่ นตัวไป
ทางขวา ท่ านควรปฏิบตั อิ ย่ างไร

ก. รักษาระยะห่ างไว้
ข. ให้สญ
ั ญำณแตร
ค. แซงไปทำงด้ำนซ้ำย
ง. ขับตำมรถใหญ่
121. ข้ อใดต่ อไปนีเ้ ป็ นสิ่งทีไ่ ม่ ควรปฏิบัตใิ นการขับขี่ผ่านวงเวียน (การขับขี่ผ่านวงเวียน)
ก. ขับขี่ดว้ ยควำมเร็ วต่ำ
ข. ขับแซงไปมา
ค. ปฏิบตั ิตำมกฎจรำจรอย่ำงเคร่ งครัด
ง. ให้สญ
ั ญำณไฟเลี้ยวก่อนออกจำกวงเวียนเสมอ
122. ข้ อใดเป็ นการขับรถเข้ าทางโค้ งอย่ างปลอดภัย
ก. ลดความเร็วก่ อนเข้ าโค้ ง
ข. ใช้ควำมเร็ วสูงกว่ำที่กำหนด
ค. เปลี่ยนเกียร์ขณะเข้ำทำงโค้ง
ง. เหยียบเบรกกะทันหันขณะเข้ำทำงโค้ง
123. หากรถคันสีเหลืองต้ องการมุ่งหน้ าตรงผ่านวงเวียน จะต้ องเปิ ดไฟเลีย้ วซ้ ายเพือ่ ออกจากวงเวียนทีต่ าแหน่ งใด
ก. จุดที่ 2
ข. จุดที่ 1
ค. จุดที่ 3
ง. เปิ ดสัญญำณไฟเลี้ยวซ้ำยทุกๆ จุด

124. จากรู ป หากท่ านกาลังขับตามหลังคนขี่จกั รยาน แต่ ท่านต้ องการทีจ่ ะเลีย้ วซ้ าย ท่ านควรปฏิบัตอิ ย่ างไร

ก. ชะลอความเร็วจนกว่ าจักรยานจะผ่านทางเลีย้ ว
ข. พยำยำมแซงจักรยำนก่อนที่จะถึงทำงเลี้ยว
ค. จอดรถเพื่อรอจนกว่ำคนขี่จกั รยำนจะผ่ำนทำงเลี้ยว
ง. ทำกำรเลี้ยวโดยไม่ตอ้ งสนใจจักรยำน
125. สิ่งใดทีท่ ่ านควรระวังเป็ นพิเศษเมือ่ พบรถโดยสารจอดอยู่ในถนนฝั่งตรงข้ าม
ก. รถโดยสำรอำจเคลื่อนที่โดยฉับพลัน
ข. ผู้เดินเท้ าอาจเดินออกมาทางข้ างหลังรถโดยสาร
ค. รถโดยสำรอำจเสี ยอยู่
ง. ไม่ตอ้ งระวัง เนื่องจำกเป็ นถนนฝั่งตรงข้ำม
126. ดังรู ปในกรณีทรี่ ถสีนา้ ตาลมาจากทางหลักและรถสีนา้ เงินออกมาจากซอยซึ่งเป็ นทางรอง รถคันใดต้ องหยุดให้ ทาง

ก. รถคันสี น้ ำตำล
ข. รถคันสีนา้ เงิน
ค. รถคันใดก็ได้
ง. รถคันที่มีควำมเร็ วต่ำกว่ำ
127. ข้ อใดกล่ าวไม่ ถูกต้ องเกีย่ วกับการแซง
ก. แซงบริ เวณเขตห้ำมแซงด้วยควำมระมัดระวัง
ข. ไม่ควรแซงในทำงที่มีทศั นวิสยั ไม่ดี
ค. ควรประเมินเวลำที่ใช้ในกำรแซงให้ถูกต้อง
ง. แซงในขณะทีเ่ ห็นว่ าปลอดภัยแล้ วเท่ านั้น

128. เมือ่ ท่ านเห็นสัญญาณไฟจราจรเปลีย่ นจากสีเขียวเป็ นสีเหลืองในขณะทีท่ ่ านกาลังจะขับขี่ผ่านทางแยกในเวลาเช้ าตรู่ ที่
ไม่ มกี ารจราจรอยู่ในบริเวณรอบๆ ท่ านควรปฏิบัตอิ ย่ างไร

ก. ขับต่อไปด้วยควำมเร็ วคงที่
ข. ชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถ
ค. ขับต่อไปด้วยควำมเร็ วสูงขึ้น
ง. ชะลอควำมเร็ วลงและขับผ่ำนไป
129. ในขณะทีท่ ่ านกาลังหยุดรอสัญญาณไฟอยู่ทที่ างแยก แล้ วไฟจราจรเปลีย่ นเป็ นสีเขียว ท่ านควรปฏิบัตอิ ย่ างไร

ก. ตรวจสอบการจราจรรอบๆ ข้ างก่ อน จากนั้นจึงออกรถ
ข. ขับรถผ่ำนทำงแยกไปโดยเร็ ว เพื่อไม่ให้รถคันหลังเสี ยเวลำ
ค. รอจนกว่ำรถคันข้ำงหลังของท่ำนจะให้สญ
ั ญำณแตร แล้วจึงออกรถ
ง. ปฏิบตั ิอย่ำงไรก็ได้ แล้วแต่ผขู ้ บั ขี่

130. จากรู ป ผู้ขับขีร่ ถคันสีแดงควรปฏิบตั อิ ย่ างไร

ก. บีบแตรเพื่อเตือนให้รถคันอื่นรับรู ้
ข. มองกระจกข้ าง ให้ สัญญาณ และเปลีย่ นช่ องทางเมือ่ ปลอดภัย
ค. เร่ งควำมเร็ วขึ้นและแซงโดยไม่ตอ้ งมองกระจกข้ำง
ง. เร่ งควำมเร็ วไปข้ำงหน้ำและรี บเปลี่ยนช่องจรำจร
131. จากรู ป ผู้ขับขีร่ ถคันสีแดงควรระมัดระวังรถคันใดมากทีส่ ุ ด

ก. รถจักรยานยนต์
ข. รถคันสี น้ ำเงิน
ค. รถคันสี เขียว
ง. ไม่จำเป็ นต้องระวังรถคันใดเลย
132. ข้ อใดเป็ นการปฏิบัตทิ ถี่ ูกต้ องตามหลักการขับรถอย่ างปลอดภัย
ก. ตรวจความพร้ อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
ข. ไม่จำเป็ นให้สญ
ั ญำณไฟเลี้ยวในกำรเปลี่ยนช่องจรำจร
ค. ในกำรกลับรถไม่จำเป็ นต้องให้สญ
ั ญำณไฟเลี้ยว
ง. ในกำรขับรถตรงผ่ำนทำงแยกควรให้สญ
ั ญำณไฟกะพริ บฉุกเฉิน

133. หลักการขับรถเข้ าโค้ งทีถ่ ูกต้องควรปฏิบัตเิ ช่ นไร
ก. เพิ่มควำมเร็ วก่อนเข้ำโค้ง ลดควำมเร็ วขณะออกจำกโค้ง
ข. ลดความเร็วก่ อนเข้ าโค้ ง เพิม่ ความเร็วขณะออกจากโค้ ง
ค. ลดควำมเร็ วก่อนเข้ำโค้ง ลดควำมเร็ วขณะออกจำกโค้ง
ง. เพิ่มควำมเร็ วก่อนเข้ำโค้ง เพิ่มควำมเร็ วขณะออกจำกโค้ง
134. เพือ่ ความปลอดภัยเมือ่ ออกรถเคลือ่ นทีไ่ ปข้ างหน้ าได้ ประมาณ 3-4 เมตร ควรทดสอบอะไรเป็ นอันดับแรก
ก. ทดสอบไฟสูง
ข. ทดสอบไฟเลี้ยว
ค. ทดสอบสัญญำณแตร
ง. ทดสอบระบบเบรก
135. ข้ อควรปฏิบัตขิ ณะขับรถขณะฝนตกคือข้ อใด
ก. เปิ ดไฟหรี่
ข. ขับรถช้ำๆ โดยไม่ตอ้ งเปิ ดไฟ
ค. เปิ ดไฟส่ องสว่ าง
ง. บีบแตรแล้วขับให้เร็ วเพื่อป้ องกันรถคันหลังชนท้ำย
136. ถ้ าขณะขับรถเกิดยางแตกหรือยางระเบิดควรปฏิบตั เิ ช่ นไร
ก. เหยียบคลัตช์ให้เร็ วแล้วตำมด้วยเบรก
ข. เหยียบเบรกโดยเร็ ว
ค. จับพวงมาลัยให้ มนั่ แล้ วค่อยๆ เบรกและนารถเข้ าข้ างทาง
ง. เหยียบคลัตช์อย่ำงเดียว
137. ในสภาพถนนปกติ รถพร้ อม คนพร้ อม ขับรถตามรถคันหน้ าต้ องเว้ นระยะห่ างจากรถคันหน้ าเท่ าใด จึงจะปลอดภัยเมือ่
รถคันหน้ าหยุด
ก. ห่ างพอสมควรและสามารถหยุดรถได้ โดยปลอดภัย
ข. 3 เมตร
ค. 5 เมตร
ง. หนึ่งช่วงรถ
138. ขณะขับรถหากเกิดคันเร่ งค้ างควรทาอย่ างไร
ก. เปิ ดไฟฉุกเฉิ น
ข. ตั้งสติ ใช้ ปลายเท้ างัดคันเร่ งขึน้ มา
ค. ดึงเบรกมือ
ง. ย้ำคันเร่ งหลำยๆ ครั้ง

139. ข้ อใดคือการใช้ ไฟฉุกเฉินทีถ่ ูกต้ อง
ก. ฝนตก
ข. ขับผ่ำนสี่ แยก
ค. รถเสียบนทางด่ วน
ง. บริ เวณที่มีหมอกลงจัด
140. การใช้ เกียร์ เพือ่ ขึน้ และลงเขาข้ อใดถูก
ก. ขึน้ และลงใช้ เกียร์ ตา่
ข. ขึ้นใช้เกียร์ต่ำและลงใช้เกียร์สูง
ค. ขึ้นใช้เกียร์ต่ำและลงใช้เกียร์วำ่ ง
ง. ขึ้นและลงใช้เกียร์สูง
141. อะไรไม่ ใช่ เป้ าหมายในการขับรถอย่ างปลอดภัย
ก. ไม่ขบั รถไปชนคันอื่น
ข. ขับให้ ถึงทีห่ มายเร็วทีส่ ุ ด
ค. ไม่เป็ นเหตุให้รถคันอื่นชนกัน
ง. ป้ องกันไม่ให้รถคันอื่นมำชนเรำ
142. เหตุใดจึงห้ ามเปิ ดไฟสู งขณะทีข่ ับรถตามคันหน้ าหรือรถทีว่ งิ่ สวนทางมา
ก. เพราะจะทาให้ ผ้ขู ับรถคันหน้ าและรถทีว่ งิ่ สวนทางมามองทางไม่ ชัดเจน
ข. จะทำให้ผขู ้ บั รถคันหน้ำหลับใน
ค. จะทำให้เรำมองทำงข้ำงหน้ำไม่ชดั เจน
ง. จะทำให้รถที่วงิ่ สวนทำงมำหลับใน
143. การขับรถทางไกลเมือ่ รู้ สึกว่าตนเองง่ วงควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. วิง่ แล้วเบรกบ่อยๆ เพื่อให้หำยง่วง
ข. ขับรถหวำดเสี ยวเพื่อให้ระบบประสำทตื่นตัว
ค. หยุดพัก นอน หรือยืดเส้ นยืดสายตามจุดพัก หรือปั๊มนา้ มัน
ง. เร่ งเครื่ องเพื่อให้ถึงจุดหมำยโดยเร็ ว
144. ข้ อใดไม่ ใช่ วธิ ีการขับรถทีป่ ลอดภัยในขณะทีฝ่ นตก
ก. เปิ ดไปฉุกเฉินตลอดเวลำที่ฝนตก
ข. ทิ้งช่วงห่ำงจำกรถคันหน้ำ เผื่อไว้มำกๆ
ค. เปิ ดไฟหน้ำ
ง. ใช้ อตั ราความเร็วทีป่ ลอดภัย

145. ในการข้ ามทางรถไฟรางคู่ทไี่ ม่ มเี ครื่องกั้นเมือ่ รถไฟผ่านไปแล้ วผู้ขับรถควรระวังสิ่งใดต่ อไปนี้
ก. รถที่จะข้ำมมำจำกฝั่งตรงข้ำม
ข. รถไฟทีอ่ าจจะสวนทางมาอีกทางหนึ่ง
ค. คนที่จะเดินข้ำมทำงรถไฟ
ง. รถที่หยุดรอด้ำนหลัง
146. ในการขับรถข้ ามทางรถไฟทีไ่ ม่ มเี ครื่องกั้นเมือ่ คันด้ านหน้ าขับข้ ามทางรถไฟไปแล้ วท่ านควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ก่ อนข้ ามทางรถไฟต้ องตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้ง
ข. ขับตำมคันด้ำนหน้ำไปได้เลย
ค. หยุดรอเจ้ำหน้ำที่ให้สญ
ั ญำณ
ง. รอสัญญำณไฟเขียว
147. เมือ่ ท่ านขับรถทีม่ นี า้ หนักบรรทุกมาก ข้ อใดถูกต้ องมากทีส่ ุ ด
ก. ประสิทธิภาพของเบรกจะน้ อยลง เบรกยาวขึน้
ข. ระบบกันสะเทือนจะนุ่มนวลมำกขึ้น
ค. ควันไอเสี ยจะมำกขึ้น
ง. เครื่ องยนต์ทำงำนเต็มประสิ ทธิภำพ
148. เมือ่ ท่ านขับรถทีบ่ รรทุกสิ่งของทีม่ คี วามสู งจะมีผลอย่ างไร
ก. แรงหนีศูนย์ของรถและสิ่ งของจะน้อยลง
ข. จุดศู นย์ ถ่วงจะสู งขึน้ ทาให้ พลิกควา่ ได้ ง่าย
ค. แรงเหวีย่ งของรถจะน้อยลงเนื่องจำกน้ ำหนักบรรทุก
ง. ระยะเบรกจะสั้นลง
149. สิ่งใดทีไ่ ม่ มผี ลต่ อระยะการเบรกรถ
ก. บริ ษทั ของผูผ้ ลิตยำง
ข. ความเหนื่อยล้ า
ค. สภำพถนนที่เปี ยก
ง. น้ ำหนักบรรทุก
150. ข้ อใดถูกต้ องทีส่ ุ ดในการควบคุมความเร็วของรถ
ก. กำรชะลอรถควรใช้เบรกเท่ำนั้น
ข. ในการขับรถควรใช้ คนั เร่ งควบคุมในการเร่ งและชะลอรถให้ มากทีส่ ุ ด
ค. กำรใช้เกียร์ช่วยลดควำมเร็ วให้ใช้เฉพำะทำงลงลำดชันเท่ำนั้น
ง. ควรใช้เบรกมือร่ วมกับเบรกเท้ำเพื่อช่วยลดกำรสึ กหรอเบรกเท้ำ

151. ข้ อใดปฏิบัตไิ ม่ ถูกต้ องเมือ่ รถของท่ านจอดเสียกลางถนนหลวง
ก. ตั้งสัญลักษณ์แสดงว่ำมีรถจอดเสี ยในระยะ 150 เมตร
ข. เปิ ดสัญญำณไฟฉุกเฉิ นพร้อมไฟหน้ำรถ
ค. ยืนโบกด้ านท้ ายรถเพือ่ ส่ งสัญญาณกันรถชนท้ ายรถเรา
ง. เปิ ดฝำกระโปรงด้ำนหน้ำและท้ำยรถ เพื่อส่งสัญญำณ
152. ก่ อนขับรถ ผู้ขับขี่ทดี่ คี วรเตรียมความพร้ อมของตนเองอย่ างไร
ก. พักผ่อนให้ เพียงพอ
ข. ดื่มเหล้ำ
ค. กินยำบ้ำ
ง. เที่ยวดึก
153. ข้ อใดเป็ นการเตรียมความพร้ อมของรถก่ อนขับรถ
ก. ตรวจสภำพอำกำศ
ข. ต่อใบอนุญำตขับรถ
ค. ดูหนังสื อแผนที่ทำงหลวงแผ่นดิน
ง. ตรวจแรงดันลมยาง, เบรก, นา้ มันหล่ อลืน่
154. เมือ่ เกิดรถเสีย ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. เปิ ดไฟฉุกเฉิน, นารถจอดเข้ าข้ างทาง
ข. จอดรถทิ้งไว้กลำงถนน
ค. นำกิ่งไม้วำงไว้ทำ้ ยรถ
ง. ก่อกองไฟข้ำงทำงหำกเป็ นกลำงคืน
155. สัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้ าปัดรถสีใด ทีไ่ ม่ ควรปรากฏขณะขับรถ
ก. สี เขียว
ข. สีแดง
ค. สี เหลือง
ง. สี ฟ้ำ
156. การจับพวงมาลัยนิว้ มือควรอยู่ในลักษณะใด
ก. นิว้ มือทั้งห้ า จับพวงมาลัยให้ กระชับ สามารถหมุนได้ คล่องตัว
ข. นิ้วมือทั้งห้ำ กำพวงมำลัยให้แน่นที่สุด
ค. นิ้วมือทั้งห้ำแตะที่พวงมำลัย สำมำรถหมุนพวงมำลัยด้วยมือข้ำงเดียว
ง. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จบั พวงมำลัยเพียงสองนิ้ว

157. เมือ่ ผู้ขับขีข่ ับรถเสียหลักบนถนนเปี ยกลืน่ ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ถอนคันเร่ ง เหยียบเบรกเพื่อใช่เกียร์ต่ำ
ข. เหยียบเบรกทันที แล้วค่อยๆ ออกตัวเร่ งควำมเร็ วใหม่
ค. ตั้งสติให้มนั่ จับพวงมำลัยให้ดี เร่ งควำมเร็ วหนีให้พน้ ไป
ง. ถอนคันเร่ ง จับพวงมาลัยให้ มนั่ ประคองรถต่อไป
158. ขณะขับรถ ถ้ ากระจกบังลมหน้ ารถแตกร้ าว ควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. ตั้งสติ เปิ ดไฟฉุกเฉิน ลดความเร็ว จอดรถข้ างทาง
ข. ตั้งสติ เปิ ดไฟฉุกเฉิน และขับรถต่อไป
ค. ตั้งสติ เปิ ดไฟฉุกเฉิน และหยุดรถทันที
ง. ตั้งสติ จอดรถข้ำงทำง
159. ขณะฝนตกใหม่ๆ รถมักลืน่ ไถล เพราะเหตุใด
ก. น้ ำฝนจะชะล้ำงถนนให้สะอำด
ข. นา้ ฝนจะกลายเป็ นฟิ ล์มรองรับระหว่ างยางกับพืน้ ถนน
ค. ฝนตกทำให้ถนนชำรุ ดเป็ นหลุมเป็ นบ่อ
ง. ถนนคอนกรี ตดูดซับน้ ำฝนได้อย่ำงดี
160. ข้ อใดไม่ ควรปฏิบตั ขิ ณะขับรถเมือ่ ฝนตกหนัก
ก. ใช้ควำมเร็ วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
ข. เบรกรถอย่ างรุนแรงและรวดเร็ว
ค. เปิ ดไฟหน้ำรถในขณะขับรถ
ง. ลดควำมเร็ วลงและเพิ่มควำมระมัดระวังให้มำกขึ้น
161. เพือ่ ความปลอดภัยในการขับรถช่ วงฤดูฝน ควรตรวจสอบอุปกรณ์ ส่วนควบสิ่งใดของรถก่อนเป็ นลาดับแรก
ก. ทีป่ ัดนา้ ฝน
ข. น้ ำในหม้อน้ ำ
ค. น้ ำกลัน่ แบตเตอรี่
ง. ตรวจเช็คประตูหน้ำต่ำงรถ
162. ในขณะขับรถลุยนา้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. ขับรถด้วยควำมเร็ ว
ข. เปิ ดไฟฉุกเฉิน
ค. เปิ ดไฟหน้ำรถ
ง. เร่ งเครื่องยนต์ ให้ มากกว่ าปกติเล็กน้ อย และควบคุมเครื่องยนต์ ไม่ ให้ ดบั

163. หลังจากขับรถลุยนา้ ผ้าเบรกเปี ยกมีวธิ ีแก้ ไขให้ แห้ งได้ อย่ างไร
ก. เหยียบเบรกแรงๆ
ข. ขับรถให้เร็ วๆ
ค. ขับรถช้ าๆ เหยียบเบรกเบาๆ แล้ วปล่ อยหลายๆ ครั้ง
ง. จอดรถเข้ำเกียร์วำ่ งและเร่ งเครื่ องยนต์ไว้สกั 10 นำที
164. เหตุใดขณะขับรถลุยนา้ จึงต้องเลีย้ งคลัตช์ และเร่ งเครื่องยนต์มากกว่ าปกติเล็กน้ อย
ก. เพือ่ ป้ องกันไม่ ให้ เครื่องยนต์ ดบั
ข. เพื่อให้รถมีควำมเร็ วมำกขึ้น
ค. เพื่อให้เครื่ องยนต์ร้อน
ง. เพื่อให้ควำมร้อนของเครื่ องยนต์สูงกว่ำปกติ
165. ข้ อใดเปิ ดไฟหน้ ารถไม่ ถูกต้อง
ก. เมื่อฝนตกหนัก
ข. เมือ่ ต้ องเร่ งรีบไปทางาน
ค. เมื่อมีควันไฟปกคลุมถนน
ง. เมื่อไม่สำมำรถมองเห็นทำงข้ำงหน้ำในระยะต่ำกว่ำ 150 เมตร
166. การขับรถผ่านบริเวณนา้ ท่ วม ควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. ขับช้ าๆ ตามหลังรถคันหน้ าในระยะห่ างพอสมควร
ข. ห้ำมใช้เบรกอย่ำงเด็ดขำด
ค. พยำยำมขับให้จ้ ีติดท้ำยรถคันหน้ำตลอดเวลำ
ง. เปิ ดไฟฉุกเฉิ นตลอดเวลำ
167. เพือ่ ความปลอดภัยก่ อนขับรถ ผู้ขับขี่ควรเตรียมความพร้ อมอย่ างไร
ก. รับประทำนเครื่ องดื่มกระตุน้ ประสำทชนิดเข้มข้น
ข. นอนหลับพักผ่อนให้ เพียงพอ
ค. ต่อทะเบียนรถให้เรี ยบร้อย
ง. เติมน้ ำมันให้เต็มถัง
168. ข้ อใดเป็ นปัจจัยสาคัญทีก่ ่ อให้ เกิดอุบัตเิ หตุทางถนนมากทีส่ ุ ด
ก. ถนน
ข. ผู้ขับขีร่ ถ
ค. สัญญำณไฟจรำจร
ง. ไฟส่องถนนบริ เวณทำงร่ วมทำงแยก

167. พฤติกรรมการขับรถข้ อใดถือว่ าไม่ ปลอดภัย
ก. นางสมศรีขับรถปฏิบัตติ ามความพอใจของตัวเอง
ข. นำยสมชำยขับรถจักรยำนยนต์สวมรองเท้ำหุม้ ส้น
ค. นำงจิตรำขับรถในเขตกรุ งเทพฯ ใช้ควำมเร็ วเพียง 50 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
ง. นำยทองใบขับรถนอกเขตเทศบำลใช้ควำมเร็ วเพียง 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
168. ก่ อนออกรถจากไหล่ ทางด้ านซ้ าย ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัตอิ ย่ างไรให้ ปลอดภัยมากทีส่ ุ ด
ก. มองกระจกมองข้ำงด้ำนขวำ
ข. เปิ ดไฟเลี้ยวซ้ำย หันศีรษะไปด้ำนซ้ำย
ค. มองกระจกมองข้ างด้ านขวา เปิ ดไฟเลีย้ วขวา พร้ อมกับหันศีรษะมองข้ ามไหล่ขวาไปทางด้ านหลังก่ อนออกรถ
ง. มองกระจกมองหลัง
169. ภายหลังออกรถไปประมาณ 3 ถึง 4 เมตร ควรทดสอบระบบใด
ก. เบรก
ข. ปรับกระจกมองหลัง
ค. ปรับกระจกมองข้ำง
ง. ไฟเลี้ยว
170. การขับรถขึน้ ทางลาดชัน ควรใช้ เกียร์ อย่ างไร
ก. ใช้เกียร์ต่ำแต่เมื่อใกล้ถึงยอดเขำให้เปลี่ยนเป็ นเกียร์สูง
ข. ใช้เกียร์สูงและลดควำมเร็ วลง
ค. ใช้ เกียร์ ตา่ และขับด้ วยความระมัดระวัง
ง. ใช้เกียร์ 4 ขึ้นไปขณะขึ้นทำงลำดชัน
171. ในขณะทีข่ ับรถอยู่ มีกลิน่ เหม็นไหม้ แอร์ เริ่มไม่ เย็น เครื่องยนต์ เร่ งไม่ ขนึ้ ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. จอดรถในทีป่ ลอดภัยแล้ ว ตรวจเช็กรถในเบือ้ งต้ น
ข. ขับต่อไปเรื่ อยๆ
ค. ลดควำมเร็ วลงแล้วขับต่อไป
ง. หยุดรถทันทีกลำงถนนห้ำมเคลื่อนย้ำย
172. ขณะขับรถเครื่องยนต์ เกิดความร้ อนสู ง ควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. หยุดรถที่ปลอดภัย เอำน้ ำแข็งมำแช่เครื่ องยนต์
ข. หยุดรถทีป่ ลอดภัย แล้ วปล่ อยให้ เครื่องเย็นก่ อน
ค. หยุดรถที่ปลอดภัย แล้วเปิ ดฝำหม้อน้ ำ เติมน้ ำทันที
ง. หยุดรถที่ปลอดภัย แล้วเอำน้ ำมำรำดเครื่ องยนต์

173. ในการขับรถทางไกล ผู้ขบั ขีค่ วรเตรียมความพร้ อมของร่ างกายอย่ างไร
ก. พักผ่อนให้ เพียงพอ
ข. รับประทำนอำหำรเพิ่มเป็ น 2 เท่ำ ของวันปกติ
ค. ดื่มเครื่ องดื่มชูกำลังให้มำกๆ
ง. ใช้ยำกระตุน้ ประสำท (ยำบ้ำ)
174. การขับรถในทางลักษณะใด ทีไ่ ม่ จาเป็ นต้ องเปิ ดไฟเลีย้ ว
ก. ทำงเลี้ยวซ้ำยเข้ำซอย
ข. ทำงเลี้ยวซ้ำยออกจำกซอย
ค. ทางบังคับเลีย้ ว
ง. ทำงกลับรถ
175. การหมุนพวงมาลัยรถ ขณะจอดรถอยู่กบั ทีจ่ ะมีผลอย่ างไร
ก. ดอกยางสึกเร็วกว่ าปกติ
ข. สิ้นเปลืองน้ ำมันเพำเวอร์
ค. สิ้นเปลืองน้ ำมันเชื้อเพลิง
ง. ทำให้หมุนพวงมำลัยง่ำยขึ้น
176. การหยุดรถอย่ างกะทันหัน (รถไม่ มเี บรก ABS) ควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. เหยียบเบรกแรงๆ โดยไม่ตอ้ งถอนเบรก
ข. เหยียบและปล่อยเบรกสลับกัน (ยา้ เบรกซ้าๆ)
ค. เหยียบเบรกและดึงเบรกมือพร้อมกัน
ง. เหยียบเบรก และดับเครื่ องยนต์พร้อมกัน
177. รถทีข่ บั มาด้ วยความเร็วสู งแล้ วเหยียบเบรกอย่ างกะทันหัน (รถไม่ มเี บรก ABS) จะมีผลอย่ างไร
ก. ล้ อจะล็อก และรถจะไม่ สามารถควบคุมได้
ข. รถจะค่อยๆ ชะลอควำมเร็ วลง
ค. จะหยุดรถได้ตำมระยะที่กำหนด
ง. ล้อจะล็อก และรถจะหยุดทันที
178. ก่ อนขับรถเข้ าโค้ งหรือมุมเลีย้ ว ควรใช้ ความเร็วอย่ างไร
ก. ลดควำมเร็ วลงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้
ข. ควบคุมความเร็วของรถให้ เหมาะสมกับโค้ งหรือมุมเลีย้ ว
ค. ใช้ควำมเร็ วคงที่
ง. เพิม่ ควำมเร็ วให้มำกขึ้นกว่ำเดิม

179. ขณะขับรถยางรถแตก จะมีอาการอย่ างไร
ก. รถหยุดกะทันหัน
ข. พวงมาลัยจะหนัก รถจะเอียง
ค. พวงมำลัยรถจะไร้น้ ำหนัก
ง. เบรกจะไม่ทำงำน
180. ยางทีห่ มดอายุจะมีลกั ษณะอย่ างไร
ก. มีรอยแตกร้ าวตามแนวขอบยาง
ข. ยำงจะมีสีดำสนิท
ค. ยำงจะมีสีขำวนวล
ง. เวลำเปี ยกน้ ำจะไม่เกำะยำง
181. ในขณะขับรถ ยางรถแตกหรือระเบิด ผู้ขบั ขี่ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. คุมสติ บังคับพวงมาลัย ลดความเร็วลงและไม่ ควรเหยียบเบรกกะทันหัน
ข. รี บเหยียบเบรกให้เร็ วที่สุด
ค. ปลดเกียร์วำ่ งแล้วรี บเหยียบเบรก
ง. หมุนพวงมำลัยอย่ำงรวดเร็ วเพือ่ หลบเข้ำข้ำงทำง
182. ในขณะทีก่ าลังขับรถ ถ้ าฝากระโปรงหน้ ารถเปิ ด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. เบรกกะทันหัน
ข. หักเลี้ยวรถเข้ำข้ำงทำงทันที เพือ่ ปิ ดฝำกระโปรงให้เรี ยบร้อย
ค. ลดความเร็วแล้ วจอดข้ างทาง เพือ่ ปิ ดฝากระโปรงให้ เรียบร้ อย
ง. เหยียบคันเร่ งให้มิดเพื่อฝำกระโปรงจะได้กระแทกปิ ด
183. ข้ อใดเป็ นวิธีแก้ ไขเบือ้ งต้ นเมือ่ รถเกิดไฟลัดวงจร
ก. ใช้ทรำยสำดใส่
ข. วิง่ หำน้ ำมันมำรำด
ค. หำผ้ำหนำๆ ปิ ดหรื อดับไฟ
ง. ตัดกระแสไฟ หรือหาทางงัดขั้วแบตเตอรี่ออกก่ อน
184. ลมยางล้ อหน้ าอ่ อน จะมีผลต่ อการขับขี่อย่ างไร
ก. เวลานั่งรู้ สึกเหมือนรถจะกระตุกอยู่ตลอดเวลา
ข. ยำงล้อหน้ำสึ กหรอ พวงมำลัยหนัก และรถกินน้ ำมันมำกขึ้น
ค. ประหยัดน้ ำมันแต่เปลืองยำง
ง. ประหยัดยำงแต่เปลืองน้ ำมัน

185. การปรับระดับทีน่ งั่ คนขับห่ างเกินไป จะมีผลอย่ างไร
ก. ทำให้เข้ำเกียร์ได้ง่ำย
ข. ทำให้เบรกรถสะดวก
ค. ทำให้ทศั นวิสยั ในกำรมองเห็นชัดเจนดีมำก สำมำรถตัดสิ นใจได้ดี
ง. บังคับพวงมาลัยลาบาก ใช้ อุปกรณ์ ต่างๆ ไม่ สะดวก

186. การตรวจสอบว่ าเข็มขัดนิรภัยยังใช้ งานได้ ดหี รือไม่ ควรตรวจสอบอย่ างไร
ก. ต้องมีสีเข้มๆ
ข. ดูวำ่ เข็มขัดมียหี่ อ้ หรื อไม่
ค. ดูวำ่ เป็ นของใหม่หรื อไม่
ง. กระตุกดึงสายเข็มขัดอย่ างเร็ว แล้ วสายเข็มขัดต้ องล็อก
187. ข้ อใดไม่ ใช่ การมองทีถ่ ูกวิธีในขณะขับรถ
ก. กำรมองถึงสภำพของถนนที่แตกต่ำงกัน
ข. กำรมองกำรเคลื่อนไหวของรถและคน
ค. มองไปยังสิ่งทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกับการขับรถ
ง. กำรมองเห็นฝูงสัตว์เลี้ยงกำลังข้ำมถนน

188. การเข้ าเกียร์ ถอยหลังขณะรถยังไม่ หยุดนิ่งมีผลเสียอย่ างไร
ก. เข้ าเกียร์ ยากและทาให้ เกียร์ เสียเร็วกว่ าปกติ
ข. ทำให้น้ ำมันเกียร์หมดเร็ ว
ค. เครื่ องยนต์กินน้ ำมันเครื่ อง
ง. ไม่มีผลต่อเกียร์
189. การขับรถถอยหลังควรใช้ ความเร็วระดับใด
ก. ใช้ควำมเร็ วตำมสภำพของรถ
ข. ถอยเหมือนกับเดินหน้ำ
ค. ถอยช้ าๆ แล้ วใช้ ความระมัดระวัง
ง. ถอยแบบไหนก็ได้
190. การตรวจลมยางควรตรวจเมือ่ ใด
ก. ตรวจเมื่อไรก็ได้
ข. ขณะที่บรรทุกของหนัก
ค. ขณะวิง่ ใช้งำนแล้วประมำณ 2 ชัว่ โมง
ง. ขณะทีย่ างยังเย็นอยู่

191. ข้ อใดเป็ นการสตาร์ ทเครื่องยนต์ ทถี่ ูกต้อง
ก. ขึน้ เบรกมือ-ปลดเกียร์ ว่าง -ปิ ดอุปกรณ์ ไฟฟ้า-สตาร์ ทเครื่องยนต์
ข. ปลดเกียร์วำ่ ง-ขึ้นเบรกมือ-สตำร์ทเครื่ องยนต์
ค. เหยียบคลัตช์-สตำร์ทเครื่ องยนต์
ง. ปลดเบรกมือ-ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ-สตำร์ทเครื่ องยนต์
192. ข้ อใดไม่ ควรปฏิบตั ขิ ณะขับรถเมือ่ ฝนตกหนัก
ก. ลดควำมเร็ วลงและขับด้วยควำมระมัดระวัง
ข. ใช้เกียร์ต่ำกว่ำปกติ 1 เกียร์
ค. เบรกรถอย่ างรุนแรงและรวดเร็ว
ง. เปิ ดไฟหน้ำรถ
193. หากเกิดฝนตกหนักจนมองเห็นทางไม่ ชัดเจน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. จอดรถบริเวณทีป่ ลอดภัย เปิ ดไฟหน้ ารถและเปิ ดไฟฉุกเฉิน
ข. เปิ ดไฟหน้ำเร่ งควำมเร็ วผ่ำนบริ เวณที่ฝนตกหนัก
ค. เร่ งควำมเร็ วให้ผำ่ นบริ เวณที่ฝนตกโดยเร็ ว
ง. จอดรถทันที
194. ข้ อใดทีท่ าให้ การหยุดรถต้ องใช้ ระยะทางมากขึน้ จึงสามารถหยุดรถได้
ก. ควำมรวดเร็ วในกำรตัดสิ นใจ
ข. ควำมเร็ วในกำรเหยียบเบรก
ค. นา้ หนักบรรทุกเพิม่ มากขึน้
ง. น้ ำหนักบรรทุกลดน้อยลง

195. ข้ อใดไม่ ควรใช้ เบรกมือ
ก. ติดไฟแดง
ข. ขับรถลงทางลาดชัน
ค. จอดรถ
ง. หยุดบนทำงลำดชัน
196. การจับพวงมาลัยขณะขับรถทางตรง มือซ้ ายและขวาของผู้ขบั ขี่ ควรอยู่ในตาแหน่ งลักษณะใดของหน้ าปัดนาฬิ กา
ก. ตาแหน่ งเลข 2 และเลข 10
ข. ตำแหน่งเลข 3 และเลข 10
ค. ตำแหน่งเลข 4 และเลข 10
ง. ตำแหน่งเลข 6 และเลข 10

197. ข้ อใดไม่ มผี ลให้ ระยะการหยุดรถ (ระยะเบรก) ยาวขึน้
ก. สภำพพื้นผิวถนน
ข. น้ ำหนักบรรทุก
ค. นา้ มันหล่ อลืน่
ง. ควำมเร็ วของรถ
198. ผู้ขับขี่ควรใช้ สัญญาณไฟฉุกเฉินเมือ่ ใด
ก. เมือ่ รถเสียหรือเกิดอุบัตเิ หตุ
ข. เมื่อขับรถผ่ำนทำงร่ วมทำงแยก
ค. เมื่อจะกลับรถหรื อเปลี่ยนช่องทำงเดินรถ
ง. เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่ น ควัน ในทำงเดินรถ
199. การฝึ กขับรถแบบ “ขับไปพูดไป” มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ อะไร
ก. เพื่อป้ องกันไม่ให้ง่วงซึม
ข. ฝึ กสมองให้ เกิดสมาธิและสมองทางานสัมพันธ์ กบั ตา
ค. เพื่อให้เหมือนทฤษฎีฝรั่ง
ง. เหมือนคนบ้ำขับรถ
200. เมือ่ เราเตรียมขับรถแซงรถคันหน้ า เราควรปฏิบัตเิ ช่ นไรเป็ นอันดับแรก
ก. ให้สญ
ั ญำณไฟก่อน
ข. ให้ ดูกระจกก่ อน
ค. รี บเร่ งเครื่ องแล้วแซงได้เลย
ง. เปิ ดไฟฉุกเฉิ นแล้วแซงได้เลย
201. ข้ อควรปฏิบัตขิ ณะขับรถฝ่ าหมอกควันหรือฝนคือข้ อใด
ก. เปิ ดไฟหรี่
ข. ขับรถช้ำๆ โดยไม่ตอ้ งเปิ ดไฟ
ค. เปิ ดไฟส่ องสว่ าง
ง. บีบแตรแล้วขับให้เร็ วเพื่อป้ องกันรถคันหลังชนท้ำย
202. หลังจากขับรถลุยนา้ เมือ่ เราขึน้ ทีแ่ ห้ งแล้ วควรปฏิบัตเิ ช่ นไรเป็ นอันดับแรก
ก. ทดสอบเบรกหลายๆ ครั้ง
ข. ทดสอบไฟเลี้ยวหลำยๆ ครั้ง
ค. ทดสอบสัญญำณแตร
ง. ทดสอบไฟสูงต่ำ

203. ถ้ าขณะขับรถเกิดยางแตกหรือยางระเบิดควรปฏิบตั เิ ช่ นไร
ก. เหยียบคลัตช์อย่ำงเดียว
ข. เหยียบเบรกโดยเร็ ว
ค. เหยียบคลัตช์ให้เร็ วแล้วตำมด้วยเบรก
ง. ถือพวงมาลัยให้ มนั่ แล้ วค่อยๆ เบรกและนารถเข้ าข้ างทาง
204. ในสภาพถนนปกติ รถพร้ อม คนพร้ อม ขับรถตามรถคันหน้ าต้ องเว้ นระยะห่ างจากรถคันหน้ าเท่ าใดจึงจะปลอดภัยเมือ่
รถคันหน้ำหยุด
ก. 3 เมตร
ข. 5 เมตร
ค. หนึ่งช่องรถ
ง. ห่ างพอสมควรและสามารถหยุดรถได้ โดยปลอดภัย
205. ข้ อใดผิด
ก. ห้ำมพูดโทรศัพท์ขณะขับรถ
ข. ห้ ามหยุดรถให้ คนข้ ามทาง
ค. ห้ำมหยุดหรื อจอดรถคุยกันกลำงถนน
ง. ห้ำมแซงซ้ำยในที่หำ้ มแซงซ้ำย
206. ท่ านควรหมุนพวงมาลัยลักษณะใดในการเลีย้ งรถ
ก. ปั่ นพวงมำลัยและตีกลับเอง
ข. ใช้ วธิ ีคลึงไปคลึงมาบนพวงมาลัย
ค. ใช้ระบบดึง-ดัน
ง. หมุนระบบสอดสร้อยมำลำ
207. เมือ่ เห็นผู้ขับขี่เกิดอุบตั เิ หตุควรปฏิบตั เิ ช่ นไร
ก. ขับรถตำมปกติ
ข. ช่ วยเหลือผู้บาดเจ็บเท่ าทีจ่ าเป็ น
ค. รี บขับรถหนี
ง. ขับรถช้ำๆ ชะลอดูเหตุกำรณ์
208. การขับรถทางไกลเมือ่ รู้ สึกว่าตนเองง่ วงควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. เร่ งเครื่ องเพื่อให้ถึงจุดหมำยโดยเร็ ว
ข. ขับรถหวำดเสี ยวเพื่อให้ระบบประสำทตื่นตัว
ค. วิง่ แล้วเบรกบ่อยๆ เพื่อให้หำยง่วง
ง. หยุดพักนอน หรือยืดเส้ นยืดสายตามจุดพัก หรือปั๊มนา้ มัน

209. ข้ อใดไม่ ใช่ วธิ ีการขับรถทีป่ ลอดภัยในขณะทีฝ่ นตก
ก. เปิ ดไปฉุกเฉินตลอดเวลาทีฝ่ นตก
ข. ทิ้งช่วงห่ำงจำกรถคันหน้ำ เผื่อไว้มำกๆ
ค. เปิ ดไฟหน้ำ
ง. ใช้อตั รำควำมเร็ วที่ปลอดภัย

