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Road Trip Safety

Japanese traffic rule check (quiz) : 14 questions in all
日本交通規則檢查（測驗）：14個問題
일본 교통 규칙 검사 (퀴즈) : 모두 14 문항

การตรวจสอบกฎจราจรของญี่

Pemeriksaan peraturan trafik Jepun (kuiz): 14 soalan dalam semua
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For a safe driving tripFor a safe driving trip



Hong Kong

Quiz about road safety rules in Japan (14 questions)
Please select your country.

Korea Singapore Thailand

Malaysia
Australia America Europe

Other countries

Taiwan
香 港 한국 Singapura ประเทศไทย

Malaysia

台 灣
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กรุณาใส่ข้อมูลของคุณ
Please enter your information

เพศ
Gender Female

หญิงชาย
Male

ช่วงอายุ
Generation

วัยร ุ ่น
Teens

ช่วงอายุยี่สิบถึงสามสิบ
Twenties

ช่วงอายุสามสิบถึงสี่สิบ
Thirties

ช่วงอายุสี่สิบถึงห้าสิบ
Forties

ช่วงอายุห้าสิบถึงหกสิบ
Fifties

่วงอายุมากกว่าหกสิบ
Over sixty

ต่อไป / Next



ในประเทศญี่ปุ่น คุณควรขับรถบนด้านใดของถนน?

In Japan, which side of the road should you drive on?

เลนซ้าย
Left lane

เลนขวา
Right lane

01
A B

Q

ต่อไป / Next



คำตอบ/Answer

เลนซ้าย
Left lane

เลนขวา
Right laneA B

次へ / Nextต่อไป / Next



คำอธิบาย／Description
ในประเทศญี ่ป ุ ่น
รถยนต์ข ับบนด้านซ้ายของถนน

Cars drive on the left side of 
the road in Japan

รถยนต์ขับบนด้านซ้ายของถนนในประเทศไทยเช่นกัน

Cars drive on the left side of
the road in Thailand too

ต่อไป / Next



ในประเทศญี่ปุ่น พวงมาลัยรถอยู่ที่ด้านใด?

In Japan, which side is the steering wheel on?

ด้านซ้ายมือ
Left-hand drive

ด้านขวามือ
Right-hand drive

02
A B

Q

ต่อไป / Next



คำตอบ/Answer

A Bด้านซ้ายมือ
Left-hand drive

ด้านขวามือ
Right-hand drive

ต่อไป / Next
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คำอธิบาย／Description

ในไทย โดยทั่วไปแล้วยานยานพาหนะก็เป็นแบบพวงมาลัยขวาเช่นกัน

In Thailand, vehicles are generally
right-hand drive as well.

ในญี ่ป ุ ่นรถยนต์จะข ับบนด้านซ้ายของถนน 
โดยทั ่วไปพวงมาลัยจะอยู ่ทางด้านขวาของรถ 
โดยจะเป ็นการอันตรายหากขับรถในด้านตรงข้าม 
กรุณาทราบสิ ่งน ี ้ เม ื ่อข ับรถยนต์
In Japan, cars drive on the left side of the road. 
Generally, the steering wheel is on right side of the 
car. It is dangerous to drive on the opposite side. 
Please be aware of this when driving.

ต่อไป / Next



Please choose the correct answer for each traffic light color meaning.

03Q กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องสำหรับความหมายของไฟจราจรแต่ละอันต่อไปนี้

หย ุด

ไป

A

A

B

B

C

C

ไปอย่างระมัดระวัง

Stop

Go

Go with caution
A B C

ต่อไป / Next



คำตอบ/Answer

A

A

B

B

C

C

A B C

หยุด

ไป

ไปอย่างระมัดระวัง

Stop

Go

Go with caution

ต่อไป / Next



The meaning of Japanese traffic light colors are as 
follows. Please take note:
① Red: Stop (Stop at the Stop sign)
② Blue (Green): Go (Proceed forward, or turn right or left)
③ Yellow (Orange): Go with caution
    (If you stop, do not go ahead of the Stop sign).

คำอธิบาย／Description
ไฟจราจรของประเทศญี ่ป ุ ่น ความหมายของไฟจราจรของประเทศญี ่ป ุ ่นเป ็นไปตามดังน ี ้ โปรดทราบ

①แดง: หยุด (หยุดที ่ป ้ายหยุด)

②น้ำเง ิน (เข ียว): ไป (ไปได้ หร ือเล ี ้ยวขวาหรือซ ้าย)

③เหล ือง (ส ้ม): ไปอย่างระมัดระว ัง (หากคุณหยุด อย่าเด ินหน้าเก ินป ้ายหยุด)

ไฟจราจรของประเทศไทย

Japanese traffic lights

Thailand traffic lights

ต่อไป / Next



STOP

STOP

In Japan, which is the correct answer at an intersection?

คนเดินมีความสำคัญมากกว่า
Pedestrians have priority

ยานพาหนะมีความสำคัญมากกว่า
Vehicles have priority

04
A B

Q ในประเทศญี่ปุ่น อะไรคือคำกล่าวที่ถูกต้องสำหรับทางแยก?

ต่อไป / Next



คำตอบ/Answer

A B

STOP

STOP

คนเดินมีความสำคัญมากกว่า
Pedestrians have priority

ยานพาหนะมีความสำคัญมากกว่า
Vehicles have priority

ต่อไป / Next



คำอธิบาย／Description

ในประเทศไทย
คนเด ินม ีความสำคัญมากกว่า

In Thailand, priority is
granted to pedestrians

ในประเทศญี ่ป ุ ่น เม ื ่อรถยนต์เล ี ้ยวขวาหรือซ ้ายที ่ทางแยก 
กรุณาทราบว่าลำดับความสำคัญเป ็นไปตามนี ้ :
① คนเด ินม ีความสำคัญมากกว่า (เม ื ่อรถยนต์เล ี ้ยวขวาหรือซ ้าย)
② รถที ่กำล ังจะเล ี ้ยวซ ้ายมีความสำคัญมากกว่า
③ รถที ่กำล ังจะตรงไปมีความสำคัญมากกว่าเม ื ่อค ุณกำลังรอเล ี ้ยวขวา

In Japan, when cars turn right or left at an intersection, 
please take note that the order of priority is as follows:
① Pedestrians have priority (when cars turn right or left)
② Priority to cars turning left
③ Priority to oncoming cars going straight
 　when you are waiting to turn right

STOP

STOP

ต่อไป / Next



What is the meaning of this sign?

ชะลอลง/ผ่อน
Slow/Yield

หยุด
Stop

อณุญาตให้ผ ่านได้
Entry Permitted

ห้ามจอด
No Parking

05Q อะไรคือความหมายของป้ายนี้?

BA

C D

ต่อไป / Next



คำตอบ/Answer

A

C

ชะลอลง/ผ่อน
Slow/Yield

หยุด
Stop

อณุญาตให้ผ ่านได้
Entry Permitted

ห้ามจอด
No Parking

B

D

ต่อไป / Next



คำอธิบาย／Description

ในประเทศญี ่ป ุ ่น รถยนต์ต ้องหยุดที ่สถานที ่ต ่อไปนี ้ :
① ป ้ายหยุด
② ไฟจราจรสีแดงกระพริบ
③ ข ้างหน้าทางรถไฟ

In Japan, cars must Stop at the places 
below:
① Stop sign
② Red blinking traffic lights
③ In front of a railroad crossing

STOP

Stop sign in Thailand

เคร ื ่องหมายหยุดในประเทศไทย

ต่อไป / Next



What is the meaning of this arrow traffic light?
 (Single answer)

06Q

BA

C D

อะไรคือความหมายของไฟจราจรลูกศรนี้?
 (คำตอบเดียว)

รถยนต์สามารถตรงไปและเลี้ยวซ้ายได้

Cars can go straight
and turn left

รถยนต์สามารถเลี้ยวขวาได้
Cars can turn right

รถราง/รถเข็นสามารถเลี้ยวขวาได้
Trams/streetcars/trolleys
can turn right

คนเดินสามารถตรงไปได้
Pedestrians can 
go straight

ต่อไป / Next



คำตอบ/Answer

A

C

รถยนต์สามารถตรงไปและเลี้ยวซ้ายได้

Cars can go straight
and turn left

รถราง/รถเข็นสามารถเลี้ยวขวาได้
Trams/streetcars/trolleys
can turn right

รถยนต์สามารถเลี้ยวขวาได้
Cars can turn right

คนเดินสามารถตรงไปได้
Pedestrians can 
go straight

B

D

ต่อไป / Next



คำอธิบาย／Description

ไฟจราจรลูกศรในไทย

ในประเทศญี ่ป ุ ่นม ีไฟจราจรลูกศร 
กรุณาทราบว่ายานพาหนะสามารถไปได้โดยข ึ ้นอยู ่ก ั
บท ิศทางและส ีของลูกศร

① ในประเทศญี ่ป ุ ่น ถ ้าหากลูกศรเป ็นส ีน ้ำเง ิน (เข ียว) 
รถสามารถขับไปทางทิศทางที ่ล ูกศรชี ้ไปได้ 
แม ้ว ่าไฟจราจรปกติจะเป ็นส ีแดงก็ตาม

② หากลูกศรเป ็นส ี เหล ือง 
มีเพ ียงรถรางที ่สามารถไปในทิศทางที ่ล ูกศรชี ้ไปได้ 
แม ้ว ่าไฟจราจรปกติจะเป ็นส ีแดงก็ตาม

In Japan, there are arrow traffic lights. Please take note 
that vehicles can go depending on the arrow's direction 
and color.
① In Japan, if the arrow color is green (blue), cars can go
　 in the direction it is pointing, even if the traffic light is red.
② If the arrow color is yellow, then only trams or
　 streetcars can go in the direction it is pointing, even if 
　the traffic light is red.

Arrow traffic lights
in Thailand

ต่อไป / Next



A

What is the meaning of this sign?

เดินรถทางเดียว
One-way

ถนนเพื่อรถยนต์เท่านั้น
Road prioritized

 for cars

มีทางแยกในถนน
Fork in the road

ห้ามเลี้ยวขวา
No right turns

07Q อะไรคือเครื่องหมายของสัญลักษณ์นี้?

B

A B

ต่อไป / Next



คำตอบ/Answer

A

A

B

B

เดินรถทางเดียว
One-way

ถนนเพื่อรถยนต์เท่านั้น
Road prioritized

 for cars

มีทางแยกในถนน
Fork in the road

ห้ามเลี้ยวขวา
No right turns

ต่อไป / Next



คำอธิบาย／Description

เครื่องหมายที่เหมือนกันในไทยในประเทศญี ่ป ุ ่นค ุณสามารถดูเคร ื ่องหมายเด ินรถทางเด ียวและแ
ละเคร ื ่องหมายทางห้ามผ่าน/ห ้ามเข ้าได ้ 
โปรดทราบเคร ื ่องหมายเหล ่าน ั ้น
① คนขับต้องข ับไปในทิศทางที ่ เคร ื ่องหมายเด ินรถทางเด ียวช ี ้ไป
② ปฎิบ ัต ิตามเคร ื ่องหมายทิศทางตามทิศทางที ่ช ี ้ไป 
กร ุณาระว ังเน ื ่องจากมีเคร ื ่องหมายจราจรหลากหลายประเทศที ่
อาจจะแตกต่างไปจากในประเทศของคุณ

In Japan, you can see many One-Way signs and No 
Throughfare/Do Not Enter signs. Please take note of those 
signs.
① Drivers must go in the direction that a One-way sign is
　 pointing.
② Follow all directional signs towards the way they are
　 pointing. Please be careful as there are many different
　 kinds of traffic signs that may be different than in your
　 country.

Similar signs
in Thailand

ต่อไป / Next



08Q กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องสำหรับการจำกัดความเร็วในประเทศญี่ปุ่น

Please choose the correct answer for the speed limit in Japan.

ทางด่วน

ถนนทั ่วไป

Highways

Regular roads
A

50km/h
B

60km/h
C

80km/h

A
100km/h

B
120km/h

C
ไม่มีจำกัดความเร็ว
No speed limit

ต่อไป / Next



ทางด่วน

ถนนทั ่วไป

Highways

Regular roads

คำตอบ/Answer

A

50km/h

B

60km/h

C

80km/h

100km/h 120km/h ไม่มีจำกัดความเร็ว
No speed limit

A B C

ต่อไป / Next



คำอธิบาย／Description

ถนนปกติ: 80 กม./ชม.
ทางด่วน: 90~120 กม./ชม.

Regular roads: 80km/h
Highways: 90-120km/h

ในประเทศญี ่ป ุ ่น การจำกัดความเร ็วจะแสดงอยู ่บนเคร ื ่องหมาย โดยจะข ึ ้นอยู ่ก ับสภาพถนน ณ ขณะนั ้นด ้วย 

กรุณาขับอย่างระมัดระว ังและปฎิบ ัต ิตามการจำกัดความเร ็ว

ถ ้าหากไม่ม ีการจำกัดความเร ็ว ความเร ็วส ูงส ุดท ี ่จำกัดจะอยู ่ท ี ่  60 กม./ชม. บนถนนปกติและ 100 กม. 

บนทางด่วน

① ถนนปกติ: 30-60 กม./ชม.

② ทางด่วน: 70-100 กม./ชม.

In Japan, speed limits are shown on signs and is also 
dependent on current road conditions. Please drive 
carefully and follow the speed limit.
If there are no speed limit signs, the maximum
speed is 60 km/h on regular roads and 100 km/h
on the highway.
① Regular roads: 30-60km/h
② Highways: 70-100km/h

ต่อไป / Next



ไม่คาดเข ็มข ัดนิรภ ัย

No seatbelt

คุยโทรศัพท์

Talking
on the phone

ับข ี ่ขณะมึนเมา

Drunk driving

ไม่สามารถปฎิบัติได้ทั้ง A, B, และ C

A, B and C all of them
are not allowed.

What is allowed while driving?

09Q

BA

C D

อะไรที่ปฎิบัติได้ขณะขับรถ?

ต่อไป / Next



คำตอบ/Answer

A

C

B

D

ไม่คาดเข ็มข ัดนิรภ ัย

No seatbelt

คุยโทรศัพท์

Talking
on the phone

ับข ี ่ขณะมึนเมา

Drunk driving

ไม่สามารถปฎิบัติได้ทั้ง A, B, และ C

A, B and C all of them
are not allowed.

ต่อไป / Next



คำอธิบาย／Description

ในประเทศญี ่ป ุ ่น พฤติกรรมต่อไปนี ้อ ันตรายและไม่อณุญาตให้กระทำขณะขับรถ 
กฎเหล่าน ี ้อาจจะมีความแตกต่างจากในประเทศของคุณ ฉะนั ้นโปรดทราบสิ ่งเหล ่าน ี ้
① ไม ่อณุญาตให้ด ื ่มแล ้วข ับ (ไม ่อณุญาตให้ข ับข ี ่ โดยเคร ่งคร ัดหลังจากดื ่มแอลกอฮอล์ 
โดยรวมไปถึงเคร ื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ต ่ำอย่างเบ ียร ์ เช ่นก ัน)
② ผู ้ โดยสารยานพาหนะทุกประเภท (ในที ่น ั ่งคนขับ, ท ี ่น ั ่งผ ู ้ โดยสารตอนหน้า, 
ท ี ่น ั ่งผ ู ้ โดยสารตอนหลัง) ต ้องคาดเข ็มข ัดน ิรภ ัย
③ การใช ้โทรศัพท์หร ืออ ุปกรณ์อ ิ เล ็กทรอนิกส ์ต ่างๆ (ค ุยโทรศัพท์ , ส ่งข ้อความ, 
หาข ้อม ูล, อ ื ่นๆ) น ั ้นไม ่สามารถปฎิบ ัต ิได ้ขณะขับรถ

In Japan, the following behaviors are dangerous and prohibited 
while driving. These rules may be different than those in your 
country, so please be aware of them.
① Drinking and driving is prohibited. (It is strictly prohibited to
　 drive after drinking any alcohol. This includes low alcoholic
　 drinks like beer).
② All vehicle occupants (in the driver’s seat, passenger seats, and 
　 back seats) must fasten seatbelts.
③ Use of phones or devices (talking, texting, searching, etc.) is
　 prohibited while driving.

① ในประเทศไทย ไม่อณุญาตให้ดื่มแล้วขับ
　 (มีโทษสำหรับระดับความเข้มข้นแอลกอฮอล์)
　 ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด: 0.05%
② ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา

① In Thailand, drinking and driving is
　 prohibited
　(Penalty for alcohol concentration level)
　 Blood-alcohol level: 0.05%
② Seatbelts must always be worn.

ต่อไป / Next



Bการจอดรถในที ่จอดรถสาธารณะ

Parking in a public car parking lot.
การจอดรถเป ็นเวลานานที ่ร ้านสะดวกซื ้อ

Long-term parking at a convenience store.

Parking on the side
of the road that displays
the sign below.

Parking on the side 
of the road that displays
the sign below.

 Which of the following is the allowed when parking in Japan?
 (multiple answers)

10
A

C D

ข้อใดต่อไปนี้ที่ปฎิบัติได้เมื่อจอดรถในประเทศญี่ปุ่น?Q

B

การจอดรถขนาบข้างถนนที่มีเครื่องหมายต่อไปนี้ การจอดรถขนาบข้างถนนที่มีเครื่องหมายต่อไปนี้

30minutes
or more

10
A

C D

Q

ต่อไป / Next



คำตอบ/Answer

A

C

B

D

การจอดรถในที ่จอดรถสาธารณะ

Parking in a public car parking lot.
การจอดรถเป ็นเวลานานที ่ร ้านสะดวกซื ้อ

Long-term parking at a convenience store.

Parking on the side
of the road that displays
the sign below.

Parking on the side 
of the road that displays
the sign below.

การจอดรถขนาบข้างถนนที่มีเครื่องหมายต่อไปนี้ การจอดรถขนาบข้างถนนที่มีเครื่องหมายต่อไปนี้

30minutes
or more
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คำอธิบาย／Description

(พื้นที่ห้ามจอด)
เครื่องหมายจราจร 
เครื่องหมายจราจรแสดงถึงพื้นที่ “ห้ามหยุด”
ห้ามจอดรถไม่เกิน 10 เมตรจากทางแยก

(No Parking Area)
Traffic sign shows ""No stopping"" area
No parking within 10 meters from an 
intersection

ในประเทศญี่ปุ่น อณุญาตให้จอดรถในพื้นที่ดังต่อไปนี้:
① การจอดรถในที่จอดรถสาธารณะที่คุณจะเข้าห้างฯหรือสถานที่นั้นๆ 
(ถือว่าเป็นจริยธรรมที่ไม่ดีในการจอดรถที่ร้านสะดวกซื้อโดยที่ไม่ใช้บริการ)
② ที่ที่จอดรถที่มีค่าบริการ
③ ขนาบข้างถนนที่มีเครื่องหมายให้จอด
 (หากคุณจอดรถบนถนนที่ไม่มีเครื่องหมายให้จอด อาจจะมีความเสี่ยงที่คุณจะถูกปรับ)

In Japan, parking in the following areas are allowed:
① In a public parking lot where you will use the stores
　 and facilities.
　 (It is considered poor etiquette to park at convenience stores
　  but do not use them).
② At a toll parking lot.
③ On the side of the road that displays the parking sign. (If you
　 park on a road with no parking sign, you may risk getting a fine).

ต่อไป / Next



How much more slippery is it on an icy winter road compared to a dry road?

11Q พื้นถนนน้ำแข็งในฤดูหนาวมีความลื่นมากกว่าพื้นแห้งประมาณกี่เท่า?

BA

C D

ไม่ม ีความแตกต่าง ลื ่นมากกว่า 2 เท ่า
About 2 times more slippery

ลื ่นมากกว่า 5 เท ่า ล ื ่นมากกว่า 10 เท ่า

No difference

About 5 times more slippery About 10 times more slippery
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คำตอบ/Answer

A

C

ไม่ม ีความแตกต่าง
No difference

ลื ่นมากกว่า 2 เท ่า
About 2 times more slippery

ลื ่นมากกว่า 5 เท ่า
About 5 times more slippery

ลื ่นมากกว่า 10 เท ่า
About 10 times more slippery

B

D

ต่อไป / Next



คำอธิบาย／Description
พื ้นถนนในฤดูหนาวมีความลื ่นมากกว่า 10 เท ่าเม ื ่อเท ียบกับถนนแห้ง 

กร ุณาขับช ้าลงและข ับอย่างมีความรับผิดชอบ ระมัดระว ังมากขึ ้นในฤดูหนาวเน ื ่องจากถนนอาจจะดูแห ้ง 

แต่จร ิงๆแล้วม ีส ัมผัสเหมือนน้ำแข ็ง 

A winter road is 10 times more slippery compared to a dry 
road. Please drive slowly and responsibly. Take extra care 
during winter since roads may look dry but is actually icy.
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12Q
Please choose the correct answer when driving in winter conditions.

A B C

A B C

กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเมื่อขับรถในฤดูหนาว

ไม่มีความแตกต่าง
There is no
 difference

ระยะห่างควรจะใกล้ขึ้น
The distance

should be closer

ระยะห่างควรจะไกลขึ้น
The distance

should be further

There is no
 difference Drive faster Drive more

slowly

ระยะห่างหลังจากรถคันข้างหน้าดังต่อไปนี้
 (เมื่อเทียบกับถนนแห้ง)

ความเร็วในการขับ 
(เมื่อเทียบกับถนนแห้ง)

The following
 distance behind 

another car
 (comparing to dry road conditions)

The driving
 speed

 (Compared to dry road conditions)

ไม่มีความแตกต่าง ขับเร็วขึ้น ขับช้าลง
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ระยะห่างหลังจากรถคันข้างหน้าดังต่อไปนี้
 (เมื่อเทียบกับถนนแห้ง)

ความเร็วในการขับ 
(เมื่อเทียบกับถนนแห้ง)

The following
 distance behind 

another car
 (comparing to dry road conditions)

The driving
 speed

 (Compared to dry road conditions)

คำตอบ/Answer

BA C

A B C

ไม่มีความแตกต่าง ระยะห่างควรจะใกล้ขึ้น ระยะห่างควรจะไกลขึ้น

ไม่มีความแตกต่าง ขับเร็วขึ้น ขับช้าลง

There is no
 difference

The distance
should be closer

The distance
should be further

There is no
 difference Drive faster Drive more

slowly
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คำอธิบาย／Description
ในฤดูหนาว ต้องใช้ระห่างมากขึ้นและเวลาที่มากขึ้นในการหยุดรถเมื่อเทียบกับถนนแห่ง 
กรุณาเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้น , ขับให้ช้าลง, และขับอย่างปลอดภัย

In winter conditions, it takes much more time and 
distance to stop your car compared to dry roads. 
P l e a se  l e a ve  mo re  f o l l ow i ng  d i s t ance  beh i nd  
another car, slow down, and drive safe.

ต่อไป / Next



กระทืบเบรกทันที

Suddenly slam 
on the brakes.

ค่อยๆเบรกและลดความเร็วลง

Apply the brakes
gently and slow down.

B

Please choose the correct answer for braking in winter conditions.

13
A

Q กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องสำหรับการเบรกในฤดูหนาว
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คำตอบ/Answer

A Bกระทืบเบรกทันที ค่อยๆเบรกและลดความเร็วลง

Suddenly slam 
on the brakes.

Apply the brakes
gently and
slow down.
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คำอธิบาย／Description
"เมื่อกระทืบเบรกบนถนนที่มีพื้นผิวเป็นน้ำแข็ง พวงมาลัยจะล็อคและคุณจะควบคุมรถของคุณไม่ได้ หลีกเลี่ยงการกระทืบเบรก 
และให้ค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อลดความเร็วจนหยุดนิ่ง

ในประเทศญี่ปุ่น รถเช่าส่วนมากมีระบบ ABS
รถที่มีระบบ ABS จะป้องกันอาการล้อล็อค แม้ว่าผู้ขับจะกระทืบเบรกแรงขนาดไหนก็ตาม
เมื่อ ABS ทำงาน แป้นเบรกจะสั่นทันที 
ให้เหยียบเบรกต่อไปเรื่อยๆขณะที่มันสั่นอยู่และควบคุมรถไปในทิศทางที่ต้องการโดยใช้พวงมาลัย

เกี ่ยวกับ
ABS

When slamming on the brakes on icy roads, the steering wheel will lock up and 
your car will slip out of control. Avoid slamming on the brakes and instead, 
gently apply the brakes to slow down before coming to a complete stop.

In Japan, most rental cars have an anti-lock brake system (ABS).A car equipped with an 
ABS prevents the wheels from locking up, even if a driver slams on the brakes.When ABS is 
active, the brake pedal will suddenly vibrate. Continue stepping on the brake pedal even as 
it is vibrating and point the car in the direction you want to go using the steering wheel.

About 
ABS
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AA

14Q

B

A B

Please choose the correct answer for driving in dangerous areas
 (curves in the road, tunnel exits) during winter.

กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องสำหรับการขับขี่ในพื้นที่อันตราย
 (ถนนคดเคี้ยว, ทางออกอุโมงค์) ระหว่างฤดูหนาว

ขับรถอย่างไรในถนนคดเคี้ยว

ขับรถอย่างไรใกล้ทางออกอุโมงค์

How to drive on
 curvy roads.

How to drive near
 tunnel exits.

ลดความเร ็วลงช้าๆหลังจากเข ้าโค ้ง
Reduce speed gradually after
going into curves.

ลดความเร ็วก ่อนเข ้าโค ้ง
Reduce speed before going into curves.

Slow
Down!

Slow
Down!

ขับท ี ่ความเร ็วเด ียวกับขณะอยู ่ในอุโมงค์
Drive the same speed
as inside a tunnel.

ลดความเร ็วก ่อนออกจากอุโมงค์
Reduce the speed in
a tunnel before exiting.

Slow
Down!
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คำตอบ/Answer

A

A

B

B

ลดความเร ็วลงช้าๆหลังจากเข ้าโค ้ง
Reduce speed gradually after
going into curves.

ลดความเร ็วก ่อนเข ้าโค ้ง
Reduce speed before going into curves.

Slow
Down!

Slow
Down!

ขับท ี ่ความเร ็วเด ียวกับขณะอยู ่ในอุโมงค์
Drive the same speed as inside a tunnel.

ลดความเร ็วก ่อนออกจากอุโมงค์
Reduce the speed in a tunnel before exiting.

Slow
Down!

ต่อไป / Next

ขับรถอย่างไรในถนนคดเคี้ยว

ขับรถอย่างไรใกล้ทางออกอุโมงค์

How to drive on
 curvy roads.

How to drive near
 tunnel exits.



คำอธิบาย／Description
ใ นฤด ู ห น า ว  ถนนจ ะ ล ื ่ น ก ว ่ า เ ม ื ่ อ เ ท ี ย บก ั บ สภ าพอาก าศแห ้ ง  ใ ห ้ ใ ช ้ ค ว าม ร ะ ม ั ด ร ะ ว ั ง เ พ ื ่ อ ก า ร ข ั บ ข ี ่ ท ี ่ ป ล อดภ ั ย  

โดยเฉพาะในที ่ต ่อไปนี ้

① ทางโค้ง: ทางโค ้งในถนนจะอันตรายมากเป ็นพิเศษเม ื ่อถนนลื ่น ลดความเร ็วลงก่อนเข ้าโค ้ง และเข ้าโค ้งอย่างช ้าๆ

②  อ ุ โ มงค ์ :  โดยปกต ิ แล ้ วถนนจะแห ้ งภายในอ ุ โ มงค ์  อย ่ า ง ไรก ็ ตามทางออกของอ ุ โ มงค ์ ม ั กจ ะม ีพ ื ้ นส ั มผ ั สท ี ่ ล ื ่ น  

และอาจะทำให ้รถของคุณลื ่นได ้หากออกมาจากอุโมงค์ด ้วยความเร ็วเท ่าเด ิม ให ้ลดความเร ็วลงก่อนออกจากอุโมงค์

In winter, roads are much more slippery compared to dry road conditions.
Take care to drive safely, especially near the following places.
①Curves: Turns in the road become especially dangerous when it is slippery.
   Reduce speed before going into curves and make turns slowly.
②Tunnel: It is usually dry inside a tunnel. However, 
　the exit is often icy and may cause your car to slip if you come
　out of a tunnel at the same speed. Reduce speed before the tunnel exit.

Slow
Down!

Slow
Down!
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คำตอบของคุณ
Your Answer

Q．01
Q．02
Q．03
Q．04
Q．05
Q．06
Q．07
Q．08
Q．09
Q．10
Q．11
Q．12
Q．13
Q．14

เลนการขับขี่

พวงมาลัย

ไฟจราจร

กฎที่ทางแยก

เครื่องหมายหยุด

ไฟจราจรลูกศร

เดินรถทางเดียว

จำกัดความเร็ว

กฎขณะขับขี่

การจอดรถ

สภาพถนนลื่นของถนนในฤดูหนาว

การขับรถในฤดูหนาว

การเบรกในฤดูหนาว

มีความอันตรายมากเป็นพิเศษในฤดูหนาว

คะแนนของคุณ
Your score

14

0

การทดสอบความเข้าใจกฎจราจรในประเทศญี่ปุ่น

Comprehension check of traffic rules in Japan
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เสร็จสิ้น / Finish

ขอให้เป็นทริปที่ปลอดภัยและสนุก!
 Have a safe and nice trip!


