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ค าน า 
 
   คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ  
งานในหน้าที่  การให้บริการของพนักงานขับรถ และความรู้ในหน้าที่และส่วนงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือการด าเนินงาน
ได้อย่างสะดวก รวมถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ในระบบงาน  ระบบเครื่องยนต์ วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ระเบียบ
ปฏิบัติงานทั่วไป แนวทางการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด   เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาในการ
ให้บริการของพนักงานขับรถได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท างาน  ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือการบริการ  และความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
      
   
 
                 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
                 โรงพยาบาลท่าอุเทน  
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การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน 
การเตรียมความพร้อมส าหรับพนักงานขับรถยนต์  จะแบ่งออกเป็นไปตามภาระงานและความ

รับผิดชอบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน   
1. ด้านบุคลากร (พนักงานขับรถยนต์) 
    1.1 การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย  
         - พักผ่อนให้เพียงพอ  
         - ไม่ดื่มหรือเสพสิ่งมึนเมาหรือยาเสพติด  
         - ไม่เป็นผู้สายตาบอดสีหรือพิการในการได้ยิน  

- หน่วยงานต้องมีการเตรียมบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน  
- ต้องมีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  รวมถึงการให้    

            บริการต่อผู้ใช้บริการและแนวทางการพัฒนาได้ดี  
- ต้องมีการตรวจสุขภาพประจ าปีและส่งผลตรวจต่อหน่วยงาน  

    1.2 การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ  
         - มีจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใส  

- ขจัดความเครียดทิ้งไปโดยวิธีต่างๆ  
- ไม่คิดอคติต่องานที่ท า  
- ท าใจยอมรับฟังความคิดผู้อ่ืน คิดไตร่ตรองและหาวิธีแก้ไขในสิ่งผิด  
- มีทัศนคติท่ีดีต่องานที่ท า รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม 

            สัญญาณเตือนว่ามีความเครียดเกิดขึ้น  
        - หงุดหงิดกับผู้ร่วมงาน เพ่ือน ครอบครัว สถานการณ์รอบข้าง  
  - ไม่มีสมาธิ  
  - นอนไม่หลับหรือฝันร้าย  
  - กังวลกับงานและสิ่งรอบข้าง  
  - ลังเล ตัดสินใจไม่ได้  
  - รู้สึกผิด หรือเป็นต้นเหตุ หมดก าลังใจในการท างาน 
        - เบื่ออาหาร  
  - ชอบอยู่ตามล าพังในที่เงียบ ๆ 
   วิธีขจัดความเครียด  

- ปรับชีวิตให้สมดุลระหว่างการท างาน ครอบครัว เพ่ือน และพักผ่อนให้เพียงพอ  
- กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  
- ไม่เสพสิ่งของมึนเมาหรือสิ่งเสพติด  
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- ออกก าลังกายอยู่เสมอ  
- ท าจิตใจให้ผ่อนคลาย เช่น ฟังเพลง ดูหนัง นั่งสมาธิ  
- การเปลี่ยนสถานการณ์ในการท างาน เช่น เปลี่ยนรอบการมาปฏิบัติงาน หรือ 
  พ้ืนที่ออกปฏิบัติงาน 
- ขอความช่วยเหลือปรึกษาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา  

    1.3 การเตรียมความพร้อมทางด้านระบบงานเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ในการปฏิบัติงานด้านยานพาหนะประจ าวัน แต่ละหน่วยงานย่อมมีการติดต่อประสานงานกันกับ

หน่วยงานภายในเพ่ือด าเนินงานได้อย่างสะดวก แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับรถที่ควรเรียนรู้และท า
ความเข้าใจเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เช่น  

- แบบใบขอใช้รถประจ าวัน (แบบ 3) 
- แบบบันทึกการออกปฏิบัติงานประจ าวัน (แบบ 4) 
- แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
- แบบตรวจสภาพรถก่อนใช้งาน  
- แบบใบรายงานกรณีรถเกิดอุบัติระหว่างออกปฏิบัติราชการ 

แนวทางในการบริการที่ดีและสร้างความประทับใจ 
การพัฒนาบุคลากรมีความจ าเป็นต่อวิชาชีพการบริการเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากร -หน่วยงาน

หรือองค์กร ดังนั้นการบริการที่ดีจะเกิดขึ้นจากตัวบุคคลโดยอาศัยทักษะ ประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดการบริการให้
เกิดความพึงพอใจและอยากใช้บริการอีก  

- ต้องมีใจรักในการ ทุ่มเท สมัครใจ เสียสละ ใจรักในงาน  
- มีความรู้ในงานที่บริการ สามารถตอบข้อซักถามได้  
- มีความช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดบริการที่ดีและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  
- มีความกระตือรือร้นในการบริการ  
- มีกริยา วาจาสุภาพ อ่อนน้อมต่อผู้ใช้บริการ  
- มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการให้บริการอยู่เสมอ  
- มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์มีสติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และมีทัศนคติต่อการบริการ  
- มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ 

วิธีการบริการที่เป็นเลิศ  
การบริการ (Customer Service) ถือเป็นเรื่องส าคัญเพราะเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และ

ความสามารถในการบริการที่มีคุณภาพและยังผูกใจผู้ใช้บริการ การบริการอย่างไร้ทิศทางจะขาดการวางแผนที่ดี
ย่อมท าให้เกิดการถดถอยในการบริการที่ดีและความประทับใจจึงมีวิธีการให้บริการให้บริการที่ดีและเกิดความพึง
พอใจต่อผู้ใช้บริการที่ดีและเกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการดังนี้  
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1. การท าให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการกลับมาใช้บริการอีกศึกษาความต้องการขอผู้ใช้บริการว่า 
วัตถุประสงค์คืออะไรรวมถึงการบริการที่ดี ดูองค์ประกอบในการให้บริการ เช่นผู้ใช้บริการคือใคร เภท อายุ 
พฤติกรรม ฯลฯ  

2. ผู้ให้บริการต้องแสวงหาความรู้และวิธีการการให้บริการต่อผู้ใช้บริการให้เกิดความประทับใจ  
3. ก าหนดกลยุทธ์ในการบริการลูกค้า องค์กรหน่วยงานต้องสร้างบริการอย่างมีคุณค่าพนักงานต้อง

เข้าใจและซาบซึ้งกับงานบริการและสร้างวิสัยทัศน์ในการบริการอย่างชัดเจนและจะต้องปฏิบัติในกลยุทธ์อย่าง
เคร่งครัด  

4. การฝึกและอบรมพนักงานขับรถให้มีความสามารถและทักษะในการบริการอย่างสม่ าเสมอให้ทราบ
ถึงข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการให้บริการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการให้บริการ เทคนิคในการสร้างความพอใจ และ
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ  

5. ก าหนดเป้าหมายคุณภาพของการบริการและผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมต้องท าให้คลอบคลุมทุกระดับ 
ทั้งองค์กรหน่วยงานจ าเป็นต้องสอดคล้องกันท าให้ทุกคนรู้ว่าเปาหมายคุณภาพ 
บริการของตนคืออะไร ถูกประเมินอย่างไรในเวลาเท่าไรหากท าได้แล้วได้รับผลตอบแทนอย่างไร  เช่นลดการ
ร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ลดข้อผิดพลาดในการบริการลงได้ขนาดไหน ลดระยะบริการลงเท่าไร เป็นต้นเมื่อ 
เป้าหมายที่ชัดเจน ภายในช่วงระยะเวลาเท่าไรผลตอบแทนที่ได้คืออะไร เมื่อส้นสุดระยะเวลาจะต้องมีการ
ประเมินผลพร้อมกับทบทวนความผิดพลาดเพ่ือปรับปรุงให้เกิดการบริการที่ดีที่สุด  

6. ศึกษาสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงคอยศึกษาว่าผู้ใช้บริการคิดและต้องการอะไรและคอย
ตอบข้อร้องเรียนเพ่ือปรับปรุงการบริการและท าความเข้าใจกับการบริการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้แนะน า
เสนอความคิดในสิ่งที่ต้องการนอกเหนือจากการบริการที่เป็นอยู่เพ่ือให้เกิดการบริการที่พึงพอใจในการให้บริการ 
ซึ่งพนักงานอาจมองไม่เห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ  

7. อดทนและต้องไม่รู้สึกพอใจกับคุณภาพการบริการเพราะการบริการไม่มีวันสิ้นสุด  ตราบใด
สภาพแวดล้อมของผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลายังคงมีช่องว่างในงานบริการเสมอและต้องช่องทางในการ
ปรับปรุงอยู่เสมอเพ่ือให้เกิดความพอใจในการบริการการน าเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาเพ่ือบริการ
ผู้ใช้บริการอ านวยความสะดวกสบาย ให้เกิดกับผู้ใช้บริการ การบริการย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลายุคสมัยอยู่
ตลอดเวลา พนักงานต้องคอยปรับปรุงการให้บริการอยู่ตลอดเวลาเพ่ือความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ  

สรุปแล้วการให้บริการที่เป็นเลิศจะประสบผลส าเร็จในการบริการต้องอาศัยทั้งฝ่ายบริหาร  (ceo) และ
ผู้ปฏิบัติงานร่วมมือกันช่วยเหลือ เกื้อกูล เพ่ือให้การบริการบรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะฝ่ายบริหารต้องให้
ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน นโยบาย เป้าหมายที่วางไว้จะประสบผลส าเร็จได้ก็ด้วยผู้ปฏิบัติงานจะพบปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขได้ก็เพราะด้วยผู้ปฏิบัติงานหากไม่ให้ความส าคัญ ต่อผู้ปฏิบัติงานก็ยากที่จะประสบผลส าเร็จ มี
หลายวิธีที่จะเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เช่น การยกย่อง การชมเชย การให้สวัสดิการต่างๆ 
การปรับเพิ่มเงินเดือน การให้โอกาสในการเสนอความคิดแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบเสนอวิธีการในการด าเนินงาน
การปฏิบัติงาน ผู้บริหารไม่ควรยึดติดกับแนวทาง เป้าหมาย ความคิด นโยบาย ที่วางไว้ เพราะบางครั้งนโยบาย
แบบแผนที่วางไว้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะที่เป็นจริงและผู้ที่จะท าให้ 
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เป้าหมายที่ก าหนดและวางไว้ประสบผลส าเร็จได้ก็คือผู้ปฏิบัติงาน  การเปิดกว้างทางด้านความคิด 

ข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและแนวทางการน าไปสู่ความส าเร็จระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานจึงมี
ความส าคัญหากต้องการน าไปสู่ความส าเร็จและเป้าหมายที่วางไว้  
          
2. ด้านยานพาหนะที่ใช ้ 
   2.1 การเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ  
              ยานพาหนะที่ใช้จะต้องมีความพร้อมทั้งสภาพเครื่องยนต์และสภาพสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้ง
เครื่องมืออุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงเหตุการณ์เฉพาะหน้า  ซึ่งการตรวจเช็ครถประจ าวันจะเป็นตัวช่วยในการ
เตรียมความพร้อมของรถได้ดี ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องเรียนรู้ถึงรถที่จะน าไปใช้หรือสมรรถนะและขีดจ ากัดของรถใน
อัตราการเร่ง การบรรทุก ส าหรับ การศึกษาเส้นทางหรือข้อมูลที่จะเดินทางมีความส าคัญไม่น้อย  แม้กระทั่งตัว
ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน ปัจจัยหลักเหล่านี้มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ และท า 
ให้เกิดความสะดวกต่อการท างาน เพ่ือให้การเดินทางไปติดต่อราชการได้ทันก าหนดเวลา และเกิดความปลอดภัย
ทั้งผู้ขับข่ี ผู้โดยสาร และตัวของยานพาหนะ  
     2.2 ความเหมาะสมในการใช้งานของยานพาหนะ  
       การท างานจะประสบผลส าเร็จได้ย่อมมาจากการวางแผนที่ดี  สภาพแวดล้อมที่ดี หรือการใช้
ยานพาหนะที่ถูกต้องเหมาะสมย่อมท าให้งานไปได้ด้วยดี การเลือกใช้ยานพาหนะที่ถูกกับสภาวะการ สภาพภูมิ
ประเทศ อากาศ ฤดู การบรรทุก หรือการอ านวยความสะดวก และจ านวนของผู้ใช้บริการ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานได้ดี หากเลือกใช้ยานพาหนะที่ไม่เหมาะสมย่อม จะท าให้เกิดการท างานที่มีปัญหาหรืออุปสรรค
มากกว่า การก าหนดหรือการศึกษาวิธีการใช้ยานพาหนะท่ีถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยในการด าเนินงานได้ดีกว่า
การใช้รถผิดประเภท หรือการใช้รถที่ไม่ถูกวิธีไม่ถูกต้องตามสภาพรถท่ีได้มา 
 

ระเบียบปฏิบัติที่พนักงานขับรถต้องปฏิบัต ิ 
1 ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับภาระงาน  
2. ไม่ไว้ผมและหนวดเครายาวรกรุงรัง   
3. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด  
4. ไม่มาท างานสายหรือขาดงานโดยพละการ  
5 ต้องมาท างานก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาทีเพ่ือเตรียมความพร้อมของรถ  
6. ดูแลรถทุกเช้าก่อนออกปฏิบัติงาน  
7. ตรวจเช็ครถทุกเช้า ตามข้ันตอนปฏิบัติและบันทึกในตารางตรวจเช็ครถ  
8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ในรถและนอกรถให้พร้อมใช้งาน  
9. ศึกษาข้อมูลในการเดินทางหรือเส้นทางในการเดินทาง ทางเอก ทางโท  

        10. ศึกษาข้อมูลของงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือสะดวกในการเดินทาง  
        11. เตรียมรถให้พร้อมใช้งานกับลักษณะงาน  
        12. ตรวจเช็คอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการเดินทาง  
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13. พนักงานต้องไปถึงท่ีหมายในการเดินทางอย่างน้อย 15 นาท ี 
14. ไม่พูดจาแทะโลมหรือชู้สาวต่อผู้ใช้บริการ  
15.ไม่แสดงความคิดเห็นหรือพูดจากับผู้ใช้บริการหากไม่ขอความคิดเห็น  
16. ไม่แสดงออกถึงอาการท่ีไม่พอใจ  
17. พูดจากับผู้ใช้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม  
18. รับ-ส่ง ผู้โดยสารด้วยความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย  
19. ท าความสะอาดรถก่อนออกบริการ และเสร็จสิ้นงานบริการ  
20. สรุปรายงานการเดินทางเสมอแม้ไม่มีปัญหาในการเดินทางหรือมีปัญหาก็สามารถพบสาเหตุของ

ปัญหาและแนวทางการแก้ไข และวิธีป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นอีกและเป็นการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
ประชุมภายในหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือทราบปัญหาและผลการด าเนินงาน วิธีแก้ไข แนวทาง
พัฒนาและปฏิบัติเพื่อสะดวก ในการด าเนินงานต่อไปในภายภาคหน้า  
 
วิธีปฏิบัติตนก่อนออกปฏิบัติงาน  

1. ก่อนที่พนักงานจะเริ่มปฏิบัติงาน พนักงานจะต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจอยู่เสมอ การ
พักผ่อนที่เพียงพอไม่เจ็บไข้ หรือป่วยเป็นโรคที่สภาวะที่พร้อมต่อการท างานทุกเวลา และสถานที่จะต้องอ านวย
ต่อการท างานได้อย่างดี  

2.การแต่งกายของพนักงานต้องสะอาด ดูเรียบร้อย และสุภาพอยู่เสมอ  
3. ควรมาก่อนเวลาท างานอย่างน้อย 15 นาที หรือมากกว่านั้น เพ่ือตรวจเช็คสภาพรถ และความพร้อม

ของรถ รวมถึงศกึษาข้อมูลในการปฏิบัติงาน  
4. การตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการท างานจะช่วยย้ าเตือนความจ าเกี่ยวกับตารางการท างาน  พนักงาน

ควรมีสมุดโน้ตงานหรือกระดานปฏิบัติงานเพ่ือคอยตรวจเช็คงานอยู่ เป็นประจ า  ระบบงานในหน่วยงาน
โดยเฉพาะเอกสารพนักงานต้องศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหน่วยงานอาจมีเอกสารมากมายจึงเป็นหน้าที่
ของพนักงานที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลและท าความเข้าใจโดยเฉพาะตารางงานของพนักงานขับรถส่วนใหญ่  จะ
แบ่งออกเป็นประเภทโดยสังเขป ดังนี้  

- เอกสารการขอใช้รถประจ าวัน  
- ใบลงเวลาท างาน และ ออกปฏิบัติงาน  

          - ใบบันทึกการใช้รถ  
          - ใบตรวจสภาพรถ รวมถึงข้อบกพร่องของรถและอุปกรณ์ภายในรถ  

- ใบอนุญาตการใช้รถบางประเภท  
- หนังสือเดินทางไปราชการ  
- ใบขอซ่อมแซมรถ, ใบส่งซ่อม  
- แฟ้มประวัติรถ และการซ่อมแซม ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 



-6- 
เอกสารประกอบต่าง ๆ พนักงานต้องรู้และสามารถปฏิบัติได้อยู่เสมอ ในบางหน่วยงานอาจมีมากกว่าที่กล่าว
ข้างต้นและที่ส าคัญ จะต้องมีตู้และท่ีเก็บเอกสารและสามารถค้นหาและเรียกใช้ได้เสมอ เพ่ือง่ายต่อการ
ตรวจสอบและด าเนินงาน  

5. การตรวจเช็ครถทุกเช้าตามระเบียบปฏิบัติงาน ซึ่งมีความส าคัญมากส าหรับพนักงานขับรถ และการ
บันทึกในใบบันทึกการตรวจเช็ครถ จะมีรายละเอียดที่พนักงานขับรถต้องเรียนรู้และเข้าใจตามขั้นตอนที่ควรรู้ 
และปฏิบัติ รวมถึงรับทราบการท างานในระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ และสัญลักษณ์ไฟเตือนต่าง ๆ ซ่ึงสามารถ
แก้ไขในเบื้องต้นได้ หรือเข้าศูนย์บริการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- ลงรายละเอียดในใบตรวจเช็ครถประจ าวัน  
- เมื่อพบปัญหาแจ้งผู้บังคับบัญชาการตามล าดับ  
- รับค าสั่งให้ซ่อมแซมหรือเข้าศูนย์บริการ  
- หากซ่อมแซมได้เมื่อซ่อมแซมเสร็จแจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยประเมิน วิเคราะห์ตาม 

สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในใบบันทึกข้อความเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันและพัฒนาต่อไป  
- น ารถเข้าศูนย์บริการเพ่ือตรวจเช็คซ่อมแซม (กรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้) 

    5.1 การท างานของอุปกรณ์ และการควบคุมต่าง ๆ  
        -แผง ควบคุมต่าง ๆ ในรถ ต้องตรวจเช็คว่าระบบควบคุมท างานปกติหรือไม่ หรือเกิดปัญหา 

อะไร มีผลกระทบต่อการขับข่ีหรือไม่ สามารถตรวจเช็คซ่อมแซมเบื้องต้นได้หรือไม่ หรือต้องเข้าศูนย์บริการ 
รวมถึงสอดคล้องกับระบบหรือไม่กับระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า  

-มาตรวัดต่าง ๆ มีสภาพดีหรือไม่แสดงผลการท างานของเครื่องยนต์หรือแสดงปริมาณของ 
น้ ามันไดห้รือไม่อย่างไร  

         -ระบบไฟ และสัญลักษณ์ ว่าท างานปกติหรือไม่ หากไม่ปกติต้องตรวจเช็คและหาสาเหตุ พร้อม
ทั้งซ่อมแซมเบื้องต้น หรือต้องเข้าศูนย์บริการ เช่น ไฟเลี้ยว ไฟส่องสว่าง และไล่ฝ้า เป็นต้น  
                  -ระบบบังคับมือ (พวงมาลัย) และระบบห้ามล้อ ว่าสมบูรณ์เหมาะแก่การขับข่ี และความ
ปลอดภัยหรือไม่  

        -ระบบเครื่องปรับอากาศ ว่าท างานดีหรือไม่ เย็นหรือมีแต่ลม สามารถท างานได้ดีหรือไม่  
        -ระบบเครื่องเสียงและสิ่งบันเทิง ท างานได้ดีพร้อมอ านวยความสะดวกหรือไม่  
         -สิ่งอ านวยความสะดวกในรถใช้การได้ดีหรือไม่ อย่างไร สมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือช ารุด  
         -สิ่งป้องกันความปลอดภัย เชน่ เข็มขัดนิรภัย, ระบบถุงลมนิรภัย ระบบเบรก ABS พนักงาน

ต้องเรียนรู้ระบบและท าความเข้าใจในแต่ระบบได้เป็นอย่างดี  
   5.2 การตรวจเช็คเครื่องยนต์และระบบไฟก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์  
        เมื่อเปิดฝากระโปรงรถแล้วพนักงานต้องเปิดดูระบบ น้ าหล่อเย็น ระดับน้ าปัดน้ าฝน, ระดับน้ ามัน 

เครื่อง, ระดับน้ ามันเบรก, ระดับน้ ากลั่น, ตรวจสอบความตึงย่อนของสายพาน และปลั๊กไฟ สายไฟในรถว่าช ารุด
เสียหายหรือไม่ ให้ท าการซ่อมแซมและเติมน้ าหรือน้ ามันเครื่อง น้ ามนัเบรก น้ ากลั่น หากมีการลดลงไปจาก
ปริมาณที่ก าหนดไว้เสมอก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์  
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   5.3 ตรวจสอบระบบลมยางให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือเหมาะสมกับสภาพการใช้งานและชนิดของยาง

รถที่น ามาใช้รวมถึงสภาพการน ามาใช้งานของรถและการบรรทุกเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการขับขี่  
   5.4 การท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกก่อนออกบริการแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือความสะอาดและ

สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ  
6. การเรียนรู้วิธีขับขี่อย่างถูกต้องตาม กฎหมายจราจรและเข้าใจในสัญลักษณ์และความหมายของ

เครื่องหมายจราจรได้เป็นอย่างดี  
7. จะต้องเรียนรู้ถึงคุณลักษณะ รวมถึงส่วนประกอบและสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงสมรรถนะของ

รถ ประเภท และวิธีขับข่ี  
8. ต้องมีความรู้และความเข้าใจในระบบเครื่องยนต์และวิธีแก้ไขซ่อมบ ารุงเบื้องต้นได้ก่อนเข้ศูนย์บริการ  
9. ศึกษาเส้นทางหลักและทางรองในการเดินทางล่วงหน้าเสมอหรือสอบถามเส้นทางจากผู้รู้ ผู้ที่เคย  

เดินทางไปยังที่จะไปก่อนจะเดินทางไปเสมอ  
10. ตรวจสอบผู้ขอใช้รถหรือผู้ใช้บริการถึง จ านวน ชื่อ เบอรโ์ทร และสถานที่ติดต่อ  

11. พนักงานขับรถต้องท าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่ขัดขวางหรือท าการโต้แย้งแก่ผู้ใช้บริการ เช่น รับตรงเวลา 
ส่งถึงที่หมาย สะดวก ปลอดภัย  

12. ออกแบบฟอร์มประเมินคุณภาพและให้ผู้ใช้บริการประเมินและให้ข้อคิดเห็น  หรือข้อแนะน าเพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการท างาน และเป็นแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาให้เกิดความพึง
พอใจต่อผู้ใช้บริการ  

13. พนักงานต้องมีความพร้อมด้านการพัฒนาหน่วยงาน องค์กรที่ตนเองท างานอยู่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การท างาน  

14. ต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน  
15. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
  

ระบบเคร่ืองยนต์ และการดูแลรักษา 
ผู้เป็นพนักงานขับรถต้องมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์   รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาก่อนเข้าศูนย์บริการ ดังนี้ 
                   ระบบเครื่องยนต์แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ดีเซล และ เบนซิน  
- ตรวจดูน้ ามันเครื่อง  
- ตรวจดูน้ ามันเบรค  
- ตรวจดูน้ ากลั่นแบตเตอรี่                                      ให้อยู่ในระดับที่ก าหนด 
- ตรวจดูกล่องฟิวล์                                               
- ตรวจดูน้ าฉีดกระจก  
- ตรวจดูน้ าหล่อเย็น  
- ตรวจดูคอนเด็นซอร์                                          อยู่ในสภาพดีหรือไม่รั่วหรืออุดตัน  
- ตรวจดูหม้อน้ า  
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ข้อควรระวัง  

- ระหว่างเครื่องยนต์ท างานระวังอย่าให้เสื้อผ้าหรือร่างกายอุปกรณ์เข้าใกล้ใบพัดหรือ 
สายพานขับเครื่องยนต์  

- พยายามอย่าแตะต้องตัวเครื่องท่ีขับขี่เพราะมีความร้อนสูง 
- อย่าเปิดฝาหม้อน้ าขณะเครื่องยนต์ร้อนอาจเกิดอันตรายต่อร่างกาย  
- เมื่อเติมน้ ามันเบรกและหกแล้วให้รีบล้างน้ าสะอาดทันทีเพ่ือป้องกันการกัดกร่อนของน้ ามัน  
- อย่าด าเนินการเองเพ่ือระบบเครื่องยนต์ผิดปกติจากภายในเครื่อง ควรแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ  

หัวหน้างานตามสายงานรับทราบเพื่อเข้าศูนย์บริการ  

การดูแลรักษาช่วงล่าง 
ระบบช่วงล่างมีความส าคัญในการทรงตัวของรถยนต์ให้เกิดความสมดุลในการขับขี่และการบรรทุก การ

ตรวจดูความเรียบร้อย จุดบกพร่องของช่วงล่างรวมถึงระบบถ่ายแกน้ าหนัก จึงมีความจ าเป็นต้องคอยตรวจเช็ค
อยู่เป็นประจ า รวมถึงระบบเบรกและเวลาขับเคลื่อนและล้อเป็นส่วนประกอบของความสมดุลและการทรงตัวใน
การยึดเกาะถนน ความสัมพันธ์ของระบบช่วงล่างจึงมีความจ าเป็นพอๆกับระบบเครื่องยนต์ การตรวจเช็คระบบ
ช่วงล่างที่พนักงานขับรถควรตรวจเช็คเป็นประจ าคือ  

1. ล้อและลมยาง  
2.ระบบเบรก 
 3.ระบบรับน้ าหนัก (โช๊คอัพ)  
4.ระบบบังคับเลี้ยว  
5.ระบบส่งน้ ามัน, น้ ามันเบรก  
6.วาล์วน้ ามันเบรก ,ฝักเบรก 
7.แซสซี่และตัวถัง  
 

ความรู้เบื้องต้นในการขับขี่ การขับขี่สามารถแบ่งออกเป็น 
1. การขับขี่ในเวลากลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะกลางวันทัศนะวิสัยในการมองเห็นชัดเจนละกว้าง

ขึ้น สามรถมองเห็นการขับขี่ในบริเวณกว้างและในระยะใกล้ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะพบในการใช้รถใช้ถนนที่ไม่
ถูกกฎจราจรเช่น จอดในที่ห้ามจอด กระท าผิดกฎหมายโดยไม่ท าตามป้ายบอกหรือห้าม ไม่สนใจกฎหมายจราจร 
ซึ่งท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก ส่วนในเวลากลางคืนการมองเห็นจะอยู่ในระยะจ ากัดจึงไม่ควรใช้ควรเร็วมาก
และเมื่อเกิดอาการง่วงนอนไม่ควรจะฝืนขับ หาที่จอดในที่ปลอดภัยเพ่ือพักผ่อน ก่อนออกเดินทางต่อจะช่วยลด
การเกิดอุบัติเหตุได ้หากมีผู้ร่วมเดินทางให้รับทราบถึงปัญหาที่เกิด  

2. การขับขี่ในชุมชน ซึ่งเป็นที่พลุกพล่านของพาหนะและผู้คนจึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
พยายามอย่าใช้ความเร็วในการเดินทางและคอยดูยานพาหนะที่ออกมาตามตรอก  ซอย เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ และจอดรถให้ชิดขอบทางมากที่สุด  
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3. การขับขี่ในชนบท ปริมณฑลหรือต่างอ าเภอ ซึ่งไม่ค่อยจะมียวดยานพาหนะพลุกพล่านและเป็น

เส้นทางคดเคี้ยวหรือแคบ ข้อควรระวังคือสัตว์เลี้ยง เกวียน และคนเลี้ยงสัตว์ จึงไม่ควรใช้ความเร็วมากนักและ
มักจะไม่มีป้ายบอกเส้นทางหรือป้ายเตือนในการขับขี่  

4. การขับขี่ในสภาวะฝนตกหรือน้ าท่วม ในกรณีฝนตกต้องระวังถนนลื่น การใช้ความเร็วในช่วงฝนตกที่
อยู่ในเส้นทางที่คดเคี้ยว ลาดชันโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีมากหากเป็นรถที่ขับเคลื่อนระบบ  4 ล้อ ควรปรับระดับ
ขับเคลื่อนไปที่ 4H เพ่ือเป็นการยึดเกาะถนนจะช่วยยึดเกาะพ้ืนผิวถนนดีขึ้น ในกรณีน้ าท่วมขังควรดูว่าเหมาะสม
กับการลุยผ่านน้ าท่วมขังหรือไม่ และจะเป็นผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า เครื่องยนต์หรือไม่ สมรรถนะของรถ
เหมาะสมที่จะขับขี่ในสภาพนั้นหรือไม่ ในทางท่ีดีหากหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เกิดน้ าท่วมขังได้ควรหลีกเลี่ยง  

5. การขับขี่ท่ีเป็นฝุ่น ควรตรวจสอบน้ าฉีดกระจกและที่ปัดน้ าฝนว่าใช้งานได้ดีหรือไม่ ซ่อมแซมปรับปรุง
ก่อนออกเดินทาง รวมถึงสภาพดอกยางของรถ แรงดันลมยางด้วยจะช่วยลดการเกิดการลื่นและการยึดเกาะ ไม่
ควรใช้ความเร็วในทางท่ีมีฝุ่นมากๆ หรือพ้ืนผิวที่มีฝุ่นหนา ใช้ระบบ 4x4 เพ่ือช่วยในการยึดเกาะในอัตราความเร็ว
ที่เหมาะสม  

6. การขับขี่ท่ีมีความลาดชันและภูเขา ควรตรวจสภาพเครื่องยนต์รถและสมรรถนะของรถที่เหมาะสมกับ
งานและการบรรทุกตรวจสอบดอกยาง ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับงาน ใช้ความเร็วต่ าหรือใช้ระบบ 4x4 เพ่ือ
ช่วยแรงขับเคลื่อนและการยึดเกาะ  

7. การขับขี่บนถนนทางหลวงหรือทางด่วน , ทางต่างระดับ ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายก าหนด ทิ้ง
ระยะห่างจากรถคันหน้าให้พอประมาณเพ่ือลดอุบัติเหตุ เมื่อเกิดการเบรกแบบกะทันหัน และไม่ขับขี่แบบแซง
ซ้าย แซงขวา ปฏิบัติตามกฎจราจรที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  

8. การขับขี่แบบบรรทุกและสิ่งลากจูง ให้บรรทุกสิ่งของตามที่คู่มือก าหนด มีการรัดตรึงสิ่งของให้แน่น
หนา กันการตกหล่นหรือโยกแกว่งไปมา จะท าให้การบังคับรถยากมากยิ่งขึ้น และท าให้รถเสียการทรงตัว
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในขณะที่บรรทุกและมีสิ่งลากจูง ควรตรวจสอบอุปกรณ์ลากจูงให้ดี ไม่หลวมหลุดออกจากตัว
ยึดเกาะมีป้ายบอกถึงการลากจูง สัญลักษณ์และไฟบริเวณด้านท้ายของตัวลากจูง รวมถึงไฟสัญญาณเลี้ยวซ้าย
,ขวา ,เบรก ท าการตรวจสอบระบบดังกล่าวให้แน่ใจก่อนออกเดินทาง 

9. ศึกษาข้อมูลของรถแต่ละคัน ข้อมูลด้านเทคนิค เครื่องยนต์ ระบบไฟ ,สิ่งอ านวยความสะดวก ,
สมรรถนะของรถให้เหมาะสมกับงานรวมถึงวิธีบ ารุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข เมื่อเกิดสัญลักษณ์ข้ึนที่หน้าปัดรถยนต์ 
ท าการแก้ไขหรือเข้าศูนย์บริการ  

10. ศึกษาระบบการท างานของเครื่องยนต์แต่ละชนิด การท างานของเครื่องยนต์ ส่วนประกอบ วิธีการ
ท างาน วิธีการแก้ไขซ่อมบ ารุง ควรศึกษาจากข้อมูลในหนังสือหรือคู่มือรถแต่ละคันว่าอุปกรณ์ต่างๆ อยู่จุดไหน  

11. การเลือกใช้รถได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานของรถแต่ละคัน  
12. เรียนรู้วิธีการตรวจเช็คของระบบพาหนะในแต่ละคันได้ในเบื้องต้นและศึกษาข้อมูลในคู่มือรถ  ของ

แต่ละคัน รวมถึงการบ ารุงรักษารถแต่ละคัน  
13. อย่าเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงเครื่องยนต์ อาจท าความเสียหายต่อระบบการท างานของเครื่องยนต์ ควร

ปรึกษาศูนย์บริการก่อนกระท าการใดๆ ต่อระบบเครื่องยนต์หรือระบบอื่น ๆ ภายในรถ  
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14. ศึกษาวิธีการขับขี่อย่างถูกต้องของระบบเครื่องยนต์ 4x4และวิธีการขับขี่, ใช้เกียร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การขับขี่อย่างถูกต้อง และถูกวิธี จึงควรศึกษาข้อมูลจากคู่มือรถ  
15. ห้ามกระท าการใดๆ กับรถยนต์ เครื่องยนต์ ระบบต่างๆของรถยนต์ ที่อยู่ในระยะประกัน หากเกิดความ
เสียหายทางศูนย์บริการจะไม่รับผิดชอบ ต่อการกระท าดังกล่าว หากเกิดปัญหาหรือสิ่งผิดปกติ ให้น ารถเข้า
ศูนย์บริการทันท ี 
16. ศึกษากฎหมายการจราจรเบื้องต้น  
 

ความรู้ความเข้าใจในระบบงาน 
พนักงานขับรถต้องเรียนรู้ถึงระบบงานของหน่วยงานของตนเพ่ือจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง และสามารถ

ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน กลุ่มงาน วิธีการด าเนินงาน ขั้นตอนปฏิบัติ และสามารถติดต่อ 
ประสานงานได้กับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติหรือกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงาน 
นั้นๆ ความรู้และความเข้าใจในระบบงานจะช่วยให้พนักงานขับรถสามารถด าเนินหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาที่
เกิดขึ้นพนักงานต้องสามารถตอบค าถาม และสาเหตุได้เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาในหน่วยงาน
รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีก 

ในการท างานของพนักงานขับรถต้องมีองค์ประกอบและสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการด าเนินงานและ
พร้อมใช้งานเมื่อมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ในการท างานยกตัวอย่างเช่น  

1. โรงจอดรถราชการ หน่วยงานต้องหาสถานที่ในการจอดรถราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
2. สถานที่ท าความสะอาดรถ (ล้างรถ) ต้องมีร่องระบายน้ าได้ดี  
3. อุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่นสายยางล้างรถ บันได อุปกรณ์ล้างรถไฟฟ้า เครื่องดูดฝุ่น ระบบ

แรงดันลม มาตรวัดลมยาง ควรมีไว้ 2 อัน ห้องพักผ่อนของพนักงานขับรถ อุปกรณ์ท าความสะอาดรถ เช่นไม้
กวาด ไม้ถูพ้ืน ไม้ขนไก่ ฯลฯ  

4. ถังดับเพลิง ชนิดติดผนัง และชนิดพกพาในรถยนต์ ควรมีไว้ทุกคันเพ่ือป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าวัด
วงจรในรถ  

สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาแก่พนักงานขับรถ รถคือแรงจูงใจต่อพนักงานขับรถ 
หลายหน่วยงาน มักให้ความส าคัญต่อพนักงานขับรถว่าเป็นผู้ดูแลชีวิต ในการเดินทางอาจจะให้ในรูปแบบ ใบ
ประกาศนียบัตร พนักงานดีเด่น ผลตอบแทน การขึ้นเงินเดือน โบนัส, ค่าตอบแทน การน าพาไปพักผ่อน และ
ศึกษาดูงาน การให้ความส าคัญเหล่านี้ก็อาจเป็นแรงจูงใจผลักดันให้พนักงานเกิดแรงกระตุ้นในการท างาน และ
พัฒนาศักยภาพในการท างาน  บุคลิกภาพ เกิดการแข่งขันในเชิงพัฒนาในด้านต่างๆ  ท าให้หน่วยงานมี
ความก้าวหน้าและเกิดปัญหาน้อยที่สุดในการด าเนินงานและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-11- 

 เรียนรู้ ปัญหาเบื้องต้นทีพ่บและแก้ไข  
เมื่อพนักงานขับรถได้ท าการตรวจเช็ครถในทุกเช้าก่อนออกปฏิบัติงาน  เพ่ือเตรียมความพร้อมของรถ

และได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ลงในใบตรวจเช็ครถแล้ว  หากท าการแก้ไขได้หรือต้องส่งเข้าศูนย์บริการ
ตามล าดับขั้นตอนซึ่งท าง่ายๆ ดังนี้  

- ตรวจเช็ครถประจ าวัน  
- ลงในบันทึกการใช้รถ  
- เมื่อพบปัญหาแจ้งผู้บังคับบัญชาการตามล าดับ  
- รับค าสั่งให้ซ่อมแซมหรือเข้าศูนย์บริการ  
- หากซ่อมแซมได้เมื่อซ่อมแซมเสร็จแจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
- ประเมิน วิเคราะห์ตามสาเหตุและแนวทางการแก้ไขในใบบันทึกข้อความเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ป้องกันและพัฒนาต่อไป  
- น ารถเข้าศูนย์บริการเพ่ือตรวจเช็คซ่อมแซม  

ในการตรวจเช็ครถประจ าวันปัญหาที่พบบ่อยๆและสามารถท าการแก้ไขได้ในหน่วยงาน  ไม่ต้องเข้า
ศูนย์บริการ และสามารถหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ มาท าเองได ้ยกตัวอย่างเช่น  

- หลอดไฟขนาดต่างๆ  
- ฟิวล์  
- ที่ปัดน้ าฝน  
- สวิตต์ไฟบางตัว, อุปกรณ์เสริมอ านวยความสะดวก  
- ความดันลมยาง  
- สายรัดตรึง,สายไฟ,น็อต  
หมายเหตุ วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องยนต์หากขาดความรู้ความ

ช านาญ ควรเข้าศูนย์บริการเป็นการดีที่สุดเพื่อลดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ 

มิเตอร์ เกจวัด และไฟเตือน สิ่งแรกที่ผู้ขับขี่ควรรู้ 
ในขณะขับรถ ผู้ขับขี่จะต้องหมั่นสังเกตการท างานของมิเตอร์ เกจวัด และไฟเตือนที่แผงหน้าปัดอยู่เสมอ 

เพราะจะช่วยท าให้ผู้ขับขี่ทราบถึงสภาวะต่างๆ ของรถยนต์ขณะท างาน ปัญหาหลายๆอย่างจะเริ่มต้นจากความ
ผิดปกติเล็กๆน้อยๆก่อน จากนั้นจะลุกลามใหญ่โต จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา จนในที่สุดท าให้รถยนต์
เสียหายอย่างมาก ดังนั้นการท าความเข้าใจมิเตอร์เกจวัดและไฟเตือน จึงนับว่าเป็นสิ่งแรกที่ผู้ขับขี่ควรรู้  
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จากรูป มิเตอร์ เกจวัด และไฟเตือนในรถยนต์อีซูซ ุตระกูลทีเอฟ  

 1.เกจวัดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น ท าหน้าที่บอกผู้บอกผู้ขับขี่ให้ทราบถึงอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นเครื่องยนต์ ถ้า
เข็มชี้ที่ตัวอักษร “H” แสดงว่าเครื่องยนต์ร้อนจัด ให้น ารถออกจากผิวจราจร ดับเครื่องปล่อยทิ้งไว้ให้เครื่องเย็น 
ตรวจระดับน้ าในหม้อน้ าและถังพักน้ าส ารอง และตรวจความตรึงของสายพานปั๊มน้ า 

2.ไฟเตือน ไฟเลี้ยว 

 3.มิเตอร์วัดระยะทางรวม ท าหน้าที่บอกระยะทางทั้งหมดที่รถถูกใช้งานมาจนถึงปัจจุบันและยังท า
หน้าที่บอกให้ทราบถึงก าหนดเวลาในการตรวจบ ารุงรักษา ตัวเลขบอกเป็นกิโลเมตรหรือไมล์ 

 4.มิเตอร์วัดความเร็วรถ ท าหน้าที่บอกให้ผู้ขับขี่ทราบว่าขณะนี้รถวิ่งด้วยความเร็วท าใด ตัวเลขบอกเป็น
กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไมล์ต่อชั่วโมง  

5.เกจวัดน้ ามันเชื้อเพลิง ท าหน้าที่บอกผู้ขับข่ีให้ทราบถึงระดับน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในถัง เพ่ือความ 
ไม่ประมาท อย่าปล่อยให้เข็มชี้ต่ ากว่า ¼ ของถัง 

 
6.มิเตอร์วัดระยะทางเป็นเที่ยว ท าหน้าที่บอกระยะเดินทางในแต่ละเที่ยว หรือตรวจการกินน้ ามัน 

เชื้อเพลิงของรถ สามารถปรับไปที่เลขศูนย์ได้โดยกดปุ่มปรับตั้งตัวเลขบอกเป็นกิโลเมตรหรือไมล์ 

7.ปุ่มปรับมิเตอร์วัดระยะทางเป็นเที่ยว 

8.โวลต์มิเตอร ์ท าหน้าที่บอกให้ผู้ขับข่ีทราบถึงสภาพของแบตเตอรรี่ว่าชารจ์หรือไม่ชารจ์ ในขณะที ่
เครื่องยนต์ท างาน เข็มจะชี้อยู่ระหว่าง 12-16 โวลต์ 
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9.มิเตอร์วัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ ท าหน้าที่บอกความเร็วรอบเครื่องยนต์ บอกเป็นรอบต่อนาที ผู้ 
ขับข่ีไม่ควรเร่งเครื่องให้รอบสูง จนกระท่ังเข็มของมิเตอร์ชี้เข้าไปในเขตสีแดงเพราะจะท าให้เครื่องยนต์เสียหาย 

10.เกจวัดความดันน้ ามันเครื่อง ท าหน้าที่บอกให้ผู้ขับข่ีทราบถึงความดันน้ ามันเครื่องในขณะที่ 
เครื่องยนต์ท างานอยู่ ถ้าความดันลดลงขณะที่ขับรถอยู่ให้ดับเครื่องยนต์และตรวจระดับน้ ามันเครื่องทันที  ใน
กรณีท่ีเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ เข็มอาจชี้สูงกว่าปกติ ในช่วงนี้ไม่ควรเร่งเครื่องให้รอบสูงเกินควร 

 

  
 
เพิ่มเติม   

ไฟเตือนประตู ไฟเตือนนี้จะติดและค้างอยู่เมื่อประตูรถเปิดหรือประตูปิดไม่สนิท 
ไฟเตือนเบรกมือ สวิตช์กุญแจอยู่ต าแหน่ง ON ไฟเตือนนี้จะติดเมื่อดึงเบรกมือ อย่าขับรถโดยไม่ปลด

เบรกมือ เพราะจะท าให้ผ้าเยรกและจานเบรกร้อยจัดหรือได้รับความเสียหาย  
ไฟเตือนระดับน้ ามันเบรกหรือไฟเตือนระบบเบรก สวิตช์กุญแจอยู่ต าแหน่ง ON ไฟเตือนนี้จะติดและ

ดับไปเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว ขณะขับรถถ้าไฟเตือนนี้ติดแสดงว่า ระดับน้ ามันเบรกในกระปุกลดต่ ากว่าระดับที่
ก าหนด ซึ่งอาจเกิดน้ ามันเบรกรั่วหรือผ้าเบรกสึกหรอมาก ควรหยุดรถทันท ี 

ไฟเตือนระบบเบรกเอบีเอส สวิตช์กุญแจอยู่ต าแหน่ง ON ไฟเตือนนี้จะติดและดับไปเมื่อเครื่องยนต์ติด
แล้ว ไฟเตือนนี้จะถูกออกแบบมาใช้กับรถที่ติดตั้ง ระบบเบรกเอบีเอส เพ่ือป้องกันการล็อคของล้อขณะถนนลื่น
หรือเหยียบเบรกอย่างรุนแรง ขณะขับรถถ้าไฟเตือนนี้ติดขึ้นมา แสดงว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบเอบีเอส
ขัดข้อง แต่เบรกยังคงท างานเป็นปกติเพียงแต่ระบบป้องกันการล็อกล้อจะไม่ท างาน 

ไฟเตือนผ้าเบรกสึก สวิตช์กุญแจอยู่ต าแหน่ง ON ไฟเตือนนี้จะติดและดับไปเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว 
ขณะเหยียบเบรก ถ้าไฟเตือนนี้ติดขึ้นมาแสดงว่าผ้าเบรกล้อหน้าสึกหรอ รถที่ติดตั้งระบบเบรก เอบีเอส ไฟเตือน
นี้จะบอกท้ังผ้าเบรกล้อหน้าปละผ้าเบรกล้อหลัง ควรน ารถไปตรวจซ่อมโดยเร็ว  

ไฟเตือนความผิดปกติของเครื่องยนต์ มีใช้ในรถยนต์เบนซินแบบใช้หัวฉีดรถบางยี่ห้อมีสัญลักษณ์เป็น
รูปเครื่องยนต์ สวิตช์กุญแจอยู่ในต าแหน่ง ON ไฟเตือนนี้จะติดและดับไปเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว ขณะขับรถถ้าไฟ
เตือนนี้ติดขึ้นมาแสดงว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท างานผิดปกติ ควรน ารถไปตรวจซ่อมโดยเร็ว  
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ไฟเตือนหลอดไฟขาด สวิตช์กุญแจอยู่ต าแหน่ง ON ไฟเตือนนี้จะติดและดับไปเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว 

ถ้าไฟเตือนนี้ติด แสดงว่าในหลอดไฟขาดหรือผิดปกติคือ ไฟสูง ไฟต่ า ไฟท้าย ไฟเบรก (ไฟเตือนติดเมื่อเหยียบ 
เบรก) ให้ตรวจฟิวส์และหลอดไฟ การเปลี่ยนหลอดให้ใช้หลอดขนาดเดียวกันกับหลอดเดิมตามที่ก าหนด ถ้าไฟ
เตือนนี้ยังคงติดอยู่เมื่อเปลี่ยนหลอดแล้ว ให้เปลี่ยนหลอดอีกข้างหนึ่งด้วย  
ไฟเตือนไฟชาร์จ  

สวิตช์กุญแจอยู่ต าแหน่ง ON ไฟเตือนนี้จะติดและดับไปเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว ขณะขับรถ ถ้าไฟเตือนนี้
ติดแสดงว่าระบบไฟชาร์จมีข้อบกพร่อง สายพานไดชาร์จอาจขาด ในกรณีนี้ให้เปลี่ยนสายพานก่อนขับรถต่อไป 
หากยังไม่เปลี่ยน จะท าให้เครื่องยนต์ร้อนจัด และอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  

ไฟเตือนความดันน้ ามันเครื่อง สวิตช์กุญแจอยู่ต าแหน่ง ON ไฟเตือนนี้จะติดและดับไปเมื่อเครื่องยนต์
ติดแล้ว ขณะขับรถ ถ้าไฟเตือนนี้ติดแสดงว่าความดันน้ ามันเครื่องต่ ากว่าก าหนด ให้ดับเครื่องยนต์ทันทีและตรวจ
ระดับน้ ามันเครื่อง  

ไฟเตือนระดับน้ าหล่อเย็นต่ า รถบางยี่ห้อมีสัญลักษณ์เป็นรูปหม้อน้ า ถ้าสวิตช์กุญแจอยู่ต าแหน่ง ON 
ไฟเตือนนี้จะติดละดับไปเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว ขณะขับรถ ถ้าไฟเตือนนี้ติดแสดงว่าระดับน้ าหล่อเย็นต่ าเกินไป 
ควรดับเครื่องยนต์ทันที รอจนกระทั่งเครื่องยนต์เย็น ตรวจระดับและเติมน้ าให้เพียงพอ 

ไฟเตือนระดับน้ าในกรองดักน้ า (หม้อแยกน้ า) ไฟเตือนระดับน้ าในกรองดักน้ า(หม้อแยกน้ า) ของ
ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล  สวิตช์กุญแจอยู่ต าแหน่ง ON ไฟเตือนนี้จะติดและดับไปเมื่อ
เครื่องยนต์ติดแล้ว ขณะขับรถถ้าไฟเตือนนี้ติดและมีเสียงออดดังขึ้น แสดงว่าระดับน้ าในหม้อน้ าแยกน้ ามันมาก
กินไป ต้องท าการถ่ายน้ าทิ้งทันที อย่าขับรถต่อไป เพราะอาจท าให้ปั๊มหัวฉีดเสียหายได ้ 

ไฟเตือนสายพานราวลิ้น หรือสายพานไทม่ิง (T-belt)  สวิตช์กุญแจอยู่ต าแหน่ง ON ไฟเตือนนี้จะติด
และดับไปเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว ขณะขับรถ ถ้าไฟเตือนนี้ติดแสดงว่าสายพานขับเพลาลูกเบี้ยว (เพลาราวลิ้น) 
หรือสายพานไทมิ่งหมดอายุการใช้งานแล้ว อย่าขับรถต่อไปเพราะอาจท าให้สายพานขาดและท าให้เครื่องยนต์
เสียหายได้  

ไฟเตือนน้ ามันเชื้อเพลิงในถังเหลือน้อย ขณะขับรถ ถ้าไฟเตือนนี้ติดขึ้นมา ควรรีบน ารถเข้าเติมน้ ามันที่
ปั๊มใกล้ที่สุดทันท ี 

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย สวิตช์กุญแจอยู่ต าแหน่ง ON ไฟเตือนนี้จะติดและจะดับเมื่อผู้ขับขี่คาดเข็มขัด
นิรภัย  

ไฟเตือนหัวเผา มีใช้ในรถยนต์บางยี่ห้อที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล สวิตช์กุญแจอยู่ต าแหน่ง ON ไฟเตือนนี้จะ
ติดและดับไปเอง(ประมาณ 7-10 ) เมื่อเผาหัวให้ความร้อนพอแล้วสตาร์ตเครื่องยนต์ได้ทันที  

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย สวิตช์กุญแจอยู่ต าแหน่ง ON ไฟเตือนนี้จะติดและจะดับเมื่อผู้ขับขี่คาดเข็มขัด
นิรภัย  

ไฟเตือนหัวเผา มีใช้ในรถยนต์บางยี่ห้อที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล สวิตช์กุญแจอยู่ต าแหน่ง ON ไฟเตือนนี้จะ
ติดและดับไปเอง(ประมาณ 7-10 ) เมื่อเผาหัวให้ความร้อนพอแล้วสตาร์ตเครื่องยนต์ได้ทันที  
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ไฟเตือนระบบแลมดาซอนด์ผิดปกติ มีใช้ในรถยนต์ยี่ห้อวอลโว่ที่ใช้กับเครื่องยนต์เบนซินแบบใช้หัวฉีด 

สวิตช์กุญแจอยู่ต าแหน่ง ON ไฟเตือนนี้จะติดและดับไปเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว ขณะขับรถถ้าไฟเตือนนี้ติดขึ้นมา
แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดข้ึนในระบบหัวฉีดหรือระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์ ควรน ารถไปตรวจที่ศูนย์บริการ 

 

 
 

วิธีสตาร์ตเครื่องยนต์อย่างถูกต้อง 

ก่อนสตาร์ตเครื่องยนต์เกียร์ธรรมดา  
1.ดึงเบรกมือ   
2.ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด เช่นไฟแสงสว่าง ไล่ฝ้า เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น เพ่ือให้แบตเตอรี่มีก าลังใน

การสตาร์ตเพียงพอ  
3.เข้าเกียร์ว่าง  
4.เหยียบคลัตช์ให้สุด เพ่ือท าให้เครื่องยนต์สตาร์ตติดง่าย ช่วยผ่อนแรงมอเตอร์สตาร์ต ยืดอายุการใช้

งานของแบตเตอรี่ ป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่ถ้าเกิดเกียร์ค้าง รถบางยี่ห้อถ้าไม่เหยียบคลัตช์เครื่องยนต์จะสตาร์ต
ไม่ติด  

ก่อนสตาร์ตเครื่องยนต์เกียร์อัตโนมัติ  
1.ดึงเบรกมือ  
2.ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด เช่นไฟแสงสว่าง ไล่ฝ้า เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น เพ่ือให้แบตเตอรี่มีก าลังใน

การสตาร์ตเพียงพอ  
3.เข้าเกียร์ N หรือ P  
4. เหยียบเบรกเท้า  

การสตาร์ตเครื่องยนต์เบนซิน ขณะเครื่องยนต์เย็น (แบบใช้คาร์บูเรเตอร์)  
- บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต าแหน่ง ON ตรวจดูการท างานของเกจวัด และไฟเตือนต่างๆ  
- เหยียบคันเร่ง 1ครั้งแล้วปล่อยหรือดึงปุ่มโช้กอย่างใดอย่างหนึ่ง  
- สตาร์ตเครื่องโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่ง เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วให้ปล่อยสวิตช์กุญแจทันที เพ่ือป้องกัน

ไม่ให้มอเตอร์สตาร์ตช ารุด  
 
 

 
 
 
 



-16- 
- ตรวจดูการท างานของเกจวัดและไฟเตือนต่างๆอีกครั้งหนึ่ง  
- อุ่นเครื่องยนต์ก่อนที่จะขับรถออกไป  

การสตาร์ตเครื่องยนต์เบนซินขณะเครื่องยนต์เย็น (แบบใช้หัวฉีด)  
- บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต าแหน่ง ON ตรวจดูการท างานของเกจวัด และไฟเตือนต่างๆ  
- สตาร์ตเครื่องโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่ง (เครื่องยนต์บางรุ่นมีหัวฉีดสตาร์ตเย็นท าหน้าที่แทนโช้ก) เมื่อ

เครื่องยนต์ติดแล้วให้ปล่อยสวิตช์กุญแจทันทีเพ่ือป้องกันมิให้มิเตอร์สตาร์ตช ารุด  
- ตรวจดูการท างานของเกจวัดและไฟเตือนต่างๆอีกครั้ง  
- อุ่นเครื่องยนต์ก่อนที่จะขับรถออกไป  
ค าแนะน า การอุ่นเครื่องยนต์ไม่ควรเบิ้ลคันเร่งบ่อยๆหรือใช้วิธีการขับรถเดินหน้าถอยหลังไปมา ติด

เครื่องยนต์ทิ้งไว้โดยไม่ต้อง เหยียบคันเร่งประมาณ 2-3นาที ก่อนออกรถทุกครั้ง  

การสตาร์ตเครื่องยนต์ดีเซลขณะเครื่องเย็น  
- บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต าแหน่ง ON ตรวจดูการท างานของเกจวัด และไฟเตือนต่างๆ  
- เมื่อไฟเตือนหัวเผาดับ สตาร์ตเครื่องโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่ง(ถ้าเป็นแบบ direct injectionจะไม่มีหัว

เผา)  
- เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วให้ปล่อยสวิตช์กุญแจทันที เพ่ือป้องกันมิให้มอเตอร์สตาร์ตช ารุด  
- ตรวจดูการท างานของเกจวัดและไฟเตือนต่างๆอีกครั้งหนึ่ง  
- อุ่นเครื่องยนต์ก่อนที่จะขับรถออกไป  

  - ถ้าสตาร์ตไม่ติดเกิน 2 ครั้งแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบน้ ามันเชื้อเพลิง  ควร
ตรวจสอบและซ่อมทันที  

  ข้อควรระวัง  
-ไม่ควรสตาร์ตเครื่องยนต์แต่ละครั้งนานเกินกว่า 10 วินาที ถ้าเครื่องไม่ติด ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 30 

วินาที ก่อนที่จะสตาร์ตอีกครั้ง เพ่ือให้แบตเตอรี่คืนสภาพ และการสตาร์ตครั้งต่อๆ ไปไม่ควรนานกว่าครั้งแรก  
- อย่าสตาร์ตซ้ าติดๆ กันเมื่อเครื่องยนต์ไม่ติด เพราะทุกครั้งที่มอเตอร์สตาร์ตหมุน น้ ามันเชื้อเพลิงจะถูก

ดูดหรือฉีดเข้าไปในกระบอกสูบ ท าให้เกิดน้ ามันท่วม  
- อย่าเร่งเครื่องยนต์อย่างทันทีทันใด หรือใช้ความเร็วรอบสูงจนเกินไปในขณะเครื่องเย็น  เพราะ

น้ ามันหล่อลื่นยังเย็นและหนืดไม่สามารถไหลไปหล่อลื่นตามจุดต่างๆของเครื่องยนต์อย่างรุนแรง และยังท าให้เกิด
การสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องอุ่นเครื่องยนต์ก่อนออกรถทุกครั้ง  

- เมื่อเครื่องยนต์ติดใหม่ๆในขณะเครื่องเย็น ในรถบางยี่ห้อความเร็วรอบของเครื่องยนต์จะสูงกว่าปกติ
เพ่ือเอาชนะความฝืด ดังนั้นในการออกรถควรปล่อยให้เครื่องยนต์ติดสักระยะหนึ่งเพ่ือเป็นการอุ่นเครื่อง  รอ
จนกระท่ังรอบของเครื่องยนต์ลดลงเป็นปกติ แล้วจึงค่อยออกรถ  
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- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซพิษ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นปนออกมากับไอเสียรถยนต์ ถ้าสูดดมเข้าไปอาจ

หมดสติ และถึงขั้นเสียชีวิตได้ ก๊าซนี้จะออกมามากเมื่อเครื่องยนต์เริ่มท างานจึงควรหลีกเลี่ยงการติดเครื่องยนต์
ในสถานที่ที่อากาศถ่านเทไม่สะดวก เช่น บริเวณโรงรถ ไม่ควรติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้นานๆ เพราะจะเป็นอันตราย
มาก  
 

การตรวจรถยนต์ประจ าวัน 
ก่อนหน้าที่ผู้ขับขี่จะท าการตรวจบ ารุงรักษารถยนต์ประจ าวันได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  นั้น ผู้ขับขี่

จะต้องรู้ว่าอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่จะตรวจนั้นอยู่ตรงไหนเสียก่อนจึงจะท าการตรวจได้ เช่น ต้องรู้ว่าแบตเตอรี่อยู่
ที่ส่วนไหนของรถยนต์ ฟิวส์อยู่ที่ไหน อันไหนเป็นฟิวส์ไฟเบรก ฟิวส์ไฟ เลี้ยว กรองอากาศอยู่ตรงไหน เติมน้ ามัน
เบรกและน้ ามันครัตช์ตรงไหน หัวเทียนอยู่ที่ไหน เติมน้ าตรงไหน และมีข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ผู้ขับขี่สามารถ
ตรวจ และบ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียยร้อยสมบูรณ์ก่อนจะน ารถยนต์ออกไปปฏิบัติงาน  

-ตรวจระดับน้ ามันเบรก, น้ ามันคลัตช์และเบรกมือ  
- ตรวจระบบไฟฟ้า, ระดับน้ ากรดในแบตเตอรี่  
- ตรวจระดับน้ าในหม้อน้ า, ถังพักน้ าส ารอง, ถังน้ าล้างกระจก  
-  ตรวจความดันลมยาง, สภาพดอกยาง รวมทั้งยางอะไหล่ด้วย  
- ตรวจระดับน้ ามันเชื้อเพลิง  
- ตรวจระดับน้ ามันเครื่องและรอยรั่ว  
- ตรวจเสียงดังของเครื่องยนต์และบริเวณตัวถัง 
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ตรวจน้ ามันเบรกและน้ ามันคลัตช์  

ระดับน้ ามันเบรกและน้ ามันคลัตช์ในกระปุกสามารถมองเห็นได้ซึ่งระดับของน้ ามันเบรก  และน้ ามัน 
คลัตช์ควรอยู่ระหว่างขีด “MAX” และ “MIN” ควรตรวจระดับน้ ามันเบรกและน้ ามัน คลัตช์ ทุกครั้งที่กรวด
น้ ามันเครื่อง เมื่อผ้าเบรกสึกหรอเนื่องจากการใช้ งาน น้ ามันเบรกอาจลดลงบ้าง ควรเติมให้เต็มอยู่เสมอ แต่ถ้า 
ระดับน้ ามันลดลงต่ ากว่า “MIN” แสดงว่ามีการรั่วในระบบเบรก ต้องแก้ไขโดยเร็ว  

 
 

ค าเตือน ห้ามใช้น้ ามันเครื่องแทนน้ ามันเบรกโดยเด็ดขาด และ ไม่ควรใช้น้ ามันเบรกต่างยี่ห้อเติมลงไป  
การเติมน้ ามันเบรกและน้ ามันคลัตช์  

ควรใช้ความระมัดระวังเนื่องจากน้ ามันเบรกและน้ ามันคลัตช์เป็นอันตรายต่อดวงตาและ ท าลายสีรถได้ 
อย่าใช้น้ ามันเบรกและน้ ามันคลัตช์ซึ่งเปิดทิ้งไว้นานเกินกว่า 1 ปี เนื่องจากน้ ามัน เบรกดูดความชื้นจากอากาศ ซ่ึง
เป็นอันตรายต่อประสิทธิภาพของระบบเบรก ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยน น้ ามันเบรกตามก าหนดเวลาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
โดยปกติควรเปลี่ยนทุกๆ 1 ปี  

 
 
ตรวจระยะฟรีของแป้นเบรก  

ตรวจในขณะที่เครื่องยนต์ไม่ท างาน ย้ าเบรกหลายๆครั้ง แล้วเหยียบแป้น เบรกลงไปเบาๆ จนถึงจุดที่มี
แรงต้านแล้ววัดระยะฟรี ถ้าไม่เว้นระยะฟรีจะมีผลเหมือนกับว่าเหยียบเบรกเบาๆ ท าให้ผ้าเบรกร้อนจัด ถ้ามีระยะ
ฟรีมากเกินไปจะมีผลท าให้เบรกท างานช้าไม่ปลอดภัยในการขับขี่  
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ตรวจความสูงของแป้นเบรกในขณะเหยียบ  
เหยียบเบรก 2-3 ครั้งในขณะที่เครื่องยนต์ท างานแล้วเหยียบเบรกให้สุด วัดระยะจากพ้ืนรถถึงแป้นเบรก

ต้องไม่ต่ าเกินไป  

 
 
ตรวจเบรกมือ  

เบรกมือท าหน้าที่ห้ามล้อหลังทั้งสองข้าง โดยดึงด้ามเบรกมือขึ้นเมื่อจะปลดเบรกมือให้ดึงขึ้นเล็กน้อย 
และกดปุ่มที่ปลายด้าม แล้วจึงกดลงจนสุด เมื่อเบรกท างาน ไฟเตือนสีแดงเป็นตัวอักษร “P” บนแผงหน้าปัดจะ
สว่างข้ึน  

ค าแนะน า ควรกดปุ่มปลดล็อคท่ีปลายด้ามเบรกมือทุกครั้งที่ดึงเบรกมือขึ้น เพ่ือป้องกันมิให้ฟันเฟืองล็อค
สึกหรอ เวลาดึงเบรกมือขึ้นต้องไม่มีเสียงดัง  

 
วิธีตรวจเบรกมือแบบง่ายๆ  

ท าได้โดยจอดรถยนต์ทางลาดเอียงแล้วดึงเบรกมือขึ้นจนสุด ถ้ารถยังเคลื่อนที่ได้แสดงว่าสายเบรกมือ  
หย่อนเกินไปต้องท าการปรับตั้งใหม่  

ข้อสังเกต -ถ้าปรับสายเบรกมือตึงเกินไป จ านวนเสียงดัง “คลิก” จะน้อยกว่าค่าก าหนด  
             -ถ้าปรับสายเบรกมือหย่อยเกินไป จ านวนเสียงดัง “คลิก” จะมากกว่าค่าก าหนด  

 
 



-20- 
ตรวจหม้อลมเบรกแบบง่ายๆ  

1. ย้ าเบรกประมาณ 5 ครั้งแล้วเหยียบเบรกค้างไว้  
2. ติดเครื่องยนต์ แป้นเบรกจะต้องจมลึกลงไปเล็กน้อย  
3. เหยียบเบรกค้างไว้ แล้วดับเครื่องรอ 30 วินาที ความสูงของแป้นเบรกจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง  
4. ติดเครื่องยนต์อีก 1 นาที โดยไม่ต้องเหยียบเบรก แล้วดับเครื่อง เหยียบเบรก 2-3 ครั้ง การเหยียบ

เบรกแต่ละครั้งจะรู้สึกว่าแป้นเบรกหนักและสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะสุญญากาศในหม้อลมเบรกลดลง  

 
 

หมายเหตุ ในขณะที่เครื่องยนต์ท างาน เหยียบเบรกลงไปปรากฏว่าเครื่องยนต์เดินไม่เรียบ มีสียงลมรั่ว 
อาจเกิดจากหม้อลมเบรกรั่ว หรือท่อยางสุญญากาศที่ต่อจากหม้อลมเบรกไปยังท่อร่วมไอดี หรือปั๊มสุญญากาศ
หลุดหรือรั่ว ผู้ขับขี่ต้องน ารถไปตรวจซ่อมทันที  

5. ระบบดิสก์เบรกจะมีเสียงเตือนในขณะขับขี่ถ้าผ้าเบรกใกล้หมด เพ่ือเป็นการเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบ  
6. อย่าขับรถถ้าได้ยินเสียงเตือนนี้ดังขึ้นเพราะจะท าให้แผ่นดิสก์เบรกเสียหายมาก  
7. ในรถยนต์บางยี่ห้อจะมีหลอดไฟเตือนผ้าเบรกถ้าผ้าเบรกสึกหรอใกล้หมด หลอดไฟเตือนนี้จะสว่างข้ึน  

 
 
 
 
 



-21- 
มีเสียงดังขณะเหยียบเบรก เกิดจาก 

• ผ้าเบรกหมด  
• มีเศษหินหรือก้อนกรวดเข้าไปอยู่ในจานเบรก  
• ผิวหน้าผ้าเบรกแข็งเป็นมันเงา  
• ลูกปืนล้อหลวม  
• ลุกยางเบรกเสื่อมภาพ  

น้ ามันเบรกพร่องผิดปกติ เกิดจาก  
• รั่วที่ลูกยางในแม่ปั๊มเบรก  
• รั่วที่ลูกยางในปั๊มล้อหรือรั่วที่ซีล (ลูกยาง) ในก้ามปู  
• รั่วที่ท่อยางเบรก  

วิธีทดสอบเบรกแบบง่ายๆ  
• ขับรถความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
• จับพวงมาลัยเบาๆ  
• เหยียบเบรกทันทีทันใด  
• สังเกตพวงมาลัยหมุนไปทางด้านไหน  
  -ถ้าไม่หมุน แสดงว่าระบบเบรกดี  
  -ถ้าหมุนไปทางด้านซ้าย แสดงว่าเบรกล้อด้านซ้ายท างานดีกว่าล้อด้านขวา  
  -ถ้าหมุนไปทางด้านขวา แสดงว่าเบรกล้อด้านขวาท างานดีกว่าล้อด้านซ้าย  
จากผลการทดสอบข้างต้น ถ้าพวงมาลัยหมุนในขณะเหยียบเบรกแสดงว่าระบบเบรกท างานผิดปกติ ผู้

ขับข่ีจะต้องน ารถไปตรวจระบบเบรกทันที เพ่ือป้องกันมิให้เกิดอันตรายในขณะขับขี่  
 

การตรวจคลัตช์และแบตเตอรี่ 
การตรวจสอบคลัตช์แบบใช้น้ ามันไฮดรอลิก มีจุดที่ควรจะต้องตรวจสอบ 10 จุด ดังต่อไปนี้  
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จากรูป  

1.แป้นคลัตช์ ตรวจระยะฟรี ตรวจสภาพของยางหุ้มแป้นคลัตช์ ถ้าพบว่าสึกหรอ ควรเปลี่ยนใหม่  
2.แม่ปั๊มคลัตช์ตัวบน ตรวจดูระดับน้ ามันในกระปุก ถ้าพร่องควรเติมให้ได้ระดับ ตรวจดูรอยรั่วในบริเวณ

แม่ปั๊มคลัตช์ และสภาพยางกันฝุ่น  
 
3.ท่อน้ ามันคลัตช์ ตรวจสภาพของท่อยางว่ามีรอยรั่วบวมหรือแตกลายงาหรอไม่  ถ้าพบว่าช ารุด ควร

เปลี่ยนใหม่  
4.ลูกปั๊มคลัตช์ตัวล่าง ตรวจดูรอยรั่วและสภาพยางกันฝุ่นเข้าไปภายไนท าให้ชุดคลัตช์เสียหาย  
5.ก้ามปูกดคลัตช์ ตรวจดูยางกันฝุ่นที่สวมอยู่ในก้ามปู กดคลัตช์ถ้าขาดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที มิฉะนั้นจะ

ท าให้ฝุ่นเข้าไปภายใน ท าให้ชุดคลัตช์เสียหาย  
6.ลูกปัดกดคลัตช์ ถ้าขณะเหยียบคลัตช์มีเสียงดัง แสดงว่าลูกปืนกดคลัตช์สึกหรอ  
7.ฝาครอบคลัตช์หรือหัวหมูคลัตช์ หรือจานกดคลัตช์ ถ้าผู้ขับขี่ปล่อยคลัตช์ข้าๆ รถออกตัวไม่นิ่มนวล

หรือกระชาก แสดงว่าจานกดคลัตช์ช ารุด  
8.แผ่นผ้าคลัตช์ ถ้าสึกหรอมาก จะเข้าเกียร์ยาก และใช้แรงในการเหยียบคลัตช์มากขึ้น  
9.สปริงดึงแป้นคลัตช์ให้กลับต าแหน่งเดิม ตรวจดูว่าหลุดหรือไม่  
10.ก้านดันก้ามปูกดคลัตช์ รถบางยี่ห้อจะปรับความยาวได้ ท าให้คลัตช์สูงหรือต่ าตามต้องการ แต่รถบาง

ยี่ห้อปรับตั้งไม่ได ้ 
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ตรวจแบตเตอรี่  

วิธีตรวจว่าแบตเตอรี่มีไฟเพียงพอที่จะสตาร์ตเครื่องยนต์ได้หรือไม่ ท าได้โดยบีบแตรและเปิดไฟใหญ่ ถ้า
แตรไม่ดังหรือดังเพียงค่อยๆ และไฟใหญ่หรี่ แสดงว่าแบตเตอรี่มีไฟไม่พอ ให้ท าการตรวจสายไฟที่ต่อเข้ากับขั้ว
แบตเตอรี่ว่าหลวมหรือไม่ ขั้วร้อนจัดหรือไม่ มีข้ีเกลือขาวๆจับที่ขั้วหรือไม่ น้ ากลดมีเพียงพอหรือไม่ วัดความ
ถ่วงจ าเพาะของน้ ากรดในแบตเตอรี่โดยใช้ไฮโดรมิเตอร์ 

 
แบตเตอรี่เมื่อใช้งานไปนานๆ จะมีขี้เกลือขาวจับอยู่ที่ขั้วแบตเตอรี่ ขี้เกลือขาวนี้เกิดจากน้ ากรดใน

แบตเตอรี่ซึมออกมา หรืออาจเกิดจาก การเติมน้ ากลั่นมากเกินควร เมื่อเครื่องยนต์ท างาน อัลเตอร์เนเตอร์(ได
ชาร์จ) จะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ จนท าให้น้ ากรดเดือดและออกมาทางรูระบายที่จุกเติมน้ ากลั่น น้ ากรดจะเปื้อน
เปลือกแบตเตอรี่ด้านบนและน้ ากรดจะกัดกร่อนขายึดแบตเตอรี่และเหล็กรองรับแบตเตอรี่ ควรหาแผ่นยางมา
รองรับแบตเตอรี่เพ่ือป้องกันการผุกร่อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้  

การท าความสะอาดขั้วแบตเตอรี่แบบง่ายๆ  
ท าได้โดยใช้น้ าร้อนราดลงที่ข้ัว จากนั้นท าความสะอาด แล้วใช้จาระบีทาที่ข้ัวเพ่ือป้องกันมิให้เกิดขี้เกลือ 

ซึ่งผู้ขับขี่ทุกท่านสามารถท าได้ด้วยตนเอง 

 
 
การถอดขั้วแบตเตอรี่  

เพ่ือความปลอดภัย ควรถอดข้ัวลบออกก่อนเสมอ เพราถ้าถอดขั้วบวกออกก่อน บางครั้งประแจอาจจะ
ไปโดนกับส่วนที่เป็นโลหะท าให้เกิดประกายไฟ และอาจท าให้แบตเตอรี่เกิดการระเบิดได้และในทางตรงกันข้าม 
เวลาใส่ควรใส่ขั้วสายบวกก่อน ใส่ขั้วสายลบทีหลัง  
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ในกรณีคลายน๊อตออกจากขั้วสายแบตเตอรี่แล้ว ปรากฏว่าขั้วสายแบตเตอรี่แน่นมากถอดออกยาก ใน
กรณีนี้ควรใช้เครื่องมือดูดขั้วสายแบตเตอรี่ดูดออกมา ไม่ควรใช้ค้อนตอกหรือไขควงงัด เพราะอาจท าให้ขั้ว
แบตเตอรี่ช ารุดเสียหายได้  

 
เมื่อถอดขั้วสายแบตเตอรี่ออกมาแล้ว อาจจะใช้กระดาษทรายขัดท าความสะอาดขั้วสายและขั้ว 

แบตเตอรี่ก็ได้ หรือใช้แปรงลวดท าความสะอาดขั้วแบตเตอรี่โดยเฉพาะก็ได้  
ค าเตือน ในขณะที่ท าความสะอาดขั้วแบตเตอรี่จะต้องใช้ความระมัดระวังให้มาก โดยเฉพาะผงตะก่ัว 

อย่าให้ สัมผัสกับผิ วหนั ง  ควรใส่ถุ งมือขณะปฏิบั ติ งานทุ กครั้ ง  เพ่ื อความปลอดภัยของตั วท่ าน เอง 

 
ก่อนใส่ขั้วสายแบตเตอรี่บางครั้งอาจใส่ไม่เข้า ควรใช้คีมถ่างขั้วสายเสียก่อน แล้วจึงใส่ขั้วสายแบตเตอรี่ 

เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ ท าให้ใส่ได้ง่าย ถ้าไม่ใช้คีมถ่างอาจท าให้ใส่ขั้วสายได้ไม่สนิท ไม่ควรใช้ค้อนตอกขั้วสายแบต- 
เตอรี่ เพราะจะท าให้ตะก่ัวที่ติดอยู่กับแผ่นธาตุภายในแบตเตอรี่หลุดร่วง ท าให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง 

                   
                    ควรใส่สายแบตเตอรี่ให้แนบสนิทกับขั้วแบตเตอรี่ เพ่ือให้กระแสไฟไหลได้สะดวก  
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การขันสายแบตเตอรี่เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ก็นับว่ามีความส าคัญอย่างมาก ควรขันให้ถูกต้องอย่าขันขั้วสาย

ให้แน่นมากเกนไปเพราะถ้าขั้วสายติดกัน จะท าให้เกิดช่องว่างระหว่างขั้วสายกับขั้วแบตเตอรี่ เป็นเหตุให้ขั้วสาย
หลวม ดังนั้นจึงต้องขันขั้วสายให้มีช่องว่างเหลือไว้บ้าง  

 
ตรวจระดับน้ ากรดในแบตเตอรี่  

หากระดับต่ าเกินไป จะท าให้เกิดขี้เกลือขึ้นบนแผ่นธาตุแบตเตอรี่จะช ารุดอย่างรวดเร็ว ควรเติมน้ ากลั่น
ลงไปให้ได้ระดับ เมื่อตรวจระดับน้ ากรดในแบตเตอรี่ควรตรวจให้ครบทุกช่อง อย่าตรวจเพียงหนึ่งหรือสองช่อง ถ้า
ไม่ได้ระดับ ให้เติมด้วยน้ ากลั่นเท่านั้น ห้ามเติมด้วยน้ าชนิดอ่ืนโดยเด็ดขาดอย่าเติมจนล้น เพราะน้ ากรดใน
แบตเตอรี่จะไหลออกมากัดกร่อนภายนอก และท าให้ความถ่วงจ าเพาะของน้ ากรดเจือจาง เมื่อเติมน้ ากลั่นแล้ว 
ปิดฝาจุกให้แน่น  

 
 

ค าแนะน า ควรตรวจดูระดับน้ ากรดอย่างน้อยที่สุดสัปดาห์ละครั้ง หรือทุกครั้งที่เติมน้ ามันเชื้อเพลิง  
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สาเหตุที่ท าให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่สั้น  
- ระดับน้ ากรดในแบตเตอรี่ต่ าเกินไป  
- ไม่ได้ใช้น้ ากลั่นเติมแบตเตอรี่  
- ทิ้งแบตเตอรี่ไว้ ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน  

- - ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ด้วยกระแสสูงมาก  
- ระบบชาร์จไฟในรถยนต์ไม่ท างาน  
- มีข้ีเกลือจับที่ข้ัวแบตเตอรี่  

วิธีตรวจกระแสไฟรั่วในระบบไฟฟ้า  
ผู้ขับขี่บางท่านอาจพบว่าแบตเตอรี่ไฟหมดบ่อยๆ บางทีจอดรถไว้คืนเดียว ตอนเช้าสตาร์ตรถปรากฏว่า

ไฟหมดโดยไม่รู้สาเหตุหาเท่าไหร่ก็ไม่พบ รถของท่านเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่า ถ้าแบตเตอรี่ไฟหมดบ่อยๆ นั้นอาจ 
เกิดจากกระแสไฟรั่วไหลออกจากแบตเตอรี่ การตรวจท าได้ง่ายๆโดยหาหลอดไฟโวลต์เท่ากับแบตเตอรี่ที่ใช้บิด
สวิตช์กุญแจมาที่ “OFF” และปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆให้หมด ถอดเอาขั้วสายบวกของแบตเตอรี่ออกอย่างระมัด  
ระวัง จากนั้นเอาสายคีบ คีบระหว่างแบตเตอรี่กับสายขั้วดังรูป ถ้าหลอดไฟดับแสดงว่าไฟไม่รั่ว ถ้าหลอดไฟสว่าง
แสดงว่ามีการรั่วของกระแสไฟเกิดข้ึน ต้องท าการตรวจสอบว่ารั่วตรงไหน จุดไหน ควรน ารถไปยังศูนย์ บริการ  

 
 

ตรวจไฟใหญ่ (ไฟสูงและต่ า) ไฟหรี ่ไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟเบรก ไฟเลี้ยว 
ไฟถอยหลัง และไฟฉุกเฉิน 

ผู้ขับขี่โปรดจ าไว้ว่าถ้าหลอดไฟเหล่านี้ไม่ติดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ท างาน สิ่งแรกที่ผู้ขับขี่จะต้องตรวจก็คือ
ฟิวส์ ตรวจดูว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ บางครั้งอาจจะเพียงแค่หลวมก็ได้  

ต าแหน่งแผงฟิวส์ควรอยู่ในสมุดคู่มือประจ ารถ โดยทั่วไปแล้วมักจะติดตั้งอยู่ที่บริเวณใต้แผงหน้าปัดและ
บริเวณห้องเครื่อง  
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กล่องฟิวส ์(ในห้องเครื่องยนต์)  
ล าดับ               แอมแปร์                             วงจรที่ใช้  
  1  -  -  
  2  -  -  
  3  10A  ไฟสัญญาฉุกเฉิน  
  4  10A  แตร  
  5  10A  ไฟชาร์จ  
  6  10A  เบนซิน โช้กอัตโนมัติ  
  7  20A  อุปกรณ์พิเศษ ฮิตเตอร์  
  8  10A  อุปกรณ์พิเศษ เครื่องปรับอากาศ  
  9  10A  ไฟใหญ่ด้านขวา  
10  10A  ไฟใหญ่ด้านซ้าย  
 
กล่องฟิวส์ (ใต้แผงหน้าปัด)  
ล าดับ                  แอมแปร์        วงจรไฟฟ้าที่ใช้  
 1   10A      ไฟท้าย,ไฟจอด,ไฟส่องหน้าปัด  
 2   10A      ไฟเบรก  
 3   10A      ไฟแสงสว่างในหัวเก๋ง,อุปกรณ์พิเศษ,ไฟบันได  
 4         -      -  
 5      -      -  
 6    15A      ที่ปัดน้ าฝน,ที่ฉีดน้ าล้างกระจก  
 7    10A      ไฟเลี้ยว,เกจ  
 8    10A(15A)      อัลเตอร์เนเตอร์,ไฟถอยหลัง  
 9    15A      เบนซิน,คอยล์จุดระเบิด  
10      -      -  
11      -      -  
12   10A      มอเตอร์สตาร์ต  
13   15A      ที่จุดบุหรี่,อุปกรณ์พิเศษ.วทิยุ  
14     -      -  
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วิธีตรวจฟิวส์แบบง่ายๆ ท าได้ดังนี้  

1. เปิดฝาครอบแผงฟิวส์ออก  
2. ดึงฟิวส์ของอุปกรณ์นั้นออกมาด้วยที่ดึงฟิวส์  
3. ถ้าพบว่าฟิวส์ขาดให้เปลี่ยนใหม่ ควรใช้ฟิวส์อะไหล่ตรงตามรายการที่ให้ไว้บนฝาครอบแผงฟิวส์  

ค าเตือน ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์สูงกว่าที่ก าหนดไว้เพราะอาจจะท าให้เกิดไฟไหม้ได้  
4. ถ้าใส่ฟิวส์อันใหม่ลงไปแล้วเปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นปรากฏว่าขาดอีกแสดงว่าเกิดการลัดวงจรไม่

ควรใช้เส้นลวดใส่เข้าไปแทน ควรน ารถเข้าไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ศูนย์บริการทันที  

 
 

ถ้าฟิวส์ไม่ขาดแต่หลอดไฟไม่ติด แสดงว่าหลอดไฟอาจจะขาดหรือขั้วสายสกปรก ควรถอดหลอดไฟ
ออกมาตรวจดู  

ข้อควรระวังในการเปลี่ยนหลอดไฟ  
1. หลอดไฟเปลี่ยนใหม่ควรมีขนาดโวลต์และวัตต์เท่าของเดิม  
2. อย่าพยายามดึงหลอดไฟออกมาด้วยมือเปล่า ถ้าครอบแก้วร้าวหรือขั้วเสียบเป็นสนิมอาจจะแตก ควร

ใช้ผ้าจับขณะดึงออก  
3. ขั้วเสียบหรือข้ัวหลอดเป็นสนิม ควรท าความสะอาดด้วยกระดาษทรายก่อนใส่หลอดไฟใหม่  
4. หลังจากเปลี่ยนหลอดไฟแล้ว อย่าไขเลนส์ไฟแน่นเกินไปจะแตกได้ง่าย และรูระบายควรหันลง

ด้านล่าง  

ส าหรับรถยนต์บางยี่ห้อ เช่นฮอนด้า แอคคอร์ด จะมีไฟเตือนไฟเบรกอยู่ที่แผงหน้าปัด เมื่อสวิต์ชกุญแจ
อยู่ต าแหน่ง “ON” และเหยียบเบรก ถ้าไฟเบรกท่ีท้ายรถไม่ติดไฟเตือนไฟเบรก (brake lamp) จะติดขึ้นและค้าง
อยู่จนกว่าจะเปลี่ยนไฟเบรกใหม่ ไฟเตือนไฟเบรกจึงจะดับ  

- ถ้าน้ าในถังล้างกระจกหมด ควรเติมให้เต็มทันที ถ้าน้ าล้างกระจกแห้งเมื่อเปิดสวิตช์ จะท าให้มอเตอร์
หมุนด้วยความเร็วรอบสูงมาก อาจท าให้มอเตอร์ไหม้หรือช ารุดเสียหายได้  

- อย่าให้มอเตอร์ท างานติดต่อกันนานเกินกว่า 20 วินาที มอเตอร์น้ าล้างกระจกไม่ได้ ออกแบบมาเพ่ือ
การท างานเป็นเวลานานหรือใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะท าให้มอเตอร์ไหม ้ 
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- ควรเปิดน้ าฉีดกระจกก่อนใช้ที่ปัดน้ าฝนทุกครั้ง เพ่ือป้องกันมิให้กระจกบังลมหน้าเป็นรอยขีดข่วน  
- ถ้าท่ีปัดน้ าฝนไม่ท างาน ให้ตรวจดูฟิวส์ก่อนเป็นอันดับแรก  
- ถ้ารูฉีดน้ าอุดตัน ควรใช้เข็มเย็บผ้าแยงรู  
- ใบปัดน้ าฝน ควรเปลี่ยนปีละครั้ง และเพ่ือให้อายุการใช้งานยาวนาน เวลาจอดรถตากแดด ควรง้างใบ

ปัดให้อ้าออก  
- อย่าใช้ผงซักฟอกเติมลงในถังน้ าล้างกระจก เพราะจะท าให้เกิดเมือก มีผลท าให้รูฉีดน้ าอุดตันได้ง่าย  
- อย่าขับรถในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด ถ้าไฟใหญ่ไม่ติด เพราะอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  

 
ตรวจระดับน้ าในหม้อน้ า ระดับน้ าในถังพักน้ าส ารอง และ ระดับน้ าในถังน้ าล้างกระจก 

ตรวจระดับน้ าหล่อเย็นในหม้อน้ าขณะเครื่องเย็น โดยดูระดับน้ าในถังพักน้ าส ารองจะต้องอยู่ระหว่างขีด
สูงสุดและต่ าสุดระบบหล่อเย็นในปัจจุบันนี้เป็นแบบปิด โอกาสที่น้ าหล่อเย็นจะสูญเสียหรือลดลงมีน้อยมาก ถ้า
ระดับน้ าลดลงต่ ากว่าขีดต่ าสุดของถังพักน้ าส ารอง ให้เปิดฝาและเติมน้ าให้ได้ระดับพอดี 

 

 
ค าแนะน า  

           - ถ้าน้ าในถังพักน้ าส ารองแห้งสนิทให้เปิดฝาหม้อน้ าและเติมน้ าจนถึงระดับคอหม้อน้ าจนถึงระดับคอ
หม้อน้ า และเติมน้ าในถังพักน้ าส ารองจนถึงขีดสูงสุด ถ้าน้ าหล่อเย็นลดลงเร็วกว่าปกติ อาจเกิดการรั่วที่ใดที่หนึ่ง 
ควรตรวจดูท่อยางหม้อน้ า ฝาปิดหม้อน้ าก๊อกถ่ายน้ า และปั๊มน้ า  
    - ไม่ควรเติมน้ าเพียงอย่างเดียว ควรผสมน้ ายาหล่อเย็น (ท าหน้าที่ป้องกันสนิม เพ่ิมจุดเดือดของน้ า และ
ช่วยหล่อลื่นภายในตัวปั๊มน้ า) ถ้าเติมน้ าเพียงอย่างเดียว อาจเกิดการกัดกร่อนเครื่องยนต์ได้ โดยเฉพาะส่วนของ
เครื่องยนต์ที่ท าจากอะลูมิเนียมผสมและเหล็กหล่อ  
  - ควรเปลี่ยนถ่ายน้ าหล่อเย็นทุกๆ 2 ปี ถ้าเกินกว่านี้อาจท าให้น้ ายาหล่อเย็น (coolant) เสื่อมคุณภาพ  

การถ่ายน้ า  
ผู้ขับขี่สามารถท าได้ด้วยตนเอง มีข้ันตอนในการปฏิบัติดังนี้  
1. จอดรถอยู่บนพื้นราบ  
2. เปิดฝาหม้อน้ าและคลายปลั๊กถ่ายน้ าที่หม้อน้ าออกในขณะหม้อน้ าเย็น ถ่ายน้ าออกจากหม้อน้ าให้หมด  
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3. คลายนอตถ่ายน้ าที่เสื้อสูบและถ่ายน้ าออกจากเครื่องยนต์  
4. ทาน้ ายากันรั่วที่นอตถ่ายน้ าที่เสื้อสูบ แล้วขันให้แน่น  
5. ขันปลั๊กถ่ายน้ าที่หม้อน้ าให้แน่น  
6. ผสมน้ ายาหล่อเย็น (coolant) กับน้ ากลั่นในอัตราส่วนที่เท่ากัน (ดูค าแนะน าที่ข้างกระป๋อง) แล้วเติม

น้ ายาที่ผสมแล้วลงในถังพักส ารองจนถึงระดับปกติ หรือรถบางยี่ห้อเติมจนถึงระดับสูงสุด  

 
ข้อควรระวัง อย่าเติมน้ ายาหล่อเย็นที่ยังไม่ได้ผสมน้ าลงไปในหม้อเด็ดขาด เพราะจะท าให้หม้อน้ าและ

ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เกิดการผุกร่อนอย่างรวดเร็ว  น้ ายาหล่อเย็นบางยี่ห้อถึงแม้จะระบุว่าใช้ส าหรับ
เครื่องยนต์ที่มีส่วนประกอบท าด้วยอะลูมิเนียมผสมได้ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถปกป้องเครื่องยนต์ได้ ดังนั้นวิธีที่ดี
ที่สุดควรใช้น้ ายาหล่อเย็นตามที่ทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์แนะน าไว้ในคู่มือ  

7.คลายน๊อตไล่ลมทางระบายน้ า(ถ้ามี) แล้วเติมน้ ายาที่ผสมลงไปจนถึงคอหม้อน้ า รอจนกระทั่งไม่มี
ฟองอากาศ0ออกมาจึงขันนอตไล่ลมให้แน่น  

 
8. ติดเครื่องยนต์ โดยยังไม่ต้องปิดฝาหม้อน้ า รอจนกระทั่งเครื่องยนต์ร้อนจนถึงท างานอุณหภูมิท างาน 

ปกติ (พัดลมไฟฟ้าหมุนหรือเข็มเกจ์วัดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นชี้กึ่งกลาง) ถ้าระดับน้ าในหม้อน้ าบกพร่องให้เติมน้ ายา
ที่ผสมแล้วลงไปจนระดับน้ าขึ้นมาอยู่ที่คอหม้อน้ าอีกครั้ง   
          9. ปิดฝาหม้อน้ า และตรวจดูรอยรั่ว  
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การเติมน้ า  

• ปิดก๊อกน้ าท่ีเครื่องยนต์และหม้อน้ า  
• เติมน้ าลงในหม้อน้ าจนเต็ม เติมน้ าในถังพักน้ าประมาณครึ่งหนึ่ง  
• ติดเครื่องยนต์ ถ้าน้ าในหม้อบกพร่องเติมให้เต็มอีกครั้ง  
• ปิดฝาหม้อน้ าและถังพักน้ าส ารอง  

 
หมายเหตุ รถยนต์บางยี่ห้อจะมีตัวไล่ลมติดอยู่ที่ส่วนบนของฝาสูบ เมือ่เติมน้ าเย็นลงไป อุณหภูมิของน้ า

ต่ า เทอร์โมสตัต(วาล์วน้ า) จะปิดท าให้เกิดฟองอากาศภายในระบบท าให้เครื่องยนต์ร้อนจัดได้ จึงจ าเป็นต้องท า
การไล่ลมทุกครั้งในการเปลี่ยนถ่ายน้ า  

ข้อควรระวัง  
- อย่าเปิดฝาถังน้ าส ารองหรือฝาปิดหม้อน้ าขณะที่เครื่องยังร้อนโดยเด็ดขาด เพราะน้ าหล่อเย็นมีแรงดัน

สูง และร้อนอาจพุ่งออกมาลวกท าให้ได้รับบาดเจ็บ  
- ถ้าน้ ายาหล่อเย็นกระเด็นมาโดนสีรถ ต้องใช้น้ าสะอาดล้างออกเพ่ือป้องกันสีรถมิให้เกิดความเสียหาย 
  

ฝาปิดหม้อน้ า 
ฝาปิดหม้อน้ าที่ใช้ในรถยนต์ปัจจุบันนี้เป็นแบบใช้ความดัน  ถ้าไม่ใช้ฝาปิดหม้อน้ าแบบนี้ น้ าจะเดือดที่

อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แต่ถ้าเพ่ิมความดันเข้าไปในระบบอีก 0.9 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (14ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว) จะท าให้จุดเดือดของน้ าสูงขึ้น น้ าจะเดือดที่อุณหภูมิ 118 องศาเซลเซียส เป็นการช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับระบบหล่อเย็น  
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การท างานของฝาปิดหม้อน้ า ประกอบด้วย  

- ลิ้นระบายความดัน จะเปิดเมื่อความดันภายในหม้อน้ าสูงเกินกว่าแรงดันของสปริง ท าให้หม้อน้ าไหล
ออกไปยังถังพักน้ าส ารอง  

- ลิ้นสุญญากาศ จะเปิดเมื่อความดันภายในหม้อน้ าต่ ากว่าความดันบรรยากาศปกติ ท าให้น้ าในถังพักน้ า
ส ารองไหลกลับไปยังหม้อน้ าได้ น้ าในหม้อน้ าจึงเต็มอยู่เสมอ  

 

 
ฝาปิดหม้อน้ าช ารุดมักเกิดจาก  

• ชีลยางช ารุดหรือเสื่อมสภาพ ท าให้น้ าเดือดเร็วและน้ าจากถังพักน้ าส ารองจะไม่ไหลกลับไปยังหม้อน้ า 
เป็นเหตุให้เครื่องยนต์ร้อนจัด  

• สปริงลิ้นระบายความดันอ่อนเกินไป เนื่องจากใช้งานมานานท าให้น้ าเดือดเร็ว  
• ลิ้นสุญญากาศช ารุด ท าให้น้ าจากถังพักน้ าส ารองไหลกลับไปยังหม้อน้ าไม่ได้ ท าให้ภายในหม้อน้ าเกิด 

สุญญากาศความดันบรรยากาศภายนอกจะดันให้หม้อบุบและท่อยางหม้อน้ าอันล่างแฟบหรือยุบตัว  

ค าแนะน า ในการเปลี่ยนฝาปิดหม้อน้ าอันใหม่ ควรเลือกใช้อะไหล่แท้ ถ้าเลือกใช้อะไหล่เทียม เช่น ถ้า
สปริงลิ้นระบายความดันแข็งกินไป เมื่อเครื่องร้อนจะเกิดความดันสูงมากอาจท าให้ท่อยางน้ าแตกได้ หรือถ้าสปริง
ลิ้นระบายความดันอ่อนเกินไป น้ าจะไหลออกจากหม้อน้ าได้ง่าย ท าให้เดือดเร็วขึ้น ดังนั้นผู้ขับขี่จึงควรระมัดระวัง
เรื่องนี้ไว้ด้วย  

ตรวจสภาพท่อยางหม้อน้ า จะต้องไม่แข็งกระด้างแตกลายงา หรือบวม ถ้าพบสภาพตามท่ีกล่าวมานี้ ควรเปลี่ยน
ท่อยางหม้อน้ าใหม่ทันท ี 
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วิธีถอดท่อยางหม้อน้ าแบบง่ายๆ  

 ท าได้โดยใช้คัตเตอร์กรีดจามแนวยาวของท่อยางก็สามารถ ดึงท่อยางออกได้อย่างง่ายดาย  

 
 
วิธีใส่ท่อยางหม้อน้ า 
  ให้ทาจาระบีที่บริเวณท่อเหล็กท้ังที่หม้อน้ าและท่อทางน้ าออก จากนั้นใส่ท่อยางเข้ากับหม้อน้ าและท่อ
ทางน้ าออก จากนั้นใช้ไขควงขันให้แน่นพอควร ไม่ควรใช้ประแจขัน เพราะถ้าใช้แรงขันแน่นเกินไปจะท าให้ท่อ
ยางหม้อน้ าถูกบีบและมีอายุการใช้งานสั้น  

 
ค าแนะน า ไม่ควรทาจาระบีภายในท่อยาง เพราะจะค้างอยู่ภายในท าให้หม้อน้ าเกิดการอุดตันได้ง่าย  
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ตรวจดูสายพาน 
โดยดูรอยแตกช ารุด หลุดลุ่ย สึกหรอ ถ้าสายพานอยู่ในสภาพเหล่านี้ ควรเปลี่ยนสายพานใหม่ทันที 

ปรับตั้งความตึงของสายพานให้ได้ตามที่ค่าก าหมดหรือโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดบนสายพานระหว่างกลางพูลเลย์ ถ้า
พบว่าหย่อนเกินไปให้ท าการปรับตั้งใหม่  

การตั้งสายพาน  
1. คลายนอตที่ยึดอัลเตอเนเตอร์ทั้งตัวล่างและตัวบนให้พอหลวมให้อัลเตอเนเตอร์ขยับตัวได้  
2. เลื่อนอัลเตอเนเตอร์จนสายพานตึงอาจใช้เหล็กงัดยางช่วยก็ได้  
3. ขันนอตตัวบนและตัวล่างให้แน่น  
4. ตรวจความตึงของสายพาน โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดหรือใช้เครื่องมือวัดความตึงของสายพานโดยเฉพาะ

ก็ได้  

ถ้าสายพานหย่อยเกินไป จะมีผลดังนี้  
- มีเสียงดังในขณะเร่งเครื่อง  
- ปั๊มน้ าหมุนช้า ท าให้เครื่องยนต์ร้อนจัด  
- อัลเตอเนเตอร์ (ไดชาร์จ) หมุนช้า จึงท าให้ไฟชาร์จเข้าแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ท าให้แบตเตอรี่ไฟหมด ถ้า

เป็นรถที่ใช้พัดลมไฟฟ้าจะท าให้พัดลมไฟฟ้าหมุนช้า เครื่องยนต์อาจร้อนจัดได ้ 
- ถ้าเป็นรถปิคอัพใช้เครื่องยนต์ดีเซล จะท าให้ต้องใช้แรงในการเหยียบเบรกมากกว่าปกติ  ท าให้ไม่

สะดวกสบายในการขับขี ่ 

วิธีแก้สายพานดังแบบง่ายๆ  
ท าได้โดยใช้สบู่ถูท่ีบริเวณด้านข้างของสายพานให้ทั่ว โดยการหมุนเครื่องยนต์หรือโดยให้เครื่องยนต์เดิน

เบาแล้วเอาสบู่ถูก็ได้แต่กรณีหลังนี้ต้องระวังให้ดี  

 

 
ตรวจความดันภายในลมยางและล้อยางอะไหล่ 

ตามปกติความดันลมยางควรตรวจทุกๆ 2 สัปดาห์ ถ้าพบว่ายางอ่อนเร็วกว่าปกติอาจเกิดการรั่วที่ใดที่
หนึ่ง เช่น รั่วบริเวณดอกยางหรือบริเวณจุ๊บเติมลม  ในกรณีหลังนี้ตรวจได้โดยใช้ฟองสบู่หรือน้ าลาย  ถ้ามี
ฟองอากาศผุดขึ้นมาแสดงว่ารั่วจุ๊บเติมลม ควรเปลี่ยนใหม่  
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รถมียางในกับไม่มียางในอย่างไหนปลอดภัยกว่ากัน  

ผู้ขับขี่จะต้องทราบว่ารถยนต์คันที่ท่านขับอยู่นั้นมียางในหรือไม่ในขณะขับถ้าเจอตะปูทิ่มแทงจะมรผล
อย่างไร มีวิธีสังเกตง่ายๆ ดังนี้  

- รถที่ไม่ใช้ยางใน จุ๊บเติมลมจะตายกับกระทะล้อที่แก้มยางเขียนว่า “TUBELESS”  
- รถที่ใช้ยางใน จุ๊บเติมลมจะไม่ติดตายกับกระทะล้อ  

ค าเตือน ในขณะขับรถโดยใช้ความเร็วสูง รถที่มียางในเมื่อเจอตะปูทิ่มแทง ลมภายในยางจะรั่วออก
อย่างรวดเร็ว ถ้าเกิดกับล้อหน้าจะอันตรายมาก ดังนั้นผู้ขับข่ีจะต้องจับพวงมาลัยสองมือ ตั้งสติให้ดีขณะขับรถ  

 
ส่วนรถที่ไม่ใช้ยางใน ถ้าเจอตะปูแทงจะค่อยๆรั่วซึมทีละน้อยยังคงสามารถบังคับรถให้ถึงจุดหมาย

ปลายทางได้ นี่คือข้อดีของรถที่ไม่ใช้ยางในการเติมลมยาง  
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ถ้าเติมลมยางน้อยเกินไป  

ถ้าเติมลมยางน้อยเกินไปจะมีผลท าให้ดอกยางทางด้านข้างทั้งสองสึกหรอ  แก้มยางจะช ารุดเร็วกว่า
ก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะเลี้ยวรถ ท าให้พวงมาลัยหนัก สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงสูง ท าให้ยางร้อนจัด
เพราะมีความฝืดมาก อาจเป็นสาเหตุให้ยางระเบิดได้ นอกจากนี้ยังท าให้อายุการใช้งานสั้นและไม่ปลอดภัยในการ
ขับข่ี  
ถ้าเติมลมยางมากเกินไป  

ถ้าเติมลมยางมากเกินไปจะมีผลท าให้การขับขี่ไม่นิ่มนวลเกิดการสะเทือน ดอกยางตรงกลางสึกหรอเร็ว
กว่าปกต ิอาจเกิดอันตรายจากยางกระแทกกับหินขณะใช้ความเร็วสูง รถอาจเกิดการลื่นไถลไม่เกาะถนน  

ค าแนะน า  
- ควรใช้เกจวัดความดันลมยางทุกครั้ง การใช้ตาเปล่าสังเกตดูมีโอกาสผิดพลาดได้มาก  
- ไม่ควรเติมลมขณะยางร้อน ควรเติมขณะที่ยางยังเย็นอยู่ ท าให้ความดันลมยางแน่นอนเที่ยงตรง 
- เมื่อเสร็จจากการขับรถใหม่ๆ ไม่ควรปล่อยลมยางออกเพราะการใช้งานจะท าให้ยางร้อนและความดัน

ลมยางจะเพ่ิมข้ึน  
- เวลาเลี้ยวรถต้องระมัดระวังอย่าให้แก้มยางถูกับขอบถนนอาจท าให้ยางเกิดระเบิดได้  
- ที่จุ๊บเติมลมยางจะต้องมีฝาปิดเพื่อป้องกันลมรั่วรวมทั้งสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น เศษหิน ดิน ทราย อุดที่จุ๊บ  
- ในร่องยางควรเขี่ยเอากรวดหินเล็กๆ หรือตะปูที่ติดค้างอยู่ออกหมด เพราะหากใช้ต่อไปจะค่อยๆเบียด

ตัวลึกลงไปท าให้ยางรั่วซึมหรือแตกได้  

การสลับยาง  
เพ่ือยืดอายุการใช้งานของยางให้ยาวนาน การสลับยางนับว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญมากที่ผู้ขับขี่ควรให้ความ

สนใจ เพ่ือที่จะใช้ยางได้อย่างคุ้มค่า ควรท าการสลับยางทุกๆ 15,000 กิโลเมตร วิธีการสลับยางถ้าเป็นยางเรเดียล
เวลาสลับให้เอาล้อหลังไปไว้ที่ล้อหน้าด้านเดียวกันและเอาล้อหน้ามาไว้ที่ล้อหลังแทนยางเรเดียลไม่ควรสลับแบบ
ทแยงมุมเพราะจะท าให้โครงยางช ารุดเสียหาย ยางเรเดียลบางยี่ห้อจะมี “ROTATION”แสดงทิศทางการหมุน
ของยางล้อติดอยู่บริเวณแก้มยาง ถ้าล้อหมุนกลับทางจะมีผลต่อการรีดน้ า  
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ถ้าเป็นยางธรรมดาสามารถสลับแบบทแยงมุมได้ ยางอะไหล่บางครั้งก็น ามาสลับได้ ถ้ากระทะล้อและ

ขนาดของยางเป็นชนิดเดียวกัน ดังนั้นจึงควรเติมลมยางอะไหล่ทุกครั้งในขณะที่ตรวจลมยางทั้ง 4 ล้อ  

ลักษณะการสึกหรอของดอกยาง  
ลักษณะการสึกหรอของดอกยางแบบต่างๆ อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆดังนี้  
1. เติมลมยางน้อยเกินไปท าให้ดอกยางด้านข้างทั้งสองสึกหรอ  
2. เติมลมยางมากเกนไปท าให้ดอกยางตรงกลางสึกหรอ  
3. เกิดจากปรับตั้งมุมโทอินหรือโทเอาต์ผิด(ตั้งศูนย์ล้อไม่ถูก)  
4. เกิดจากมุมแคมเบอร์ผิด(ตั้งศูนย์ล้อไม่ถูก)  
5. เลี้ยวรถด้วยความเร็วสูง  
6. ล้อไม้ได้ศูนย์, ตั้งเบรกไม่เท่ากัน, ยางไม่สมดุล, ลมยางอ่อน, จานเบี้ยว, ลูกหมากปีกนกสึกหรอและ

ระบบกันกระเทือนช ารุด  

 
วิธีตรวจว่ายางหมดอายุหรือยัง  

ตรวจสภาพดอกยางโดยดูจากจุดหมดอายุสภาพในร่องของดอกยาง เมื่อยางสึกจนเหลือดอกยางเท่ากับ
จุดหมดสภาพหรือความลึกของดอกยางเหลือน้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตรควรเปลี่ยนยางใหม่ จุดหมดสภาพบางที
เรียกว่าสะพานยาง  
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วิธีตรวจว่ายางหมดอายุหรือยัง อีกวิธีหนึ่งท าได้โดยดูที่บริเวณร่องดอกยางจะแตกลายงา ทดลองใช้

นิ้วหัวแม่มือจิกที่บริเวณดอกยาง ยางจะแข็งมากกดไม่ลง ซึ่งเป็นสิ่งบอกเหตุว่ายางรถยนต์หมดอายุการใช้งาน
แล้ว ควรเปลี่ยนยางใหม่เพ่ือความปลอดภัย  

ข้อสังเกต รถยนต์ที่จอดทิ้งไว้นานๆ ยางจะเบี้ยวเนื่องจากถูกน้ าหนักรถกดลงเพียงด้านเดียว เมื่อขับรถ
จะมีลักษณะโยนตัว ดังนั้นถ้าจอดรถทิ้งไว้นานๆควรหาขาตั้งมารองรับเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว  

 
ตรวจระดับน้ ามันเชื้อเพลิงในถัง 

ก่อนที่ผู้ขับขี่จะออกรถทุกครั้งจ าเป็นต้องตรวจระดับน้ ามันเชื้อเพลิงในถัง  เพ่ือความมั่นใจในการขับขี่
ควรเติมน้ ามันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง ถ้าหากเติมน้ ามันเชื้อเพลิงไม่เต็มถัง ความเชื้อของอากาศภายในถังจะกลั่นตัว
กลายเป็นหยดน้ าเกาะอยู่ตามผนังด้านในของถังจะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ าเกาะอยู่ตามผนังด้านในของถังน้ ามัน
เชื้อเพลิง เนื่องจากน้ ามีน้ าหนักมากกว่าน้ ามันจึงอยู่ที่ก้นถังท าให้เกิดสนิมได้ และสนิมนี้จะถูกดูดเข้าไปท าให้ไส้
กรองน้ ามันเชื้อเพลิงอุดตันเป็นสาเหตุที่ท าให้เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ  

ค าเตือนส าหรับผู้ขับข่ี  
รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ถ้าเติมน้ ามันเบนซินเข้าไปจะมีผลเสียคือท าให้อุปกรณ์ภายในปั๊มฉีดน้ ามัน

เชื้อเพลิง (injection pump)และหัวฉีดเกิดการสึกหรออย่างรวดเร็ว เนื่องจากขาดการหล่อลื่นเพราน้ ามันเบนซิน
ไม่มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นเหมือนกับน้ ามันโซล่า  
วิธีแก้ไข-ถ้าเติมน้ ามันเบนซินเข้าไปในเครื่องยนต์ดีเซล  

ถ้ารู้ว่าเติมน้ ามันเบนซินเข้าไปให้ถ่ายน้ ามันออกจากถังให้หมด ท าความสะอาดท่อทางเดินของน้ ามัน
และเปลี่ยนกรองน้ ามันเชื้อเพลิงใหม่  

รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ถ้าเติมน้ ามันโซล่าเข้าไปจะมีผลเสียคือ ท าให้เครื่องยนต์ดับหลังจากที่ใช้
น้ ามันเบนซินจนหมดท่อทางเดินแล้ว(อาจขับรถไปได้ระยะหนึ่ง)  
วิธีแก้ไข-ถ้าเติมน้ ามันโซล่าเข้าไปในเครื่องยนต์เบนซิน  

ถ้ารู้ว่าเติมน้ ามันโซล่าเข้าไป ให้ถ่ายน้ ามันออกจากถังให้หมด ท าความสะอาดท่อทางเดินของน้ ามัน และ
เปลี่ยนกรองน้ ามันเชื้อเพลิงอันใหม่  

 
การท าความสะอาดไส้กรองอากาศ 

ให้คลายนอตหางปลา ปลดคลิปล็อค ยกฝาครอบหม้อกรองและดึงไส้กรองออก ตรวจดูผิวนอกของไส้
กรองอากาศ ถ้าสกปรกหรือมีฝุ่นเกาะมากควรเปลี่ยนใหม่ ถ้าหากไส้กรองมีฝุ่นเกาะไม่มากให้ใช้ลมเป่าไส้กรอง
โดยเป่าจากด้านในออกด้านนอก 
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  ถ้าไส้กรองอากาศอุดตัน จะมีผลท าให้การเผาไหม้ไม่หมดจด เนื่องจากเกิดส่วนผสมหนา สิ้นเปลือง
น้ ามันเชื้อเพลิงมาก ควันไอเสียมีสีด า  

วิธีตรวจไส้กรองอากาศแบบง่ายๆ  
• เปิดฝาครอบหม้อกรองอากาศขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่ ถ้าเครื่องยนต์หมุนเร็วขึ้นกว่าเดิม และควันด า

หายไปแสดงว่าไส้กรองอากาศอุดตัน  
• หลังจากเป่าท าความสะอาดไส้กรองอากาศแล้วใช้ไฟส่องจากภายใน ถ้ามองเห็นแสงไฟลอดผ่าน

ออกมากระดาษไม่ขาดแสดงว่าไส้กรองอากาศไม่อุดตัน  
 

 
 
ค าแนะน า ถ้าบริเวณที่มีฝุ่นมาก ควรท าความสะอาดไส้กรองอากาศให้เร็วกว่าปกติ  

การตรวจสภาพหัวเทียน  
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การตรวจสภาพหัวเทียน มีขั้นตอนดังนี ้
- สายหัวเทียนที่ใช้ในรถยนต์ปัจจุบันนี้มักจะมีไส้กลางเป็นใยปอเคลือบถ่าน  ระวังอย่าให้ชิ้นส่วนนี้ขาด

ตอนได ้อย่าดึงสายแรงๆและงอมันมากๆ  
- ท าความสะอาดบริเวณเย้าหัวเทียนก่อนถอดหัวเทียนอันเก่าออก เพ่ือป้องกันมิให้สิ่งสกปรกตกลงไปใน

รูหัวเทียน  
- ถอดหัวเทียนอันเก่าออกโดยใช้ประแจถอดหัวเทียนซึ่งติดมากับรถ สังเกตสภาพของเขี้ยวหัวเทียนถ้ามี

สีน้ าตาลหรือสีเทาแสดงว่าการเผาไหม้ปกติ หากนอกเหนือจากนี้ควรเปลี่ยนใหม่ และควรตรวจสาเหตุที่เกิด
เพราะเครื่องยนต์อาจตั้งการการปรับตั้ง  

- อย่าให้สิ่งสกปรกหรือสิ่งของใดๆ  ตกลงไปในรูหัวเทียนเพราะอาจท าให้ก าลังอัดรั่วไหลได้  ต้อง
ระมัดระวังให้ดีก่อนต้องตั้งเขี้ยวหัวเทียนอันใหม่ให้ได้ตามค่าก าหนดโดยดูจากหนังสือคู่มือประจ ารถ จากนั้นใส่
สายหัวเทียนให้ถูกตามล าดับระเบิด  

- ต้องแน่ใจว่าหัวเทียนอันใหม่ทุกหัวมีแหวนปะเก็นรั่ว  

 
- เวลาใส่ให้ใช้มือหมุนหัวเทียนในครั้งแรกเพ่ือป้องกันการปืนเกลียวแล้วจึงใช้ประแจขันหัวเทียน  ขันให้

แนน่พอประมาณ  

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายหัวเทียนแต่ละสายเสียบเข้าสนิทดี และถูกต้องตามล าดับจุดระเบิด โดยไม่
สลับสายหัวเทียน  

ค าแนะน า การเปลี่ยนหัวเทียนในกรณีที่ไม่ได้เป็นช่าง ขอแนะน าให้เปลี่ยนทีละหัว เพ่ือป้องกันการใส่
สายหัวเทียนสลับกัน  
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เครื่องยนต์เบนซินบางแบบออกแบบให้หัวเทียนอยู่ลึกลงไปไม่สามารถใช้มือหมุนได้  วิธีถอดหัวเทียนใน

กรณีนี้ให้หาท่อพลาสติกขนาดสวมเข้ากับหัวเทียนได้สวมตรงบริเวณกระเบื้องฉนวน  ยาวประมาณ 6 นิ้ว ตรง
กลางใส่โบลต์เพ่ือกันไม่ให้สายพลาสติกงอ การถอดหัวเทียนครั้งแรกให้ใช้ประแจถอดหัวเทียนถอดออกก่อน 
จากนั้นจึงใช้ท่อพลาสติกเสียบเข้าไปแล้วหมุนออกมาอีกทีหนึ่ง หัวเทียนก็จะออกมาอย่างง่ายดายและยังไม่ร้อน
มืออีกด้วย  

การตรวจระดับน้ ามันเครื่อง 
ก่อนท าการตรวจวัดระดับน้ ามันเครื่องรถยนต์จะต้องจอดอยู่บนพ้ืนราบและเครื่องยนต์ต้องเย็น  (ถ้า

เครื่องเย็นน้ ามันเครื่องจะรวมตัวกันอยู่ที่ก้นอ่าง) ค่าท่ีอ่านได้จากเหล็กวัดระดับจะถูกต้องแน่นอนและควรเติมให้ 
อยู่ในระดับสูงสุดไม่ควรเติมหัวเชื้อหรือน้ ามันเครื่องต่างยี่ห้อลงไปเพราะจะท าให้สารปรุงแต่งทางเคมี (chemical 
additives) ของน้ ามันเครื่องเดิมเปลี่ยนแปลงไป ควรเติมน้ ามันเครื่องยี่ห้อเดียวกันหรือใช้ตามค าแนะน าที่ระบุไว้
ในหนังสือคู่มือการใช้รถนั้นๆ  

การเปลี่ยนน้ ามันเครื่องและไส้กรองน้ ามันเครื่องมีขั้นตอนดังนี้ 
1. จอดรถอยู่บนพ้ืนราบ ติดเครื่องยนต์ประมาณ 5 นาท ีแล้วดับเครื่อง (ขณะที่น้ ามันเครื่องร้อนจะถ่าย

ออกได้ดีและหมดจด)  
2. เปิดฝาเติมน้ ามันเครื่อง เพ่ือให้น้ ามันเครื่องไหลออกได้สะดวกข้ึน  
3. น าภาชนะมารองไว้ใต้ปลั๊กถ่ายน้ ามันเครื่อง  
4. ใช้ประแจคลายปลั๊กถ่ายน้ ามันเครื่องออก จากนั้นรอจนกระทั่งน้ ามันเครื่องไหลออกจนหมดจริงๆ 

(ระวังน้ ามันเครื่องอาจลวกมือได้ เพราะยังร้อนอยู่)  
5. ถอดไส้กรองน้ ามันเครื่องออก อาจใช้ประแจส าหรับถอดไส้กรองโดยเฉพาะก็ได้ จากนั้นหมุนออกด้วย

มือ  

 
6. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดบริเวณผิวหน้าของแท่นยึดไส้กรอง  
7. ทาน้ ามันเครื่องเล็กน้อยที่ซีลยางบนไส้กรองอันใหม่  
8. ขันไส้กรองอันใหม่ให้แน่นโดยใช้มือขันเท่านั้น ห้ามใช้เครื่องมือขันโดยเด็ดขาด เพราะถ้าขันแน่น

เกินไป อาจท าให้ซีลยางขาดท าให้น้ ามันเครื่องรั่วซึมได้  
9. ขันปลั๊กถ่ายน้ ามันกลับเข้าที่พอรู้สึกตึงมือ อย่าขันแน่นเกินไปอาจท าให้เกลียวหวานได้ ต้องระวังให้ดี  
10. เติมน้ ามันเครื่องใหม่ลงไป  
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11. ติดเครื่องยนต์ ตรวจดูปลั๊กถ่ายน้ ามันและไส้กรองอีกครั้งว่ามีรอยรั่วหรือไม่  
12. ดับเครื่องยนต์แล้วตรวจดูระดับน้ ามันเครื่องอีกครั้ง ถ้าระดับน้ ามันเครื่องน้อยเกินไป ก็เติมให้ได้

ระดับสูงสุด  

 
ถ้าระดับน้ ามันเครื่องสูงมากเกินไป จะมีผลเสียดังนี้  

- น้ ามันเครื่องจะถูกเพลาข้อเหวี่ยงดันผ่านแหวนลูกสูบขึ้นไป เผาไหม้ร่วมกับน้ ามันเชื้อเพลิง ท าให้การ
เผาไหม้ไม่หมดจดจะมีเขม่าเกาะจับอยู่ภายในห้องเผาไหม้ท าให้เครื่องยนต์เกิดการน็อกอย่างรุนแรง  มีผลให้
เครื่องยนต์สึกหรอเร็วกว่าปกติ นอกจากนี้น้ ามันเครื่องที่ออกมาจะท าให้อุปกรณ์ก าจัดแก๊สพิษมีอุณหภูมิสูงมาก
และช ารุดเสียหายอย่างรวดเร็ว  

- น้ ามันเครื่องจะดันออกทางซีลด้านหน้าและด้านหลังของเพลาข้อเหวี่ยง ท าให้เกิดการรั่วซึมได้ง่าย  

 
- ท าให้เกิดแรงดันภายในห้องเพลาข้อเหวี่ยง(ห้องแคร้ง) สูงและจะดันให้ไอน้ ามันเครื่องออกมามาก

ในทางท่อระบายไอ  
- ท าให้เครื่องยนต์ร้อนจัด  

ถ้าระดับน้ ามันเครื่องต่ าเกินไป จะมีผลเสียดังนี้  
- ปั๊มน้ ามันเครื่องจะไม่สามารถดูดน้ ามันและส่งไปหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวภายในเครื่องได้อย่าง

เพียงพอ ผลก็คือ ท าให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็วและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เครื่องพัง  
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ค าแนะน า ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ ามันเครื่องทุกครั้งที่ เปลี่ยนน้ ามันเครื่องใหม่ ถ้าใช้ไส้กรองอันเก่า

น้ ามันเครื่องเก่าจะค้างอยู่ในไส้กรอง ท าให้น้ ามันเครื่องใหม่ปนกับน้ ามันเครื่องเก่า และระยะเวลาในการเปลี่ยน
ถ่ายน้ ามันเครื่องจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน โยทั่วไป ควรจะเปลี่ยนถ่ายทุกๆ 5,000 กิโลเมตร แต่ถ้า
ใช้งานอย่างสมบุกสมบัน ก็เปลี่ยนถ่ายเร็วขึ้น คือเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 2,500 กิโลเมตร  

วิธีถอดไส้น้ ามันเครื่องแบบง่ายๆ  
หายางในเก่าๆ มาตัดตามขวางยาวประมาณ 3 นิ้ว จากนั้นท าความสะอาดบริเวณตัวไส้กรอง เอายางใน

ที่เตรียมไว้รัดเข้าไป ใส่ถุงมือยางบิดไส้กรองออก ถ้าบิดแล้วยังไม่ออกให้ใช้ไขควงเจาะตัวไส้กรองเข้าไปแล้วบิด
ออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา ไส้กรองน้ ามันเครื่องก็จะออกมาได้อย่างง่ายดาย  

 
ผลเสียของการเติมหัวเชื้อน้ ามันเครื่อง  

หัวเชื้อน้ ามันเครื่องจะเป็นกากตะกอนจับอยู่ภายในห้องเผาไหม้ และบริเวณแหวนลูกสูบ เมื่อได้รับความ
ร้อนจากการเผาไหม้ในกระบอกสูบจะท าให้แหวนลูกสูบตายเร็ว นอกจากนี้ยังท าให้ฟิล์มน้ ามันเครื่องหนาขึ้น ซ่ึง
ท าให้น้ ามันเครื่องไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปในช่องเล็กๆ ที่ต้องการน้ ามันได้ เช่น บริเวณเพลากับแบริ่ง ซึ่งมี
ช่องว่างประมาณ 0.001-0.003 นิ้ว เมื่อเครื่องยนต์ติดใหม่ๆ จะท าให้ขาดการหล่อลื่นเครื่องยนต์จะเกิดการสึก
หรอออย่างรวดเร็ว  
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ตรวจเสียงดังของเครื่องยนต์  
ตามปกติแล้วถ้าเครื่องยนต์ท างานตามปกติเสียงดังของเครื่องยนต์จะไม่ดังมากมายนัก  แต่ถ้าเสียงของ

ยนต์ดังผิดปกต ิผู้ขับขี่อาจใช้เครื่องฟังเสียงตรวจดูแหล่งที่มาของเสียงดังนั้นก็ได้  
เสียงดังที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ได้แก่เสียงดังที่เกิดจากสายพานหย่อนเสียงดังที่เกิดจากไฟแรงสูงรั่ว  เสียงดังที่

เกิดจากลูกปืนไดชาร์จสึกหรอเสียงดังที่เกิดจากลูกปืนปั๊มน้ าสึกหรอ เสียงดังที่เกิดจากเครื่องหรือโซ่ราวลิ้นสึกหรอ 
เสียงดังที่เกิดจากท่อไอเสียรั่ว สียงวาล์วดัง และเสียงดังต่างๆ ที่เกิดจากเครื่องยนต์ช ารุด  

ค าแนะน า ในขณะขับรถถ้าได้ยินเสียงดังผิดปกติเกิดขึ้นทันทีทันใด ผู้ขับขี่ควรหยุดรถและดับเครื่อง ไม่
ควรขับต่อไป เพราะอาจจะท าให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างร้ายแรง  

สีของควันไอเสีย  
ผู้ขับขี่สามารถวิเคราะห์สภาพของเครื่องยนต์ว่าผิดปกติหรือไม่โดยดูได้จากสีของควันไอเสีย ดังนี้  

ควันไอเสียไม่มีเสีย แสดงว่า การเผาไหม้หมดจดสมบูรณ์เครื่องยนต์อยู่ในสภาพดี  
ควันไอเสียมีสีด า แสดงว่า การเผาไหม้ไม่หมดจด ส่วนผสมหนาเกินไป อากาศเข้าไปเผาไหม้ไม่เพียงพอ 

อาจเกิดจากไส้กรองอากาศอุดตัน โช้กค้าง หรือปรับคาร์บูเรเตอร์ไม่ถูก ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนอกจากไส้กรอง
อากาศอุดตันแล้วยังอาจเกิดเกิดจากปั๊มฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงและหัวฉีดสึกหรอมาก  

ควันไอเสียมีสีขาวหรือสีขาวปนฟ้า แสดงว่ามีน้ ามันเครื่องขึ้นไปเผาไหม้ ท าให้การเผาไหม้ไม่หมดจด 
เกิดเขม่าเกาะจับบริเวณหัวลูกสูบและห้องเผาไหม้ สาเหตุเกิดจากแหวนลูกสูบ, ลูกสูบหรือกระบอกสูบสึกหรอ
มาก หรืออาจเกิดจากวาล์วและบู๊ซก้านวาล์วสึกหรอมาก ท าให้น้ ามันเครื่องไหลเข้ามายังห้องเผาไหม้  

 

  
 
ข้อสังเกต ถ้าติดเครื่องยนต์ในขณะอากาศเย็น ควันไอเสียที่ออกมาจะมีสีขาวเนื่องจากไอน้ าและบางครั้ง

ที่ปลายท่อไอเสียจะมีหยดน้ าออกมา ในกรณีนี้ถือว่าการเผาไหม้ผิดปกติ มิได้เกิดจากเครื่องยนต์หลวมแต่อย่างใด  
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ตรวจระดับน้ ามันเกียร์อัตโนมัต ิ
การตรวจวัดระดับน้ ามันเกียร์อัตโนมัติขณะเครื่องเย็นใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดระดับส าหรับผู้ขับขี่เท่านั้น  

ซึ่งควรมีการตรวจระดับที่ถูกต้องอีกครั้งขณะเครื่องร้อน  

ความส าคัญของน้ ามันเกียร์อัตโนมัติ  
น้ ามันเกียร์อัตโนมัติท าหน้าที่ส่งก าลัง ระบายความร้อนและหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆในเกียร์ ดังนั้นจึงต้อง

รักษาระดับน้ ามันเกียร์อัตโนมัติให้ถูกต้องอยู่เสมอ  
ถ้าระดับต่ าเกินไป ท าให้ทอร์คคอนเวอร์เตอร์และคลัตช์ไฮดรอลิก ได้รับน้ ามันไม่พอกับความต้องการ 

เป็นเหตุให้เกียร์ท างานไม่ดีและช ารุด รถจะวิ่งไม่ออก  
ถ้าระดับสูงเกินไป ท าให้น้ ามันเป็นฟอง เป็นเหตุให้เกียร์ร้อนจัด เปลี่ยนเกียร์ผิดจังหวะ รถไม่มีก าลัง  

ขั้นตอนในการตรวจระดับน้ ามันเกียร์อัตโนมัติ  
การตรวจระดับน้ ามันเกียร์อัตโนมัติมีข้ันตอนดังนี้  
1. จอดบนพ้ืนราบ ดึงเบรกมือ  
2. ขณะเครื่องยนต์เดินเบาให้เหยียบเบรก จากนั้นเลื่อนคันเกียร์ไปตามต าแหน่งต่างๆ จาก “P” ไป “L” 

โดยหยุดชั่วขณะในแต่ละต าแหน่ง  
3. เลื่อนคันเกียร์ไปที่ “N”  
4. ดึงเหล็กวัดออกมาเช็ดด้วยผ้าสะอาด  

ค าแนะน า ต้องท าความสะอาดฝุ่นที่ปลายท่อเติมน้ ามันก่อนดงเหล็กวัดขึ้นมา ระวังอย่าให้ฝุ่นเข้าไปใน
เกียร์เพราะจะท าให้วาล์วไฮดรอลิกติดขัด ชิ้นส่วนภายในเกียร์สึกหรอ  

5. จากนั้นใส่เหล็กวัดเข้าไปใหม่โดยดันให้สุด และดึงเหล็กวัดออกมาอีกครั้งหนึ่ง ระดับน้ ามันที่วัดได้ควร
จะอยู่ระหว่างขีดสองขีด (ช่วง”HOT”)  

ค าแนะน า ขณะท าการตรวจเช็คระดับน้ ามันเกียร์อัตโนมัติ ควรติดเครื่องยนต์เดินเบา และรถยนต์ต้อง
จอดอยู่บนพื้นราบ  

ตรวจสอบคุณภาพน้ ามันเกียร์อัตโนมัติแบบง่ายๆ  
ให้ดึงเหล็กวัดน้ ามันเกียร์ออกมา แล้วหยดน้ ามันเกียร์ที่ติดอยู่ปลายเหล็กวัดลงบนกระดาษ รอดูผลสัก 2-

3 นาทีแล้ววิเคราะห์ดูรอยเปื้อนบนกระดาษว่า ถ้า.......  
- จุดน้ ามันเกียร์กระจายเป็นวงกว้างๆ มีสีแดงๆหรือชมพูหรือสีน้ าตาลอ่อน แสดงว่าน้ ามันเกียร์ยังอยู่ใน

สภาพที่ดีไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนถ่าย  
- จุดน้ ามนเกียร์ตรงกลางเป็นจุดออกข้นๆและสีจะด ากว่ารอบนอก  แสดงว่าน้ ามันเกียร์เริ่มจะเป็น

ออกไซด์หรือมีกลิ่นเหม็นไหม้ ถึงเวลาเปลี่ยนถ่านน้ ามันเกียร์อัตโนมัติได้แล้ว  
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- น้ ามันเกียร์อัตโนมัติควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆ 40,000 กิโลเมตร หรือดูค าแนะน าในหนังสือคู่มือการใช้รถ

นั้นๆ  
ตรวจระดับน้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ 

 
 

วิธีตรวจระดับน้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ 
- จอดรถอยู่บนพ้ืนราบ ติดเครื่องยนต์ หมุนพวงมาลัยไปมาให้สุดต าแหน่งเลี้ยวหลายๆครั้ง เพ่ือเพ่ิม

อุณหภูมิของน้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์  
ข้อควรระวัง เมื่อหมุนพวงมาลัยไปต าแหน่งเลี้ยวสุดแล้วอย่าค้างอยู่ต าแหน่งนั้นนานกว่า 10 วินาที  
- ตรวจระดับน้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ที่อยู่ในระดับร้อนของถังด้วยก้านวัด ถ้าระดับน้ ามันต่ าเกินไป ให้

เติมน้ ามันชนิดเดียวกันให้ได้ระดับที่ก าหนด  
ข้อควรระวัง อย่าเติมน้ ามันให้เกินขีดก าหนดเพราะระบบพวงมาลัยเพาเวอร์อาจเสียหายได้  

ตรวจระยะฟรีของพวงมาลัย  
ระยะฟรีพวงมาลัยในรถยนต์นั่งตามปกติจะมีประมาณ มิลลิเมตร ถ้าระยะฟรีมากเกินไปรถจะส่ายไปมา

ที่ความเร็วสูง จะท าให้บังคับรถได้ยากเป็นอันตรายในการขับขี่  
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ค าแนะน า รถยนต์ที่ใช้พวงมาลัยเพาเวอร์ในการตรวจระยะฟรีพวงมาลัย จะต้องติดเครื่องยนต์เดินเบาไว้

ด้วย  
ตรวจระดับน้ ามันเกียร์และเฟืองท้าย 

คลายปลั๊กเติมน้ ามันเกียร์และเฟืองท้ายออก สอดนิ้วเข้าไปในรูเติมน้ ามันเกียร์และเฟืองท้าย ระดับของ
น้ ามันควรอยู่ต่ ากว่ารูเล็กน้อย  

ก่อนตรวจต้องแน่ใจว่า รถจอดอยู่บนพื้นราบ ถ้าระดับน้ ามันถูกต้องปิดปลั๊กเติม แล้วตรวจดูด้วยสายตา
ว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่  

 
 

ถ้าระดับน้ ามันเฟืองท้ายรั่วผ่านซีลออกไปได้ ท าให้น้ ามันเฟืองท้ายเปื้อนผ้าเบรก ท าให้เบรกไม่อยู่  
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การอัดจาระบีลูกหมากปกีนก บู๊ชแกนนก 
1. คลายสกรูปิดรูออกท้ังที่ลูกหมากตัวบนและตัวล่าง ใส่หัวอัดจาระบีเข้าแทนที่ ต าแหน่งลูกหมากทั้ง 

สองจะอยู่ใกล้ล้อหน้าทั้งสองข้าง (รถปิคอัฟ)  
 

  
 

2. แหย่หัวอัดจาระบีเข้าที่หัวอัด และอัดจนจาระบีเยิ้มออกที่บู๊ชยางกันฝุ่นก็พอ คลายหัวอัดจาระบีออก 
ปิดสกรูไว้อย่างเดิม  

ค าแนะน า หากยางกันฝุ่นฉีกขาดให้เปลี่ยนใหม่  

วิธีตรวจสอบอาการเม่ือไหร่ที่ควรเปลี่ยนลูกหมากปีกนก 
ตรวจด้วยสายตา  
- ยางกันฝุ่นเสื่อมสภาพหรือฉีกขาด  
- ไม่มีจาระบีอยู่ภายใน  
ตรวจโดยฟังเสียง  
- มีเสียงผิดปกติจากใต้ท้องรถ  
ตรวจโดยความรู้สึก  
- พวงมาลัยสั่น  
- พวงมาลัยฝืด  
อาการดังกล่าวข้างต้น บ่งบอกให้ทราบว่า ถึงก าหนดเวลาที่ท่านจะต้องเปลี่ยนลูกหมากในรถยนต์ของ

ท่านได้แล้ว  

ควรเปลี่ยนลูกหมากคันชักคันส่งในรถของท่านเมื่อใด  
ต่อไปนี้คือ ข้อสังเกตบางอย่างที่ช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ว่าควรเปลี่ยนลูกหมากคันชักคันส่งหรือยัง  
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ตรวจโดยใช้ความรู้สึก (ขณะขับรถ)  
- มีระยะฟรีของพวงมาลัยมากเกินไป  
- พวงมาลัยหนัก  
- พวงมาลัยสั่น  
- การคืนตัวกลับของพวงมาลัยไม่ดี  
- รถขาดความสมดุล  

 
ตรวจด้วยสายตา  

- ยางกันฝุ่นฉีกขาด หรือหลุด  
- จาระบ ี 
เมื่อมีอาการดังกล่าวก็หมายความว่า ถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนลูกหมากคันชักส่งแล้ว  

 

 
 

ควรเปลี่ยนโชค๊อัพในรถเมื่อใด 
ต่อไปนี้คือ วิธีทดลองบางอย่างที่ช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนโช๊คอัพหรือยัง  

ดูชิ้นส่วนประกอบ  
- มีน้ ามันรั่วออกมา  
- ลูกยางบิดเบี้ยว, เสียรูปทรง  
- ชิ้นส่วนที่ประกอบกันอยู่หลวมหรือหลุดหาย  
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กดกันชนหน้าลง  

• รถกระดอนขึ้นอย่างรวดเร็ว  

เหยียบเบรกกะทันหัน (ขณะใช้ความเร็วต่ า)  
• หน้ารถท่ิมลงมากและเร็ว  

จับโชค๊อัพ (ทันทีหลังจากใช้รถ)  
• โชค๊อัพเย็น  

 
การประหยัดพลังงานในการเดินทางโดยรถยนต์ 

การเดินทางโดยรถยนต์หากได้มีการวางแผนก่อนการเดินทางล่วงหน้าและรู้จักวิธีการใช้รถยนต์อย่าง
ถูกต้องและประหยัดน้ ามัน จะช่วยให้ประเทศชาติสามารถประหยัดเงินตราในการน าเข้าน้ ามันปีโตเลียมต่างๆที่
ใช้กับรถยนต์ได ้ 

แนวทางหลักๆส าหรับการประหยัดพลังงานในการเดินทางด้วยรถยนต ์ดังนี้ 
ก่อนขับ : เรียนรู้และวางแผนก่อนเดินทาง  
ขณะขับ : รู้จักวิธีการใช้รถยนต์อย่างถูกต้องและไม่สิ้นเปลืองน้ ามัน  
หลังขับ : รู้จักวิธีบ ารุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้รถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่สิ้นเปลือง     
            น้ ามัน  

ก่อนขับ : เรียนรู้และวางแผนก่อนเดินทาง  
ใกล้ๆ...ไม่ไกลจนเกินไป...ควรเดินไป...ไม่ใช้รถ...หรือจะใช้รถจักรยานแทนก็ได้ เป็นการออกก าลังกายไป

ในตัว  
1. ควรวางแผนเส้นทางก่อนเดินทาง เพ่ือเลือกทางที่ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยลดการใช้

พลังงาน หรือลดความสิ้นเปลืองของน้ ามันเชื้อเพลิงต่อวันลงได้ รวมทั้งลดเวลาในการเดินทาง  
2. ขับรถหลงเส้นทาง จะท าให้เปลืองน้ ามันโดยเปล่าประโยชน์  
3. หากที่พักของเราใกล้กับที่ท างานในระยะที่สามารถใช้รถโดยสารประจ าทางได้สะดวกก็ควรหันมาใช้

รถประจ าทาง รถไฟฟ้า หรือ รถไฟใต้ดินให้มากขึ้น  
4. หากเพ่ือนบ้านหรือเพ่ือนที่ท างาน จะไปเส้นทางเดียวกันควรไปด้วยกัน ในรถคันเดียวกันเพ่ือลด

จ านวนการใช้รถยนต์ลง เป็นการประหยัดการใช้น้ ามัน  
5. ถ้าต้องเดินทางจากที่พักถึงที่ท างานเป็นระยะทางไกลๆทุกวันควรจะรู้เส้นทางลัด  หรือเส้นทางที่มี

สัญญาณไฟจราจรหรือมีทางแยกน้อยที่สุด  
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6. หลีกเลี่ยงเวลา เดินทางไป-กลับ ระหว่างที่พักกับท่ีท างานในช่วงเวลาที่มีการจราจรติดขัด  
7. หลีกเลี่ยงถนนที่มีผิวจราจรไม่ดี เพราะผิวถนนที่ไม่เรียบท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันมากยิ่งขึ้น  
8. เมื่อต้องเดินทางระยะไกล เช่น ไปต่างจังหวัดหากไม่จ าเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว ควรหันมา

ใช้รถโดยสารประจ าทาง หรือรถไฟ  
9. การเปิดเครื่องปรับอากาศ จะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 10 เปิดใช้

เครื่องปรับอากาศตามความจ าเป็น และไม่ปรับอากาศให้เย็นมากจนเกินไป  
10. ไม่ควรบรรทุกน้ าหนักมากเกินไป หากเราบรรทุกน้ าหนักเกินเพียง 50 กิโลกรัม จะมีผลท าให้

ระยะทางที่วิ่งได้ต่อน้ ามัน 1 ลิตร สั้นลง 1 กิโลเมตร ดังนั้นจึงควรส ารวจดูในรถหากมีสิ่งของที่ไม่จ าเป็นควรน า
ออก  

11. เติมลมยางให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์ หากลมยางแข็ง
เกินไปจะท าให้ยางแตกและขับขี่ไม่นุ่มนวล ถ้าหากลมยางอ่อนเกินไปจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น ควรเติมลมยางตามเกณฑ์ที่ก าหนดจากผู้ผลิตหากความดันลมยางต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกๆ 1 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้วจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2  

12. ตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะเวลาที่ก าหนด การตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็นการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์ไม่ให้สึกหรอ และสามารถใช้งานต่อได้อย่างปลอดภัยและไม่เปลืองน้ ามัน  

13. การตกแต่ง เช่น การขยายหน้ายางล้อใหญ่กว่าขนาดมาตรฐานเดิมจะเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่การรับ
น้ าหนักของรถ เมื่อต้องเพ่ิมอัตราเร่งจะท าให้เครื่องยนต์ใช้ความเร็วรอบสูงกว่าปกติ เป็นเหตุให้สิ้นเปลืองน้ ามัน
เพ่ิมข้ึนด้วย  

14. เลือกใช้ออกเทนให้เหมาะสมกับรถยนต์ รถยนต์แต่ละรุ่นจะออกแบบให้ใช้กับน้ ามันที่มีค่าออกเทน 
ต่างกัน ดังนั้นควรศึกษาในคู่มือการใช้รถที่ติดมากับรถ เพ่ือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับตนเอง และมีส่วนช่วย
เศรษฐกิจของชาติโดยไม่ต้องเพ่ิมเงินในการน าเข้าสารเพิ่มค่าออกเทน หากไม่มีคู่มือควรปรึกษาบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์ หรือโทรศัพท์สายด่วนหาร 2  ( 0 2612 1040 )  

15. น้ ามันแก๊สโซฮอล์ สามารถเติมได้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกรุ่น ตามท่ีผู้ผลิตแนะน าโดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งเครื่องยนต์ และสามารถเติมผสมกับน้ ามันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ในถังได้เลยไม่ต้อง
รอให้น้ ามันหมดถังก่อน  

16. เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง  
17. การมีข้องมูลที่พร้อมส าหรับการเดินทางเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงได้เป็น

อย่างมากและเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยด้วย  
- เตรียม หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อของจุดหมายปลายทาง หรือสถานีต ารวจในเส้นทางที่ผ่าน  

กรณีฉุกเฉินหรือหลงทาง  
- เตรียม แผนที่เส้นทาง เพ่ือป้องกันการหลงทางและสิ้นเปลืองน้ ามัน การขับรถหลงทาง 

สิบนาทีจะสิ้นเปลืองน้ ามันโดยเฉลี่ยประมาณ 500 ซีซี.  
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- ตรวจสอบเส้นทางและ เลือกเส้นทางลัด หรือ เส้นทางท่ีเหมาะสม  
- แต่ถ้าหากเส้นทางลัดมีผิวถนนไม่เรียบ การขับรถบนผิวถนนเรียบจะประหยัดน้ ามันกว่า  
- ตรวจสอบระดับน้ าในแบตเตอรี่ ให้อยู่ในระดับที่ก าหนด และมีน้ ากลั่นส ารองประจ ารถ  
- ตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่อง ให้อยู่ในระดับที่ก าหนด หากปล่อยให้น้ ามันเครื่องแห้งหรือ 

ระดับต่ ากว่าขีดก าหนด เครื่องยนต์จะเสียหายมาก ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงแก้ไขจะสูงมาก หรืออาจต้องเปลี่ยน
เครื่องยนต์ใหม่  

- ตรวจสอบไฟฉายประจ ารถ ยังใช้งานได้ดีหรือไม่ ถ่านแบตเตอรี่หมดอายุหรือไม่  
- ควรจะมี อุปกรณ์ส ารองไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน ประจ ารถ เช่น แผ่นสะท้อนแสงแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

กรณีต้องจอดข้างทาง ไฟฉายแบบกระพริบ  
- อุปกรณ์ส าหรับเปลี่ยนยางรถยนต์ ว่ามีเศษแก้ว เศษหินเกาะอยู่หรือไม่และควรจะเขี่ยออก ถ้า 

เป็นตะปูฝังอยู่ต้องถอนและซ่อมรูที่รั่ว  
- ตรวจสอบระดับน้ าในหม้อน้ า อย่าให้ต่ ากว่าขีดต่ าสุดที่ก าหนดหรือปล่อยให้แห้ง เพราะจะเกิด 

อันตรายและอาจจะต้องเปลี่ยนหม้อน้ าตัวใหม่ ท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  
- ผู้ขับควรพักผ่อนอย่างเพียงพอ ก่อนขับรถเดินทางไกลและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใดๆ 

ก่อนเดินทาง  

ขณะขับ : รู้จักวิธีการใช้รถยนต์อย่างถูกต้องและไม่สิ้นเปลืองน้ ามัน  
การขับรถอย่างถูกวิธีจะมีส่วนช่วยให้เราสามารถลดการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง หากเราปฏิบัติตาม

ข้อแนะน า ต่อไปนี้  
- ไม่ควรเร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ  
- การเร่งเครื่องให้มีความเร็วรอบสูงจะท าให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเพ่ิมข้ึนโดยไม่จ าเป็น เพราะเมื่อ

เครื่องยนต์มีความเร็วรอบสูงอัตราความต้องการน้ ามันเชื้อเพลิงจะสูงตามด้วยเมื่อออกรถเราไม่จ าเป็นต้องเร่ง
เครื่องยนต์ โดยทั่วไปความเร็วรอบท่ีเหมาะสมส าหรับการออกรถประมาณ 1,100-1,250 รอบต่อนาที ควรออก
รถโดยวิ่งไปอย่างช้าๆแทนการอุ่นเครื่องยนต์โดยการจอดรถติดเครื่องอยู่กับท่ี จะช่วยท าให้ประหยัดน้ ามันได้มาก 
และยังขับได้ระยะทางมาส่วนหนึ่งจากเส้นทางทั้งหมดที่ก าลังจะไปด้วย ติดเครื่องยนต์ 10 นาที จะสิ้นเปลือง
น้ ามันโดยเฉลี่ยประมาณ 200 ซีซี. หรือเทียบเท่า ระยะทางประมาณ 400 เมตร  

- ไม่ควรติดเครื่องขณะรถจอดรอคอย  
- กรณีที่ต้องจอดรถคอยเป็นเวลานาน ควรดับเครื่องยนต์ เพราะจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงโดย

เปล่าประโยชน์  
- ขับรถท่ีมีความเร็วประหยัด  
- ไม่ควรขับรถที่ความเร็วสูงมากจนเกินไป เพราะจะสิ้นเปลืองน้ ามันระดับความเร็วมาตรฐานที่จะช่วยให้

ประหยัดน้ ามันได้มากท่ีสุด คือ 60-90 กม./ ซม. และตามกฎหมายก าหนดให้ความเร็วสูงสุดในการขับขี่รถยนต์
บนถนนทั่วไปไม่เกิน 90 กม./ซม. 
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- การใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์  
- ไม่ควรใช้เกียร์ต่ า (เกียร์ 1 และ 2 ) ที่ความเร็วรอบสูงหรือใช้เกียร์สูง (เกียร ์3 4 และ 5 ) ที่ความเร็ว

รอบต่ า จะมีผลท าให้เครื่องตกและจะสิ้นเปลืองน้ ามันมากกว่าปกติ  
- ไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะขับ  
- การเลี้ยงคลัตช์หรือเอาเท้าแช่ไว้ที่คลัตช์ระหว่างขับจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามัน  
- สังเกตอาการผิดปกติของรถ  
- รถวิ่งสะดุดหรือเครื่องยนต์เดินรอบไม่สม่ าเสมอ...อาจเกิดจากกรองน้ ามันเชื้อเพลิงเริ่มอุดตัน  
- เครื่องยนต์มีอาการสั่นหรือกระตุกผิดปกติ...เป็นอาการเบื้องต้นของการสึกหรอในเครื่องยนต์  
- ควันไอเสียมีสีด าหรือขาวผิดปกติ...เกิดจาการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ มีผลให้สิ้นเปลือง

น้ ามัน  
- มีเสียงสั่นหรือได้กลิ่นผิดปกติ...เป็นสัญญาณท่ีแสดงว่ามีการบกพร่องเกิดขึ้น หากไม่รีบดูแล อาจมีผล

ให้รถเสียได้  
- รถเร่งไม่ข้ึนหรือมีควันด า อาจเกิดจากไส้กรองอากาศอุดตัน มีผลให้สิ้นเปลืองน้ ามัน  

หลังขับ : รู้จักบ ารุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ าเสมอ  
ควรตรวจสอบเครื่องยนต์สม่ าเสมอตามระยะเวลาที่ก าหนด เพราะจะท าให้เรารู้สมรรถนะของ

เครื่องยนต์และอัตราสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงตลอดเวลา และเพ่ิมความปลอดภัย ซึ่งระบบที่ควรตรวจสอบมีดังนี้  
1. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง  
   จากระบบน้ ามันเชื้อเพลิง เราสามารถสังเกตและตรวจสอบสาเหตุของการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงที่

เพ่ิมข้ึนกว่าปกติอย่างง่ายๆดังนี้  
  - น้ ามันรั่วหรือไม่  
    ให้สังเกตจากบริเวณพ้ืนถนนใต้โรงรถที่จอดอยู่หากพบว่ามีรอยเปียกของน้ ามันหรือได้กลิ่นน้ ามันซึ่ง

อาจจะรั่วจากข้อต่อในระบบท่อ ให้ท่อด าเนินการซ่อมโดยเร็ว  
   - ไส้กรองอากาศตันหรือไม่  
     ควรท าความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ าเสมอหรือเปลี่ยนใหม่ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ไส้กรอง

อากาศที่สกปรกท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันมาก  
2. ตรวจความเร็วรอบเดินเบา  
   ถ้าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ในจังหวะเดินเบาสูงเกินไปจะท าให้เครื่องยนต์กินน้ ามันมากขึ้น  ควร

ปรับความเร็วรอบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต แต่ถ้าไม่มีข้อมูลดังกล่าวควรปรับความเร็วรอบที่ประมาณ 
800 รอบต่อนาที หรือในระดับที่เครื่องยนต์ท างานเรียบที่สุด ส าหรับเครื่องยนต์ที่มีระบบการจ่ายน้ ามันด้วย
ระบบหัวฉีด หากมีปัญหาเกี่ยวกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ขณะเดินเบาควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ผลิต
ให้เป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้โดยตรง  
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3. ตรวจระดับน้ าหล่อเย็นของหม้อน้ า  
   ตรวจระดับน้ าหล่อเย็นของหม้อน้ าให้อยู่ในระดับที่พอดีในระหว่างระดับต่ าสุดและระดับสูงสุด (min-

mix) น้ าหล่อเย็นจะช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์ในขณะขับได้  ดังนั้น หากปริมาณน้อยเกินไปหรือต่ ากว่า
ระดับต่ าสุด (min) เครื่องยนต์อาจร้อนจัดเกินไปเป็นอันตราย แต่ไม่ควรเติม เพราะเมื่อน้ าภายในร้อนมากเกินไป 
จะขยายตัวท าให้เกิดแรงดันฝา หลุดออกมาได้ และเป็นอันตราย น้ าให้เกินระดับสูงสุด (max) เพราะเมื่อน้ า
ภายในร้อนมากเกินไป จะขยายตัวท าให้เกิดแรงดันฝาหลุดออกมาได้และเป็นอันตราย 

4.น้ ามันเครื่อง และกรองน้ ามันเครื่องหมดอายุ 
  เลือกใช้น้ ามันเครื่องที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับเครื่องยนต์จะช่วยลดแรงเสียดทานภายในของ

เครื่องยนต์ให้ดีขึ้น ประหยัดน้ ามันได้มากขึ้น เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องและไส้กรองทุก5,000 กิโลเมตรส าหรับการ
ขับรถในเมือง และทุก10,000 กิโลเมตรส าหรับรถวิ่งทางไกลต่างจังหวัด หรือเปลี่ยนตามการก าหนด ของผู้ผลิต 

5.ตรวจสอบหัวเทียน 

 
6.หัวเทียนช่วยให้การสตาร์ตรถดีขึ้น  
  เมื่อใช้งานนานๆ เขี้ยวหัวเทียนจะสึกหรอ ควรปรับระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนหรือเปลี่ยนใหม่ และ

ควรเปลี่ยนหัวเทียนทุก 1 ปี หรือ ทุก 20,000 กิโลเมตร หัวเทียนบอดหรือเสื่อม หากยังคงใช้นาน 30 วัน 
สิ้นเปลืองน้ ามัน 600 ซีซี. คิดเป็นเงิน 12.6 บาท ถ้าร้อยละ 10 ของรถยนต์ 8.1 ล้านคัน ละเลยปล่อยทิ้งไว้นาน 
1 เดือน จะสิ้นเปลืองน้ ามัน 486,000 ลิตร คิดเป็นเงิน 10.2 ล้านบาท  
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7. ตรวจระดับน้ าในแบตเตอรี่ (ชนิดที่ต้องเติมน้ ากลั่นอยู่เสมอ) ให้อยู่ในระดับพอดี  
8. ตรวจระดับน้ าในแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับพอดี อย่าปล่อยจนน้ าในแบตเตอรี่แห้ง จะท าให้รถสตาร์ต

ไม่ติดและแบตเตอรี่นั้นจะใช้งานอีกไม่ได้ และไม่ควรเติมน้ ากลั่นจนสูงเกินกว่าขีดที่ก าหนด เพราะเมื่อขณะขับรถ
น้ าให้แบตเตอรี่จะร้อนและมีการขยายตัว ดังนั้น จึงควรมีพ้ืนที่ให้ขยายตัวได้ มิฉะนั้นน้ ากรดในแบตเตอรี่อาจล้น
ออกมานอกตัวแบตเตอรี่เป็นอันตรายกัดกร่อนตัวถังอ่ืนๆได้  

9. การขับรถอย่างถูกวิธีและประหยัดน้ ามัน  
    - ไม่ควรเร่งเครื่องยนต์ก่อนการออกรถ ท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงโดยไม่จ าเป็น  
.   - ไม่ควรติดเครื่องยนต์ระหว่างจอดรอคอย โดยจอดอยู่กับที่ 5 นาทีจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามัน 300 ซีซี. 

และเกิดไอเสียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
.   - ขับรถด้วยความเร็วคงที่ อัตราความเร็วที่เหมาะสมคือ 80 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง  
    - ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็ว เพ่ือป้องกันไม่ให้ก าลังเครื่องยนต์ตกและไม่เกิดการเปลืองน้ ามัน  
.   - ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด หากบรรทุกน้ าหนักเกิน 50 กิโลกรัมน้ ามันที่มีอยู่จะวิ่งได้ระยะทางสั้นลง  

1 กิโลเมตรต่อ 1ลิตร เป็นการสิ้นเปลืองน้ ามัน  
    - เปิดเครื่องปรับอากาศตามความจ าเป็น  เครื่องปรับอากาศท างานได้โดยอาศัยพลังงานจากน้ ามัน

ด้วยและยิ่งปรับให้ความเย็นมากเกินความจ าเป็นก็ยิ่งสิ้นเปลืองน้ ามัน  
.   - ปรับลมยางให้เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต  หากความดันลมยางต่ ากว่ามาตรฐานทุกๆ 1 ปอนด์

ต่อตารางนิ้ว จะสิ้นเปลืองน้ ามันร้อยละ 2  
     .        - หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ตามเวลาที่ผู้ผลิตก าหนด  

 .  - หลีกเลี่ยงสภาพถนนที่ไม่ดี สภาพถนนที่ไม่ดีท าให้เกิดการสูญเสียของน้ ามันเพ่ิมข้ึน  
-ลาดยางที่มีผิวเสียหาย ร้อยละ 15  
-ลูกรัง ร้อยละ 35  
-ทรายแห้ง ร้อยละ 45  

10. บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี  
     - ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ ามันเมื่อถึงก าหนด  

               - ควรเปลี่ยนน้ ามันหล่อลื่นทุกๆระยะ 5,000 กิโลเมตร หรือตามท่ีผู้ผลิตก าหนด  
               -  ตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่อง ระดับน้ าในแบตเตอรี่  
               - หากพบรอยรั่วในระบบน้ ามันเชื้อเพลิงรีบซ่อมแซมทันที  
               - หลีกเลี่ยงการใช้เบรกโดยไม่จ าเป็นเพราะสิ้นเปลืองน้ ามันและอายุการใช้งานของเบรกสั้นลง  
               - หมั่นตรวจสอบระดับน้ าป้อนหม้อน้ าให้อยู่ระดับต่ าสุด-สูงสุด (min-max)  
               - ปรับปรุงสมรรถนะของรถยนต์ให้ดีตลอดเวลาช่วยประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงได้ร้อยละ 3-9  

 11. เตรียมการล่วงหน้า หากต้องการใช้ทางด่วน ทางพิเศษเตรียมค่าผ่านทางให้พอดีเพ่ือลดเวลาการ
ช าระค่าผ่านทาง จะช่วยประหยัดน้ ามัน  
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สาเหตุและข้อปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อรถราชการเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ยางแตก ยางระเบิดหรือแตกกะทันหันขณะขับ ไม่ว่าความเร็วเท่าใดก็ตามสิ่งที่ควรปฏิบัติคือ  

- ตั้งสติให้มั่นคง  
- ห้ามเบรกกะทันหัน  
- จับพวงมาลัยให้มั่นคง ควบคุมทิศทาง  
- ถอนคันเร่งเพ่ือลดความเร็ว  
- เหยียบเบรกเบาๆสลับกับการปล่อย  
- ถ้ายางท่ีแตกไม่ใช้ล้อขับเคลื่อน สามารถใช้เกียร์ช่วยลดความเร็วได้  
- น ารถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน  
- เปลี่ยนยางอะไหล่  

เบรกแตก เบรกแตกขณะขับ ไม่ว่าความเร็วเท่าใดก็ตาม สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ  
- ตั้งสติให้มั่นคง  
-เหยียบแป้นเบรกซ้ าแรงๆและถี่ๆ  
- ลดเกียร์ต่ าลงครั้งละ 1 เกียร์ จนถึงเกียร์ต่ าสุด  
-ใช้เบรกมือช่วย โดยการกดปุ่มล็อกค้างไว้ให้สุด เพ่ือไม่ให้เบรกจนล้อล็อกให้ดึงขึ้นสลับขึ้นลง  
- น ารถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน  

รถหลุดออกจากทาง การหักหลบสิ่งกีดขวางอย่างกะทันหัน ท าให้รถไถลออกนอกเส้นทางได้สิ่งที่ควร
ปฏิบัติ คือ  

- ตั้งสติให้มั่นคง  
- ห้ามเหยียบเบรกอย่างแรง เพราะอาจท าให้ล้อล็อก และเสียการทรงตัว  
- เหยียบเบรกช่วย สลับการปล่อย  
- ลดจังหวะเกียร์ให้ต่ าลง  
- น ารถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน  

เครื่องยนต์ร้อนจัด-หม้อน้ าแห้ง เมื่อมาตราวัดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นขึ้นสูง สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ  
- รีบน ารถยนต์เข้าจอดข้างทางทันที พร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน  
- ดับเครื่องยนต์  
- เปิดฝากระโปรง เพ่ือระบายความร้อน  
- ห้ามใช้น้ าราบริเวณเครื่องยนต์ หรือหม้อน้ า และห้ามเปิดฝาหม้อน้ าทันที  
- รอเครื่องยนต์คลายความร้อน ประมาณ 30 นาที  
- เปิดฝาหม้อน้ า โดยใช้ผ้าหนาๆคลุมให้มิดชิดก่อนเปิด  
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- เติมน้ าครั้งละลิตร เส้นทุก 5 นาท ีใกล้เต็มให้สตาร์ตรถ เพ่ือให้น้ าหมุนเวียน  
- ตรวจสอบมาตรวัดอุณหภูมิ  

เครื่องยนต์ดับ เมื่อขับด้วยความเร็วแล้วเครื่องยนต์ดับกะทันหัน สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ  
- ลดความเร็วด้วยการเบรก  
- เปลี่ยนเกียร์ให้เป็นเกียร์ว่าง  
- เหยียบเบรกโดยเพิ่มน้ าหนักข้ึนเรื่อยๆ เพราะเม่ือเครื่องยนต์ดับหม้อลมเบรกจะไม่ท างาน  
- น ารถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน  

กระจกหน้าแตก กระจกแบบ LAMINATE 2 ชั้นมักไม่เกิดปัญหา เพราะจะมีฟิล์มตรงกลางยึดกระจกไว้
เมื่อแตก และสามารถมองเห็นผ่านกระจกได้ แต่ส าหรับกระจกแบบ TEMPER ชั้นเดียว สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ  

- ตั้งสติให้มั่นคง  
- ลดความเร็ว  
- น ารถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน  
- ใช้ไม้หุ้มด้วยผ้าหนาๆ กระแทกเศษที่เหลือติดอยู่ออก โดยระวังอย่าให้เศษกระจกตกลงในช่อง 

แอร์  

สัตว์ขวางทาง เมื่อขับด้วยความเร็วต่ า ควรปล่อยให้สัตว์เดินพ้นจากถนนไปก่อน  แต่หากขับด้วย
ความเร็ว สิ่งที่ปฏิบัติ คือ  

- ลดความเร็วโดยการเบรก  
- ห้ามเบรกรุนแรง หรือหักหลบทันท ีเพราะอาจท าให้รถเสียหลักพลิกคว่ า  
- ไม่ควรหักหลบไปในช่องทางที่มีรถยนต์แล่นสวนมา  
- หากต้องแซง ควรแซงไปทางด้านหลังของสัตว์  
 

แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถยนต์ราชการเกิดอุบัติเหต ุ
ขั้นตอนที่ ๑ ท าบันทึกข้อความรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา 
               เมื่อเกิดความเสียหายแก่รถยนต์ราชการของหน่วยงาน พนักงานขับรถยนต์ผู้เกี่ยวข้องต้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบ โดยท าบันทึกข้อความรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งบอก
เล่าเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลังการเกิดเหตุ ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และต้องแนบเอกสาร
ประกอบการรายงาน ดังนี้ 

- หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
- ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ 
- ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ 
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- ภาพถ่ายจุดที่เสียหายของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ราชการ และรูปถ่ายรถท้ังคันท่ี 
สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้ชัดเจน 

- บันทึกการแจ้งความร้องทุกข์ (กรณีเกิดอุบัติเหตุ) 
- ส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบเสนอราคาค่าซ่อม กรณีมีการน ารถไปซ่อมแซม (ถ้ามี) 
- รายงานอุบัติเหตุรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน..............ของพนกังานขับรถยนต์ตาม 

แบบ ๕ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
      เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานความเสียหายดังกล่าวแล้ว ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง เพ่ือสอบสวนให้ได้ความว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่า เกิดจากการกระท าของ
พนักงานขับรถยนต์หรือไม่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้แต่งตั้งจากข้าราชการ แต่ถ้ามีเหตุผล
ความจ าเป็น เช่น ไม่มีข้าราชการเพียงพอ ก็อาจแต่งตั้งลูกจ้างประจ าร่วมเป็นคณะกรรมการได้ และควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้มีจ านวนไม่เกิน ๕ คน และให้ก าหนดเวลาแล้วเสร็จในการด าเนินการของ
คณะกรรมการไว้ 

ขั้นตอนที่ ๓  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
       คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่หน่วยงานแต่งตั้งขึ้น มีหน้าที่สอบสวน โดยรวบรวมพยานเอกสาร 
พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนตรวจสอบเอกสาร หรือสถานที่ เพ่ือให้ทราบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมี
เหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่หรือเหตุสุดวิสัย 

     เนื่องจากไม่มีระเบียบ กฎหมาย ก าหนดแนวทางในการด าเนินการของคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงไว้ ดังนั้น เพ่ือให้ผลการสอบสวนของคณะกรรมการเกิดความสมบูรณ์เพียงพอที่ผู้บังคับบัญชาชั้น
เหนือขึ้นไปสามารถใช้พิจารณาได้ จึงควรน าหลักเกณฑ์ทั่วๆ ไป มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

- มีการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือมีมติในประเด็นต่างๆ  
- ในการประชุมคณะกรรมการ  จ านวนไม่ควรน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 
- ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มา 

ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 
                   - มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติท่ีปะชุมอาจท าความเห็น 
แย้งมติท่ีประชุมรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการได้ 

     แนวการสอบข้อเท็จจริงกรณีรถยนต์ราชการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความ
ละเอียด รอบคอบและครบถ้วนทุกประเด็น เช่นเดียวกับแนวการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที ่ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๗/ว๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐  
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  เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสอบสวนและพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ท าบันทึกรายงานผลการ
สอบข้อเท็จจริงเสนอหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมต้นฉบับส าเนาการสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด 

  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จพร้อมต้นบับส าเนาการสอบข้อเท็จจริง
จากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้ด าเนินการดังนี้ 

๑. หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัยแบบมีและ 
ใม่มีคู่กรณี ให้หัวหน้าส่วนราชการลงความเห็นไว้ท้ายส านวนว่าไม่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิดแล้ว ให้ส่งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงพร้อมต้นฉบับส านวนการสอบข้อเท็จจริงไปยังหัวหน้า
ส่วนราชการ โดยให้รายงานผ่านผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

๒. หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระท า 
ของเจ้าหน้าที่ทั้งที่มีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี ให้ลงความเห็นท้ายส านวนว่าเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด แล้วรายงานการสอบข้อเท็จจริงพร้อมต้นฉบับไปยังหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดต่อไป 
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ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหาย 
 

ขั้นตอนที่ ๑ 
ผู้เกี่ยวข้องรายงานความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 

 
  

ขั้นตอนที่ ๒ 
ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

 
       ขั้นตอนที่ ๓  

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ด าเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบว่าความเสียหายที่
เกิดข้ึนมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่หรือไม่/ รายงานผลการสอบ

ข้อเท็จจริงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 
ขั้นตอนท่ี ๔ 

หัวหน้าส่วนราชการพิจารณารายงานผลการสอบข้อเท็จจริงแบ่งเป็น ๒ กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กรณีไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าความ
เสียหายเกิดจากความประมาท 

ของเจ้าหน้าที่ 
-ให้ลงความเห็นท้ายส านวนว่าไม่ควร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทาง
ละเมิด 
-ส่งต้นฉบับการสอบสวนฯ ไปยังหัวหน้า 
ส่วนราชการ 
 

กรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหาย
เกิดจากความประมาท 

ของเจ้าหน้าที่ 
-ให้ลงความเห็นท้ายส านวนว่าควรแต่ง 
ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทาง
ละเมิด 
-ส่งต้นฉบับการสอบสวนฯ ไปยังหัวหน้า 
ส่วนราชการ 
 
 
 

หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 

มีความเห็นให้ยุติเรื่อง 
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 

มีความเห็นให้ด าเนินการตามข้อ ๘  ของ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลัก
เกณณ์การปิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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รักรถ..ตรวจเช็ครถอย่างสม่ าเสมอ 
 
- ควรเปลี่ยนยางใหม่ทุกๆ 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร  
- สลับยางทุกๆ 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน  
- ตรวจเช็คสภาพศูนย์ล้อทุกๆ 20,000 กิโลเมตร หรือ 1 ปี  
- เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องทุกๆ 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน  
- ตรวจเช็คสภาพเบรกทุกๆ 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน  
- ตรวจเช็คโช้กอัปทุกๆ 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน  
- ตรวจเช็คสภาพตามระยะทางอย่างสม่ าเสมอทุกๆ 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน  
- ตรวจเช็คระดับน้ ากลั่นอาทิตย์ละ 1 ครั้ง และเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 2 ปี  
- ได้รับการติดตั้งโดยช่างผู้ช านาญการ  
- เช็คลมยางเป็นประจ าทุกๆสัปดาห์  
 
 

 
บันทึกการบ ารุงรักษา 

50,000 กิโลเมตร หรือ 30 เดือน 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
- ตรวจวัดความดันลมยางสภาพยางและวงล้อท้ัง 5 เส้น  
- สลับยาง-ถ่วงล้อ 4 เส้น  
- ตรวจเช็คผ้าเบรกหน้า-หลัง        (  ) ปกติ      (  ) ต้องแก้ไข  
- ตรวจวัดระดับน้ ามันเครื่อง        (  ) ปกติ      (  )  ต้องแก้ไข  
- ตรวจเช็คแบตเตอรี่-ระดับน้ ากลั่น       (  ) ปกติ      (  ) ต้องแก้ไข  
- ตรวจสอบโช้กอัป         (  ) ปกติ      (  ) ต้องแก้ไข  
- ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ        (  ) ปกติ      (  ) ต้องแก้ไข  
- ตรวจเช็คสภาพศูนย์ถ่วงล้อ        (  ) ปกติ      (  ) ต้องแก้ไข 
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แบบรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ 
 

หน่วยงาน.................................................................... 
ทะเบียนรถยนต์..................................ใช้เดินทางไปราชการวันที่.............................................................................  
ชื่อ – นามสกุล พนักงานขับรถยนต์ .................................................................................................... .................... 
 

ล าดับ 
   ที ่

                 รายการ    สภาพ  
ปกติ   ไม่ปกติ 

              อาการท่ีช ารุด 

   1 ระดับน้ ามันเครื่อง   
   2 ระดับน้ ามันเบรค   
   3 ระดับน้ าหล่อเย็น   
   4. ความดันลมและสภาพของยาง   
   5 ระบบไฟส่องสว่างหน้า-หลัง ไฟเลี้ยว ไฟเบรค   
   6 แบตเตอรี่/น้ ากลั่น   
   7 ที่ปัดน้ าฝน   
   8 ระบบเบรค   
   9 ระบบแอร์คอนดิชั่น   
  10. ความสะอาดของรถทั้งภายใน-ภายนอก   
  11. อ่ืนๆ ที่พบ   

 
        (ลงชื่อ)....................................................  พขร.ที่ได้รับมอบหมาย 
                                                           (......................................................)  
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  กรณีท่ีมีการเติมน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดท้ายนี้ 
สถานที่ไปติดต่อราชการ..........................................................ประเภทเชื้อเพลิง.............................. ..............  
จ านวน..........ลิตร ๆ ละ..........บาท เป็นเงิน.................บาท  เลขไมล์เมื่อเติม................................................ 
 

 
 



 
 


