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 วิชาการขับรถอยางปลอดภัย

จัดทําโดย

1

กลุมพัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถและผูประจํารถ
สํานักสวัสดิภาพการขนสงทางบก

กรมการขนสงทางบก

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจากการจราจร
• ความสูญเสยีทางเศรษฐกิจ ทรัพยสินท่ีสูญเสียไปกับการเกิด

อุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในแตละปเปนจํานวนมาก เชน เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ และเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน

เพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
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ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจากการจราจร
ความเสียหายทางดานสังคมและกาํลังคนของชาติ เกิด
อบัติเหตแตละคร้ังทําใหเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือทพพลอุบตเหตุแตละครงทาใหเสยชวต บาดเจบ หรอทุพพล
ภาพได ผูที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเปนจํานวนมากอยูในวัยที่
ไมสูงนัก ซึง่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 

เพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
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ผลเสียท่ีมีตอจิตใจ ผูประสบอุบัติภัยหรือญาติของผูประสบ

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจากการจราจร

อุบัติภัยอาจมีความกระทบกระเทือนทางจิตใจ

ภาพจาก  www.easyonsale.com

เพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
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การขับรถขณะฝนตก ขอใดท่ีผูขับข่ีไมควรปฏิบัติ 
    ก เปดไฟฉุกเฉินตลอดเสนทาง
    ข เปดท่ีปดนํ้าฝน
    ค ใชความระมัดระวังเพ่ิมมากข้ึน
    ง ลดความเร็วของรถลงกวาปกติ
  
เมื่อเกิดรถเสยี ควรปฏิบัติอยางไร 
    ก จอดรถทิ้งไวกลางถนน
    ข นํากิ่งไมวางไวทายรถ    ข นากงไมวางไวทายรถ
    ค เผาปาขางทางหากเปนกลางคืน
    ง นํารถจอดเขาขางทาง, เปดไฟฉุกเฉิน

เพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
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แบตเตอร่ีรถยนตมีหนาท่ีอยางไร
 ก. เก็บรักษาไฟฟาและจายกระแสไฟ
 ข. ใชเวลาดับเคร่ืองยนต
 ค  ตดักระแสไฟ

ไดสตารททําหนาท่ีอะไร
 ก. ทําใหหมุนพวงมาลัยไดดี
 ข. ทําใหเคร่ืองยนตติด
 ค  ทําใหระบบเบรกทํางานดีขึ้น ค. ตดกระแสไฟ

 ง. ทําหนาท่ีผลิตไฟฟาในรถยนต
 ค. ทาใหระบบเบรกทางานดขน
 ง. ทําใหแอรในรถเย็นขึ้น

ขอใดคือความตึงของสายพานพัดลม
และไดชารทท่ีถูกตอง
 ก. 5-15 มิลลิเมตร

ขณะขับรถไปไดระยะหนึ่งปรากฏวา
ไฟเตือนสีแดง  แสดงเกิดจากสาเหตุใด
 ก. ไดชารทชํารุด

 ข. 20-25 มิลลิเมตร
 ค. 25-30 มิลลิเมตร
 ง. 30-35 มิลลิเมตร

 ข. แบตเตอร่ีเสีย 
 ค. แบตเตอร่ีใกลหมดอายุ
 ง. น้ํากล่ันแหง

เพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพิ่มเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
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จากรูป หากทานตองการที่จะเล้ียวซาย ทานควรระมัดระวังและปฏิบัติอยางไร      
    ก. ลดความเร็ว และระมัดระวังรถดานซาย รวมท้ังคนเดิมขามถนน
    ข.  เล้ียวซายไดทันที
    ค. เรงความเร็วเพ่ือใหสามารถเล้ียวไดเร็ว
     ง. บีบแตรกอนทําการเล้ียวรถ
         

เพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
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การขับรถอยางปลอดภัย

1. ความพรอมของรางกายและจิตใจ
ไ ป ไ  ไ  ไ  ื่

2. ความพรอมของรถ

1.2 ยามผีลขางเคียง ยากระตุนประสาท
1.3 ไมอารมณคาง ขัดของหมองใจ

1.1 ไมปวยไข  ไมอดนอน ไมดืม

2.1 ยางไมสึกหรอ ท่ีปดนํ้าฝน
2.2 สภาพเคร่ืองยนตสมบูรณ
2.3ระบบไฟสัญญาณใชไดดี
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1. เครื่องยนต

      ทุกวันกอนนํารถไปใชงานควรตรวจเช็คทุกวันกอนนํารถไปใชงานควรตรวจเช็ค

2. ลอและยาง

3.ระบบเบรก

4. ไฟสองสวางและไฟสัญญาณ

www.grandprix.co.th

5. กระจก

6. ระบบบังคับเลี้ยว

7. อื่นๆ

www.manager.co.th

เพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
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ตายยกคัน! หนุม ม.ดังยานบางนา-ตราดซ่ิงเกงหลุดโคงดับอนาถ 4 

10
*http://www.thairath.co.th/content/494837
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เบ้ืองตนตํารวจ คาดวาหนุมวัยรุนนาจะขับรถ
-ไมชํานาญทาง ระหวางท่ีรถเกงของกลุมวัยรุนท่ี
เสียชีวิตขับขามสะพานคลองหนองงเูหา นั้น เปน
สะพานโคงหักศอก 
-หากขับมาดวยความเร็ว อาจทําใหรถเสียหลกัหลดุ
โคงพุงขามเลน 
และคนขับรถนาจะพยายามหักหลบไปทางซายแต

11

ไมพน จึงพุงชนประสานงากับรถบรรทุกเขาเต็ม
แรงเปนเหตุใหเสียชวิีตท้ัง 4 คน
*http://www.thairath.co.th/content/494837

1.เกิดจากคน

2 ิ ส

สรุปสาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุ

2.เกดจากสภาพยานพาหนะ

3.เกิดจากสภาพถนนและการจราจร

4.เกิดจากสภาพแวดลอม 

12www.pohtecktung.org

http://men.mthai.com
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1.ขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกฏหมายกําหนด

2.ขับรถตัดหนารถอื่นในระยะกระชั้นชดิ

3 ขับรถแซงรถคันอื่นเม่ือเขาท่ีคับขัน

มูลเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุ

3.ขบรถแซงรถคนอนเมอเขาทคบขน

4.ขับรถลํ้าชองทางเดินรถ

5.ขับรถตามหลังรถอื่นในระยะกระชั้นชิด

6.คนขามถนนตัดหนาในระยะกระชั้นชิด

7.ขับรถฝาฝนเคร่ืองหมายจราจร

13

8.อุปกรณประจํารถชํารุดหรือขัดของ

9.ฝนตกถนนลื่น

10.ไมมีไฟทายเวลากลางคืน 

เทคนิคการขบัรถเทคนิคการขบัรถ
อยางปลอดภัยอยางปลอดภัย

ขับรถพวงมาลัย
หนัก แสดงวา 

ขณะท่ีออนเพลีย งวงนอน  
ด่ืมสุรา

การหมุนการหมุน
พวงมาลัยรถพวงมาลัยรถ

ขณะจอดรถอยูกับท่ีขณะจอดรถอยูกับท่ี
จะสงผลใหดอกยางจะสงผลใหดอกยาง
สึกเร็วกวาปกติสึกเร็วกวาปกติ

หนก แสดงวา 
น้ํามันเพาเวอรตํ่า         การจับพวงมาลัยรถ

ท่ีถูกตองขณะขับรถทางตรง  
มือขวาของผูขับขี่อยูใน
ตําแหนงเลข 2 และมือซายควร
อยูในตําแหนงเลข 10 ของ
หนาปดนาฬิกา

เคร่ืองยนตดับขณะขึ้นเขา ใหเหยียบเบรคเขาเกียรวางและติดเคร่ืองใหม

เพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
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เทคนิคการขบัรถอยางปลอดภัยเทคนิคการขบัรถอยางปลอดภัย

การปรับระดับท่ีนั่งคนขับหาง
ิ ไป  ใ  ั ั

วิธีการตรวจสอบวา เข็มขัด
นิรภัยยงัใชงานไดดีหรือไม

ขณะท่ีออนเพลีย งวงนอน  
ด่ืมสุรา

เกินไป จะสงผลใหการบังคับ
พวงมาลัย รถลําบากใชอุปกรณ

ตางๆ ไมสะดวก เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ไมสามารถใชคลัทซ

และเบรกได

การสตารท
เครื่องยนตที่ถูกตอง
คือ ขึ้นเบรกมือ-ปลด
เกียรวาง-ปดอุปกรณ
ไฟฟา-เหยียบคลัท          
สตารทเครื่องยนต

คือ กระตุกดึงอยางรวดเร็ว
แลวสายตองลอค

จุดบอด
บริเวณที่คนขับไม
สามารถมองเห็นไดชัด
ในขณะขับรถ

เพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
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การหยุดรถบนทางลาดชัน
อยางปลอดภัย  ให
เหยียบคลัท เหยียบเบรก   ดึง
เบรกมือและปลดเกียรวางหาก รถ เสียหลัก

ลื่นไถลเสียการทรงตัว ใหลด      ลงทางลาดชัน ดวยการชะลอรถ

การหยุดรถอยางกะทันหัน 

ความเร็วรถ จับพวงมาลัยใหมั่น  
ลงทางลาดชน ดวยการชะลอรถ

การเปดไฟฉุกเฉิน  แสดงวาทาน
ขับเร็ว เปนการกลาวไมถูกตอง

เปดไฟฉุกเฉนิอยูบริเวณไหลทาง
ถกตอง

ถาทาน
จอดรถบน
ทางเดินรถ
หรือไหล
ทาง         

(รถไมใชเบรก ABS)
รถที่ขับมาดวยความเร็วสูง
แลวเหยียบเบรกอยาง
กะทันหัน (รถไมใชเบรก ABS) 
จะสงใหลอล็อคและรถจะหมุน

ถูกตอง ในเวลา
กลางคืน  
ทานตอง
เปดๆไฟ
หรี่

เพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
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ไฟไหมเครื่องยนตขณะขับรถ  
ควรตั้งสติ คอยๆ ขับรถจอดขาง
ทาง  

รถประหยัดน้ํามันถาขับ
ดวยความเรว็คงท่ี
รถประหยัดน้ํามันถาขับ
ดวยความเรว็คงท่ี

หากฝากระโปรงหนารถเปดขณะ
ขับรถ  ใหลดความเร็วแลวจอด
ขางทาง  เพ่ือปดฝากระโปรงให

เรียบรอย

เพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
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1.ไมควรเปดไฟฉุกเฉินตลอดทาง
2.มองไมเห็นทาง ใหจอดรถทีป่ลอดภัย
เปดไฟหนารถและเปดไฟฉุกเฉนิ 

ฝนตก

ฝนตกหนักไมควรขับ
รถเร็วและกระแทก
เบรก

น้ําฝนจะกลายเปนแผนฟลม
รองรับระหวางยางกับพ้ืนถนนจึง
ล่ืนไถล

การแซง
เมื่อรถคันหลังขับมาในระยะ
กระชั้นชิด แลวเพ่ิมความเร็ว  
เปนการขับขี่ทีไ่มถูกตอง

การแซงขณะที่รถขางหลังกําลังจะ
แซงทาน เปนการปฏิบัติไมถูกตอง

เพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
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    การบรรทุกน้ําหนักเกินที่
กําหนด  ทําใหรถเปลืองน้ํามัน

ยางมีหนาที่ชวยยึดเกาะถนนไมใหล่ืนไถล

ลมยางออน ดานซายกินซาย
เติมลมยางเติมในขณะยางยังเย็นอยู

ควรสลับยางทุก 10,000 กม.ยางใหญเกินไป กินน้ํามัน

เติมลมยางพอดีไมใชสาเหตุที่ทํา
ใ  ิ

ยางเล็กเกินไป มีผลกับการรับน้ําหนัก
ลดลง

ใหยางระเบิด

เพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
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ที่ DOT 
ตัวเลข 2 ตัวแรก “21”  
บอกถึง สัปดาหของปที่
ผลิตยาง
2 ตัวหลัง “13”  บอกถึง ป 
คศ.ที่ผลิต
195/60 R14 85H 
ตัว R หมายถึง ยางแบบ
เรเดียล

P หมายถึง ถูกออกแบบใหใชกับรถยนตน่ัง (passenger car)
185 หมายถึง หนากวางของยาง (section width) ซึ่งมีหนวยวัดเปนมิลลิเมตร

75 หมายถึง ความกวางของแกมยาง มีหนวยเปนเปอรเซ็นต

14 หมายถึง เสนผาศูนยกลางของกะทะลอ มีหนวยวัดเปนนิ้ว

*http://www.car4th.com//47/วิธีการอานขอมูลท่ีแกมยางรถยนต/

เพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
Copyright  Copyright  2015  2015  : : Dr.DanaiDr.Danai ThienphutThienphut
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   ยางรถเมื่อเกิดการเสียดทานเวลาใชงานบนถนน จนทํา 
่ ่ใหกาซออกซิเจนกับกาซอื่นๆเกิดการจับตัวกันจนกลั่นเปน

หยดน้ํา นัน่หมายถึงแรงดันในยางนั้นก็ลดลงไป และเปน
ตนเหตุสําคัญของยางระเบิดในการเดินทาง

กรณี เมื่อยางรถระเบิดในขณะขับรถ               
มีขอแนะนําใหปฏิบัติ ดังน้ี
1. มือทั้งสองตองจับอยูที่พวงมาลัยอยางมั่นคงู
2. ถอนคันเรงออก
3. ควบคุมสติใหดีอยาตกใจมองกระจกหลังเพ่ือใหทราบวามีรถ
ใดตามมาบาง
4. แตะเบรกอยางแผวเบาและถี่ๆ อยาแตะแรงเปนอันขาด เพราะ

22

จะทําใหรถหมุน

*http://www.thebestinsure.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=384704
ผูจัดการออนไลน 27 สิงหาคม 2549 21:06 น.
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5.หาม เหยียบคลัตชโดยเด็ดขาดเพราะการเหยียบคลัตชเปน
การตัดแรงบิดของเคร่ืองยนตใหขาดจากเพลาถาเหยียบคลัตช
รถจะไมเกาะถนนรถจะลอยตัว เสียหลัก
6  หามดึงเบรกมืออยางเด็ดขาด จะทําใหรถหมน6. หามดงเบรกมออยางเดดขาด จะทาใหรถหมุน
7.เมื่อความเร็วรถลดลงพอประมาณแลวใหยกเลี้ยวสัญญาณ
เขาขางทางซายมือ
8. เมื่อความเร็วลดลงระดับควบคุมได ใหเปลี่ยนเกียรตํ่าลงและ
หยุดรถ       

23

ุ

*http://www.thebestinsure.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=384704
ผูจัดการออนไลน 27 สิงหาคม 2549 21:06 น.

ขอสังเกตเม่ือยางระเบิด คือ ไมวายางดานใดจะระเบิดลอหนาหรือลอหลังก็ตาม เม่ือระเบิด
ดานซายรถก็จะแฉลบไปดานซายกอนแลวก็จะสะบัดกลับ และสะบัดไปดานซายอีกที
สลับกันไปมาและในทํานองตรงกันขามหากระเบิดดานขวา อาการก็จะกลับเปนตรงกันขาม

เบรก 

ไมควรเบรกตอเนื่องเปนเวลานาน  เบรกมือ ใชคุม 2 ลอหลัง

ขณะลงทางลาดชนั เพราะจะทาํใหผา
เบรกไหม

ในการขับขี่ลุยน้ํา  ควรลดความเร็วลง  
แตเรงเครื่องยนตใหมากกวาปกติ
เล็กนอย (เพื่อไมใหเคร่ืองดับ) และทดสอบ
ระบบเบรก เบรกเทา  ทาํงานทั้ง 4 ลอ

การใชเบรกมือชวยเปนการหยุด
รถไมถูกตองในการเบรกฉุกเฉิน   

เพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
Copyright  Copyright  2015  2015  : : Dr.DanaiDr.Danai ThienphutThienphut

เหยียบเบรกเสียงดัง  เบรกหมดหรือหมดอายุ
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การบํารุงรักษารถการบํารุงรักษารถ
แรงดันไฟ  
12 โวลท

START -  รถสตารทไมตดิ แบตฯ 
ไมมีไฟ

วิธีแกไขเบื้องตนเม่ือไฟลัดวงจร  คือ

เก็บรักษา
ไฟและ
จายไฟ

แบตเตอร่ีควรมีฉนวนหุม         
ท่ีขั้วบวก

เช็คมีไฟหรือกดแตร
ฟงวาเสียงปกติหรือ
เบาลง

หาทางตัดกระแสไฟ  ควรดบั
เคร่ืองยนตและถอดขั้วแบตออก

ขั้วแบต มีคราบขี้เกลือ – ใชน้ําอุนลางและทา
จาระบีท่ีขั้วแบต
คราบขี้เกลือ >น้ํากรดทําปฏิกริยากับอากาศคราบขเกลอ->นากรดทาปฏกรยากบอากาศ

เพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
Copyright  Copyright  2015  2015  : : Dr.DanaiDr.Danai ThienphutThienphut

เติมน้ํากลั่นทวมแผนธาตุ 1 นิ้ว
ถอดขั้วแบต -> ถอด         กอน
น้ําใชเติมแบต – น้ํากลั่น  เติมเทาขีดท่ีกําหนด

‐

การบํารุงรักษารถการบํารุงรักษารถ
ไดสตารท ทําใหเครื่องยนตตดิ

ผลิตไฟฟาในรถยนต
น้ํามนั แกสโซฮอล      คาออกเทน 95

              น้ํามัน+เอทานอล

ื่  ิ  ั ี ื ื่

 - +

เครืองยนตเบนซิน ตางกับดีเซลคือ เครือง
เบนซินใชทัวเทียนในการจุดระเบิด

เครื่องยนตใชน้ํามันออกเทน 95 เติม 91 
     เครื่องจะน็อค(สะดุด)  
เติมสูงกวาคาที่กําหนด ไมเปนไร 

สาเหตุไฟไมชารจเขาแบต- ไดรชารตหรือ
สายพานไดรชารตหยอนหรือขาด

เพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
Copyright  Copyright  2015  2015  : : Dr.DanaiDr.Danai ThienphutThienphut
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ใชกาซธรรมชาติ ใชกาซธรรมชาติ CNGCNG--  
ทําใหเครื่องยนตสึกหรอเร็วกวาการใชน้ํามนัทําใหเครื่องยนตสึกหรอเร็วกวาการใชน้ํามนั

เคร่ืองยนตดีเซล  หากมีสัญญาณ
เตือนในร บบกรองดักนํ้า  ควร

นํ้ามันเบนซิน  
 E85 (สวนผสมเอทานอล   85 สวน)

เตอนในระบบกรองดกนา  ควร
ถายนํ้าออก

เช็คน้ํามันเคร่ือง                            ระดับท่ี F ดีท่ีสุด 
น้ํามันเคร่ือง สรางความหนดืใหกับเครื่องยนต

ระเหยเร็วกวา E20
แกสโซฮอล 95   นํ้ามัน 95

ดีเซลควันดํามากผิดปกติ เกิดจากกรองอากาศตัน

เช็ดน้ํามันเคร่ือง เม่ือเคร่ืองยนตดบั   5-10 นาที
น้ํามันเคร่ือง ระบายความรอนของ เคร่ืองยนต

เพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
Copyright  Copyright  2015  2015  : : Dr.DanaiDr.Danai ThienphutThienphut

ทําอยางไร.เมื่อเกิดอบัุติเหตุรถยนตตกน้าํ.

28

*http://www.thebestinsure.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539632449&Ntype=6
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      ใหพึงระลึกไวเสมอวา เรายังมเีวลาพอที่จะทําอะไร  
หรือแกไขได เพราะขณะที่รถยนตตกน้าํ (รถยนตสวน
บุคคล ๑๐๐ เปอรเซ็นต มกัปดกระจกขณะขับข่ี) รถจะไม
จมลงในทันทีแตจะคอย ๆ จมลงอยางชา ๆ อยางตอเนื่องๆ ๆ
ประมาณ ๑๗ - ๒๐ วินาที ในนาที
วิกฤตนี้ ควรต้ังสติใหดี และ ปฏิบัติดังตอไปนี้

1. ปลด SAFETY BELT ออกทุกๆคน รวมทัง้ผูโดยสารดวย
2  อยาออกแรงใดๆ เพ่ือสงวนการใชอากาศหายใจซึ่งมีอยเปน

29

2. อยาออกแรงใดๆ เพอสงวนการใชอากาศหายใจซงมอยูเปน
จํานวนจํากัด
3. ใหยกสวนศีรษะใหสูงเหนือระดับนํ้าที่คอยๆ เพ่ิมข้ึนในรถ
4. ปลดล็อกประตูรถทุกบาน

55. . หมนุกระจกใหน้ําไหลเขาในรถเพ่ือปรับความดันในรถและนอกรถหมนุกระจกใหน้ําไหลเขาในรถเพ่ือปรับความดันในรถและนอกรถ
ใหใหเทากัน  มฉิะนั้นทานจะเปดประตูรถไมออก เพราะนํ้าจากมฉิะนั้นทานจะเปดประตูรถไมออก เพราะนํ้าจาก
ภายนอกตัวรถจะดันประตูไวภายนอกตัวรถจะดันประตูไว

66. . เมื่อความดันใกลเคียงกันแลวใหผลักบานประตออกใหกวางสด แลวเมื่อความดันใกลเคียงกันแลวใหผลักบานประตออกใหกวางสด แลว66. . เมอความดนใกลเคยงกนแลวใหผลกบานประตูออกใหกวางสุด แลวเมอความดนใกลเคยงกนแลวใหผลกบานประตูออกใหกวางสุด แลว
ทานก็ออกจากหองโดยสารของรถไดทานก็ออกจากหองโดยสารของรถได

77. . จากน้ันทานอาจจะปลอยตัวใหลอยขึ้นเหนือน้ําตามธรรมชาติ หรือจากน้ันทานอาจจะปลอยตัวใหลอยขึ้นเหนือน้ําตามธรรมชาติ หรือ
จะวายน้ําขึ้นมาก็ไดจะวายน้ําขึ้นมาก็ได

ปลปล..  หากเปนรถท่ีใชระบบไฟฟา การทํางานจะขัดของจนไมสามารถหากเปนรถท่ีใชระบบไฟฟา การทํางานจะขัดของจนไมสามารถ
เปดกระจกได ใหใชคอนเหล็ก หรือของแข็งท่ีมีอยูในรถทุบกระจกเปดกระจกได ใหใชคอนเหล็ก หรือของแข็งท่ีมีอยูในรถทุบกระจก
ดานขางใหแตก ไมควรทุบกระจกหนาหรือหลัง เพราะเปนกระจกดานขางใหแตก ไมควรทุบกระจกหนาหรือหลัง เพราะเปนกระจก
นิรภัยจะแตกยากกวานิรภัยจะแตกยากกวา

30
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อุปกรณจําเปนติดรถ

อปกรณ
ยางอะไหล ฯฯ

อณหภมิเครื่องยนตทํางานปกติอยระหวาง 80 95 

ไมควรเติมน้ําในถังพักหมอน้ําใหเต็มถัง  
เพราะตองสาํรองเน้ือทีใ่นการขยายตัวของ
น้ําเมื่อเกิดความรอน

แมแรง
ไฟฉาย

อุปกรณ
ดับเพลิง

อุณหภูมเครองยนตทางานปกตอยูระหวาง 80-95 
องศา C

เพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมเติม แนวทางขอสอบขอใบอนุญาตขับข่ี
Copyright  Copyright  2015  2015  : : Dr.DanaiDr.Danai ThienphutThienphut

หลักในการปองกนัอุบัติเหตุจากการขับรถหลักในการปองกนัอุบัติเหตุจากการขับรถ

หลักมาตรฐานสากลใชหลัก 3 E
* EDUCATION       =    การใหความรู

* ENGINEERING   =    วิศวกรรม

* ENFORCEMENT =   กฎขอบังคับ 

32

 ENFORCEMENT    กฎขอบงคบ 
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หลักการขับรถอยางปลอดภัยหลักการขับรถอยางปลอดภัย

 ข้ึนอยูกับความรู 5 ประการ หรือหลัก 5 "ร" 
่1. รอบรูเร่ือง "รถ" 

2. รอบรูเร่ืองทาง 
3. รอบรูเร่ืองวิธีขับรถ
4. รอบรูเร่ืองกฎจราจร

 ื่ ใ ั

33

5. รอบรูเรืองมารยาทในการขับรถ  

รอบรูเรื่อง "รถ" 
หมั่นตรวจตราแกไขขอ บกพรองอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางย่ิง 
กอนเดินทางไกลควรตรวจอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยที่สําคัญ 

ื่ (1) เครืองยนต
(2) หามลอ
(3) ยาง
(4) นอตบังคับลอ
(5) พวงมาลัย

34

(5) พวงมาลย
(6) ที่ปดนํ้าฝน
(7) กระจกสองหลัง

       (8) ไฟ 
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รอบรูเร่ืองทางรอบรูเร่ืองทาง 

 ทางแตละสายยอมแตกตางกัน โดยสภาพภูมปิระเทศ 
และสภาพแวดลอม ถาเปนเสนทางไมเคยไป 
ควรศึกษาจากแผนที่ คูมือการทองเที่ยว ถามผูรู 
หรือเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เชน กรมทางหลวง,
ตํารวจทองที่ ฯลฯท่ีสําคัญ ที่สดทานจะตองสังเกต

35

ตารวจทองท ฯลฯทสาคญ ทสุดทานจะตองสงเกต
และปฏิบัติตามปายและเครือ่งหมายจราจร 

รอบรูเร่ืองวิธีขับรถรอบรูเร่ืองวิธีขับรถ 

 การขับรถเปนศิลปะอยางหนึ่ง ขับรถเปนอยางเดียวไมพอ 
ตองรูวิธีแกไข ปญหาเฉพาะหนาไดโดยฉับพลัน 
และสามารถหลีกเลีย่งอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน โดยมไิดคาดคิด 
เนื่องจากขาดความชํานาญ เชน เบรกจะทําอยางไร 

36
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รอบรูเร่ืองกฎจราจรรอบรูเร่ืองกฎจราจร 

 กฎจราจรมีไวเพื่อใหผูใชรถใชถนนประพฤติปฏิบัติ
่ในแนวเดียวกัน เพือ่ ความปลอดภัยและความสะดวก

รวดเร็ว 

37

รอบรูเร่ืองมารยาทในการขับรถรอบรูเร่ืองมารยาทในการขับรถ

 มารยาทในการขับรถมีความสําคญัไมนอยในการใชรถ
ใชถนน นักขับข่ี ที่ดีควรแสดงความเปนสุภาพบุรุษ
 อะลุมอลวย เห็นใจ แนะนําและใหอภัย
 ตอความผิดพลาดของผูอ่ืน และหลีกเล่ียง

ี่ไ 

38

การแสดงมารยาททีไมสมควร 
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การเตรียมความพรอมกอนขับรถ

1. เดินรอบตัวรถ
2. ตรวจสอบเครื่องยนต

39

2. ตรวจสอบเครองยนต
    เบื้องตน

1. เครื่องยนต

      ทุกวันกอนนํารถไปใชงานควรตรวจเช็คทุกวันกอนนํารถไปใชงานควรตรวจเช็ค

2. ลอและยาง

3.ระบบเบรค

4. ไฟสองสวางและไฟสัญญาณ

40

5. กระจก

6. ระบบบังคับเลี้ยว

7. อื่นๆ
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ตรวจสอบกอนสตารทรถ

41

42
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กระจกมองหลังใสสะอาด

43

ป ั ั่

44

ปรับเบาะนัง
ปรับพวงมาลัย
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 ตรวจสอบกระจกสองหลังทุกบาน
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คาดเข็มขัดนิรภัย
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อุปกรณควบคุมระบบตางๆ

1.  มาตรวัดหรือเกจวัดตางๆ  เชน 
ื่   ้    วัดความเร็ว วัดรอบเครืองยนต วัดความรอน วัดนํามัน

 2.  สัญญาณไฟเตือนตางๆ มี 2 ประเภท 
      2.1 เตือนไมอันตราย ไฟเล้ียว(สเีขียว) ไฟสูง(สีน้ําเงิน)

ื ั ื่   ั ี

55

      2.2 เตือนอันตราย เครืองยนตรอนจัด (สีแดง) 

3.  สวิทซตางๆ เชน
     เสียงแตร  ไฟขอทาง  ไฟฉุกเฉิน

ภาวะของเกียร

56
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การสตารทรถ

57
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เสียสมาธิ
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เทคนิคการมองกระจกสองหลัง

60
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ภายในรถภายในรถ

- เด็ก ผูโดยสาร

สิ่งทีต่องระวังสิ่งทีต่องระวัง

ู

- เครื่องเสียง อุปกรณตาง ๆ

- รับประทานอาหาร สูบบุหรี่

- ดูหนังสือ , แผนที่ ,โทรศัพทมือถือ ,ยุง,แมลง

ตางๆ

61

ตางๆ

- สติ๊กเกอร, พวงมาลัย , ตุกตาหนารถ

- ชองเทาไมควรวางของ

- ตัวคนขับเอง คุย หลับในสภาพอารมณหิว ปวดทอง   

   เรงรีบ

ภายนอกรถ

      สิ่งที่ตองระวังสิ่งที่ตองระวัง

ภายนอกรถ

- การชมธรรมชาติ , ดูคนขางทาง

- คนขามถนน , ไทยมุง

- รถอื่น
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มี 6 ตําแหนงดวยกัน คือ

1. รถคันที่อยดานหนารถจะกอใหเกิดอบัติเหตไดเสมอ ดเปนอันดับ 1

ตําแหนงที่ตองมองในขณะขับข่ี

1. รถคนทอยูดานหนารถจะกอใหเกดอุบตเหตุไดเสมอ ดูเปนอนดบ 1
2. รถคันที่อยูดานหลัง
3. รถดานขางคันที่เรากําลังจะแซง ดูใหแนใจกอนวาปลอดภัย

4. รถดานขางคันที่กําลังแซงเรา
5. รถที่กําลังมาจากดานขาง เชน รถที่กําลังจะออกจากซอย ทางแยก

64

คอยระวังสังเกตใหดี

6. รถที่วิ่งสวนมาคอยจับตามองเพราะวาอาจสรางปญหาอยางที่เรา  

    ไมทันคาดคดิ
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ความสัมพันธระหวางอัตรา
  ความเร็วกับการหยุดรถ

65

30

60
40
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1.  Know    =  รู เสนทางท่ีจะไปวาเปนอยางไร

เทคนิคขับรถผานทางรวมทางแยกใชกฎ “4 O’S”

ู

2.  Slow     =  ชา ลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวัง

3.  Show    =  แสดง ใหรถคันอื่นทราบวาจะไปเสนทางไหน

4.  Go        =  ไป ขับรถผานทางรวมทางแยกไปอยางระมัดระวัง
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เทคนิคเขาทางโคง
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เทคนิคขับรถเวลากลางคืน
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ยาที่มีผลขางเคียง

71


