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3.เอกสารการจัดอบรมเสริมสร้างการรักษาวินัย จริยธรรม

และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยโมเดล STRONG 

โรงพยาบาลสันทรายปีงบประมาณ 2564 
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รายงานการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างการรักษาวินยั จริยธรรม  
และการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนด้วยโมเดล STRONG  ปีงบประมาณ 2564   

 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย ได้รับอนุมัติให้จัดกิจกรรมโครงการ
อบรมเสริมสร้างการรักษาวินัย จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยโมเดล STRONG  
แก่บุคลากรโรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2564  โดยมีวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างจิตสำนึกการรักษาวินัย จริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจิตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
 
โดยมีรายละเอียดดงันี้.- 

1. จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 3 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2564 และ
รุ่นที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรมานสุิฐ ช้ัน 8 อาคาร
แสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย 

2. บุคลากรเข้าร่วมโครงการทัง้หมด  391    คน   
3. ไม่ใช้งบประมาณโรงพยาบาล  
 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ   
 1.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย บรรยายให้ความรูเ้รือ่ง จิตพอเพียง ต้านทุจริต 
(STRONG) บรรยายโดยใช้แนวทาง (Anti-Corruption Education) “STRONG-จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต”ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้จัดทำข้ึนโดยประยกุต์จากเนื้อหาหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาของ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามที่คณะรัฐมนตรีเหน็ชอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
 -การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมความไม่ทนและความอาย
ต่อการทจุริตและการประยุกตห์ลกัความพอเพียงด้วยโมเดล “STRONG – จิตพอเพียงต้านทจุริต” 
 -การเสริมสร้างเสรมิสร้างการรกัษาวินัย จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ด้วยโมเดล STRONG 

พฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอนหรือถ่ายทอดแก่กัน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ต้องวางน้ำหนักไปที่การแก้ไขปัญหา
ความคิด พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการที่ไม่สอดคล้องกับแนว 

ความคิดของการเป็น “บุคคลสาธารณะ”หรือ “ข้าราชการสมัยใหม่” แก้ไขปัญหา
โดยใช้วิธีคิดแบบระบบเลขฐานสอง (Digital Thinking) หรือ Binary Thinking ภายใต้แนวคิด “จิต
พอเพียงต้านทุจริต” โดยใช้โมเดล “STRONG” ในการขับเคลื่อนในการปรับฐาน  ความคิดของ
บุคลากรของโรงพยาบาลสันทราย เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  ให้สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ส่งเสริมให้มีระบบกล่อมเกลาทางสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริตฝัง Chip วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดข้ึนโดย
อัตโนมัติด้วยโมเดล STRONG จนกลายเป็นวิถีชีวิต เป็นแนวทางปฏิบัติประจำ เป็นวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติ  เป็นการขัดเกลาทางสังคม 



(Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่าง ๆในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต 
และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความ
อายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและ
สร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมและ
กระบวนการของหน่วยงานที่มีการกำหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
นอกจากนี้การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริตจนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมใน
การร่วมต่อต้านการทุจริตได้เช่นกัน 

สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมภายใต้ 
แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ Model STRONG 

S (Sufficiency) ความพอเพียง 
T (Transparency) ความโปร่งใส 
R (Realise) ความตื่นรู ้
O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า 
N (Knowledge) ความรู้ 
G (Generosity) ความเอ้ืออาทร 
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีความสำคัญคือ การมี 

เหตุผลความสมดุล การมีภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้น จึงเป็นเหตุผลในการทำ
โมเดล ความหมายของ STRONG ในแต่ละความหมาย 

S – Sufficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคล 
สามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ 

T – Transparency ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย 
R - Realise ตื่นรู้ คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือทำ ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต    

เฝ้าระวังจะสอดคลอ้งกับ 
O - Onward มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ 

ถูกต้องคือการต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราบริหารจัดการให้ดีข้ึน 
 

N - Knowledge ความรู้ คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงในทางของทจุริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดจิิทัล และไม่
สามารถตรวจสอบ ความรู้เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง 

G - Generosity ความเอื้ออาทร คือ ความเอือ้อาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง  
แต่สาเหตุของการเกิดการทจุริตมาจากระบบอปุถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความ
เอื้ออาทรในนิยามนั้นมิได้ต้องการหวังผลตอบแทน 

ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG คือ 
☺ มือกำแน่นแนบไว้ท่ีหน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู ้

กับการทุจริตความอยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
☺ มือขวาท่ีกำแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพอเพียง (S: sufficiency)  



ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน โปร่งใส (T: transparency) พร้อมให้
ตรวจสอบได ้

☺ กำมือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจต่ืนรู้ (R: realise) ต่อปัญหา 
การทุจริตมุ่งมั่นไปสู่อนาคตข้างหน้า (O: onward ) ในการแก้ไขปัญหาเพื่อความเจริญอย่างยั่งยืน
ของชาติ แสวงหาพัฒนาความรู้ (N: knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีความเอ้ืออาทร 
(G: generosity) ต่อกันบนพื้นฐานของจริยธรรมและกฎหมาย สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย                
สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand4.0) การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ (Thailand 4.0) คือ การ
ยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์              
ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ  บ่มเพาะ
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณธรรมร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคม             
มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) 
การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรมนำการ
พัฒนา” คือ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ทุกสถาบันในสังคมต้อง
ร่วมมือกันบ่มเพาะ ปลูกฝัง ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี                 
มีคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต 
            “คุณธรรม” (Virtue) หมายถึง สภาพความดีที่เกิดข้ึนในจิตใจของคน และแสดง
ออกเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ดีจนเคยชินก่อให้เกิดประโยชน์สุขในสังคม คุณธรรมระดบับุคคลแบ่งได้
เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี ้
            (๑) คุณธรรมทีเ่ป็นปัจจัยผลักดัน ทำให้คนเกิดความเพยีรพยายามทำในสิ่งที่มุ่ง
หมายไว้ให้สำเรจ็ ประกอบด้วย วินัย อดทน ขยัน 
           (๒) คุณธรรมทีเ่ป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง สร้างแรงผลักดันใหเ้กิดคุณธรรม ประกอบด้วย 
ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รบัผิดชอบ 
            (๓) คุณธรรมทีเ่ป็นปัจจัยเหนี่ยวรัง้ ไม่ให้คนทำในสิง่ที่ไม่ถูกต้อง ประกอบด้วย มีสติ 
พอเพียง 
            (๔) คุณธรรมทีเ่ป็นปัจจัยสนบัสนุน ให้คนเข้าไปมสี่วนร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ โดย
มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนรวม ประกอบด้วย เมตตา กรุณา กตัญญู เสียสละ 
          นอกจากคุณธรรมระดับบุคคล ยังมีคุณธรรมของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งมหีลกัการสำคัญ ๒ ข้อ 
ได้แก่ 
            (๑) ข้อห้าม คือ ห้ามทำใหผู้้อื่นและส่วนรวมมีความทกุข ์
            (๒) ข้อพงึปฏิบัติ คือ ให้ทำใหผู้้อื่นและส่วนรวมมีความสุข 
 

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใน              
ตืน่รู้ สู้ทจุริต จิตพอเพียง”  ทั้งนี้ขอใหบุ้คลากรทกุท่าน นำพนัธะสัญญาน้ีมาใช้ในการปฏิบัตงิาน 
 
 
 
 
 



 ทำไมต้องพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
          คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้พิจารณาคัดเลือกคุณธรรมเป้าหมายที่จะรณรงค์
สง่เสริมให้เกิดกับคนไทยในช่วงต้นของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ๔ ด้าน ดังนี้ 
          “พอเพียง” เป็นศาสตร์พระราชาและเป็นคุณธรรมฐานรากที่จะนำไปสู่คุณธรรมอื่น ๆ มี
ความหมายถึง ความพอเพียงในการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่
ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของ “คนหัวใจพอเพียง” ได้แก่ ไม่
เป็นผู้บริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม มีความใฝ่รู้ รักษาคำพูดและซื่อสัตย์ ฝึกฝน แก้ไข ปรับปรุงตน ขยัน 
อดทน และมีความเพียร เสียสละและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเสมอ 
          “วินัย” เพื่อเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตนของคนไทยให้มีความเข้มแข็ง เคารพกติกาการ
อยู่ร่วมกัน มีความหมายถึงการยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดัน
ชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย ซึ่ง
ควรมีทั้งวินัยในตนเอง และวินัยเพื่อส่วนรวมด้วย “คนมีวินัยในตนเอง” อาทิ รู้จักวางแผนและแบ่ง
เวลาเป็น เปิดใจรับทุกคำแนะนำ หรือคำติชม และนำความผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข 
          “สุจริต” เพื่อแก้วิกฤติการทุจริตที่ต้นทาง มีความหมายถึงความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต 
ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่
ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม การแก้ปัญหาการทุจริตให้
ได้ผลจะต้องปลูกฝังให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของความสุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีระบบและ
กระบวนการหล่อหลอมขัดเกลาทางสังคมตั้งแต่เด็ก ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม 
          “จิตอาสา” เพือ่ให้คนไทยใส่ใจสงัคมและอยู่ร่วมกนัอย่างปรองดอง มีความหมายถึง การเป็น
ผู้ที่ใส่ใจ ต่อสงัคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก 
ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม และของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทำ
ความดีเพื่อความดี เอื้ออาทร ต่อคนร่วมสงัคม ทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย 

 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  (conflict of interest) 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลกั ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดข้ันแรกที่จะ
นําไปสู่การทุจริต 

สํานักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําที่บุคคลไม่ว่าจะ
เป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการ
ตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของตน  
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทําดังกล่าวจะ
เกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรม



เนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทําดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหาย
ให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระทําที่ผิดจริยธรรมและ จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะแต่ทําหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ หน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์
ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 

ความขัดแย้ง Conflict  สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดข้ึน 
เมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดข้ึนได้จากความไม่ลงรอย
กันในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน์   

ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนทีบุ่คคลได้รับโดยเห็นว่ามี
คุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็น
สิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย   

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่
ให้ ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม  

พฤติกรรมท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน   

เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยคํานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้า
ข่ายความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อสังคมไทย ได้แก่   

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อํานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้
อํานาจ หน้าที่ทําให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทํางาน  

 ๒. รับผลประโยชน์คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้ว
รับของกํานัลจากร้านค้า 
            ๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่เกิดสง่ผล
ที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
            ๓. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือ
คอมพิวเตอร์ของราชการทํางานส่วนตัว 
            ๔. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการทําข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพื่อ
รับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนําไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวก
พ้องเพื่อแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่าน้ัน 
            6. การทํางานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงาน
ที่ตนเองทํางานอยู่ 
            7. การทํางานหลังเกษียณ คือการทํางานกับผู้อื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิมโดยใช้
ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวก
พ้อง 
 
 



แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
“ความขัดแย้งระหว่างบทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่าบุคคลดํารง

ตําแหน่งที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ทํางาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การดํารง
ตําแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นําไปสู่การ
กระทําความผิดแต่ประการใด เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดข้ึนจริง หรือมีการสอบเกิดข้ึน
แล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลางมิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น 

ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนใน
การตัดสินใจงดแสดงความคิดเห็นละเว้นจากการให้คําปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เช่นใน
กรณีที่สมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบ
คัดเลือกด้วยน้ันซึ่งในสถานการณ์เช่นน้ีสมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อ
เป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง 

มาตรการของรฐัในการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑. กําหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ 
๒. การเปิดเผยข้อมลูทรพัย์สิน หนืส้ิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ 
๓. การกําหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct)  
 
ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหนา้ท่ีของรัฐ 
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่มูลค่าสูงเกิน

ความเหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ 
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การทํางาน โดยมเีรื่องของการเงินและ

การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียงของข้าราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทําอื่นใดที่
มีผลกระทบตอ่ส่วนรวม 

3. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงทํางานในตําแหนง่ที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจหลังพ้นตําแหน่ง
ราชการเป็นการป้องกันมิให้ผู้ดํารงตําแหนง่ทางราชการนําข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบ
ไปใช้ประโยชน์หลังออกจากตําแหนง่แล้วและป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการในฐานะทีเ่คยดํารงตําแหน่งสําคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว 

หลักการ 4 ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน์ทบัซ้อน 
1. ปอ้งกันผลประโยชน์สาธารณะ 
2. สนบัสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด 
3. สง่เสรมิความรบัผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบรหิารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
กรอบการทํางาน มี 6 ข้ันตอน 
1. ระบุว่ามผีลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดข้ึนในองค์กร 
2. พฒันานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยทุธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
3. ใหก้ารศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผูบ้รหิารระดับต่างๆ รวมถงึเผยแพร่นโยบายการ 

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใหท้ั่วถึงในองค์กร 



4. ดําเนินการเป็นแบบอย่าง 
5. สือ่สารใหผู้้มสี่วนได้เสีย ผูร้ับบรกิาร ผูส้นับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความ 

มุ่งมั่นในการจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6. บงัคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 
รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบรหิารเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การระบุผลประโยชน์ทบัซอ้น 
2. พฒันากลยทุธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
3. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
4. ดําเนินการเป็นแบบอย่าง 
5. สือ่สารกบัผู้มสี่วนได้เสีย 
6. การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
“ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ 

Conflict of interests (col) หมายถึงสถานการณ์ หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่ง
การกระทำน้ันอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย 
จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด เช่น การรับสินบน การจ่ายเงินใต้
โต๊ะ การจ่ายเงินตอบแทนเพื่อให้ตนเองได้เลื่อนตำแหน่ง ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยง
ธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเปน็หลกั ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบ
นี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
1. บุคคลดำรงตำแหน่งของรัฐที่ตอ้งรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ 
2. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรอืการใช้ดลุยพินิจ 
3. เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชนส์่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
ตัวอย่างพฤติกรรมท่ีเห็นบ่อย 
 การหาผลประโยชน์ให้ตนเอง 
 การรบัผลประโยชนจ์ากการรบัเลื่อนตำแหน่ง 
 การใช้ทรัพยส์ินของราชการเพื่อนประโยชน์ส่วนตน 
 การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองและพวกพ้อง 
 การรบังานนอกแล้วสง่ผลต่อความเสียหายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 การทำงานหลงัจากออกจากตำแหนง่และเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท 
 การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า 
 การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไมเ่ป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ 
 การซื้อขายตำแหนง่ การจ่ายผลประโยชน์ทัง้ที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพือ่ให้ได้มา
ซึ้งการเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือความดีความชอบพเิศษ 
 
 
 



 เมื่อ...พบเห็นและประสบกบัปัญหา...จะทำอยา่งไร 
⚫ เกิดข้ึนกับตัวเอง ให้พิจารณาผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หาก

ส่วนรวมเสียผลประโยชน์ ควรหลีกลี่ยง เช่น หากท่านเป็นกรรมการพิจารณาจัดจ้างหรือพิจารณ า
ความดีความชอบของบุคคลใกล้ชิด ท่านก็ควรถอนตัว จากการเป็นกรรมการหรืองดออกเสียง 
เนื่องจากการตัดสินใจอาจมีผลทำให้การพิจารณาเบี่ยงเบน แต่หากเป็นเพียงคนรู้จักธรรมดา ท่านควร
ประกาศให้ทราบว่า ท่านรู้จักกับบุคคลนั้นต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธ์ิใจของท่าน
และเพื่อความโปร่งใส 

⚫ เกิดข้ึนกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว ควรให้คำแนะนำด้วยการอธิบายถึงผลหรือโทษของ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแนะนำวิธีการเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
ตัวอย่างโอกาสท่ีจะเกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
1. ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐ 

- การรบัเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งข้าราชการข้ึนเป็นผู้บริหาร
ระดับสูง 

- การใช้ตำแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง/ญาติ/พวกพอ้ง 
- การนำข้อมลูลบั/ข้อมลูภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
- หัวหน่วยงานซึง่ครอบครัวประกอบธุรกจิรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/คนสนิท/คนทีม่ี

ความสัมพันธ์ฉันญาติข้ึนเป็นผู้อำนวยการกองพัสด ุ
- การช่วยเหลือญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ 
- การรบัผลประโยชน์หรอืการเรียกร้องสิง่ตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
- การรบังานนอกหรือการทำธุรกิจทีเ่บียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
- การทำงานหลังเกษียณให้กบัหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
- การนำรถราชการไปใช้ในกจิธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมันด้วย 
- การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 
 

2. กลุม่วิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจดัจ้าง 
- การกำหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าทีจ่ะจัดซือ้จัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของ

พวกพ้องไดเ้ปรียบหรือชนะในการประมลู 
- การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ในการประมลู

หรือจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมลู เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารล่าช้า หรือพ้น
กำหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น 

- การรบังานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ 
- การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กบัญาติแล้วนำยาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
- การรบัประโยชนจ์ากระบบการเลอืกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรอืญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

โดยผู้มหีน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อกไว้มากกว่าที่หน่วยงานกำหนด และไปเรียกรบัประโยชน์จากบัตรคิว
ที่ล็อกไว้เกินเหล่านั้นจากผูร้ับบรจิาคที่ต้องการลัดคิว 



ความหมายของคำว่า ทุจริต/ทุจริตต่อหน้าท่ี   
โดยทุจริต” หมายความว่า ”เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มคิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรบัตนเองหรือ
ผู้อื่น” ... “ทุจริตต่อหน้าท่ี” หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่
อาจทำให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีตำแหน่งหน้าท่ี 
ระบบฐาน สิบ (Analog) 
 ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบเลขที่มีตัวเลข 
10 ตัว คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 เป็นระบบ คิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกันมาตั้งแต่จำความ
กันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอก ปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อ
ความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทน
ความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟังก์ชันที่ต่อเนื่อง (Continuous) 
 ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์
เพียงสองตัว คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) สอดคล้องกับ การทำงานระบบ Digital ที่มีลักษณะการ
ทำงานภายในเพียง 2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF (Discrete) ตัดเด็ดขาด 
 จากที่กล่าวมา... เมื่อนำระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และระบบเลข “ฐานสอง 
Digital” มาปรับใช้เป็นแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และระบบคิด “ฐานสอง Digital” 
จะเห็นได้ว่า... 
 ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และ
อาจหมายถึงโอกาสที่จะเลอืกได้ หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากนำมาเปรียบเทยีบ 
กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะทำให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐต้องคิดเยอะ อาจจะนำประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมออกจาก
กันไม่ได้ 
 ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 
2 ทางเท่านั้น คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ 
กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ จริง, ทำได้ กับ ทำไม่ได้, ประโยชน์ ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึง
เหมาะกับการนำมา เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้อง สามารถแยกเรื่อง
ตำแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกัน ได้อย่างเด็ดขาด และไม ่กระทำการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐ 
สถานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้น มีความสัมพันธ์ 2 สถานะ 
สถานนะหนึง่ คือ เจ้าหน้าที่ของรฐัที่ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ซึ่งเป็นบุคคล                  

ที่ทำงานใหก้ับรัฐ หรอืตัวแทนของรฐั 
  อีกสถานะหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึง่เป็นเอกชนคนหนึ่ง 
การสร้างคนดี สงัคมดี เพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรมนำการ
พัฒนา” คือ ให้ความสำคัญกบัการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ทกุสถาบันในสังคมต้อง
ร่วมมือกันบ่มเพาะ ปลูกฝัง สง่เสริมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี มี
คุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• คุณธรรม   
สภาพคุณงามความดีและความถูกต้องในการแสดงออกทั้งกาย  วาจา  และใจของแตล่ะบุคคลซึ่งยึดมั่นไว้
เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย 

• จริยธรรม   
กฎเกณฑ์ทีเ่ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม  เหมาะสม  และเป็นที่นิยมชมชอบหรือ
ยอมรบัจากสังคม  เพือ่ความสันติสุขแห่งตนเองและความสงบเรียบร้อยของสงัคม 

 ความสำคัญของคณุธรรมจรยิธรรม 

1. ช่วยให้ชีวิตดำเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบ 
2. ช่วยให้มีสติสมัปชัญญะอยู่ตลอดเวลา 
3. ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แกบุ่คคลในชาติ 
4. ช่วยควบคุมไม่ให้คนช่ัวมีจำนวนมากขึ้น 
5. ช่วยให้มนุษย์นำความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์แต่สิง่ที่มีคุณค่า 
6. ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เจรญิไปพรอ้ม ๆ กัน 

คุณธรรมในการทำงาน 
คุณธรรมในการทำงาน  ---  ลักษณะนิสัยที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพคุณธรรมสำคัญที่
ช่วยให้การทำงานประสบความสำเรจ็มีดงันี ้
             1. ความมีสติสัมปชัญญะ  หมายถึง  การควบคุมตนเองใหพ้ร้อม  มสีภาพต่ืนตัวฉับไวในการรบัรู้
ทางประสาทสมัผสั  การใช้ปัญญาและเหตผุลในการตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ได้อย่าง
รอบคอบ  เหมาะสม และถูกต้อง 
             2. ความซื่อสัตย์สจุริต  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทัง้กาย  วาจา  และ
ใจ  ไม่คิดคดทรยศ  ไม่คดโกง  และไมห่ลอกลวงใคร 
             3. ความขยันหมั่นเพียร  หมายถึง  ความพยายามในการทำงานหรือหน้าที่ของตนเองอย่างแข็ง
ขัน ด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจรงิจงัพยายามทำเรื่อยไปจนกว่างานจะสำเร็จ 
             4. ความมีระเบียบวินัย  หมายถึง  แบบแผนที่วางไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการให้
ถูกลำดับ  ถูกที่  มีความเรียบร้อย  ถูกต้องเหมาะสมกบัจรรยาบรรณ  ข้อบังคับ  ข้อตกลง  กฎหมาย  และ
ศีลธรรม 

            5. ความรับผิดชอบ  -  ความเอาใจใสมุ่่งมั่นตัง้ใจต่องาน  หน้าที่  ด้วยความผูกพัน  ความพากเพียร   
เพื่อใหง้านสำเร็จตามจุดมุง่หมายที่กำหนดไว้ 

            6. ความมีน้ำใจ  คือ  ปรารถนาดีมีไมตรจีิตต้องการช่วยเหลอืให้ทกุคนประสความสุข   
และช่วยเหลือผูอ้ื่นให้พ้นทุกข ์

            7. ความประหยัด  - การรูจ้ักใช้ รู้จกัออม  รูจ้ักประหยัดเวลาตามความจำเป็น   
เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด 

            8. ความสามัคคี  -  การทีทุ่กคนมีความพร้อมทั้งกาย  จิตใจ  และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน   
มีจุดมุง่หมายที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเรจ็โดยไม่มีการเกี่ยงงอน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จริยธรรมในการทำงาน  
กฎเกณฑ์ทีเ่ป็นแนวทางปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพที่ถือว่าเป็นสิง่ที่ดีงาน  เหมาะสม  และยอมรับการ
ทำงานหรือการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น  จริยธรรมที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญในการทำงานและการ 
ดำรงชีวิต  เรียกว่า  มงคล  38  ประการ    มงคลชีวิตที่เกีย่วข้องกับการทำงานมีดังนี ้
     1. ชำนาญในวิชาชีพของตน (  มงคลชีวิตข้อที่ 8 ) เป็นการนำความรู้ทีเ่ล่าเรียน  ฝึกฝน  อบรม มา
ปฏิบัติให้เกิดความชำนาญจนสามารถยึดเป็นอาชีพได ้
     2. ระเบียบวินัย  (  มงคลชีวิตข้อที่ 9 )  การฝกึกาย  วาจาให้อยู่ในระเบียบวินัยทีส่ังคมหรอืสถาบันวาง
ไว้เป็นแบบแผน 
     3. กล่าววาจาดี(  มงคลชีวิตข้อที่ 10 )  คือ  วจสีุจริต  4  ประการ  ได้แก่    ความจรงิ  คำประสาน
สามัคคี      คำสุภาพ  คำมีประโยชน ์
     4. ทำงานไม่คั่งค้างสับสน (  มงคลชีวิตข้อที่ 14 )  ลักษณะการทำงานของคนโดยทั่วไปม ี 2  แบบ คือ 
❖ การทำงานค่ังค้างสบัสน คือ  ทำงานหยาบยุ่งเหยงิ  ทำงานไม่สำเร็จ 
❖ การทำงานไม่คัง่ค้าง  คือ การทำงานดีมรีะเบียบ  ทำงานเตม็ฝีมือ  และทำงานใหเ้สรจ็ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- จรรยาบรรณเกิดข้ึนเพื่อมุ่งให้คนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ  ให้เป็นคนดีในการบรกิารวิชาชีพ  ให้คนในวิชาชีพมี 
เกียรติศักดิ์ศรีที่มกีฎเกณฑ์มาตรฐานจรรยาบรรณ 
- จรรยาบรรณ  มีความสำคัญและจำเป็นต่อทุกอาชีพ  ทุกสถาบัน  และหน่วยงาน  เพราะเป็นที่ยึดเหนี่ยวควบคุม 
การประพฤติ  ปฏิบัติด้วยความดีงาม 
ความสำคัญของจรรยาบรรณ 
เพื่อใหม้นุษย์สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  จงึต้องมีกฎ  กติกา  มารยาท  ของการอยูร่่วมกัน   
ในสังคมที่เจรญิแล้วไม่มองแต่ความเจรญิทางวัตถุ 

จรรยาบรรณบคุลากรสาธารณสขุ 

1. มีเมตตาจิตแก่คนไข้ ไม่เลือกช้ันวรรณะ 
2. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน 
3. มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป 
4. มีความละเอียดรอบคอบ สุขุม มสีติใคร่ครวญเหตุผล 
5. ไม่โลภเห็นแก่ลาภของผู้ป่วยแต่ฝ่ายเดียว 
6. ไม่โอ้อวดวิชาความรู้ให้ผู้อื่นหลงเช่ือ 
7. ไม่เป็นคนเกียจคร้าน เผอเรอ มักง่าย 
8. ไม่ลุอำนาจแกอ่คติ 4 คือ ความลำเอียงด้วยความรัก ความโกรธ ความกลัว ความหลง (โง)่ 
9. ไม่หว่ันไหวต่อสิ่งที่เป็นโลกธรรม 8 คือ ลาภ ยศ สรรเสรญิ สุข และความเสื่อม 
10. ไม่มีสันดานชอบความมัวเมาในหมูอ่บายมุข 



หลังเสร็จสิ้นการบรรยายให้ความรู้ จึงให้บุคลากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
- STONG 
- เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  และคิดแยกแยะว่ามีงานใดของตนบ้างที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
- การเสริมสร้างวินัยและจริยธรรม 

 
โดยยกตัวอย่างที่ตนเองเข้าใจ และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังและเสนอความเห็นต่อ
ยอดเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น 
 

 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. เพื่อปรับฐานความคิดของบุคลากรในโรงพยาบาลสันทรายเกี่ยวกับเรื่อง 

ผลประโยชน์ทับซอ้น 
  2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมสจุริตและค่านิยมสุจริต แยกแยะเรือ่งส่วนตัวกับส่วนรวม
ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ Model STRONG แก่บุคลากรในโรงพยาบาลสันทราย
ให้เกิดความยั่งยืน 
  3. เพื่อเสรมิสร้างและพฒันาทางด้านจริยธรรมและการรกัษาวินัยรวมทั้งการป้องกัน
มิให้บุคลากรของโรงพยาบาลสันทรายกระทำ  ผิดวินัย 
 

 
      ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเห็น
ความสำคัญในวินัย ทั้งนี้ควรบรรจุอยู่ในหลักสูตรการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ด้วย 
 



กำหนดการ โครงการอบรมเสริมสร้างการรักษาวินยั จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน ์
ทับซ้อนด้วยโมเดล  STRONG  แก่บุคลากร โรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2564   

วันท่ี 3-5 มีนาคม 2564   จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน 
เวลา 08.00 น.- 16.00 น.  

ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ ชั้น 8 อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย 
 

รุ่นที่ 1 วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



รุ่นท่ี 2 วันท่ี 4 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รุ่นท่ี 3 วันท่ี 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 
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4.บันทึกข้อความขอความร่วมมอืกำหนดประเด็นการ

พัฒนาชมรม STRONG ฯ และรับสมัครสมาชิกชมรม 







 

 

 

 

 

 

 

 

5.ทบทวนคู่มือการดำนินงานแผนงานโครงการฯ 
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6.ทบทวนประกาศโรงพยาบาลสันทราย เร่ือง กำหนด

มาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ  









 

 

 

 

 

 

 

 

7.ทบทวนหลักเกณฑก์ารขอใช้รถยนต์ราชการและคูม่ือ

การใช้รถ  













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานขับรถยนต์ 

            โรงพยาบาลสันทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ค าน า 
 
 

คู่มือการปฏิบตัิงานของพนักงานขบัรถ จดัท ำขึ้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในกำรปฏิบตัิ 
งานในหนา้ท่ีการให้บริการของพนกังานขบัรถและความรู้ในหน้าท่ีและส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อการด ำเนินงาน 
ได้อย่างสะดวก รวมถึงการใช้วสัดุอุปกรณ์ในระบบงาน ระบบเคร่ืองยนต์ วิธีแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น ระเบียบ 
ปฏิบัติงานทั่วไป แนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในการ 
ให้บริการของพนักงานขับรถได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการสร้างทศันคติที่ดีต่อการท ำงำน ความต้องการของ 
ผูใ้ชบ้ริการ คุณธรรม จริยธรรมเพื่อการบริการ และความรับผิดชอบในการเป็นเจา้หน้าท่ีหรือพนกังานขบัรถได ้
อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
งำนยำนพำหนะ 

กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 
กุมภำพนัธ์ 2563
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การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน 

 

การเตรียมความพร้อมส ำหรับพนกังานขบัรถยนต ์จะแบ่งออกเป็นไปตามภาระงานและความ 
รับผิดชอบโดยแบ่งออกเป็น2 ดา้น 
1. ด้านบุคลากร(พนกังานขบัรถยนต)์ 

1.1 การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย 
- พกัผ่อนให้เพียงพอ  
- ไม่ดื่มหรือเสพส่ิงมึนเมาหรือยาเสพติด 
- ไม่เป็นผูส้ายตาบอดสีหรือพิการในการไดย้ิน 
- หน่วยงานตอ้งมีการเตรียมบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกบังาน  
- ตอ้งมีความรูค้วามสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดด้ี รวมถึงการให้ 

บริการต่อผูใ้ชบ้ริการและแนวทางการพฒันาไดด้ี 
- ตอ้งมีการตรวจสุขภาพประจ ำปีและส่งผลตรวจต่อหน่วยงาน 

1.2 การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ 
- มีจิตใจยิ้มแยม้แจ่มใส  
- ขจดัความเครียดท้ิงไปโดยวิธีต่างๆ  
- ไม่คิดอคตติ่องานที่ท ำ 
- ท ำใจยอมรับฟังความคดิผูอ่ื้น คดิไตร่ตรองและหาวิธีแกไ้ขในส่ิงผิด 
- มีทศันคติที่ดตี่องานที่ท ำ รวมถึงการมีคณุธรรมจริยธรรม  

สัญญาณเตือนว่ามีความเครียดเกิดขึน้ 
- หงุดหงิดกบัผูร่้วมงานเพ่ือนครอบครัวสถานการณร์อบขา้ง 
- ไม่มีสมาธิ  
- นอนไม่หลบัหรือฝันร้าย 
- กงัวลกบังานและส่ิงรอบขา้ง 
- ลงัเล ตดัสินใจไม่ได ้ 
- รู้สึกผิด หรือเป็นตน้เหตุ หมดก ำลงัใจในการท ำงาน 
- เบื่ออาหาร 
- ชอบอยู่ตามล ำพงัในทีเ่งียบๆ 

วิธีขจัดความเครียด 
- ปรับชีวิตให้สมดุลระหว่างการทครอบครัวางานเพื่อนและพกัผ่อนให้เพียงพอ 
- กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  
- ไม่เสพส่ิงของมึนเมาหรือส่ิงเสพติด 
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- ออกก ำลงักายอยู่เสมอ 
- ท ำจิตใจให้ผ่อนคลาย เช่น ฟังเพลง ดูหนงั นัง่สมาธิ  
- การเปล่ียนสถานการณ์ในการท ำงาน เช่น เปล่ียนรอบการมาปฏิบตัิงานหรือ 
พ้ืนที่ออกปฏิบตัิงาน 

- ขอความชว่ยเหลือปรึกษาจากจติแพทย ์นกัจิตวิทยา 
 

1.3 การเตรียมความพร้อมทางด้านระบบงานเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการปฏิบตัิงานดา้นยานพาหนะประจ ำวนั แต่ละหน่วยงานย่อมมีการตดิต่อประสานงานกนักบั  

หน่วยงานภายในเพื่อด ำเนินงานไดอ้ย่างสะดวก แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพนกังานขบัรถที่ควรเรียนรู้และท ำ 
ความเขา้ใจเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส ำนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยรถราชการ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม เช่น 

- แบบใบขอใชร้ถประจ ำวนั (แบบ 3) 
- แบบบนัทึกการออกปฏิบตัิงานประจ ำวนั (แบบ 4)  
- แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
- แบบตรวจสภาพรถก่อนใชง้าน 
- แบบใบรายงานกรณีรถเกิดอุบตัิระหว่างออกปฏิบตัิราชการ 

 

แนวทางในการบริการที่ดีและสร้างความประทับใจ 
การพฒันาบุคลากรมีความจ ำเป็นต่อวิชาชีพการบริการเพ่ือเพ่ิมพูนศกัยภาพของบุคลากร-หน่วยงาน  

หรือองคก์ร ดงันั้นการบริการท่ีดีจะเกิดขึ้นจากตวับุคคลโดยอาศยัทกัษะ ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการบริการให้ 
เกิดความพึงพอใจและอยากใชบ้ริการอีก 

- ตอ้งมีใจรักในการทุ่มเท สมคัรใจ เสียสละ ใจรักในงาน 
- มีความรู้ในงานที่บริการ สามารถตอบขอ้ซักถามได ้ 
- มีความช่างสังเกต มคีวามคิดสร้างสรรคใ์ห้เกดิบริการที่ดีและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริกำร 
- มีความกระตือรือร้นในการบริการ 
- มีกริยา วาจาสุภาพ อ่อนนอ้มต่อผูใ้ชบ้ริการ  
- มีความริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการให้บริการอยู่เสมอ 
- มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์มีสติในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น และมีทศันคตติ่อการบริการ 
- มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้หรือผูร้ับบริการ  

วิธีการบริการที่เป็นเลิศ  
การบริการ (Customer Service) ถือเป็นเร่ืองส ำคญัเพราะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสรรคแ์ละ 

ความสามารถในการบริการที่มีคุณภาพและยงัผูกใจผูใ้ชบ้ริการ การบริการอย่างไร้ทิศทางจะขาดการวางแผนที่ดี 
ย่อมท ำให้เกิดการถดถอยในการบริการที่ดีและความประทบัใจจึงมีวิธีการให้บริการให้บริการที่ดีและเกิดควำม
พึงพอใจต่อผูใ้ชบ้ริการที่ดีและเกิดความพึงพอใจต่อผูใ้ชบ้ริการ ดงัน้ี 
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1. การท ำให้ผูใ้ช้บริการกลบัมาใช้บริการกลบัมาใช้บริการอีกศึกษาความตอ้งการขอผูใ้ช้บริการว่ำ 
วตัถุประสงค์คืออะไรรวมถึงการบริการที่ดี  ดูองค์ประกอบในการให้บริการ เช่นผูใ้ช้บริการคือใคร เพศ อายุ 
พฤติกรรมฯลฯ 

2. ผูใ้ห้บริการตอ้งแสวงหาความรู้และวิธีการการให้บริการต่อผูใ้ชบ้ริการให้เกิดความประทบัใจ 
3. ก ำหนดกลยุทธ์ในการบริการลูกค้าองค์กรหน่วยงานตอ้งสร้างบริการอย่างมีคุณค่าพนักงานตอ้ง

เขา้ใจและซาบซ้ึงกบังานบริการและสร้างวิสัยทศัน์ในการบริการอย่างชัดเจนและจะตอ้งปฏิบตัิในกลยุทธ์ิอย่ำง
เคร่งครัด 

4. การฝึกและอบรมพนกังานขบัรถให้มีความสามารถและทกัษะในการบริการอย่างสม ่ำเสมอให้ทราบ 
ถึงขอ้มูลพ้ืนฐานเกี่ยวกบัการให้บริการวตัถุประสงคเ์ป้าหมายการให้บริการ เทคนิคในการสร้างความพอใจ และ 
การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ 

5. ก ำหนดเป้าหมายคุณภาพของการบริการและผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมตอ้งท ำให้คลอบคลุมทุกระดบั 
ทั้งองค์กรหน่วยงานจ ำเป็นต้องสอดคล้องกันท ำให้ทุกคนรู้ว่าเป้าหมายคุณภาพ บริการของตนคืออะไร 
ถูกประเมินอย่างไรในเวลาเท่าไรหากท ำได้แลว้ไดร้ับผลตอบแทนอย่างไร เช่น ลดการ ร้องเรียนของผูใ้ชบ้ริการ 
ลดข้อผิดพลาดในการบริการลงได้ขนาดไหน  ลดระยะบริการลงเท่าไร  เป็นต้น เมื่อ เป้าหมายที่ชัดเจน 
ภ าย ใน ช่ ว ง ร ะ ย ะ เว ล า เท่ าไ ร ผ ล ต อ บ แ ท น ที่ ไ ด้ คื อ อ ะ ไ ร  เมื่ อ ส้ น สุ ด ร ะ ย ะ เว ล า จ ะ ต้ อ ง มี ก า ร 
ประเมินผลพร้อมกบัทบทวนความผิดพลาดเพ่ือปรับปรุงให้เกิดการบริการที่ดีที่สุด  

6. ศึกษาสภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงคอยศึกษาว่าผู ้ใช้บริการคิดและตอ้งการอะไรและคอย
ตอบขอ้ร้องเรียนเพื่อปรับปรุงการบริการและท ำความเขา้ใจกับการบริการเปิดโอกาสให้ผูใ้ชบ้ริกำรได้แนะน ำ
เสนอความคิดในส่ิงท่ีต้องการนอกเหนือจากการบริการท่ีเป็นอยู่เพื่อให้เกิดการบริการที่พึงพอใจในกำร
ให้บริกำรซ่ึงพนกังานอาจมองไม่เห็นถึงความตอ้งการที่แทจ้ริงของผูใ้ชบ้ริการ  

7. อดทนและตอ้งไม่รู้สึกพอใจกบัคุณภาพการบริการเพราะการบริการไม่มีวนัส้ินสุด ตราบใด  
สภาพแวดลอ้มของผูใ้ช้บริการเปล่ียนแปลงตลอดเวลายงัคงมีช่องว่างในงานบริการเสมอและตอ้งช่องทางใน
กำรปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความพอใจในการบริการการน ำเทคนิคและเคร่ืองมือใหม่ๆเขา้มาเพื่อบริการ 
ผูใ้ชบ้ริกำรอ ำนวยความสะดวกสบายให้เกิดกบัผูใ้ชบ้ริการ การบริการย่อมเปล่ียนไปตามกาลเวลายุคสมยัอยู่  
ตลอดเวลา พนกังานตอ้งคอยปรับปรุงการให้บริการอยู่ตลอดเวลาเพื่อความพึงพอใจต่อผูใ้ชบ้ริการ  

สรุป แลว้การให้บริการที่เป็นเลิศจะประสบผลส ำเร็จในการบริการตอ้งอาศยัทั้งฝ่ายบริหาร(ceo) และ 
ผูป้ฏิบตัิงานร่วมมือกันช่วยเหลือ เกื้อกูล เพื่อให้การบริการบรรลุสู่เป้าหมายที่วางไวโ้ดยเฉพาะฝ่ายบริหารต้อง
ให้ความส ำคญักบัผูป้ฏิบตัิงาน นโยบาย เป้าหมายที่วางไวจ้ะประสบผลส ำเร็จไดก้็ด้วยผูป้ฏิบตัิงานจะพบปัญหำ
และแนวทางการแก้ไขได้ก็เพราะด้วยผูป้ฏิบัติงานหากไม่ให้ความส ำคัญต่อผูป้ฏิบัติงำนก็ยำกที่จะประสบ
ผลส ำเร็จ  มีหลายวิ ธีที่จะเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติ เพื่ อบรรลุเป้าหมาย  เช่น  การยกย่อง  การชมเชย 
การให้สวสัดิการต่างๆการปรับเพ่ิมเงินเดือนการให้โอกาสในการเสนอความคิดแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีพบเสนอ
วิธีการในการด ำเนินงำน การปฏิบัติงาน  ผูบ้ริหารไม่ควรยึดติดกับแนวทำง เป้ำหมำย  ความคิด นโยบาย  
ท่ีวางไวเ้พราะบางครั้ งนโยบาย แบบแผนท่ีวางไวก้็ตอ้งมีการปรับเปล่ียนไปตามสภาวะที่เป็นจริงและผูท้ี่จะท ำ
ให้ 
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เป้าหมายที่ก ำหนดและวางไวป้ระสบผลส ำเร็จไดก้ค็ือผูป้ฏิบตัิงาน การเปิดกวา้งทางดา้นความคิด  

ขอ้เสนอแนะวิธีการแกไ้ขปัญหาและแนวทางการนปสู่ความส ำเร็จระหว่างผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบตัิงำนจึงมี
ควำมส ำคญัหำกตอ้งกำรน ำไปสู่ควำมส ำเร็จและเป้ำหมำยที่วำงไว ้

 
2. ด้านยานพาหนะทีใ่ช้ 

2.1 การเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ  
ยานพาหนะท่ีใชจ้ะตอ้งมีความพร้อมทั้งสภาพเคร่ืองยนตแ์ละสภาพส่ิงอ ำนวยความสะดวก รวมทั้ง

เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการซ่อมบ ำรุงเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซ่ึงการตรวจเช็ครถประจ าวนัจะเป็นตัวช่วยในการ 
เตรียมความพร้อมของรถไดด้ี ผูป้ฏิบตัิงานก็ตอ้งเรียนรู้ถึงรถที่จะน ำไปใชห้รือสมรรถนะและขีดจ ำกดัของรถใน 
อตัราการเร่ง การบรรทุก ส ำหรับการศึกษาเส้นทางหรือขอ้มูลที่จะเดินทางมีความส ำคญัไม่น้อย แมก้ระทัง่ตวั 
ผูป้ฏิบตัิงานก็ตอ้งมีความพร้อมในการปฏิบตัิงานดว้ยเช่นกัน ปัจจยัหลกัเหล่าน้ีมีผลต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ี และท ำ
ให้เกิดความสะดวกต่อการท ำงาน  เพื่อให้การเดินทางไปติดต่อราชการได้ทันก ำหนดเวลำ และเกิดควำม
ปลอดภยั ทั้งผูข้บัขี่ผูโ้ดยสารและตวัของยานพาหนะ 

2.2 ความเหมาะสมในการใชง้านของยานพาหนะ  
การท ำงานจะประสบผลส ำเร็จได้ย่อมมาจากการวางแผนที่ดี  สภาพแวดล้อมที่ดี หรือการใช ้

ยานพาหนะที่ถูกตอ้งเหมาะสมย่อมท ำให้งานไปไดด้้วยดี การเลือกใชย้านพาหนะที่ถูกกับสภาวะการ สภาพภูมิ 
ประเทศ อากาศ ฤดูการบรรทุก หรือการอ ำนวยความสะดวก และจ ำนวนของผูใ้ชบ้ริการ จะเป็นประโยชน์ต่อ  
การด ำเนินงานไดด้ี หากเลือกใช้ยานพาหนะที่ไม่เหมาะสม ย่อมจะทาให้เกิดการท ำงานที่มีปัญหาหรืออุปสรรค 
มากก ว่า  ก ารก ำห น ด ห รือก ารศึก ษ าวิ ธีการใช้ยาน พ าห น ะที่ ถูกต้องและเห มาะสมจะช่วยใน ก าร
ด ำเนินงานไดด้ีกว่า การใชร้ถผิดประเภท หรือการใชร้ถที่ไม่ถูกวิธีไม่ถูกตอ้งตามสภาพรถที่ไดม้า 

 
ระเบียบปฏิบัติที่พนักงานขับรถต้องปฏิบัติ 

1 ตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบัภาระงาน 
2. ไม่ไวผ้มและหนวดเครายาวรกรุงรัง 
3. ไม่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลห์รือสารเสพติด 
4. ไม่มาท ำงานสายหรือขาดงานโดยพละการ 
5 ตอ้งมาท ำงานก่อนเวลาอย่างนอ้ย 15 นาท ีเพื่อเตรียมความพร้อมของรถ 
6. ดูแลรถทุกเชา้ก่อนออกปฏิบตัิงาน 
7. ตรวจเช็ครถทุกเชา้ตามขั้นตอนปฏิบตัิและบนัทกึในตารางตรวจเชค็รถ 
8. ตรวจเชค็อุปกรณ์ในรถและนอกรถให้พร้อมใชง้าน 
9. ศึกษาขอ้มูลในการเดินทางหรือเส้นทางในการเดินทาง ทางเอก ทางโท  

10. ศึกษาขอ้มูลของงาน และประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อสะดวกในการเดินทาง  
11. เตรียมรถให้พร้อมใชง้านกบัลกัษณะงาน  
12. ตรวจเชค็อุปกรณ์ทีจ่  ำเป็นเกีย่วกบัการเดนิทาง 
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13. พนกังานตอ้งไปถึงท่ีหมายในการเดินทางอย่างนอ้ย 15 นาท ี 
14. ไม่พูดจาแทะโลมหรือชูส้าวต่อผูใ้ชบ้ริการ 
15.ไม่แสดงความคดิเห็นหรือพูดจากบัผูใ้ชบ้ริการหากไม่ขอความคิดเห็น  
16. ไม่แสดงออกถึงอาการที่ไม่พอใจ  
17. พูดจากบัผูใ้ชบ้ริการดว้ยความสุภาพ อ่อนนอ้ม  
18. รับ-ส่งผูโ้ดยสารดว้ยความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภยั  
19. ท ำความสะอาดรถก่อนออกบริการ และเสร็จส้ินงานบริการ  
สรุปรายงานการเดินทางเสมอแมไ้ม่มีปัญหาในการเดินทางหรือมีปัญหาก็สามารถพบสาเหตุของ 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขและวิธีป้องกันการเกิดปัญหาขึ้ นอีกและเป็นการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
ประชุมภายในหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละ  1 ครั้ งเพ่ือทราบปัญหาและผลการด ำเนินงาน  วิธีแก้ไข  แนวทาง 
พฒันาและปฏิบตัิเพ่ือสะดวก ในการด ำเนินงานต่อไปในภายภาคหนา้ 
 

วิธีปฏิบัติตนก่อนออกปฏิบัติงาน  
1. ก่อนท่ีพนกังานจะเร่ิมปฏิบตัิงำน พนกังานจะตอ้งมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจอยู่เสมอ การ 

พกัผ่อนที่เพียงพอไม่เจ็บไข ้หรือป่วยเป็นโรคที่สภาวะที่พร้อมต่อการท ำงำนทุกเวลำ และสถานที่จะตอ้งอ ำนวย  
ต่อการท ำงานไดอ้ย่างดี 

2. การแต่งกายของพนกังานตอ้งสะอาด ดูเรียบร้อย และสุภาพอยู่เสมอ 
3. ควรมาก่อนเวลาท ำงานอย่างน้อย15นาที หรือมากกว่านั้น เพื่อตรวจเช็คสภาพรถ และความพร้อม 

ของรถ รวมถึงศึกษาขอ้มูลในการปฏิบตัิงาน  
4. การตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการท ำงานจะช่วยย  ้ำเตือนความจ ำเกี่ยวกับตารางกำรท ำงำน พนักงาน 

ควรมีสมุดโน้ตงานหรือกระดานปฏิบัติงานเพื่อคอยตรวจเช็คงานอยู่เป็นประจ ำ ระบบงานในหน่วยงาน 
โดยเฉพาะเอกสารพนกังานตอ้งศึกษาขอ้มูลโดยละเอียดในแต่ละหน่วยงานอาจมีเอกสารมากมายจึงเป็นหนา้ที่ 
ของพนักงานที่จะตอ้งศึกษาหาขอ้มูลและท ำความเขา้ใจโดยเฉพาะตารางงานของพนกังานขบัรถส่วนใหญ่ จะ 
แบ่งออกเป็นประเภทโดยสังเขป ดงัน้ี  

- กำรใชโ้ปรแกรม Hos office ในกำรดูกำรขอใชร้ถ กำรส่งซ่อม 
- เอกสารการขอใชร้ถประจ ำวนั รวมถึง 
- ใบลงเวลาท ำงาน และ ออกปฏิบตัิงาน  
- ใบบนัทึกการใชร้ถ 
- ใบตรวจสภาพรถ รวมถึงขอ้บกพร่องของรถและอุปกรณ์ภายในรถ 
- ใบอนุญาตการใชร้ถบางประเภท 
- หนงัสือเดินทางไปราชการ 
- ใบขอซ่อมแซมรถ, ใบส่งซ่อม 
- แฟ้มประวตัิรถและการซ่อมแซมฯลฯ 
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     เอกสารประกอบต่างๆ พนกังานตอ้งรู้และสามารถปฏิบตัิไดอ้ยู่เสมอในบางหน่วยงานอาจมีมากกว่าท่ีกล่าว  

ขา้งตน้และที่ส ำคญั จะตอ้งมีตูแ้ละที่เก็บเอกสารและสามารถคน้หาและเรียกใชไ้ดเ้สมอ เพื่อง่ายต่อการ 
ตรวจสอบและด ำเนินงาน  

5. การตรวจเช็ครถทุกเช้ำตามระเบียบปฏิบตัิงานซ่ึงมีความส ำคญัมากส ำหรับพนักงานขบัรถ และการ 
บนัทึกในใบบนัทึกการตรวจเช็ครถ จะมีรายละเอียดท่ีพนกังานขบัรถตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจตามขั้นตอนท่ีควรรู้ 
และปฏิบตัิรวมถึงรับทราบการท ำงานในระบบต่างๆ ของเคร่ืองยนต์และสัญลกัษณ์ไฟเตือนต่างๆ ซ่ึงสามารถ 
แกไ้ขในเบ้ืองตน้ได ้หรือเขา้ศูนยบ์ริการโดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

- ลงรายละเอียดในใบตรวจเช็ครถประจ ำวนั  
- เมื่อพบปัญหาแจง้ผูบ้งัคบับญัชาการตามล ำดบั 
- รับค ำส่ังให้ซ่อมแซมหรือเขา้ศูนยบ์ริการ  
- หากซ่อมแซมได ้เมื่อซ่อมแซมเสร็จแจง้ผูบ้งัคบับญัชาตามลาดบั โดยประเมิน วิเคราะห์ตำม 

สาเหตุและแนวทางการแกไ้ขในใบบนัทึกขอ้ความเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนัและพฒันาต่อไป  
- น ำรถเขา้ศูนยบ์ริการเพื่อตรวจเช็คซ่อมแซม(กรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได)้ 

5.1 การท ำงานของอุปกรณ์ และการควบคุมต่างๆ  
-แผง ควบคุมต่างๆ ในรถ ตอ้งตรวจเช็คว่าระบบควบคุมท ำงานปกติหรือไม่ หรือเกิดปัญหา  

อะไร มีผลกระทบต่อการขบัขี่หรือไม่ สามารถตรวจเช็คซ่อมแซมเบ้ืองตน้ได้หรือไม่ หรือตอ้งเขา้ศูนยบ์ริการ 
รวมถึงสอดคลอ้งกบัระบบหรือไม่กบัระบบเคร่ืองยนตแ์ละระบบไฟฟ้า  

-มาตรวดัต่างๆ มีสภาพดีหรือไม่แสดงผลการท ำงานของเคร่ืองยนตห์รือแสดงปริมาณของ  
น ้ำมนัไดห้รือไม่อย่างไร  

-ระบบไฟ และสัญลกัษณ์ว่าท ำงานปกติหรือไม่ หากไม่ปกติตอ้งตรวจเช็คและหาสาเหตุ พร้อม 
ทั้งซ่อมแซมเบ้ืองตน้ หรือตอ้งเขา้ศูนยบ์ริการ เช่น ไฟเล้ียว ไฟส่องสว่าง และไล่ฝ้าเป็นตน้  

-ระบบบงัคบัมือ (พวงมาลยั) และระบบห้ามลอ้ว่าสมบูรณ์เหมาะแก่การขบัขี่และความ 
ปลอดภยัหรือไม ่

-ระบบเคร่ืองปรับอากาศว่าท ำงานดีหรือไม่เยน็หรือมีแต่ลม สามารถท ำงานไดด้ีหรือไม ่
-ระบบเคร่ืองเสียงและส่ิงบนัเทิง ท ำงานไดด้ีพร้อมอ ำนวยความสะดวกหรือไม ่
-ส่ิงอ ำนวยความสะดวกในรถใชก้ารไดด้ีหรือไม่ อย่างไร สมบูรณ์พร้อมใชง้านหรือช ำรุด 
-ส่ิงป้องกนัความปลอดภยัเช่นเข็มขดันิรภยั, ระบบถุงลมนิรภยั ระบบเบรก ABS พนกังาน 

ตอ้งเรียนรู้ระบบและท ำความเขา้ใจในแต่ระบบไดเ้ป็นอย่างดี 
5.2 การตรวจเช็คเคร่ืองยนตแ์ละระบบไฟก่อนสตาร์ทเคร่ืองยนต ์ 

เมื่อเปิดฝากระโปรงรถแลว้พนกังานตอ้งเปิดดูระบน ้ำหล่อเยน็ ระดบัน ้ำปัดน ้ำฝน, ระดบัน ้ำมนั  
เคร่ือง, ระดบัน ้ำมนัเบรก, ระดบัน ้ำกลัน่, ตรวจสอบความตงึย่อนของสายพานและปลัก๊ไฟสายไฟในรถว่าช ำรุด 
เสียหายหรือไม่ให้ท ำการซ่อมแซมและเติมน ้ำหรือน ้ำมนัเคร่ือง น ้ำมนัเบรก น ้ำกลัน่ หากมีการลดลงไปจาก 
ปริมาณที่ก ำหนดไวเ้สมอก่อนสตาร์ทเคร่ืองยนต ์
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5.3 ตรวจสอบระบบลมยางให้อยู่ในเกณฑป์กติ หรือเหมาะสมกบัสภาพการใชง้านและชนิดของยาง  

รถทีน่ ำมาใชร้วมถึงสภาพการน ำมาใชง้านของรถและการบรรทุกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขบัขี่  
5.4 การท ำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก ก่อนออกบริการแก่ผูใ้ชบ้ริการเพื่อความสะอาดและ 

สร้างความประทบัใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ  
6. การเรียนรูว้ิธีขบัขี่อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายจราจรและเขา้ใจในสัญลกัษณ์และความหมายของ 

เคร่ืองหมายจราจรไดเ้ป็นอย่างด ี 
7. จะตอ้งเรียนรู้ถึงคณุลกัษณะรวมถึงส่วนประกอบและส่ิงอ ำนวยความสะดวกรวมถึงสมรรถนะของ 

รถ ประเภท และวิธีขบัขี ่
8. ตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในระบบเคร่ืองยนตแ์ละวิธีแกไ้ขซ่อมบ ำรุงเบ้ืองตน้ไดก้่อนเขำ้

ศูนยบ์ริกำร  
9. ศึกษาเส้นทางหลกัและทางรองในการเดินทางล่วงหนา้เสมอหรือสอบถามเส้นทางจากผูรู้้ ผูท้ี่เคย 

เดินทางไปยงัท่ีจะไปก่อนจะเดินทางไปเสมอ  
10. ตรวจสอบผูข้อใชร้ถหรือผูใ้ชบ้ริการถึงานวนช่ือเบอร์โทร และสถานที่ติดต่อ  
11. พนักงานขับรถต้องท ำหน้าที่ผู ้ให้บริการไม่ขัดขวางหรือท ำการโต้แย้งแก่ผู ้ใช้บริการ เช่น 

รับตรงเวลา ส่งถึงท่ีหมาย สะดวก ปลอดภยั 
12. ออกแบบฟอร์มประเมินคุณภาพและให้ผูใ้ชบ้ริการประเมนิและให้ขอ้คิดเห็น หรือขอ้แนะน ำเพื่อ 

เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศกัยภาพในการท ำงำน และเป็นแนวทางการแกไ้ข ปรับปรุง พฒันาให้เกิดความพึง 
พอใจต่อผูใ้ชบ้ริการ  

13. พนกังานตอ้งมีความพร้อมดา้นการพฒันาหน่วยงาน องคก์รที่ตนเองท ำงานอยู่เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพใน 
      การท ำงาน  

14. ตอ้งยอมรับความคดิเห็นของผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  
15. ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและค ำส่ังของผูบ้งัคบับญัชา 
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ระบบเคร่ืองยนต์และการดูแลรักษา  
ผูเ้ป็นพนกังานขบัรถตอ้งมีความรู้เร่ืองเคร่ืองยนต์ รวมถึงวธีิแกไ้ขปัญหาก่อนเขา้ศูนยบ์ริการ ดงัน้ี 

ระบบเคร่ืองยนตแ์บ่งออกเป็น 2 ชนิดคือดีเซลและ เบนซิน 
- ตรวจดูน ้ำมนัเคร่ือง 
- ตรวจดูน ้ำมนัเบรค  
- ตรวจดูน ้ำกลัน่แบตเตอร่ี  ให้อยู่ในระดบัท่ีก ำหนด 
- ตรวจดูกล่องฟิวล ์
- ตรวจดูน ้ำฉีดกระจก 
- ตรวจดูน ้ำหล่อเยน็ 
- ตรวจดูคอนเด็นซอร์ อยู่ในสภาพดีหรือไม่รั่วหรืออุดตนั 
- ตรวจดูหมอ้น ้ำ 
 
ข้อควรระวัง  

- ระหว่างเคร่ืองยนต์ท ำงานระวังอย่าให้เส้ือผ้าหรือร่างกายอุปกรณ์ เข้าใกล้ใบพัดห รือ
สายพานขบัเคร่ืองยนต ์

- พยายามอย่าแตะตอ้งตวัเคร่ืองท่ีขบัขี่เพราะมีความร้อนสูง 
- อย่าเปิดฝาหมอ้น ้ำขณะเคร่ืองยนตร์้อนอาจเกิดอนัตรายต่อร่างกาย  
- เมื่อเติมน ้ำมนัเบรกและหกแลว้ให้รีบลา้งน ้ำสะอาดทนัทีเพื่อป้องกนัการกดักร่อนของน ้ำมนั  
- อย่าด ำเนินการเองเพื่อระบบเคร่ืองยนต์ผิดปกติจากภายในเคร่ืองควรแจ้งให้ผูร้ับผิดชอบ 

หัวหนา้งานตามสายงานรับทราบเพื่อเขา้ศูนยบ์ริการ  
การดูแลรักษาช่วงล่าง  

 ระบบช่วงล่างมีความส ำคญัในการทรงตวัของรถยนต์ให้เกิดความสมดุลในการขบัขี่และการบรรทุก
ก ำรต ร ว จ ดู ค ว า ม เรี ย บ ร้ อ ย  จุ ด บ ก พ ร่ อ งข อ งช่ ว ง ล่ างร ว ม ถึ งร ะ บ บ ถ่ าย เก น ้ ำหนั ก  จึ ง มี ค ว าม
จ ำเป็นตอ้งคอยตรวจเช็คอยู่เป็นประจ ำ รวมถึงระบบเบรกและเวลาขบัเคล่ือนและลอ้เป็นส่วนประกอบของความ 
สม ดุ ลแ ละก ารท รงตัว ในก าร ยึด เก าะ ถน น   ค ว าม สั ม พัน ธ์ข อ งระ บ บ ช่ ว งล่ างจึ งมี ค วาม จ ำเป็ น 
เป็นพอๆกบัระบบเคร่ืองยนตก์ารตรวจเช็คระบบ ช่วงล่างท่ีพนกังานขบัรถควรตรวจเช็คเป็นประจ ำ คือ 

1. ลอ้และลมยาง  
2. ระบบเบรก 

 
3.ระบบรบัน ้ำหนกั (โชค๊อพั)  

4. ระบบบงัคบัเล้ียว 
 

5. ระบบส่งน ้ำมนั, น ้ำมนัเบรก 
 

6. วาลว์น ้ำมนัเบรก, ฝักเบรก 
 

7. แซสซ่ีและตวัถงั 
 
 



ความรู้เบื้องต้นในการขับขี่ การขบัขี่สามารถแบ่งออกเป็น  
1. การขบัขี่ในเวลากลางวนัและกลางคืน โดยเฉพาะกลางวนัทศันะวิสัยในการมองเห็นชดัเจนละกวา้ง 

ขึ้น สามรถมองเห็นการขบัขี่ในบริเวณกวา้งและในระยะใกล ้ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่จะพบในการใชร้ถใชถ้นนที่ 
ไม่ ถูก ก ฎ จ ราจร  เช่ น  จ อ ด ใน ที่ ห้ าม จ อ ด  ก ระท ำผิ ด ก ฎ ห ม าย โด ย ไม่ท ำตำม ป้ ำยบอกห รือห้ ำม 
ไม่สนใจกฎหมายจราจร ซ่ึงท ำให้เกิดอเหตุบ่อยครั้ งมาก ส่วนในเวลากลางคืนการมองเห็นจะอยู่ในระยะ
จ ำกัดจึงไม่ควรใช้ควำมเร็ว และเมื่อเกิดอาการง่วงนอนไม่ควรจะฝืนขับ  หาท่ีจอดในที่ปลอดภยั เพื่อพกัผ่อน 
ก่อนออกเดินทางต่อจะช่วยลด การเกิดอุบตัิเหตุไดห้ากมีผูร่้วมเดินทางให้รับทราบถึงปัญหาท่ีเกิด  

2. การขับขี่ในชุมชนซ่ึงเป็นที่พลุกพล่านของพาหนะและผูค้นจึงตอ้งมีความระมัดระวงัเป็นพิเศษ
พยายามอย่าใช้ความเร็วในการเดินทางและคอยดูยานพาหนะที่ออกมาตามตรอก  ซอย เพื่อป้องกันการเกิด 
อุบตัิเหตุ และจอดรถให้ชิดขอบทางมากที่สุด 
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3. การขับขี่ในชนบทปริมณฑลหรือต่างอ ำเภอ ซ่ึงไม่ค่อยจะมียวดยานพาหนะพลุกพล่านและเป็น 

เส้นทางคดเคี้ยวหรือแคบ ขอ้ควรระวงัคือสัตว์เล้ียง เกวียน และคนเล้ียงสัตว ์จึงไม่ควรใช้ความเร็วมากนักและ 
มกัจะไม่มีป้ายบอกเส้นทางหรือป้ายเตือนในการขบัขี่  

4. การขบัขี่ในสภาวะฝนตกหรือน ้ำท่วม ในกรณีฝนตกตอ้งระวงัถนนล่ืนการใชค้วามเร็วในช่วงฝนตกที่ 
อยู่ในเส้นทางท่ีคดเคี้ยว ลาดชันโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีมากหากเป็นรถที่ขบัเคล่ือนระบบ  4 ลอ้ควรปรับระดับ 
ขบัเคล่ือนไปที่4Hเพ่ือเป็นการยึดเกาะถนนจะช่วยยึดเกาะพ้ืนผิวถนนดีขึ้นในกรณีนา้ท่วมขงัควรดูว่าเหมาะสม 
กับการลุยผ่านน ้ ำท่วมขังหรือไม่และจะเป็นผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าเคร่ืองยนต์หรือไม่สมรรถนะของรถ 
เหมาะสมท่ีจะขบัขี่ในสภาพนั้นหรือไม่ทางท่ีดีหากหลีกเล่ียงเส้นทางท่ีเกิดน ้าท่วมขงัไดค้วรหลีกเลี  

5. การขับขี่ที่ เป็นฝุ่ นควรตรวจสอบน ้ ำฉีดกระจกและท่ีปัดน ้ ำฝนว่ำใช้งำนได้ดีหรือไม่ ซ่อมแซม
ปรับปรุงก่อนออกเดินทาง รวมถึงสภาพดอกยางของรถ แรงดันลมยางดว้ยจะช่วยลดการเกิดการล่ืน และ การ 
ยึดเกาะ ไม่ควรใช้ความเร็วในทางท่ีมีฝุ่ นมากๆ หรือพ้ืนผิวท่ีมีฝุ่นหนาใช้ระบบ4x4 เพื่อ ช่วยในการยึดเกาะ ใน 
อตัราความเร็วที่เหมาะสม 

6. การขบัขี่ที่มีความลาดชนัและภูเขาควรตรวจสภาพเคร่ืองยนตร์ถและสมรรถนะของรถที่เหมาะสม 
กบังานและการบรรทุกตรวจสอบดอกยางให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมกบังานใชค้วามเร็วต่ าหรือใชร้ะบบ4x4เพื่อ 
ช่วยแรงขบัเคล่ือนและการยึดเกาะ  

7. การขับขี่บนถนนทางหลวงหรือทางด่วน ,ทางต่างระดับใช้ความเร็วตามที่กฎหมายก ำหนด ท้ิง 
ระยะห่างจากรถคนัหนา้ให้พอประมาณเพื่อลดอุบตัิเหตุ เมื่อเกิดการเบรกแบบกะทนัหัน และไม่ขบัขี่แบบแซง 
ซ้ายแซงขวา ปฏิบตัิตามกฎจราจรที่ก ำหนดอย่างเคร่งครัด  

8. การขบัขี่แบบบรรทุกและส่ิงลากจูง ให้บรรทุกส่ิงของตามท่ีคู่มือก ำหนด มีการรัดตรึงส่ิงของให้ 
แน่นหนำ กันการตกหล่นหรือโยกแกว่งไปมาจะท ำให้การบงัคบัรถยากมากยิ่งขึ้นและทาให้รถเสียการทรงตวั 
ก่อให้เกิดอุบตัิเหตุ ในขณะท่ีบรรทุกและมีส่ิงลากจูงควรตรวจสอบอุปกรณ์ลากจูงให้ดีไม่หลวมหลุดออกจากตวั 
ยึดเกาะ มีป้ายบอกถึงการลากจูงสัญลักษณ์และไฟบริเวณด้านทา้ยของตวัลากจูงรวมถึงไฟสัญญาณเล้ียวซ้าย 
,ขวา ,เบรก ท าการตรวจสอบระบบดงักล่าวให้แน่ใจก่อนออกเดินทาง 

9. ศึกษาขอ้มูลของรถแต่ละคนั ขอ้มูลดา้นเทคนิค เคร่ืองยนต ์ระบบไฟ ,ส่ิงอ ำนวยความสะดวก,  
สมรรถนะของรถให้เหมาะสมกับงานรวมถึงวิธีบ ำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข เม่ือเกิดสัญลักษณ์ขึ้นท่ีหน้าปัด 
รถยนต ์ท ำการแกไ้ขหรือเขา้ศูนยบ์ริการ  

10. ศึกษาระบบการท ำงานของเคร่ืองยนตแ์ต่ละชนิด การท ำงานของเคร่ืองยนต ์ส่วนประกอบ วิธีการ 
ท ำงาน วิธีการแกไ้ขซ่อมบ ำรุง ควรศึกษาจากขอ้มูลในหนงัสือหรือคู่มือรถแต่ละคนัว่าอุปกรณ์ต่างๆ อยู่จุดไหน  

11. การเลือกใชร้ถไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสมกบัการใชง้านของรถแต่ละคนั  
12. เรียนรู้วิธีการตรวจเช็คของระบบพาหนะในแต่ละคันได้ในเบ้ืองต้นและศึกษาข้อมูลในคู 

แต่ละคนัรวมถึงการบ ารุงรักษารถแต่ละคนั 
13. อย่าเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงเคร่ืองยนต์อาจท ำความเสียหายต่อระบบการท ำงานของเคร่ืองยนต์ควร 

ปรึกษาศูนยบ์ริการก่อนกระท ำการใดๆต่อระบบเคร่ืองยนตห์รือระบบอ่ืนๆภายใรถ 
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14. ศึกษาวิธีการขบัขี่อย่างถูกตอ้งของระบบเคร่ืองยนต์4x4และวิธีการขบัขี่,ใช้เกียร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การขบัขี่อย่างถูกตอ้งและ ถูกวิธี จึงควรศึกษาขอ้มูลจากคู่มือรถ 
15. ห้ามกระท ำการใดๆ กับรถยนต์ เคร่ืองยนต์ ระบบต่างๆของรถยนต์ ที่อยู่ในระยะประกัน หากเกิดความ 
เสียหายทางศูนยบ์ริการจะไม่รับผิดชอบ ต่อการกระท ำดังกล่ำว หากเกิดปัญหาหรือส่ิงผิดปกติว ให้น ำรถเข้า 
ศูนยบ์ริการทนัที 
16. ศึกษากฎหมายการจราจรเบ้ืองตน้ 

 

ความรู้ความเข้าใจในระบบงาน 
พนกังานขบัรถตอ้งเรียนรู้ถึงระบบงานของหน่วยงานของตนเพื่อจะไดป้ฏิบตัิอย่างถูกตอ้ง และสามารถ 

ทราบถึงบทบาทและหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงาน กลุ่มงาน วิธีการด ำเนินงาน ขั้นตอนปฏิบตัิ และสามารถติดต่อ 
ประสานงานไดก้บัหน่วยงานภายในและภายนอกไดถู้กตอ้งตามหลกัปฏิบตัิหรือกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงำน 
นั้นๆความรู้และความเขา้ใจในระบบงานจะช่วยให้พนกังานขบัรถสามารถด ำเนินหนา้ท่ีไดอ้ย่างรวดเร็ว ปัญหาท่ี 
เกิดขึ้นพนกังานตอ้งสามารถตอบค ำถำม และสาเหตุไดเ้พื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขและพฒันาในหน่วยงาน 
รวมถึงการป้องกนัมิให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีก 

ในการท ำงานของพนกังานขบัรถตอ้งมีองคป์ระกอบและส่ิงอ ำนวยความสะดวกต่อการด ำเนินงานและ 
พร้อมใชง้านเมื่อมีความจ ำเป็นที่ตอ้งใชใ้นการท ำงานยกตวัอย่างเช่น 

1. โรงจอดรถราชการ หน่วยงานตอ้งหาสถานที่ในการจอดรถราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. สถานที่ท ำความสะอาดรถ(ลา้งรถ) ตอ้งมีร่องระบายน ้ำไดด้ี 
3. อุปกรณ์อ ำนวยความสะดวก เช่น สายยางลา้งรถ บันได อุปกรณ์ลา้งรถไฟฟ้า เคร่ืองดูดฝุ่ น ระบบ 

แรงดันลม มาตรวดัลมยาง ควรมีไว ้2 อนั ห้องพกัผ่อนของพนักงานขบัรถ อุปกรณ์ท ำความสะอาดรถ เช่นไม ้
กวาด ไมถู้พ้ืน ไมข้นไก่ ฯลฯ 

4. ถงัดบัเพลิง ชนิดติดผนงั และชนิดพกพาในรถยนต ์ควรมีไวทุ้กคนัเพื่อป้องกนัการเกิดกระแสไฟฟ้ำ 
      รัดวงจรในรถ 
 

ส่ิงส ำคญัอีกอย่างหน่ึงที่จะช่วยให้เกิดการพฒันาแก่พนักงานขบัรถ รถคือแรงจูงใจต่อพนักงานขบัรถ 
หลายหน่วยงาน มกัให้ความส ำคญัต่อพนักงานขบัรถว่าเป็นผูดู้แลชีวิต ในการเดินทางอาจจะให้ในรูปแบบ ใบ 
ประกาศนียบัตรพนักงานดีเด่น ผลตอบแทน การขึ้นเงินเดือนโบนัส, ค่าตอบแทนการ น ำพาไปพกัผ่อนและ 
ศึกษาดูงานการให้ความส ำคญัเหล่าน้ีก็อาจเป็นแรงจูงใจผลกัดนัให้พนกังานเกิดการท ำงานกระตุน้ในกำรท ำงำน 
และพัฒนาศักยภาพในการท ำงานบุคลิกภาพ เกิดการแข่งขันในเชิงพัฒนาในด้านต่างๆ  ท ำให้หน่วยงานมี 
ความกา้วหนา้และเกิดปัญหานอ้ยที่สุดในการด ำเนินงานและสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์ที่วางไวไ้ด ้ 
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เรียนรู้ปัญหาเบ้ืองต้นที่พบและแก้ไข 
เมื่อพนักงานขบัรถได้ท ำการตรวจเช็ครถในทุกเช้าก่อนออกปฏิบตัิงาน เพื่อเตรียมความพร้อมของรถ 

และได้พบปัญหาท่ีเกิดขึ้นและได้ลงในใบตรวจเช็ครถแลว้ หากท ำการแก้ไขได้หรือตอ้งส่งเขา้ศูนยบ์ริกกำร 
ตามล ำดบัขั้นตอนซ่ึงท ำง่ำยๆ ดงัน้ี 

- ตรวจเช็ครถประจ ำวนั 
- ลงในบนัทึกการใชร้ถ 
- เมื่อพบปัญหาแจง้ผูบ้งัคบับญัชาการตามล ำดบั 
- รับค ำส่ังให้ซ่อมแซมหรือเขา้ศูนยบ์ริการ 
- หากซ่อมแซมไดเ้มื่อซ่อมแซมเสร็จแจง้ผูบ้งัคบับญัชาตามล ำดบั 
- ประเมินวิเคราะห์ตามสาเหตุและแนวทางการแก้ไขในใบบันทึกขอ้ความเพื่อเป็นแนวทางในก ำร 

ป้องกนัและพฒันาต่อไป 
- น ำรถเขา้ศูนยบ์ริการเพื่อตรวจเช็คซ่อมแซม 
ในการตรวจเช็ครถประจ ำวนัปัญหาท่ีพบบ่อยๆและสามารถท ำการแก้ไขได้ในหน่วยงาน ไม่ตอ้งเขา้ 

ศูนยบ์ริการ และสามารถหาซ้ือวสัดุอุปกรณ์มาทาเองได ้ยกตวัอย่างเช่น 
- หลอดไฟขนาดต่างๆ 
- ฟิวล ์
- ที่ปัดน ้ำฝน 
- สวิตตไ์ฟบางตวั, อุปกรณ์เสริมอ ำนวยความสะดวก 
- ความดนัลมยาง 
- สายรัดตรึง,สายไฟ,น็อต 
หมายเหตุ วสัดุอุปกรณ์ที่เป็นส่วนเกี่ยวขอ้งกบัระบบไฟฟ้าและระบบเคร่ืองยนต์หากขาดควำมรู้ควำม

ช ำนาญ ควรเขา้ศูนยบ์ริการเป็นการดีที่สุดเพื่อลดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าและเคร่ืองยนต ์

มิเตอร์เกจวัด และไฟเตือนส่ิงแรกที่ผู้ขับขี่ควรรู้ 
ในขณะขบัรถ ผูข้บัขี่จะตอ้งหมัน่สังเกตการท ำงานของมิเตอร์ เกจวดั และไฟเตือน ที่แผง หน้าปัดอยู่ 

เสมอ เพราะ จะช่วยท ำให้ผูข้บัขี่ทราบถึงสภาวะต่างๆ ของรถยนตข์ณะท ำงำนปัญหาหลายๆอย่าง จะเร่ิมตน้จาก 
ความผิดปกติเล็กๆน้อยๆ ก่อนจากั้นจะลุกลามใหญ่โต จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา จนในที่สุดท ำให้รถยนต ์
เสียหายอย่างมาก ดงันั้นการท ำความเขา้ใจมิเตอร์ เกจวดั และไฟเตือน จึงนบัว่าเป็นส่ิงแรกท่ีผูข้บัขี่ควรรู้ 
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จากรูป มิเตอร์ เกจวดั และไฟเตือนในรถยนตอี์ซูซุ ตระกูลทีเอฟ 
 

1.เกจวัดอุณหภูมิน ้ำหล่อเย็น ท ำหนา้ที่บอกผูบ้อกผูข้บัขี่ให้ทราบถึงอุณหภูมิน ้ำหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ ถำ้ 
เข็มช้ีท่ีตวัอกัษร “H” แสดงว่าเคร่ืองยนตร์้อนจดั ให้น ำรถออกจากผิวจราจร ดบัเคร่ืองปล่อยท้ิงไวใ้ห้เคร่ืองเยน็ 
ตรวจระดบัน ้ำในหมอ้น ้ำและถงัพกัน ้ำส ำรอง และตรวจความตรึงของสายพานป๊ัมน ้ำ  

2.ไฟเตือน ไฟเลีย้ว 
 

3.มิเตอร์วัดระยะทางรวม ท ำหน้าท่ีบอกระยะทางทั้งหมดท่ีรถถูกใช้งานมาจนถึงปัจจุบันและยงัท ำ 
หนา้ท่ีบอกให้ทราบถึงก ำหนดเวลาในการตรวจบ ำรุงรักษา ตวัเลขบอกเป็นกิโลเมตรหรือไมล ์

 
4.มิเตอร์วัดความเร็วรถ ท ำหนา้ท่ีบอกให้ผูข้บัขี่ทราบว่าขณะน้ีรถวิ่งดว้ยความเร็วเท่ำใด ตวัเลขบอกเป็น 

กิโลเมตรต่อชัว่โมงหรือไมลต์่อชัว่โมง 
 

5.เกจวัดน ้ำมันเช้ือเพลิง ท ำหน้าที่บอกผูข้บัขี่ให้ทราบถึงระดับน ้ ำมันเช้ือเพลิงท่ีมีอยู่ในถงั เพื่อควำม 
ไม่ประมาท อย่าปล่อยให้เข็มช้ีต ่ำกว่ำ ¼ ของถงั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.มิเตอร์วัดระยะทางเป็นเที่ยว  ท ำหน้าที่บอกระยะเดินทางในแต่ละเที่ยว  หรือตรวจการกินน ้ ำมัน 
เช้ือเพลิงของรถ สามารถปรับไปท่ีเลขศูนยไ์ดโ้ดยกดปุ่มปรับตั้งตวัเลขบอกเป็นกิโลเมตรหรือไมล ์ 

7.ปุ่ มปรับมิเตอร์วัดระยะทางเป็นเที่ยว 
 

8.โวลต์มิเตอร์ ท ำหน้าที่บอกให้ผูข้บัขี่ทราบถึงสภาพของแบตเตอรร่ีว่าชารจ์หรือไม่ชารจ์  ในขณะที่ 
เคร่ืองยนตท์ ำงาน เข็มจะช้ีอยู่ระหว่าง 12-16 โวลต ์
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9.มิเตอร์วัดความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ ท ำหนา้ท่ีบอกความเร็วรอบเคร่ืองยนต ์บอกเป็นรอบต่อนาที ผู ้
ขบัขี่ไม่ควรเร่งเคร่ืองให้รอบสูง จนกระทัง่เข็มของมิเตอร์ช้ีเขา้ไปในเขตสีแดงเพราะจะท ำให้เคร่ืองยนตเ์สียหำย 

10.เกจวัดความดันน ้ ำมันเคร่ือง ท ำหน้าที่บอกให้ผู ้ขับขี่ทราบถึงความดันน ้ ำมันเคร่ืองในขณะที ่
เคร่ืองยนต์ท ำงานอยู่ ถา้ความดันลดลงขณะที่ขับรถอยู่ให้ดบัเคร่ืองยนต์และตรวจระดับน ้ำมนัเคร่ืองทนัที ใน 
กรณีที่เคร่ืองยนตย์งัเยน็อยู่ เข็มอาจช้ีสูงกว่าปกติ ในช่วงน้ีไม่ควรเร่งเคร่ืองให้รอบสูงเกินควร 

 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มเติม 
ไฟเตือนประตู ไฟเตือน้ีจะติดและคา้งอยู่เม่ือประตูรถเปิดหรือประตูปิดไม่สนิท 
ไฟเตือนเบรกมือ สวิตช์กุญแจอยู่ต ำแหน่ง ON ไฟเตือนน้ีจะติดเม่ือดึงเบรกมือ อย่าขบัรถโดยไม่ปลด 

เบรกมือ เพราะจะท ำให้ผา้เบรกและจานเบรกร้อนจดัหรือไดร้ับความเสียหาย 
ไฟเตือนระดับน ้ำมันเบรกหรือไฟเตือนระบบเบรก สวิตช์กุญแจอยู่ต ำแหน่ง ON ไฟเตือนน้ีจะติดและ 

ดบัไปเมื่อเคร่ืองยนตต์ิดแลว้ ขณะขบัรถถา้ไฟเตือนน้ีติดแสดงว่ำ ระดบัน ้ำมนัเบรกในกระปุกลดต ่ำกว่าระดบัที ่
ก ำหนด ซ่ึงอาจเกิดน ้ำมนัเบรกรั่วหรือผา้เบรกสึกหรอมาก ควรหยุดรถทนัที 

ไฟเตือนระบบเบรกเอบีเอส สวิตช์กุญแจอยูต ำแหน่ ON ไฟเตือนน้ีจะติดและดับไปเม่ือเคร่ืองยนต์ติด 
แลว้ ไฟเตือนน้ีจะถูกออกแบบมาใชก้ับรถท่ีติดตั้ง ระบบเบรกเอบีเอส เพื่อป้องกนัการล็อคของลอ้ขณะถนนล่ืน 
หรือเหยียบเบรกอย่างรุนแรง  ขณะขับรถถ้าไฟเตือนน้ีติดขึ้ นมา แสดงว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
ระบบเอบีเอส ขดัขอ้ง แต่เบรกยงัคงท ำงาน เป็นปกติ เพียงแต่ระบบป้องกนัการล็อกลอ้จะไม่ท ำงาน 

ไฟเตือนผ้าเบรกสึก สวิตช์กุญแจอยู่ต ำแหน่ง ON ไฟเตือนน้ีจะติดและดับไปเม่ือเคร่ืองยนต์ติดแล้ว 
ขณะเหยียบเบรก ถา้ไฟเตือนน้ีติดขึ้นมาแสดงว่าผา้เบรกลอ้หนา้สึกหรอ รถท่ีติดตั้งระบบเบรก เอบีเอส ไฟเตือน 
น้ีจะบอกทั้งผา้เบรกลอ้หนา้ปละผา้เบรกลอ้หลงั ควรน ำรถไปตรวจซ่อมโดยเร็ว 

ไฟเตือนความผิดปกติของเคร่ืองยนต์ มีใชใ้นรถยนตเ์บนซินแบบใชหั้วฉีดรถบางยี่ห้อมีสัญลกัษณ์เป็น 
รูปเค ร่ืองยนต์  สวิตช์กุญ แจอยู่ในต ำแหน่ง ON ไฟ เตือน น้ีจะติดและดับ ไปเม่ื อเค ร่ืองยน ต์ติดแล้ว 
ขณะขบัรถถา้ไฟเตือนน้ีติดขึ้นมาแสดงว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท ำงานผิดปกติ ควรน ำรถไปตรวจซ่อมโดยเร็ว 
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ไฟเตือนหลอดไฟขาดสวิตช์กุญแจอยู่ต ำแหน่ง ON ไฟเตือนน้ีจะติดและดับไปเม่ือเคร่ืองยนต์ติดแลว้ 

ถา้ไฟเตือนน้ีติดแสดงว่าในหลอดไฟขาดหรือผิดปกติคือ ไฟสูง ไฟต ่ำ ไฟทา้ย ไฟเบรก (ไฟเตือนติดเมื่อเหยียบ 
เบรก)  ให้ตรวจฟิวส์และหลอดไฟ การเปล่ียนหลอดให้ใชห้ลอดขนาดเดียวกนักบัหลอดเดิมตามท่ีก ำหนด ถา้ไฟ  
เตือนน้ียงัคงติดอยู่เม่ือเปล่ียนหลอดแลว้ ให้เปล่ียนหลอดอีกขา้งหน่ึงดว้ย ไฟเตือนไฟชาร์จ 

สวิตช์กุญแจอยู่ต ำแหน่ง  ON ไฟเตือนน้ีจะติดและดบัไปเมื่อเคร่ืองยนต์ติดแลว้ ขณะขบัรถ ถา้ไฟเตือน
น้ีติด แสดงว่าระบบไฟชาร์จมีขอ้บกพร่อง สายพานไดชาร์จอาจขาด ในกรณีน้ีให้เปล่ียนสายพานก่อนขบัรถ 
ต่อไป  หากยงัไม่เปล่ียนจะท ำให้เคร่ืองยนตร์้อนจดั และอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  

ไฟเตือนความดันน ้ำมันเคร่ือง สวิตช์กุญแจอยู่ต ำแหน่ง ON ไฟเตือนน้ีจะติดและดับไปเม่ือเคร่ืองยนต ์
ติดแล้ว ขณะขับรถ ถ้าไฟเตือนน้ีติดแสดงว่าความดันน ้ ำมันเคร่ืองต ่ำกว่ำก ำหนด ให้ดับเคร่ืองยนต์ทันที 
และตรวจระดบัน ้ำมนัเคร่ือง  

ไฟเตือนระดับน ้ำหล่อเย็นต ่า รถบางยี่ห้อมีสัญลกัษณ์เป็นรูปหมอ้น ้ำ ถา้สวิตช์กุญแจอยู่ต ำแหน่ง ON 
ไฟเตือนน้ีจะติดละดบัไปเมื่อเคร่ืองยนตต์ิดแลว้ ขณะขบัรถ ถำ้ไฟเตือนน้ีติดแสดงว่าระดบัน ้ำหล่อเยน็ต ่ำเกินไป 
ควรดบัเคร่ืองยนตท์นัที รอจนกระทัง่เคร่ืองยนตเ์ยน็ ตรวจระดบัและเติมน ้ำให้เพียงพอ  

ไฟเตือนระดับน ้ำในกรองดักน ้า (หม้อแยกน้า) ไฟเตือนระดับน ้ำในกรองดักน ้ำ (หมอ้แยกน ้ ำ) ของ 
ระบบน ้ ำมันเช้ือเพลิงท่ีใช้กับเคร่ืองยนต์ดีเซล สวิตช์กุญแจอยู่ต ำแหน่ง ON ไฟเตือนน้ีจะติดและดับไปเม่ือ 
เคร่ืองยนตต์ิดแลว้ ขณะขบัรถถา้ไฟเตือนน้ีติดและมีเสียงออดดงัขึ้น แสดงว่าระดบัน ้ำในหมอ้น ้ำแยกน ้ำมนัมำก 
เกินไป ตอ้งท ำการถ่ายน ้ำท้ิงทนัที อย่าขบัรถต่อไป เพราะอาจท ำให้ป๊ัมหัวฉีดเสียหายได ้ 

ไฟเตือนสายพานราวลิ้น หรือสายพานไทมิ่ง (T-belt) สวิตช์กุญแจอยู่ต ำแหน่ง ON ไฟเตือนน้ีจะติด 
และดบัไปเมื่อเคร่ืองยนต์ติดแลว้ ขณะขบัรถ ถา้ไฟเตือนน้ีติดแสดงว่าสายพานขบัเพลาลูกเบ้ียว (เพลาราวล้ิน) 
หรือสายพานไทม่ิงหมดอายุการใช้งานแลว้ อย่าขบัรถต่อไปเพราะอาจท ำให้สายพานขาดและท ำให้เคร่ืองยนต ์
เสียหายได ้

ไฟเตือนน ้ามันเช้ือเพลิงในถังเหลือน้อย ขณะขบัรถ ถา้ไฟเตือนน้ีติดขึ้นมา ควรรีบน ำรถเขา้เติมน ้ำมนัที 
ป๊ัมใกลท่ี้สุดทนัที  

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย สวิตช์กุญแจอยู่ต ำแหน่ง ON ไฟเตือนน้ีจะติดและจะดับเมื่อผูข้ ับขี่คาดเข็มขัด
นิรภยั 

ไฟเตือนหัวเผา มีใชใ้นรถยนตบ์างยี่ห้อที่ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซล สวิตช์กุญแจอยู่ต ำแหน่ง ON ไฟเตือนน้ีจะ 
ติดและดบัไปเอง (ประมาณ 7-10 ) เมื่อเผาหัวให้ความร้อนพอแลว้สตาร์ตเคร่ืองยนตไ์ดท้นัที  

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย สวิตช์กุญแจอยู่ต ำแหน่ง ON ไฟเตือนน้ีจะติดและจะดับเมื่อผูข้ ับขี่คาดเข็มขัด
นิรภยั 

ไฟเตือนหัวเผา มีใชใ้นรถยนตบ์างยี่ห้อที่ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซล สวิตช์กุญแจอยู่ต ำแหน่งON ไฟเตือนน้ีจะ 
ติดและดบัไปเอง(ประมาณ 7-10 )  เมื่อเผาหัวให้ความร้อนพอแลว้สตาร์ตเคร่ืองยนตไ์ดท้นัที 
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ไฟเตือนระบบแลมดาซอนด์ผิดปกติ มีใช้ในรถยนต์ยี่ห้อวอลโว่ที่ใช้กับเคร่ืองยนต์เบนซินแบบใช้

หัวฉีด สวิตช์กุญแจอยู่ต ำแหน่ง ON ไฟเตือนน้ีจะติด และดับไปเมื่อเคร่ืองยนตต์ิดแลว้ขณะขบัรถ ถา้ไฟเตือน 
น้ีติดขึ้นมา แสดงว่า มีส่ิงผิดปกติเกิดขึ้นในระบบหัวฉีด  หรือ ระบบจุดระเบิดของเคร่ืองยนต์ควรน ำรถ 
ไปตรวจที่ศูนยบ์ริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีสตาร์ตเคร่ืองยนต์อย่างถูกต้อง 
ก่อนสตาร์ตเคร่ืองยนต์เกียร์ธรรมดา 
1.ดึงเบรกมือ 
2.ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด เช่น ไฟแสงสว่าง ไล่ฝ้า เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ เพื่อให้แบตเตอร่ีมีก ำลงั

ในการสตาร์ตเพียงพอ 
3.เขา้เกียร์ว่าง 
4.เหยียบคลตัช์ให้สุดเพื่อท ำให้เคร่ืองยนต์สตาร์ตติดง่าย ช่วยผ่อนแรงมอเตอร์สตาร์ต ยืดอายุการใช ้

งานของแบตเตอร่ี ป้องกนัไม่ให้รถเคล่ือนที่ถา้เกิดเกียร์คา้ง รถบางยี่ห้อถา้ไม่เหยียบคลตัช์เคร่ืองยนตจ์ะสตำร์ต 
ไม่ติด 

ก่อนสตาร์ตเคร่ืองยนต์เกียร์อัตโนมัติ 
1.ดึงเบรกมือ 
2.ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเช่นไฟแสงสว่างไล่ฝ้าเคร่ืองปรับอากาศเป็นตน้เพื่อให้แบตเตอร่ีมีก ำลงัใน 

การสตาร์ตเพียงพอ 
3.เขา้เกียร์ N หรือ P 
4. เหยียบเบรกเทา้ 

การสตาร์ตเคร่ืองยนต์เบนซิน ขณะเคร่ืองยนต์เย็น (แบบใช้คาร์บูเรเตอร์) 
- บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต ำแหน่ง ON ตรวจดูการท ำงานของเกจวดั และไฟเตือนต่างๆ 
- เหยียบคนัเร่ง 1 ครั้ งแลว้ปล่อย หรือดึงปุ่ มโชก้อย่างใดอย่างหน่ึง 
- สตาร์ตเคร่ืองโดยไม่ตอ้งเหยียบคนัเร่ง เมื่อเคร่ืองยนตต์ิดแลว้ให้ปล่อยสวิตช์กุญแจทนัที เพื่อป้องกัน 

ไม่ให้มอเตอร์สตาร์ตช ำรุด 



-16- 
- ตรวจดูการท ำงานของเกจวดัและไฟเตือนต่างๆอีกครั้ งหน่ึง 
- อุ่นเคร่ืองยนตก์่อนที่จะขบัรถออกไป 

การสตาร์ตเคร่ืองยนต์เบนซินขณะเคร่ืองยนต์เย็น(แบบใช้หัวฉีด) 
- บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต ำแหน่ง ON ตรวจดูการท ำงานของเกจวดั และไฟเตือนต่างๆ 
- สตาร์ตเคร่ืองโดยไม่ตอ้งเหยียบคนัเร่ง (เคร่ืองยนต์บางรุ่นมีหัวฉีดสตาร์ตเย็นท ำหน้าท่ีแทนโชก้) เมื่อ 

เคร่ืองยนตต์ิดแลว้ให้ปล่อยสวิตช์กุญแจทนัทีเพื่อป้องกนัมิให้มิเตอร์สตาร์ตช ำรุด 
- ตรวจดูการท ำงานของเกจวดัและไฟเตือนต่างๆอีกครั้ ง 
- อุ่นเคร่ืองยนตก์่อนที่จะขบัรถออกไป 
ค าแนะน า การอุ่นเคร่ืองยนตไ์ม่ควรเบ้ิลคนัเร่งบ่อยๆหรือใชว้ิธีการขบัรถเดินหนา้ถอยไปมา ติดเคร่ือง 

       ยนตท้ิ์งไวโ้ดยไม่ตอ้งเหยียบคนัเร่ง ประมาณ 2-3 นาที ก่อนออกรถทุกครั้ ง 

การสตาร์ตเคร่ืองยนต์ดีเซลขณะเคร่ืองเย็น 
- บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต ำแหน่ง ON ตรวจดูการท ำงานของเกจวดั และไฟเตือนต่างๆ 
- เมื่อไฟเตือนหัวเผาดบั สตาร์ตเคร่ืองโดยไม่ตอ้งเหยียบคนัเร่ง (ถา้เป็นแบบ direct injection จะไม่มีหัว 

เผา) 
- เมื่อเคร่ืองยนตต์ิดแลว้ ให้ปล่อยสวิตช์กุญแจทนัที เพื่อป้องกนัมิให้มอเตอร์สตาร์ตช ำรุด 
- ตรวจดูการท ำงานของเกจวดั และไฟเตือนต่างๆอีกครั้ งหน่ึง 
- อุ่นเคร่ืองยนตก์่อนที่จะขบัรถออกไป 
- ถ้าสตาร์ตไม่ติดเกิน 2 ครั้ งแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบน ้ ำมันเช้ือเพลิง ควร

ตรวจสอบ และซ่อมทนัที 

ข้อควรระวัง 
-ไม่ควรสตาร์ตเคร่ืองยนต์แต่ละครั้ งนานเกิน 10 วินาที ถา้เคร่ืองไม่ติด ควรท้ิงไวอ้ย่างน้อย 30 วินาที 

ก่อนท่ีจะสตาร์ตอีกครั้ งเพ่ือให้แบตเตอร่ีคืนสภาพ และการสตาร์ตครั้ งต่อๆไปไม่ควรนานกว่าครั้ งแรก 
- อย่าสตาร์ตซ ้ำติดๆกัน เมื่อเคร่ืองยนตไ์ม่ติด เพราะทุกครั้ งท่ีมอเตอร์สตาร์ตหมุน น ้ำมนัเช้ือเพลิงจะถูก 

ดูดหรือฉีดเขา้ไปในกระบอกสูบทาให้เกิดน ้ำมนัท่วม 
- อย่าเร่งเคร่ืองยนต์อย่างทนัทีทนัใด หรือใชค้วามเร็วรอบสูงจนเกินไปในขณะเคร่ืองเยน็ เพราะ น ้ำมนั 

หล่อล่ืนยงัเยน็และหนืด ไม่สามารถไหลไปหล่อล่ืนตามจุดต่างๆของเคร่ืองยนตอ์ย่างรุนแรง และยงัท ำให้เกิดกำร 
ส้ินเปลืองน ้ำมนัเช้ือเพลิงอีกดว้ยดว้ย เหตุน้ีจึงจ ำเป็นตอ้งอุ่นเคร่ืองยนตก์่อนออกรถทุกครั้ ง 

- เมื่อเคร่ืองยนตต์ิดใหม่ๆในขณะเคร่ืองเยน็ ในรถบางยี่ห้อความเร็วรอบของเคร่ืองยนตจ์ะสูงกว่าปกติ 
เพ่ือเอาชนะความฝืดดังนั้นในการออกรถควรปล่อยให้เคร่ืองยนตต์ิดสักระยะหน่ึงเพ่ือเป็นการอุ่นเคร่ือง รอจน 
กระทัง่ รอบของเคร่ืองยนตล์ดลงเป็นปกติแลว้จึงค่อยออกรถ 
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- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซพิษ ไม่มีสี ไม่มีกล่ินปนออกมากับไอเสียรถยนต์ ถา้สูดดมเขา้ไป 

อาจหมดสติ และถึงขั้นเสียชีวิตได้ ก๊าซน้ีจะออกมามากเม่ือเคร่ืองยนต์เร่ิมท ำงาน จึงควรหลีกเล่ียงการติด
เคร่ืองยนต ์ในสถานที่ท่ีอากาศถ่ายเท ไม่สะดวก เช่น บริเวณโรงรถ ไม่ควรติดเคร่ืองยนต์ท้ิงไวน้านๆ เพราะจะ 
เป็นอนัตรายมาก 

 

การตรวจรถยนต์ประจ ำวัน 
ก่อนหน้าที่ผูข้บัขี่จะท ำการตรวจบ ำรุงรักษารถยนต์ประจ ำวนัได้อย่างรวดเร็ว และถูกตอ้งนั้น ผูข้บัขี่ 

จะตอ้งรู้ว่าอุปกรณ์หรือช้ินส่วนท่ีจะตรวจนั้นอยู่ตรงไหนเสียก่อน จึงจะท ำกำรตรวจได ้เชน่ ตอ้งรู้ว่า การตรวจ 
แบตเตอร่ี อยู่ที่ส่วนไหนของรถยนต ์ฟิวส์อยู่ที่ไหน อนัไหนเป็นฟิวส์ไฟเบรก ฟิวส์ไฟเล้ียว กรองอากาศอยู่ตรง 
ไหน เติมน ้ำมนัเบรกและน ้ำมนัครัตช์ตรงไหน หัวเทียนอยู่ที่ไหน เติมน ้ ำตรงไหน และมีขอ้ ขดัขอ้งเล็กๆน้อยๆ 
ผูข้บัขี่สามารถตรวจและบ ำรุงรักษารถยนตใ์ห้อยู่ในสภาพเรียยร้อยสมบูรณ์ก่อนจะน ำรถยนต ์ออกไปปฏิบตัิงำน 

-ตรวจระดบัน ้ำมนัเบรก, น ้ำมนัคลตัช์และเบรกมือ 
- ตรวจระบบไฟฟ้า, ระดบัน ้ำกรดในแบตเตอร่ี 
- ตรวจระดบัน ้ำในหมอ้น ้ำ, ถงัพกัน ้ำส ำรอง, ถงัน ้ำลา้งกระจก 
- ตรวจความดนัลมยาง, สภาพดอกยาง รวมทั้งยางอะไหล่ดว้ย 
- ตรวจระดบัน ้ำมนัเช้ือเพลิง 
- ตรวจระดบัน ้ำมนัเคร่ืองและรอยรั่ว 
- ตรวจเสียงดงัของเคร่ืองยนตแ์ละบริเวณตวัถงั 
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ตรวจน ้ำมันเบรกและน้ ามันคลัตช์ 
ระดบัน ้ำมนัเบรกและน ้ำมนัคลตัช์ในกระปุกสามารถมองเห็นไดซ่ึ้งระดบัของน ้ำและน ้ำมนัคลตัซ์ควร

อยู่ระหว่างขีด “MAX” และ “MIN” ควรตรวจระดบัน ้ำมนัเบรกและน ้ำมนัคลตัช์ทุกครั้ งท่ีกรวดน ้ำมนัเคร่ือง เมื่อ 
ผา้เบรกสึกหรอเน่ืองจากการใชง้านน ้ำมนัเบรกอาจลดลงบา้งควรเติมให้เต็มอยู่เสมอแต่ถา้ ระดบัน ้ำมนัลดลงต ่ำ
กว่ำ “MIN” แสดงว่ามีการรั่วในระบบเบรก ตอ้งแกไ้ขโดยเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าเตือน ห้ามใชน้ ้ำมนัเคร่ืองแทนน ้ำมนัเบรกโดยเดด็ขาดและไม่ควรใชน้ ้ำมนัเบรกต่างยี่ห้อเติมลงไป 

การเติมน ้ามันเบรกและน ้ามันคลัตช์  
ควรใชค้วามระมดัระวงัเน่ืองจากน ้ำมนัเบรกและคลตัช์เป็นอนัตรายต่อดวงตำ และท ำลายสีรถได ้

อย่าใช้น ้ ำมันเบรกและน ้ ำมันคลัตช์ซ่ึงเปิดท้ิงไว้นาน  1 ปี เน่ืองจากน ้ ำมันเบรกดูดความช้ืนจากอากาศ ซ่ึง 
เป็นอนัตรายต่อประสิทธิภาพของระบบเบรก ดว้ยเหตุน้ีการเปล่ียนน ้ำมนัเบรกตามก ำหนดเวลาจึงเป็นส่ิงจ ำเป็น 
โดยปกติควรเปล่ียนทุกๆ 1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจระยะฟรีของแป้นเบรก 
ตรวจในขณะที่เคร่ืองยนตไ์ม่ท ำงาน ย  ้ำเบรกหลายๆครั้ ง แลว้เหยียบแป้นเบรกลงไปเบาๆ จนถึงจุดที่มี 

แรงตา้นแลว้วดัระยะฟรี ถา้ไม่เวน้ระยะฟรีจะมีผลเหมือนกบัว่าเหยียบเบรกเบาๆ ท ำให้ผา้เบรกร้อนจดั ถา้มีระยะ 
ฟรีมากเกนิไปจะมีผลท ำให้เบรกท ำงานชา้ไม่ปลอดภยัในการขบัขี ่
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ตรวจความสูงของแป้นเบรกในขณะเหยียบ 
เหยียบเบรก 2-3 ครั้ งในขณะท่ีเคร่ืองยนตท์ ำงานแลว้เหยียบเบรกให้สุด วดัระยะจากพ้ืนรถถึงแป้นเบรก 

ตอ้งไม่ต ่ำเกินไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจเบรกมือ 
เบรกมือท ำหนา้ท่ีห้ามลอ้หลงัทั้งสองขา้ง โดยดึงดา้มเบรกมือขึ้นเม่ือจะปลดเบรกมือให้ดึงขึ้นเล็กนอ้ย 

และกดปุ่ มที่ปลายด้าม แลว้จึงกดลงจนสุด เมื่อเบรกท ำงานไฟเตือนสีแดงเป็นตวัอกัษร “P” บนแผงหน้าปัดจะ 
สว่างขึ้น 

ค าแนะน ำ ควรกดปุ่ มปลดล็อคท่ีปลายดา้มเบรกมือทุกครั้ งท่ีดึงเบรกมือขึ้น เพื่อป้องกนัมิให้ฟันเฟือง 
ล็อค สึกหรอ เวลาดึงเบรกมือขึ้นตอ้งไม่มีเสียงดงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีตรวจเบรกมือแบบง่ายๆ 
ท ำไดโ้ดยจอดรถยนตท์างลาดเอียงแลว้ดึงเบรกมือขึ้นจนสุด ถา้รถยงัเคล่ือนที่ไดแ้สดงว่าสายเบรกมือ   

หย่อนเกินไปตอ้งท ำการปรับตั้งใหม่ 

ข้อสังเกต – ถา้ปรับสายเบรกมือตึงเกินไป จ ำนวนเสียงดงั “คลิก” จะนอ้ยกว่าค่าก ำหนด  

                  - ถา้ปรับสายเบรกมือหย่อนเกินไป จ ำนวนเสียงดงั “คลิก” จะมากกว่าค่าก ำหนด 
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ตรวจหม้อลมเบรกแบบง่ายๆ 
1. ย  ้ำเบรกประมาณ 5 ครั้ งแลว้เหยียบเบรกคา้งไว ้
2. ติดเคร่ืองยนต ์แป้นเบรกจะตอ้งจมลึกลงไปเล็กนอ้ย 
3. เหยียบเบรกคา้งไว ้แลว้ดบัเคร่ืองรอ 30 วินาที ความสูงของแป้นเบรกจะตอ้งไม่เปล่ียนแปลง 
4. ติดเคร่ืองยนต์อีก 1 นาทีโดยไม่ต้องเหยียบเบรก  แล้วดับเคร่ือง เหยียบเบรก 2-3 ครั้ ง การเหยียบ 

เบรกแต่ละครั้ งจะรู้สึกว่าแป้นเบรกหนกัและสูงขึ้นเร่ือยๆ เพราะสุญญากาศในหมอ้ลมเบรกลดลง 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ในขณะที่เคร่ืองยนตท์ ำงำน เหยียบเบรกลงไปปรากฏว่าเคร่ืองยนต์เดินไม่เรียบ เสียงลมรั่ว 

อาจเกิดจากหมอ้ลมเบรกรั่ว หรือท่อยางสุญญากาศที่ต่อจากหมอ้ลมเบรกไปยงัท่อร่วมไอดี  หรือป๊ัมสุญญากาศ 
หลุดหรือรั่วผูข้บัขี่ตอ้งน ำรถไปตรวจซ่อมทนัที 

5. ระบบดิสก์เบรกจะมีเสียงเตือนในขณะขบัขี่ถา้ผา้เบรกใกลห้มด เพื่อเป็นการเตือนให้ผูข้บัขี่ทราบ 
6. อย่าขบัรถถา้ไดย้ินเสียงเตือนน้ีดงัขึ้นเพราะจะท าให้แผ่นดิสก์เบรกเสียหายมาก 
7. ในรถยนตบ์างยี่ห้อจะมีหลอดไฟเตือนผา้เบรกสึกหรอใกลห้มด ถา้ผา้เบหลอดไฟเตือนน้ีจะสว่างขึ้น 
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มีเสียงดังขณะเหยียบเบรก เกิดจาก 
• ผา้เบรกหมด 
• มีเศษหินหรือกอ้นกรวดเขา้ไปอยู่ในจานเบรก 
• ผิวหนา้ผา้เบรกแข็งเป็นมนัเงา 
• ลูกปืนลอ้หลวม 
• ลุกยางเบรกเส่ือมภาพ 

น ้ามันเบรกบกพร่องผิดปกติ เกิดจาก 
• รั่วท่ีลูกยางในแม่ป๊ัมเบรก 
• รั่วท่ีลูกยางในป๊ัมลอ้หรือรั่วท่ีซีล (ลูกยำง) ในกา้มป ู
• รั่วท่ีท่อยางเบรก 

วิธีทดสอบเบรกแบบง่ายๆ 
• ขบัรถความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
• จบัพวงมาลยัเบาๆ 
• เหยียบเบรกทนัทีทนัใด 
• สังเกตพวงมาลยัหมุนไปทางดา้นไหน 

-ถ้าไม่หมุนแสดงว่าระบบเบรกดี 
-ถา้หมุนไปทางดา้นซ้ายแสดงว่าเบรกลอ้ดา้นซ้ายท ำงานดีกว่าลอ้ดา้นขวา 
-ถา้หมุนไปทางดา้นขวาแสดงว่าเบรกลอ้ดา้นขวาท ำงานดีกว่าลอ้ดา้นซ้าย 

จากผลการทดสอบขา้งตน้ ถา้พวงมาลยัหมุนในขณะเหยียบเบรกแสดงว่าระบบเบรกท ำงำนผิดปกติ ผู ้
ขบัขี่จะตอ้งน ำรถไปตรวจระบบเบรกทนัที เพื่อป้องกนัมิให้เกิดอนัตรายในขณะขบัขี่ 

 

การตรวจคลัตช์และแบตเตอร่ี 
การตรวจสอบคลตัช์แบบใชน้ ้ำมนัไฮดรอลิก มีจุดที่ควรจะตอ้งตรวจสอบ 10 จุดดงัต่อไปน้ี  
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จากรูป 
1.แป้นคลตัช์ ตรวจระยะฟรี ตรวจสภาพของยางหุ้มแป้นคลตัช ์ถา้พบว่าสึกหรอ ควรเปล่ียนใหม่ 
2.แม่ป๊ัมคลัตช์ตัวบน ตรวจดูระดับน ้ ำมันในกระปุก ถ้าพร่องควรเติมให้ได้ระดับ ตรวจดูรอยรั่วใน 

บริเวณแม่ป๊ัมคลตัช์และสภาพยางกนัฝุ่น 
3.ท่อน ้ ำมนัคลตัช์ ตรวจสภาพของท่อยางว่ามีรอยรั่วบวมหรือแตกลายงาหรอไม่ ถา้พบว่ำช ำรุด ควร 

เปล่ียนใหม ่
4.ลูกป๊ัมคลตัช์ตวัล่าง ตรวดูรอยรั่วและสภาพยางกนัฝุ่นเขา้ไปภายใน ท ำให้ชุดคลตัช์เสียหาย 
5.กา้มปูกดคลตัช์ ตรวจดูยางกนัฝุ่ นที่สวมอยู่ในกา้มปู กดคลตัช์ถา้ขาดตอ้งเปล่ียนใหม่ทนัที มิฉะนั้นจะ 

ท ำให้ฝุ่ นเขา้ไปภายใน ท ำให้ชุดคลตัช์เสียหาย 
6.ลูกปัดกดคลตัช์ ถา้ขณะเหยียบคลตัช์มีเสียงดงั แสดงว่าลูกปืนกดคลตัช์สึกหรอ 
7.ฝาครอบคลตัช์หรือหัวหมูคลตัช์ หรือจานกดคลตัช์ ถา้ผูข้บัขี่ปล่อยคลตัช์ชา้ๆ รถออกตวัไม่น่ิมนวล 

หรือกระชาก แสดงว่าจานกดคลตัช์ช ำรุด 
8.แผน่ผา้คลตัช์ ถา้สึกหรอมาก จะเขา้เกียร์ยาก และใชแ้รงในการเหยียบคลตัช์มากขึ้น 
9.สปริงดึงแป้นคลตัช์ให้กลบัต ำแหน่งเดิม ตรวจดูว่าหลุดหรือไม่ 
10.กา้นดนักา้มปูกดคลตัช์ รถบางยี่ห้อจะปรับความยาวได ้ท ำให้คลตัช์สูงหรือต ่ำตามตอ้งการ แต่รถบาง 

ยี่ห้อปรับตั้งไม่ได ้
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ตรวจแบตเตอร่ี 

วิธีตรวจว่าแบตเตอร่ีมีไฟเพียงพอที่จะสตาร์ตเคร่ืองยนต์ไดห้รือไม่  ท ำได้โดยบีบแตรและเปิดไฟใหญ่ 
ถา้แตรไม่ดงัหรือดงัเพียงค่อยๆ และไฟใหญ่หร่ี แสดงว่าแบตเตอร่ีมีไฟไม่พอให้ท ำการตรวจสายไฟท่ีต่อเขา้กับ 
ขั้วแบตเตอร่ีว่าหลวมหรือไม่ ขั้วร้อนจดัหรือไม่ มีขี้ เกลือขาวๆจบัท่ีขั้วหรือไม่ น ้ำกลดมีเพียงพอหรือไม่วดัความ 
ถ่วงจ ำเพาะของน ้ำกรดในแบตเตอร่ีโดยใชไ้ฮโดรมิเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบตเตอร่ีเมื่อใชง้านไปนานๆ จะมีขี้ เกลือขาวจบัอยู่ท่ี ขั้วแบตเตอร่ี ขี้เกลือขาวน้ีเกิดจากน ้ำกรดใน 
แบตเตอร่ีซึมออกมา หรืออาจเกิดจากการเติมน ้ำกลัน่มากเกินควร เมื่อเคร่ืองยนต์ท ำงำน อลัเตอร์เนเตอร์างาน 
(ได ชาร์จ) จะชาร์จไฟเขา้แบตเตอร่ี จนท ำให้น ้ ำกรดเดือดและออกมาทางรูระบายที่จุกเติมน ้ ำกลัน่ น ้ ำกรดจะ 
เป้ือนเปลือกแบตเตอร่ีดา้นบนและน ้ำกรดจะกัดกร่อนขำยึดแบตเตอร่ีและเหล็กรองรับแบตเตอร่ี ควรหำแผ่นยำง
มำรองรับแบตเตอร่ีเพื่อป้องกนัการผุกร่อนท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้

การท าความสะอาดขั้วแบตเตอร่ีแบบง่ายๆ 
ท ำไดโ้ดยใชน้ ้ำร้อนราดลงท่ีขั้ว จากนั้นทาความสะอาด แลว้ใชจ้าระบีทาท่ีขั้วเพ่ือป้องกนัมิให้เกิดขี้ เกลือ  

ซ่ึงผูข้บัขี่ทุกท่านสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
 
 
 
 
 

 

การถอดขั้วแบตเตอร่ี 
เพื่อความปลอดภยั ควรถอดขั้วลบออกก่อนเสมอ เพราถา้ถอดขั้วบวกออกก่อน บางครั้ งประแจอาจจะ 

ไปโดนกับส่วนที่เป็นโลหะ ท ำให้เกิดประกายไฟและอาจท ำให้แบตเตอร่ีเกิดการระเบิดได้ และในทางตรงกัน 
ขา้ม เวลาใส่ควรใส่ขั้วสายบวกก่อน ใส่ขั้วสายลบทีหลงั 
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ในกรณีคลายน๊อตออกจากขั้วสายแบตเตอร่ีแลว้ ปรากฏว่าขั้วสายแบตเตอร่ีแน่นมากถอดออกยาก ใน 
กรณีน้ีควรใช้เคร่ืองมือดูดขั้วสายแบตเตอร่ีดูดออกมา ไม่ควรใช้ค้อนตอกหรือไขควงงดั เพราะอาจท ำให้ขั้ว 
แบตเตอร่ีช ำรุดเสียหายได ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือถอดขั้ วสายแบตเตอร่ีออกมาแล้ว  อาจจะใช้กระดาษทรายขัดท ำความสะอาดขั้ วสายและขั้ ว 
แบตเตอร่ีก็ได ้หรือใชแ้ปรงลวดท ำความสะอาดขั้วแบตเตอร่ีโดยเฉพาะก็ได ้ 

ค าเตือน ใขณะท่ีท าความสะอาดขั้วแบตเตอร่ีจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัให้มากโดยเฉพาะผงตะกัว่ 
อย่าให้สัมผสักบัผิวหนงั ควรใส่ถุงมือขณะปฏิบตัิงานทุกครั้ ง เพื่อความปลอดภยัของตวัท่านเอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนใส่ขั้วสายแบตเตอร่ีบางครั้ งอาจใส่ไม่เขา้ ควรใชค้ีมถ่างขั้วสายเสียก่อน แลว้จึงใส่ขั้วสายแบตเตอร่ี 
เขา้กับขั้วแบตเตอร่ี ทาให้ใส่ได้ง่าย ถา้ไม่ใช้คีมถ่างอาจท ำให้ใส่ขั้วสายได้ไม่สนิท ไม่ควรใช้คอ้นตอกขั้วสาย 
แบตเตอร่ี เพราะจะท ำให้ตะกั่วท่ีติดอยู่กบัแผ่นธาตุภายในแบตเตอร่ีหลุดร่วง ท ำให้อายุการใชง้านของแบตเตอร่ี 
ส้ันลง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรใส่สายแบตเตอร่ีให้แนบสนิทกบัขั้วแบตเตอร่ี เพื่อให้กระแสไฟไหลไดส้ะดวก 
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การขนัสายแบตเตอร่ีเขา้กบัขั้วแบตเตอร่ีก็นบัว่ามีความส ำคญัอย่ำงมำก ควรขนัให้ถูกตอ้ง อย่าขนัขั้วสาย 

ให้แน่นมากเกนไปเพราะถา้ขั้วสายติดกนั จะทาให้เกิดช่องว่างระหว่างขั้วสายกบัขั้วแบตเตอร่ี เป็นเหตุให้ขั้วสาย
หลวม ดงันั้นจึงตอ้งขนัขั้วสายให้มีช่องว่างเหลือไวบ้า้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจระดับน้ ากรดในแบตเตอร่ี 
หากระดบัตต ่ำเกินไป จะท ำให้เกิดขี้ เกลือขึ้นบนแผ่นธาตุแบตเตอร่ีจะช ำรุดอย่างรวดเร็ว ควรเติมน ้ำกลัน่ 

ลงไปให้ไดร้ะดบั เมื่อตรวจระดบัน ้ำกรดในแบตเตอร่ี ควรตรวจให้ครบทุกช่อง อย่าตรวจเพียงหน่ึงหรือสองช่อง 
ถา้ไม่ได้ระดับให้เติมด้วยน ้ ำกลัน่เท่านั้น ห้ามเติมด้วยน ้ ำชนิดอ่ืนโดยเด็ดขาด อย่าเติมจนล้นเพราะน ้ำกรดใน 
แบตเตอร่ีจะไหลออกมากดักร่อนภายนอก และท ำให้ความถ่วงจ ำเพาะของน ้ำกรดเจือจำง เมื่อเเติมน ้ำกลัน่แลว้ 
ปิดฝาจุกให้แน่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำแนะน ำ ควรตรวจดูระดับน ้ ำกรดอย่างน้อยท่ีสุดสัปดาห์ละครั้ ง หรือทุกครั้ งท่ีเติมน ้ ำมันเช้ือเพลิง
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สาเหตุที่ท ำให้แบตเตอร่ีมีอายุการใช้งานที่ส้ัน 
- ระดบัน ้ำกรดในแบตเตอร่ีต ่ำเกินไป 
- ไม่ไดใ้ชน้ ้ำกลัน่เติมแบตเตอร่ี 
- ท้ิงแบตเตอร่ีไว ้ไม่ไดใ้ชง้านเป็นเวลานาน 

- - ชาร์จไฟเขา้แบตเตอร่ีดว้ยกระแสสูงมาก 
- ระบบชาร์จไฟในรถยนตไ์ม่ท ำงาน 
- มีขี้ เกลือจบัท่ีขั้วแบตเตอร่ี 

วิธีตรวจกระแสไฟร่ัวในระบบไฟฟ้า 
ผูข้บัขี่บางท่านอาจพบว่าแบตเตอร่ีไฟหมดบ่อยๆ บางทีจอดรถไวค้ืนเดียว ตอนเชา้สตาร์ตรถปรากฏว่า 

ไฟหมดโดยไม่รู้สาเหตุ หาเท่าไหร่ก็ไม่พบ รถของท่านเป็นแบบน้ีบา้งหรือเปล่า ถา้แบตเตอร่ีไฟหมดบ่อยๆนั้น 
อาจเกิดจากกระแสไฟรั่วไหลออกจากแบตเตอร่ี การตรวจท ำไดง้่ายๆโดยหาหลอดไฟโวลตเ์ท่ากบัแบตเตอร่ีที่ใช้
บิดสวิตช์กุญแจมาที“่OFF”และปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆให้หมด ถอดเอาขั้วสายบวกของแบตเตอร่ีออกอย่างระมดั 
ระวงั จากนั้นเอาสายคีบคีบระหว่างแบตเตอร่ี กับสายขั้วดังรูป ถา้หลอดไฟดับแสดงว่าไฟไม่รั่ว ถ้าหลอดไฟ 
สว่างแสดงว่ามีการรั่วของกระแสไฟเกิดขึ้ น ต้องทาการตรวจสอบว่ารั่วตรงไหนจุดไหนควรน ำรถไปยัง 
ศูนยบ์ริกำร 

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจไฟใหญ่ (ไฟสูงและต ่า) ไฟหร่ี ไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟเบรก ไฟเลีย้ว 
ไฟถอยหลัง และไฟฉุกเฉิน 

ผูข้บัขี่โปรดจ ำไวว้่าถา้หลอดไฟเหล่าน้ีไม่ติดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ท ำงำน ส่ิงแรกท่ีผูข้บัขี่จะตอ้งตรวจก็
คือ ฟิวส์ตรวจดูว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ บางครั้ งอาจจะเพียงแค่หลวมก็ได ้

ต ำแหน่งแผงฟิวส์ควรอยู่ในสมุดคู่มือประจ ำรถ โดยทัว่ไปแลว้มกัจะติดตั้งอยู่ท่ีบริเวณใตแ้ผงหนา้ปัด  
และบริเวณห้องเคร่ือง 



      
-27-  

กล่องฟิวส์(ในห้องเคร่ืองยนต์)      

ล ำดบั แอมแปร์ วงจรที่ใช ้  
1  -    -    

2  -    -    

3  10A  ไฟสัญญาฉุกเฉิน  

4  10A  แตร  

5  10A  ไฟชาร์จ  

6  10A  เบนซิน โชก้อตัโนมตั ิ
7  20A  อุปกรณ์พิเศษ ฮิตเตอร์ 
8  10A  อุปกรณ์พิเศษ เคร่ืองปรับอากาศ 
9  10A  ไฟใหญ่ดา้นขวา  

10  10A  ไฟใหญ่ดา้นซ้าย  

กล่องฟิวส์ (ใต้แผงหน้าปัด)      

ล ำดบั  แอมแปร์  วงจรไฟฟ้าท่ีใช ้          
1   10A   ไฟทา้ย,ไฟจอด,ไฟส่องหนา้ปัด 
2   10A  ไฟเบรก  

3   10A  ไฟแสงสว่ำงในหัวเก๋ง,อุปกรณ์พิเศษ,ไฟบนัได 
4  -   -    

5  -   -    

6   15A  ที่ปัดน ้ำฝน,ที่ฉีดน ้ำลา้งกระจก  
7   10A  ไฟเล้ียว,เกจ  

8   10A(15A)  อลัเตอร์เนเตอร์,ไฟถอยหลงั 
9   15A  เบนซิน,คอยลจ์ุดระเบิด 

10  -   -    

11  -   -    

12   10A  มอเตอร์สตาร์ต  

13   15A  ที่จุดบุหร่ี,อุปกรณ์พิเศษ.วิทย ุ
14  -   -    
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วิธีตรวจฟิวส์แบบง่ายๆ ท ำไดด้งัน้ี 

1. เปิดฝาครอบแผงฟิวส์ออก  
2. ดึงฟิวส์ของอุปกรณ์นั้นออกมาดว้ยท่ีดึงฟิวส์  
3. ถา้พบว่าฟิวส์ขาดให้เปล่ียนใหม่ ควรใชฟิ้วส์อะไหล่ตรงตามรายการที่ให้ไวบ้นฝาครอบแผงฟิวส์  

ค ำเตือน ห้ามใชฟิ้วส์ที่มีค่าแอมแปร์สูงกว่าท่ีก ำหนดไวเ้พราะอาจจะท ำให้เกิดไฟไหมไ้ด ้ 
4. ถา้ใส่ฟิวส์อนัใหม่ลงไปแลว้เปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นปรากฏว่าขาดอีกแสดงว่าเกิดการลดัวงจรไม ่

ควรใชเ้ส้นลวดใส่เขา้ไปแทน ควรน ำรถเขา้ไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าท่ีศูนยบ์ริการทนัที   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถา้ฟิวส์ไม่ขาดแต่หลอดไฟไม่ติด แสดงว่าหลอดไฟอาจจะขาดหรือขั้วสายสกปรก ควรถอดหลอดไฟ 
ออกมาตรวจดู  
ข้อควรระวังในการเปลี่ยนหลอดไฟ 

1. หลอดไฟเปล่ียนใหม่ควรมีขนาดโวลตแ์ละวตัตเ์ท่าของเดิม  
2. อย่าพยายามดึงหลอดไฟออกมาดว้ยมือเปล่า ถา้ครอบแก้วร้าวหรือขั้วเสียบเป็นสนิมอาจจะแตก ควร 

ใชผ้า้จบัขณะดึงออก 
3. ขั้วเสียบหรือขั้วหลอดเป็นสนิม ควรท ำความสะอาดดว้ยกระดาษทรายก่อนใส่หลอดไฟใหม่ 
4. หลงัจากเปล่ียนหลอดไฟแลว้ อย่าไขเลนส์ไฟแน่นเกินไปจะแตกไดง้่าย และรูระบายควรหันลง  

ดา้นล่าง 
ส ำหรับรถยนตบ์างยี่ห้อ เช่น ฮอนดา้ แอคคอร์ด จะมีไฟเตือนไฟเบรกอยู่ที่แผงหนา้ปัด เมื่อสวิตช์กุญแจ  

อยู่ต ำแหน่ง “ON” และเหยียบเบรก ถา้ไฟเบรกที่ทา้ยรถไม่ติดไฟเตือนไฟเบรก (brakelamp) จะติดขึ้นและคา้ง 
อยู่จนกว่าจะเปล่ียนไฟเบรกใหม่ไฟเตือนไฟเบรกจึงจะดบั  

- ถา้น ้ำในถงัลา้งกระจกหมด ควรเติมให้เต็มทนัที ถา้น ้ำลา้งกระจกแห้งเมื่อเปิดสวิตช์ จะทาให้มอเตอร์ 
หมุนดว้ยความเร็วรอบสูงมาก อาจท ำให้มอเตอร์ไหมห้รือช ำรุดเสียหายได ้ 

- อย่าให้มอเตอร์ท ำงานติดต่อกันนานเกินกว่า 20 วินาทีมอเตอร์น ้ ำลา้งกระจกไม่ได้ ออกแบบมาเพื่อ 
การท ำงานเป็นเวลานานหรือใชง้านต่อเน่ืองเป็นเวลานาน จะท ำให้มอเตอร์ไหม ้
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- ควรเปิดน ้ำฉีดกระจกก่อนใชท้ี่ปัดน ้ำฝนทุกครั้ ง เพื่อป้องกนัมิให้กระจกบงัลมหนา้เป็นรอยขีดข่วน 
- ถา้ท่ีปัดน ้ำฝนไม่ท ำงำน ให้ตรวจดูฟิวส์ก่อนเป็นอนัดบัแรก  
- ถา้รูฉีดน ้ำ อุดตนัควรใชเ้ข็มเยบ็ผา้แยงรู  
- ใบปัดน ้ำฝน ควรเปล่ียนปีละครั้ ง และเพื่อให้อายุการใช้งานยาวนำน เวลำจอดรถตากแดด ควรงา้งใบ 

ปัดให้อา้ออก 
- อย่าใชผ้งซักฟอกเติมลงในถงัน ้ำลา้งกระจก เพราะจะท ำให้เกิดเมือก มีผลท ำให้รูฉีดน ้ำอุดตนัไดง้่าย 
- อย่าขบัรถในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด ถา้ไฟใหญ่ไม่ติด เพราะอาจท ำให้เกิดอุบตัิเหตุไดง้่าย 

 
ตรวจระดับน ้าในหม้อน ้า ระดับน ้าในถังพักน ้าส ารอง และระดับน ้าในถังน ้าล้างกระจก 

 ตรวจระดบัน ้ำหล่อเยน็ในหมอ้น ้ำขณะเคร่ืองเยน็โดยดูระดบัน ้ำในถงัพกัน ้ำส ำรองจะตอ้งอยู่ระหว่ำงขีด  
สูงสุดและต ่ำสุดระบบหล่อเยน็ในปัจจุบนัน้ีเป็นแบบปิด โอกาสที่นา้หล่อเยน็จะสูญเสียหรือลดลงมีนอ้ยมาก ถา้ 
ระดบัน ้ำลดลงต ่ำกว่าขีดต ่ำสุดของถงัพกัน ้ำส ำรอง ให้เปิดฝาและเติมน ้ำให้ไดร้ะดบัพอดี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำแนะน ำ 
- ถา้น ้ำในถงัพกัน ้ำส ำรองแห้งสนิทให้เปิดฝาหมอ้น ้ำและเติมน ้ำจนถึงระดบัคอหมอ้น ้ำจนถึงระดบัคอ 

หมอ้น ้ำ และเติมน ้ำในถงัพกัน ้ำส ำรองจนถึงขีดสูงสุด ถา้นา้หล่อเยน็ลดลงเร็วกว่าปกติ อาจเกิดการรั่ว ที่ใดที่หน่ึง 
ควรตรวจดูท่อยางหมอ้น ้ำ ฝาปิดหมอ้น ้ำ ก๊อกถ่ายน ้ำ และป๊ัมน ้ำ  

- ไม่ควรเติมน ้ำเพียงอย่างเดียว ควรผสมรน ้ำยาหล่อเยน็ (ท ำหนา้ท่ีป้องกนัสนิม เพ่ิมจุดเดือดของน ้ำ และ 
ช่วยหล่อล่ืนภายในตวัป๊ัมน ้ำ) ถา้เติมน ้ำเพียงอย่างเดียว อาจเกิดการกัดกร่อนเคร่ืองยนตไ์ด้ โดยเฉพาะส่วนของ 
เคร่ืองยนตท์ี่ท ำจากอะลูมิเนียมผสมและเหล็กหล่อ  

- ควรเปล่ียนถ่ายน ้ำหล่อเยน็ทุกๆ 2 ปีถา้เกินกว่าน้ีอาจท ำให้น ้ำยาหล่อเยน็ (coolant) เส่ือมคุณภาพ  
การถ่ายน ้า 

ผูข้บัขี่สามารถท ำไดด้ว้ยตนเอง มีขั้นตอนในการปฏิบตัิดงัน้ี 
1. จอดรถอยู่บนพ้ืนราบ  
2. เปิดฝาหมอ้น ้ำและคลายปลัก๊ถ่ายน ้ำที่หมอ้น ้ ำออกในขณะหมอ้น ้ ำเย็น ถ่ายน ้ำออกจากหมอ้น ้ำเย็น 

ให้หมด 
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3. คลายนอตถ่ายน ้ำท่ีเส้ือสูบและถ่ายน ้ำออกจากเคร่ืองยนต ์
4. ทาน ้ำยากนัรั่วท่ีนอตถ่ายน ้ำท่ีสูบ แลว้ขนัให้แน่น 
5. ขนัปลัก๊ถ่ายน ้ำที่หมอ้น ้ำให้แน่น  
6. ผสมน ้ายาหล่อเย็น(coolant) กับน ้ำกลัน่ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั (ดูค ำแนะน ำที่ขา้งกระป๋อง) แลว้เติม

น ้ำยาท่ีผสมแลว้ลงในถงัพกัส ำรองจนถึงระดบัปกติ รถบางยี่ห้อเติมจนถึงระดบัสูงสุด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวังอย่าเติมน ้ำยาหล่อเยน็ที่ยงัไม่ได้ผสมน ้ำลงไปในหมอ้เด็ดขาด เพราะจะท ำให้หมอ้น ้ำและ 
ช้ินส่วนภายในเคร่ืองยนต์เกิดการผุกร่อนอย่างรวดเร็ว น ้ ำยาหล่อเย็นบางยี่ห้อ  ถึงแม้จะระบุว่าใช้ส ำหรับ 
เคร่ืองยนตท์ี่มีส่วนประกอบท ำดว้ยอะลูมิเนียมผสมไดก้็ตำม แต่ก็ไม่สามารถปกป้องเคร่ืองยนตไ์ด ้ดงันั้นวิธีท่ีดี 
ที่สุดควรใชน้ ้ำยาหล่อเยน็ตามท่ีทางบริษทัผูผ้ลิตรถยนตแ์นะน ำไวใ้นคู่มือ  

7.คลายน๊อตไล่ลมทางระบายน ้ำ (ถ้ามี) แลว้เติมน ้ ำยาที่ผสมลงไปจนถึงคอหม้อน ้ำ รอจนกระทัง่ไม่มี 
ฟองอากาศ0ออกมาจึงขนันอตไล่ลมให้แน่น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ติดเคร่ืองยนต์ โดยยงัไม่ตอ้งปิดฝาหมอ้น ้ำ รอจนกระทัง่เคร่ืองยนต์ร้อนจนถึงท ำงานอุณหภูมทิ ำงำน 
ปกติ (พดัลมไฟฟ้าหมุนหรือเข็มเกจ์วดัอุณหภูมิน ้ำหล่อเย็นช้ีกึ่ งกลาง) ถา้ระดับน ้ำในหมอ้น ้ำบกพร่องให้เติม
น ้ำยำที่ผสมแลว้ลงไปจนระดบัน ้ำขึ้นมาอยู่ท่ีคอหมอ้น ้ำอีกครั้ ง 

9. ปิดฝาหมอ้น ้ำและตรวจดูรอยรั่ว 
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การเติมน ้า 

• ปิดก๊อกน ้ำที่เคร่ืองยนตแ์ละหมอ้น ้ำ 
• เติมน ้ำลงในหมอ้น ้ำจนเต็ม เติมน ้ำในถงัพกัน ้ำประมาณคร่ึงหน่ึง 
• ติดเคร่ืองยนต ์ถา้น ้ำในหมอ้บกพร่องเติมให้เต็มอีกครั้ ง 
• ปิดฝาหมอ้น ้ำและถงัพกัน ้ำส ำรอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ รถยนตบ์างยี่ห้อจะมีตวัไล่ลมติดอยู่ที่ส่วนบนของฝำสูบ เมื่อเติมน ้ำเยน็ลงไป อุณหภูมิของน ้ำ  
ต ่ำ เทอร์โมสตตั (วาลว์น ้ำ) จะปิดท ำให้เกิดฟองอากาศภายในระบบท ำให้เคร่ืองยนต์ร้อนจดัด้ จึงจ ำเป็นตอ้งท ำ 
การไล่ลมทุกครั้ งในการเปล่ียนถ่ายน ้ำ  

ข้อควรระวัง  
- อย่าเปิดฝาถงัน ้ ำส ำรองหรือฝาปิดหมอ้น ้ำขณะที่เคร่ืองยงัร้อนโดยเด็ดขาดเพราะนา้หล่อเย็นมีแรงดัน 

สูง และร้อนอาจพุ่งออกมาลวกท ำให้ไดร้ับบาดเจ็บ 
- ถา้น ้ำยาหล่อเยน็กระเด็นมาโดนสีรถ ตอ้งใชน้ ้ำสะอาดลา้งออกเพื่อป้องกนัสีรถมิให้เกิดความเสียหำย 

 
ฝาปิดหม้อน ้า  

ฝาปิดหมอ้น ้ำท่ีใชใ้นรถยนต์ปัจจุบนัน้ีเป็นแบบใช้ความดนั ถา้ไม่ใช้ฝาปิดหมอ้น ้ำแบบน้ี น ้ ำจะเดือดที่ 
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แต่ถา้เพ่ิมความดนัเขา้ไปในระบบอีก 0.9 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (14ปอนด์ 
ต่อตารางน้ิว) จะท ำให้จุดเดือดของน ้ ำสูงขึ้ น น ้ ำจะเดือดที่อุณหภูมิ  118 องศาเซลเซียส เป็นการช่วยเพ่ิม 
ประสิทธิภาพให้กบัระบบหล่อเยน็  
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การท างานของฝาปิดหม้อน ้า ประกอบด้วย  

- ล้ินระบายความดนั จะเปิดเมื่อความดนัภายในหมอ้น ้ำสูงเกินกว่าแรงดนัของสปริง ท ำให้หมอ้น ้ำไหล 
ออกไปยงัถงัพกัน ้ำส ำรอง 

- ล้ินสุญญากาศจะเปิดเมื่อความดนัภายในหมอ้น ้ำต ่ำกว่าความดนับรรยากาศปกติทาให้นา้ในถงัพกัน ้ำ 
ส ำรองไหลกลบัไปยงัหมอ้น ้ำได ้ในหมอ้น ้ำจึงเต็มอยู่เสมอ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝาปิดหมอ้น ้าช ารุดมักเกิดจาก  
• ชีลยางช ำรุดหรือเส่ือมสภาพ ท ำให้น ้ำเดือดเร็ว และน ้ำจากถงัพกัน ้ำส ำรองจะไม่ไหลกลบัไปยงัหมอ้น ้ำ 

เป็นเหตุให้เคร่ืองยนตร์้อนจดั  
• สปริงล้ินระบายความดนัอ่อนเกินไป เน่ืองจากใชง้านมานานท ำให้น ้ำเดือดเร็ว  
• ล้ินสุญญากาศช ำรุด ให้น ้ำจากถงัพกัน ้ำส ำรองไหลกลบัไปยงัหมอ้น ้ำไม่ได้ ท ำให้ภายในหมอ้น้าเกิด 

สุญญากาศความดนับรรยากาศภายนอกจะดนัให้หมอ้บุบ และท่อยางหมอ้น ้ำอนัล่างแฟบหรือยุบตวั 
ค าแนะน า ในการเปล่ียนฝาปิดหมอ้น ้ำอนัใหม่ ควรเลือกใช้อะไหล่แท  ้ถา้เลือกใชอ้ะไหล่เทียม เช่น ถา้ 
สปริงล้ินระบายความดนัแข็งกินไป เมื่อเคร่ืองร้อนจะเกิดความดันสูง อาจท ำให้ท่อยางน ้ำแตกได ้หรือ 
ถา้สปริง ล้ินระบายความดันอ่อนเกินไปน ้ำจะไหลออกจากหมอ้น ้ำได้ง่าย ท ำให้เดือดเร็วขึ้น ดังนั้น ผู ้
ขบัขี่จึงควรระมดัระเร่ืองน้ีไวด้ว้ย 

 
ตรวจสภาพท่อยางหม้อน ้า จะตอ้งไม่แข็งกระดา้งแตกลายงา หรือบวม ถา้พบสภาพตามท่ีกล่าวมาน้ี ควรเปล่ียน 
ท่อยางหมอ้น ้ำใหม่ทนัที 
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วิธีถอดท่อยางหม้อน ้าแบบง่ายๆ 
ท ำไดโ้ดยใชค้ตัเตอร์กรีดจามแนวยาวของท่อยางก็สามารถดึงท่อยางออกไดอ้ย่างง่ายดาย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีใส่ท่อยางหม้อน ้า  
ให้ทาจาระบีท่ีบริเวณท่อเหล็กทั้งท่ีหมอ้น ้ำและท่อทางน ้ำออก จากนั้นใส่ท่อยางเขา้กับหมอ้น ้ำและท่อ 

ทางน ้ำออก จากนั้นใช้ไขควงขนัให้แน่นพอควร ไม่ควรชป้ระแจขนัเพราะถา้ใชแ้รงขนัแน่นเกินไปจะท ำให้ท่อ 
ยางหมอ้น ้ำถูกบีบและมีอายุการใชง้านส้ัน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าแนะน า  ไม่ควรทาจาระบีภายในท่อยาง เพราะจะคา้งอยู่ภายในท ำให้หม้อน ้ำเกิดการอุดตนัได้ง่ำย
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ตรวจดูสายพาน  

โดยดูรอยแตกช ำรุด หลุดลุ่ย สึกหรอ ถา้สายพานอยู่ในสภาพเหล่านี ้้ควรเปล่ียนสายพานใหม่ทนัที 
ปรับตั้งความตึงของสายพานให้ได้ตามที่ค่าก ำหนด หรือโดยใช้น้ิวหัวแม่มือกดบนสายพานระหว่างกลำงพูล
เลยถ์า้พบว่าหย่อนเกินไปให้ท ำการปรับตั้งใหม่  
การตั้งสายพาน 

1. คลายนอตท่ียึดอลัเตอเนเตอร์ทั้งตวัล่างและตวับนให้พอหลวมให้อลัเตอเนเตอร์ขยบัตวัได ้ 
2. เล่ือนอลัเตอเนเตอร์จนสายพานตึงอาจใชเ้หล็กงดัยางช่วยก็ได้ 
3. ขนันอตตวับนและตวัล่างให้แน่น  
4. ตรวจความตึงของสายพานโดยใชน้ิ้วหัวแม่มือกดหรือใชเ้คร่ืองมือวดัความตึงของสายพานโดยเฉพำะ 

ก็ได ้ 
ถ้าสายพานหย่อนเกินไป จะมีผลดงัน้ี 

- มีเสียงดงัในขณะเร่งเคร่ือง 
- ป๊ัมน ้าหมุนชา้ท ำให้เคร่ืองยนตร์้อนจดั  
- อลัเตอเนเตอร์ (ไดชาร์จ) หมุนชา้จึงท ำให้ไฟชาร์จเขา้แบตเตอร่ีไม่เพียงพอ ท ำให้แบตเตอร่ีไฟหมด ถา้ 

เป็นรถที่ใชพ้ดัลมไฟฟ้าจะท ำให้พดัลมไฟฟ้าหมุนชำ้ เคร่ืองยนตอ์าจร้อนจดัได ้ 
- ถา้เป็นรถปิคอัพใช้เคร่ืองยนต์ดีเซลจะท ำให้ต้องใช้แรงในการเหยียบเบรกมากกว่าปกติ  ท ำให้ไม่ 

สะดวกสบายในการขบัขี่  
วิธีแก้สายพานดังแบบง่ายๆ  

ท ำไดโ้ดยใชส้บู่ถูท่ีบริเวณดา้นขา้งของสายพานให้ทัว่ โดยการหมุนเคร่ืองยนตห์รือโดยให้เคร่ืองยนต ์
เดินเบาแลว้เอาสบู่ถูก็ไดแ้ต่กรณีหลงัน้ีตอ้งระวงัให้ดี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจความดันภายในลมยางและล้อยางอะไหล่  
ตามปกติความดันลมยางควรตรวจทุกๆ 2 สัปดาห์ ถา้พบว่ายางอ่อนเร็วกว่าปกติอาจเกิดการรั่วท่ีใดที่

หน่ึง เช่นรั่วบริเวณดอกยางหรือบริเวณจุ๊บเติมลม  ในกรณีหลังน้ีตรวจได้โดยใช้ฟองสบู่หรือน ้ ำลำย ถ้ามี 
ฟองอากาศผุดขึ้นมา แสดงว่ารั่วจุ๊บเติมลม ควรเปล่ียนใหม่ 
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รถมียางในกับไม่มียางในอย่างไหนปลอดภัยกว่ากัน  
ผูข้บัขี่จะตอ้งทราบว่ารถยนตค์นัท่ีท่านขบัอยู่นั้นมียางในหรือไม่ ในขณะขบัถา้เจอตะปูท่ิมแทงจะมีผล 

อย่างไรมีวิธีสังเกตง่ายๆดงัน้ี 
- รถที่ไม่ใชย้างใน จุ๊บเติมลมจะตายกบักระทะลอ้ที่แกม้ยางเขียนว่า “TUBELESS” 
- รถที่ใชย้างใน จุ๊บเติมลมจะไม่ติดตายกบักระทะลอ้ 
ค าเตือน ในขณะขบัรถโดยใชค้วามเร็วสูง รถที่มียางในเม่ือเจอตะปูท่ิมแทง ลมภายในยางจะรั่วออก  

อย่างรวดเร็ว ถา้เกิดกบัลอ้หนา้จะอนัตรายมาก ดงันั้นผูข้บัขี่จะตอ้งจบัพวงมาลยัสองมือ ตั้งสติให้ดีขณะขบัรถ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนรถที่ไม่ใช้ยางใน ถา้เจอตะปูแทงจะค่อยๆรั่วซึมทีละน้อยยงัคงสามารถบังคับรถให้ถึงจุดหมำย 
ปลายทางได ้น่ีคือขอ้ดีของรถที่ไม่ใชย้างในการเติมลมยาง 
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ถ้าเติมลมยางน้อยเกินไป 

ถา้เติมลมยางนอ้ยเกินไปจะมีผลท ำให้ดอกยางทางดา้นขา้งทั้งสองสึกหรอ แกม้ยางจะชารุดเร็วกว่า  
ก ำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะเล้ียวรถ ทาให้พวงมาลยัหนัก ส้ินเปลืองน ้ำมนัเช้ือเพลิงสูง ท ำให้ยางร้อนจดั 
เพราะมีความฝืดมาก อาจเป็นสาเหตุให้ยางระเบิดได้ นอกจากน้ียงัท ำให้อายุการใช้งานส้ันและไม่ปลอดภยัใน 
ขบัขี่ 
ถ้าเติมลมยางมากเกินไป  

ถา้เติมลมยางมากเกินไป จะมีผลท ำให้การขบัขี่ไม่น่ิมนวล เกิดการสะเทือนดอกยางตรงกลางสึกหรอ 
เร็วกว่าปกติอาจเกิดอนัตรายจากยางกระแทกกบัหินขณะใชค้วามเร็วสูงรถอาจเกิดการล่ืนไถลไม่เกาะถนน  

ค าแนะน า 
- ควรใชเ้กจวดัความดนัลมยางทุกครั้ ง ใชต้าเปล่าสังเกตดูมีโอกาสผิดพลาดไดม้าก  
- ไม่ควรเติมลมขณะยางร้อน ควรเติมขณะที่ยางยงัเยน็อยู่ ให้ความดนัลมยางแน่นอนเท่ียงตรง  
- เมื่อเสร็จจากการขบัรถใหม่ๆไม่ควรปล่อยลมยางออกเพราะการใชง้านจะท ำให้ยางร้อนและความดัน 

ลมยางจะเพ่ิมขึ้น 
- เวลาเล้ียวรถตอ้งระมดัระวงัอย่าให้แกม้ยางถูกบัขอบถนนอาจท ำให้ยางเกิดระเบิดได ้ 
- ท่ีจุ๊บเติมลมยางจะตอ้งมีฝาปิดเพ่ือป้องกนัลมรั่วรวมทั้งส่ิงสกปรกต่างๆ เช่น เศษหิน ดิน ทราย อุดที่จุ๊บ  
- ในร่องยางควรเขี่ยเอากรวดหินเล็กๆ หรือตะปูที่ติดคา้งอยู่ออกให้หมด เพราะหากใช้ต่อไปจะค่อยๆ 

เบียดตวัลึกลงไป ท ำให้ยางรั่วซึมหรือแตกได ้ 
การสลับยาง  

เพื่อยืดอายุการใช้งานของยางให้ยาวนาน การสลบัยางนับว่าเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัมากที่ผูข้บัขี่ควรให้ควำม
สนใจ เพื่อที่จะใชย้างได้อย่างคุม้ค่า ควรทาการสลบัยางทุกๆ 15,000 กิโลเมตร วิธีการสลบัยางถา้เป็นยางเรเดียล 
เวลาสลบัให้เอาลอ้หลงัไปไวท้ี่ลอ้หน้าด้านเดียวกนัและเอาลอ้หน้ามาไวท้ี่ลอ้หลงัแทนยางเรเดียล  ไม่ควรสลบั
แบบ ทแยงมุมเพราะจะท าให้โครงยางช ำรุดเสียหาย ยางเรเดียลบางยี่ห้อจะมี “ROTATION” แสดงทิศทางการ 
หมุน ของยางลอ้ติดอยู่บริเวณแกม้ยาง ถา้ลอ้หมุนกลบัทางจะมีผลต่อการรีดน ้ำ 
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ถา้เป็นยางธรรมดาสามารถสลบัแบบทแยงมุมได ้ยางอะไหล่บางครั้ งก็น ำมาสลบัได ้ถา้กระทะลอ้และ 

ขนาดของยางเป็นชนิดเดียวกนั ดงันั้น จึงควรเติมลมยางอะไหล่ทุกครั้ งในขณะท่ีตรวจลมยางทั้ง 4 ลอ้  
ลักษณะการสึกหรอของดอกยาง 

ลกัษณะการสึกหรอของดอกยางแบบต่างๆ อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดงัน้ี 
1. เติมลมยางนอ้ยเกินไปท ำให้ดอกยางดา้นขา้งทั้งสองสึกหรอ  
2. เติมลมยางมากเกินไปท ำให้ดอกยางตรงกลางสึกหรอ  
3. เกิดจากปรับตั้งมุมโทอินหรือโทเอาตผิ์ด (ตั้งศูนยล์อ้ไม่ถูก)  
4. เกิดจากมุมแคมเบอร์ผิด (ตั้งศูนยล์อ้ไม่ถูก) 
5. เล้ียวรถดว้ยความเร็วสูง  
6. ลอ้ไมไ้ด้ศูนย,์ ตั้งเบรกไม่เท่ากนั, ยางไม่สมดุล, ลมยางอ่อน, จานเบ้ียว, ลูกหมากปีกนกสึกหรอและ 

ระบบกนักระเทือนช ำรุด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีตรวจว่ายางหมดอายุหรือยัง 
ตรวจสภาพดอกยางโดยดูจากจุดหมดอายุสภาพในร่องของดอกยาง เมื่อยางสึกจนเหลือดอกยางเท่ากบั  

จุดหมดสภาพหรือความลึกของดอกยางเหลือน้อยกว่า  1.6 มิลลิเมตร ควรเปล่ียนยางใหม่ จุดหมดสภาพบางที 
เรียกว่าสะพานยาง  
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วิธีตรวจว่ายางหมดอายุหรือยงั อีกวิธีหน่ึงท ำได้โดยดูที่บริเวณร่องดอกยางจะแตกลายงา ทดลองใช ้

น้ิวหัวแม่มือจิกท่ีบริเวณดอกยาง ยางจะแข็งมากกดไม่ลง ซ่ึงเป็นส่ิงบอกเหตุว่ายางรถยนต์หมดอายุการใช้งำน 
แลว้ควรเปล่ียนยางใหม่เพื่อความปลอดภยั  

ข้อสังเกตรถยนต์ท่ีจอดท้ิงไวน้านๆ ยางจะเบ้ียวเน่ืองจากถูกน ้ำหนักรถกดลงเพียงด้านเดียว เมื่อขบัรถ 
จะมีลกัษณะโยนตวั ดงันั้นถา้จอดรถท้ิงไวน้านๆควรหาขาตั้งมารองรับเพ่ือป้องกนัปัญหาดงักล่าว 

 
ตรวจระดับน ้ามันเช้ือเพลิงในถัง  

ก่อนท่ีผูข้บัขี่จะออกรถทุกครั้ งจ ำเป็นตอ้งตรวจระดับน ้ำมนัเช้ือเพลิงในถงั เพ่ือความมัน่ใจในการขบัขี่
ควรเติมน ้ำมนัเช้ือเพลิงให้เต็มถงั ถา้หากเติมน ้ำมนัเช้ือเพลิงไม่เต็มถงั ความเช้ือของอากาศภายในถงัจะกลัน่ตวั 
กลายเป็นหยดน ้ำ เกาะอยู่ตามผนังดา้นในของถงัจะกลัน่ตวักลายเป็นหยดน ้ำ เกาะอยู่ตามผนังด้านในถงัน ้ ำมนั 
เช้ือเพลิง เน่ืองจากน ้ ำมีน ้ำหนักมากกว่าน ้ ำมนั จึงอยู่ที่ก้นถงัท ำให้เกิดสนิมได้ และสนิมน้ีจะถูกดูดเขา้ไป ท ำ
ให้ไส้กรองน ้ำมนัเช้ือเพลิงอุดตนัเป็นสาเหตุที่ท ำให้เคร่ืองยนตเ์ดินไม่เรียบ  

ค าเตือนส าหรับผู้ขับขี่  
รถยนตท์ี่ใชเ้คร่ืองยนตด์ีเซลถา้เติมน ้ำมนัเบนซินเขา้ไป จะมีผลเสียคือท ำให้อุปกรณ์ภายในป๊ัมฉีดน ้ำมนั 

เช้ือเพลิง (injection pump) และหัวฉีดเกิดการสึกหรออย่างรวดเร็ว เน่ืองจากขาดการหล่อล่ืนเพราะน ้ำมนัเบนซิน 
ไม่มีคุณสมบตัิในการหล่อล่ืนเหมือนกบัน ้ำมนัโซล่า  
วิธีแกไ้ข-ถา้เติมน ้ำมนัเบนซินเขา้ไปในเคร่ืองยนตด์ีเซล 

ถา้รู้ว่าเติมน ้ำมนัเบนซินเขา้ไปให้ถ่ายน ้ำมนัออกจำกถงัให้หมด ท ำความสะอาดท่อทางเดินของน ้ำมนั
และเปล่ียนกรองน ้ำมนัเช้ือเพลิงใหม่  

รถยนตท์ี่ใชเ้คร่ืองยนตเ์บนซิน ถา้เติมน ้ำมนัโซล่าเขา้ไปจะมีผลเสียคือ ท ำให้เคร่ืองยนต์ดบัหลงัจากที่ใช ้
น ้ำมนัเบนซินจนหมดท่อทางเดินแลว้ (อาจขบัรถไปไดร้ะยะหน่ึง)  
วิธีแกไ้ข-ถา้เติมน ้ำมนัโซล่าเขา้ไปในเคร่ืองยนตเ์บนซิน 

ถา้รู้ว่าเติมน ้ำมนัโซล่าเขา้ไป ให้ถ่ายน ้ำมนัออกจากถงัให้หมด ท ำความสะอาดท่อทางเดินของน ้ำมนั 
และเปล่ียนกรองน ้ำมนัเช้ือเพลิงอนัใหม่ 

 
การท าความสะอาดไส้กรองอากาศ  

ให้คลายนอตหางปลา ปลดคลิปล็อค ยกฝาครอบหมอ้กรอง และดึงไส้กรองออก ตรวจดูผิวนอกของไส้ 
กรองอากาศ ถา้สกปรกหรือมีฝุ่นเกาะมากควรเปล่ียนใหม่ ถา้หากไส้กรองมีฝุ่นเกาะไม่มากให้ใชล้มเป่าไส้กรอง 
โดยเป่าจากดา้นในออกดา้นนอก 



-39-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถา้ไส้กรองอากาศอุดตนั จะมีผลท ำให้การเผาไหมไ้ม่หมดจด เน่ืองจากเกิดส่วนผสมหนา ส้ินเปลือง
น ้ำมนัเช้ือเพลิงมาก ควนัไอเสียมีสีด ำ  
วิธีตรวจไส้กรองอากาศแบบง่ายๆ  

• เปิดฝาครอบหมอ้กรองอากาศขณะที่เคร่ืองยนต์ติดอยู่ ถา้เคร่ืองยนตห์มุนเร็วขึ้นกว่าเดิม และควนัด ำ 
หายไปแสดงว่าไส้กรองอากาศอุดตนั  

• หลังจากเป่าท ำความสะอาดไส้กรองอากาศแลว้ใช้ไฟส่องจากภายใน  ถา้มองเห็นแสงไฟลอดผ่าน 
ออกมากระดาษไม่ขาดแสดงว่าไส้กรองอากาศไม่อุดตนั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าแนะน า ถา้บริเวณที่มีฝุ่ นมากควรท ำความสะอาดไส้กรองอากาศให้เร็วกว่าปกติ  
การตรวจสภาพหัวเทียน 
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การตรวจสภาพหัวเทียนมีขั้นตอนดงัน้ี  

- สายหัวเทียนท่ีใชใ้นรถยนตปั์จจุบนัน้ีมกัจะมีไส้กลางเป็นใยปอเคลือบถ่าน ระวงัอย่าให้ช้ินส่วนน้ีขาด 
ตอนได ้อย่าดึงสายแรงๆและงอมนัมากๆ  

- ท ำความสะอาดบริเวณเยา้หัวเทียนก่อนถอดหัวเทียนอนัเก่าออก เพ่ือป้องกนัมิให้ส่ิงสกปรกตกลงไป 
ในรูหัวเทียน 

- ถอดหัวเทียนอนัเก่าออกโดยใชป้ระแจถอดหัวเทียนซ่ึงติดมากบัรถ สังเกตสภาพของเขี้ยวหัวเทียนถา้มี 
สีน ้ำตาลหรือสีเทาแสดงว่าการเผาไหม้ปกติ หากนอกเหนือจากน้ีควรเปล่ียนใหม่ และควรตรวจสาเหตุที่เกิด 
เพราะเคร่ืองยนตอ์าจตั้งการการปรับตั้ง  

- อย่าให้ส่ิงสกปรกหรือส่ิงของใดๆตกลงไปในรูหัวเทียน  เพราะอาจท ำให้ก ำลังอัดรั่วไหลได้ ต้อง 
ระมดัระวงัให้ดีก่อนตอ้งตั้งเขี้ยวหัวเทียนอนัใหม่ให้ไดต้ามค่าดก ำหนดโดยดูจากหนงัสือคู่มือประจรถ จากนั้นใส่ 
สายหัวเทียนให้ถูกตามล ำดบัระเบิด 

- ตอ้งแน่ใจว่าหัวเทียนอนัใหม่ทุกหัวมีแหวนปะเก็นรั่ว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เวลาใส่ให้ใช้มือหมุนหัวเทียนในครั้ งแรกเพ่ือป้องกันการปืนเกลียวแล้วจึงใช้ประแจขัน  ขันให้ 
แน่นพอประมาณ 

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายหัวเทียนแต่ละสายเสียบเขา้สนิทดี และถูกตอ้งตามล ำดับจุดระเบิด โดยไม่ 
สลบัสายหัวเทียน  

ค าแนะน า การเปล่ียนหัวเทียนในกรณีที่ไม่ได้เป็น ขอแนะน ำให้เปล่ียนทีละหัว เพื่อป้องกันการใส่ 
สายหัวเทียนสลบักนั  
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เคร่ืองยนต์เบนซินบางแบบออกแบบให้หัวเทียนอยู่ ลึกลงไปไม่สามารถใช้มือหมุนได้ วิธีถอดหัว

เทียนใน กรณีน้ี ให้หาท่อพลาสติกขนาดสวมเขา้กบัหัวเทียนไดส้วมตรงบริเวณกระเบ้ืองฉนวน ยาวประมาณ 6 
น้ิว ตรง กลางใส่โบลต์ เพื่อกนัไม่ให้สายพลาสติกงอ การถอดหัวเทียนครั้ งแรก ให้ใช้ประแจถอดหัวเทียนถอด 
ออกก่อน จากนั้นจึงใช้ท่อพลาสติก เสียบเข้าไปแลว้หมุนออกมาอีกทีหน่ึง หัวเทียนก็จะออกมาอย่างง่ายดาย 
และยงัไม่ร้อน มืออีกดว้ย 

การตรวจระดับน ้ามันเคร่ือง  
ก่อนท ำการตรวจวดัระดับน ้ำมนัเคร่ืองรถยนต์ จะตอ้งจอดอยู่บนพ้ืนราบและเคร่ืองยนต์ตอ้งเย็น (ถ้า 

เคร่ืองเยน็น ้ำมนัเคร่ืองจะรวมตวักันอยู่ที่กน้อ่ำง) ค่าที่อ่านไดจ้ากเหล็กวดัระดับจะถูกตอ้งแน่นอนและควรเติม
ให้อยู่ในระดับสูงสุดไม่ควรเติมหัวเช้ือหรือน ้ ำมันเคร่ืองต่างยี่ห้อลงไปเพราะจะท ำให้สารปรุงแต่งทำงเคมี 
(chemical additives) ของน ้ ำมันเคร่ืองเดิมเปล่ียนแปลงไป  ควรเติมน ้ ำมันเคร่ืองยี่ห้อเดียวกัน  หรือใช้ตาม
ค ำแนะน ำท่ีระบุไวใ้นหนงัสือคู่มือการใชร้ถนั้นๆ  

การเปลี่ยนน ้ามันเคร่ืองและไส้กรองน า้มีขั้นตอนดังนี้ามันเคร่ือง  
1. จอดรถอยู่บนพ้ืนราบ ติดเคร่ืองยนต์ประมาณ 5 นาที แลว้ดับเคร่ือง (ขณะที่น ้ำมนัเคร่ืองร้อนจะถ่าย 

ออกไดด้ีและหมดจด) 
2. เปิดฝาเติมน ้ำมนัเพื่อให้น ้ำมนัเคร่ืองไหลออกไดส้ะดวกขึ้น 
3. น ำภาชนะมารองไวใ้ตป้ลัก๊ถ่ายน ้ำมนัเคร่ือง  
4. ใช้ประแจคลายปลัก๊ถ่ายน ้ำมนัเคร่ืองออก จากนั้นรอจนกระทัง่น ้ำมนัเคร่ืองไหลออกจนหมดจริงๆ 

(ระวงัน ้ำมนัเคร่ืองอาจลวกมือได ้เพราะยงัร้อนอยู่) 
5. ถอดไส้กรองน ้ำมนัเคร่ืองออกอาจใชป้ระแจส ำหรับถอดไส้กรองโดยเฉพาะก็ได ้จากนั้นหมุนออก  

ดว้ยมือ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ใชผ้า้สะอาดเช็ดบริเวณผิวหนา้ของแท่นยึดไส้กรอง 
7. ทาน ้ำมนัเคร่ืองเล็กนอ้ยที่ซีลยางบนไส้กรองอนัใหม่  
8. ขนัไส้กรองอนัใหม่ให้แน่นโดยใช้มือขนัเท่านั้นห้ามใช้เคร่ืองมือขนัโดยเด็ดขาด เพราะถา้ขนัแน่น 

เกินไปอาจท ำให้ซีลยางขาดท ำให้น ้ำมนัเคร่ืองรั่วซึมได ้
9. ขนัปลัก๊ถ่ายน ้ำมนักลบัเขา้ท่ีพอรู้สึกตึงมือ อย่าขนัแน่นเกินไปอาจท ำให้เกลียวหวานไดต้อ้งระวงัให้ดี  
10. เติมนม้นัเคร่ืองใหม่ลงไป 
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11. ติดเคร่ืองยนตต์รวจดูปลัก๊ถ่ายน ้ำมนัและไส้กรองอีกครั้ งว่ามีรอยรั่วหรือไม่  
12. ดบัเคร่ืองยนต์แลว้ตรวจดูระดับน้ ามนัเคร่ืองอีกครั้ ง ถา้ระดับน้ามนัเคร่ืองน้อยเกินไปก็เติมให้ได ้

ระดบัสูงสุด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้าระดับน ้ามันเคร่ืองสูงมากเกินไป จะมีผลเสียดงัน้ี  
- น ้ำมนัเคร่ืองจะถูกเพลาขอ้เหวี่ยงดนัผ่านแหวนลูกสูบขึ้นไป เผาไหมร่้วมกบัน ้ำมนัเช้ือเพลิง ท ำให้การ 

เผาไหมไ้ม่หมดจดจะมีเขม่าเกาะจบัอยู่ภายในห้องเผาไหม้ ท ำให้เคร่ืองยนต์เกิดการน็อกอย่างรุนแรง มีผลให้ 
เคร่ืองยนตสึ์กหรอเร็วกว่าปกติ นอกจากน้ีน ้ำมนัเคร่ืองท่ีออกมาจะท ำให้อุปกรณ์ก ำจดัแก๊สพิษมีอุณหภูมิสูงมำก
และช ำรุดเสียหายอย่างรวดเร็ว  

- น ้ำมนัเคร่ืองจะดนัออกทางซีลดา้นหนา้และดา้นหลงัของเพลาขาให้เกิดการรั่วซึมไดง่้ายอเหวี่ยง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท ำให้เกิดแรงดันภายในห้องเพลาขอ้เหวี่ยง (ห้องแคร้ง) สูงและจะดันให้ไอน ้ ำมนัเคร่ืองออกมามาก 
ในทางท่อระบายไอ  

ท ำให้เคร่ืองยนตร์้อนจดั  
ถา้ระดบัน ้ำมนัเคร่ืองต ่ำเกินไป จะมีผลเสียดงัน้ี  

- ป๊ัมน ้ำมนัเคร่ืองจะไม่สามารถดูดน ้ำมนัและส่งไปหล่อล่ืนช้ินส่วนท่ีเคล่ือนไหวภำยในเคร่ืองเพียงพอ 
ผลก็คือ ท ำให้ช้ินส่วนของเคร่ืองยนตเ์กิดการสึกหรออย่างรวดเร็วและเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท ำให้เคร่ืองพงั 
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ค าแนะน า ควรเปล่ียนไส้กรองน ้ ำมันเคร่ืองทุกครั้ งท่ีเปล่ียนน ้ ำมันเคร่ืองใหม่ ถ้าใช้ไส้กรองอันเก่า 
น ้ำมนัเคร่ืองเก่าจะคา้งอยู่ในไส้กรอง ท ำให้น ้ำมนัเคร่ืองใหม่ปนกับน ้ำมนัเคร่ืองเก่ำ และระยะเวลาในการเปล่ียน 
น ้ำมนัเคร่ืองจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งำน โดยทัว่ไปควรใช้งานจะเปล่ียนถ่ายทุกๆ 5,000  กิโลเมตร 
แต่ถา้ใชง้านอย่างสมบุกสมบนั ก็เปล่ียนถ่ายเร็วขึ้น คือเปล่ียนใหม่ทุกๆ 2,500 กิโลเมตร 
วิธีถอดไส้น ้ำมนัเคร่ืองแบบง่ายๆ 

หายางในเก่าๆมาตดัตามขวางยาวประมาณ 3 น้ิว จากนั้นท ำความสะอาดบริเวณตวัไส้กรอง เอายางในที ่
เตรียมไวร้ัดเขา้ไป ใส่ถุงมือยางบิดไส้กรองออก ถา้บิดแลว้ยงัไม่ออกให้ใชไ้ขควงเจาะตวัไส้กรองเขา้ไป แลว้บิด
ออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา ไส้กรองน ้ำมนัเคร่ืองก็จะออกมาไดอ้ย่างง่ายดาย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลเสียของการเติมหัวเช้ือน ้ามันเคร่ือง 
หัวเช้ือน ้ำมนัเคร่ืองจะเป็นกากตะกอนจบัอยู่ภายในห้องเผาไหมแ้ละบริเวณแหวนลูกสูบ เมื่อไดร้ับความ 

ร้อนจากการเผาไหมใ้นกระบอกสูบ จะท ำให้แหวนลูกสูบตายเร็ว นอกจากน้ียงัท ำให้ฟิล์มน ้ำมนัเคร่ืองหนาขึน 
ซ่ึงท ำให้น ้ำมนัเคร่ืองไม่สามารถแทรกตวัเขา้ไปในช่องเล็กๆที่ตอ้งการน ้ำมนัได ้เชน่บริเวณเพลากบัแบร่ิง ซ่ึงมี 
ช่องว่างประมาณ 0.001-0.003 น้ิวเม่ือเคร่ืองยนต์ติดใหม่ๆ จะท ำให้ขาดการหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์จะเกิดการสึก 
หรอออย่างรวดเร็ว 
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ตรวจเสียงดงัของเคร่ืองยนต ์

ตามปกติแลว้ถา้เคร่ืองยนตง์านตามปกติเสียงดงัของเคร่ืองยนตจ์ะไม่ดงัมากมายนกั แต่ถา้เสียงของ 
เคร่ืองยนตด์งัผิดปกติ ผูข้บัขี่อาจใชเ้คร่ืองฟังเสียงตรวจดูแหล่งท่ีมาของเสียงดงันั้นก็ได ้ 

 เสียงดงัท่ีเกิดขึ้นบ่อยๆ ไดแ้ก่ เสียงดงัท่ีเกิดจากสายพานหย่อน เสียงดงัท่ีเกิดจากไฟแรงสูงรั่ว เสียงดงัท่ี  
เกิดจากลูกปืนไดชาร์จสึกหรอ เสียงดังท่ีเกิดจากลูกปืนป๊ัมน ้ำสึกหรอ เสียงดังที่เกิดจากเคร่ืองหรือโซ่ราวล้ิน 
สึกหรอ เสียงดงัท่ีเกิดจากท่อไอเสียรั่วสียงวาลว์ดงัและเสียงดงัต่างๆท่ีเกิดจากเคร่ืองยนตช์ ำรุด 

 
ค าแนะน า  ในขณะขบัรถถา้ไดย้ินเสียงดงัผิดปกติเกิดขึ้นทนัทีทนัใด ควรหยุดรถและดบัเคร่ือง ไม่ควร  

ขบัต่อไปเพราะอาจจะท าให้เคร่ืองยนตเ์สียหายอย่างร้ายแรง  
สีของควันไอเสีย 

ผูข้บัขี่สามารถวิเคราะห์สภาพของเคร่ืองยนตว์่าผิดปกติหรือไม่ โดยดูไดจ้ำกสีของควนัไอเสีย ดงัน้ี 
ควนัไอเสียไม่มีเสีย แสดงว่าการเผาไหมห้มดจดสมบูรณ์เคร่ืองยนตอ์ยู่ในสภาพดี  

ควันไอเสียมีสีดแสดงว่า การเผาไหมไ้ม่หมดจด ส่วนผสมหนาเกินไป อากาศเขา้ไปเผาไหมไ้ม่เพียงพอ 
อาจเกิดจากไส้กรองอากาศอุดตนั โชก้คา้ง หรือปรับคาร์บูเรเตอร์ไม่ถูก ถา้เป็นเคร่ืองยนตด์ีเซลนอกจากไส้กรอง 
อากาศอุดตนัแลว้ยงัอาจเกิดเกิดจากป๊ัมฉีดน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหัวฉีดสึกหรอมาก  

ควันไอเสียมีสีขาวหรือสีขาวปนฟ้า แสดงว่ำมีน ้ำมนัเคร่ืองขึ้นไปเผาไหม ้ท ำให้การเผาไหมไ้ม่หมดจด 
เกิดเขม่าเกาะจบับริเวณหัวลูกสูบและห้องเผาไหม้ สาเหตุเกิดจากแหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบสึกหรอ มาก 
หรืออาจเกิดจากวาลว์และบู๊ซกา้นวาลว์สึกหรอมากทาใหั้น ้ำมนัเคร่ืองไหลเขา้มายงัห้องเผาไหม ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสังเกต ถา้ติดเคร่ืองยนตใ์นขณะอากาศเยน็ ควนัไอเสียที่ออกมาจะมีสีขาวเน่ืองจากไอน ้ำและบางครั้ ง 
ที่ปลายท่อไอเสียจะมีหยดน ้ ำในกรณีน้ีถือว่าการเผาไหม้ผาออกมาผิดปกติ มิได้เกิดจากเคร่ืองยนต์หลวมแต่ 
อย่างใด 
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ตรวจระดับน ้ามันเกียร์อัตโนมัติ  

การตรวจวดัระดบัน ้ำมนัเกียร์อตัโนมตัิขณะเคร่ืองเยน็ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการวดัระดบัส ำหรับผูข้บัขี่เท่ำนั้น 
ซ่ึงควรมีการตรวจระดบัท่ีถูกตอ้งอีกครั้ งขณะเคร่ืองร้อน  
ความส าคัญของน ้ามันเกียร์อัตโนมัติ  

น ้ำมนัเกียร์อตัโนมตัิท ำหน้าท่ีส่งก ำลงัระบายความร้อนและหล่อล่ืนช้ินส่วนต่างๆในเกียร้ั์ ดงันั้นจึงตอ้ง 
รักษาระดบัน ้ำมนัเกียร์อตัโนมตัิให้ถูกตอ้งอยู่เสมอ  

ถ้าระดับต ้าเกินไป ท ำให้ทอร์คคอนเวอร์เตอร์และคลตัช์ไฮดรอลิกได้รับน ้ำมนัไม่พอกับความตอ้งการ 
เป็นเหตุให้เกียร์ท ำงานไม่ดีและช ำรุด รถจะวิง่ไม่ออก 

ถ้าระดับสูงเกินไป ท ำให้น ้ำมนัเป็นฟอง เป็นเหตุให้เกียร์ร้อนจดั เปล่ียนเกียร์ผิดจงัหวะ รถไม่มีก ำลงั 
 

ขั้นตอนในการตรวจระดับน ้ามันเกียร์อัตโนมัติ  
การตรวจระดบัน ้ำมนัเกียร์อตัโนมตัิมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. จอดบนพ้ืนราบดึงเบรกมือ  
2. ขณะเคร่ืองยนตเ์ดินเบาให้เหยียบเบรก จากนั้นเล่ือนคนัเกียร์ไปตามต ำแหน่งต่างๆจาก “P” ไป “L” 

โดยหยุดชัว่ขณะในแต่ละต ำแหน่ง 
3. เล่ือนคนัเกียร์ไปท่ี “N”  
4. ดึงเหล็กวดัออกมาเช็ดดว้ยผา้สะอาด 

 
ค าแนะน า ตอ้งท ำความสะอาดฝุ่ นที่ปลายท่อเติมน ้ำมนัก่อนดึงเหล็กวดัขึ้นมา ระวงัอย่าให้ฝุ่ นเขา้ไปใน  

เกียร์เพราะจะท ำให้วาลว์ไฮดรอลิกติดขดั ช้ินส่วนภายในเกียร์สึกหรอ  
5. จากนั้นใส่เหล็กวดัเขา้ไปใหม่โดยดันให้สุดและดึงเหล็กวดัออกมาอีกครั้ งหน่ึงระดับน ้ำมนัที่วดัได ้

ควรจะอยู่ระหว่างขีดสองขีด (ช่วง”HOT”) 
 

ค าแนะน า ขณะท ำการตรวจเช็คระดบันม้นัเกียร์อตัโนมตัิ ควรติดเคร่ืองยนตเ์ดินเบา และรถยนตต์อ้ง  
จอดอยู่บนพ้ืนราบ   
ตรวจสอบคุณภาพน ้ามันเกียร์อัตโนมัติแบบง่ายๆ 

ให้ดึงเหล็กวดัน ้ำมนัเกียร์ออกมา แลว้หยดน ้ำมนัเกียร์ที่ติดอยู่ปลายเหล็กวดัลงบนกระดาษรอดูผลสัก  
2-3 นาทีแลว้วิเคราะห์ดูรอยเป้ือนบนกระดาษว่ำถา้..... 

- จุดน ้ ำมนัเกียร์กระจายเป็นวงกวา้งๆ มีสีแดงๆหรือชมพูหรือสีน ้ำตาลอ่อน แสดงว่ำมนัเกียร์ยงัอยู่ใน 
สภาพท่ีดีไม่จ ำเป็นตอ้งเปล่ียนถ่าย  

- จุดน ้ ำมนเกียร์ตรงกลางเป็นจุดออกข้นๆและสีจะด ำกว่ารอบนอก แสดงว่าน ้ ำมันเกียร์เร่ิมจะเป็น 
ออกไซด์หรือมีกล่ินเหม็นไหม ้ถึงเวลาเปล่ียนถ่านน ้ำมนัเกียร์อตัโนมตัิไดแ้ลว้ 
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- น ้ำมนัเกียร์อตัโนมตัิควรเปล่ียนถ่ายทุกๆ 40,000 กิโลเมตรหรือดูค ำแนะน ำในหนงัสือคู่มือการใชร้ถ 
นั้นๆ 
ตรวจระดับน ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีตรวจระดับน ้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์  
- จอดรถอยู่บนพ้ืนราบ ติดเคร่ืองยนต์ หมุนพวงมาลยัไปมาให้สุดต ำแหน่งเล้ียวหลายๆครั้ ง เพ่ือเพ่ิม 

อุณหภูมิของน ้ำมนัพวงมาลยัเพาเวอร์  
ข้อควรระวัง เม่ือหมุนพวงมาลยัไปต าแหน่งเล้ียวสุดแลว้อย่าคา้งอยู่ต10าแหวิน้่งนั้นนานกว่าาที  
- ตรวจระดบัน ้ำมนัพวงมาลยัเพาเวอร์ที่อยู่ในระดบัร้อนของถงัดว้ยก้านวดั ถำ้ระดบัน ้ำมนัต ่ำเกินไป ให้ 

เติมน ้ำมนัชนิดเดียวกนัให้ไดร้ะดบัท่ีก ำหนด 
ข้อควรระวัง อย่าเติมน ้ำมนัให้เกินขีดก ำหนดเพราะระบบพวงมาลยัเพาเวอร์อาจเสียหายได ้ 

ตรวจระยะฟรีของพวงมาลัย 
ระยะฟรีพวงมาลยัในรถยนตน์ัง่ตามปกติจะมีประมาณมิลลิเมตร ถำ้ระยะฟรีมากเกินไปรถจะส่ายไปมา 

ที่ความเร็วสูง จะท ำให้บงัคบัรถไดย้ากเป็นอนัตรายในการขบัขี่ 
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ค าแนะน า รถยนตท์ี่ใชพ้วงมาลยัเพาเวอร์ในการตรวจระยะฟรีพวงมาลยั จะตอ้งติดเคร่ืองยนตเ์ดินเบาไว ้
ดว้ย 

ตรวจระดับน ้ามันเกียร์และเฟืองท้าย  
คลายปลัก๊เติมน ้ำมนัเกียร์และเฟืองทา้ยออก สอดน้ิวเขา้ไปในรูเติมน ้ำมนัเกียร์และเฟืองทา้ยระดบัของน ้ำ 

มนัควรอยู่ต ่ำกว่ารูเล็กนอ้ย  
ก่อนตรวจตอ้งแน่ใจว่า รถจอดอยู่บนพ้ืนราบ ถา้ระดบัน ้ำมนัถูกตอ้งปิดปลัก๊เติม แลว้ตรวจดูด้วยสายตา 

ว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถา้ระดบัน ้ำมนัเฟืองทา้ยรั่วผ่านซีลออกไปได ้ท ำให้นา้มนัเฟืองทา้ยเป้ือนผา้เบรก ท ำให้เบรกไม่อยู่  
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การอัดจาระบีลูกหมากปีกนก บู๊ชแกนนก  

1. คลายสกรูปิดรูออกทั้งท่ีลูกหมากตวับนและตวัล่าง ใส่หัวอดัจาระบีเขา้แทนที่ ต ำแหน่งลูกหมากทั้ง 
สองจะอยู่ใกลล้อ้หนา้ทั้งสองขา้ง (รถปิคอฟั)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แหย่หัวอดัจาระบีเขา้ท่ีหัวอดั และอดัจนจาระบีเยิ้มออกท่ีบู๊ชยางกันฝุ่นก็พอ คลายหัวอดัจาระบีออก 
ปิดสกรูไวอ้ย่างเดิม 

ค าแนะน า หากยางกนัฝุ่ นฉีกขาดให้เปล่ียนใหม่  
วิธีตรวจสอบอาการเม่ือไหร่ที่ควรเปลี่ยนลูกหมากปีกนก 

ตรวจด้วยสายตา 
- ยางกนัฝุ่ นเส่ือมสภาพหรือฉีกขาด 
- ไม่มีจาระบีอยู่ภายใน 
ตรวจโดยฟังเสียง 
- มีเสียงผิดปกติจากใตท้อ้งรถ  
ตรวจโดยความรู้สึก 
- พวงมาลยัส่ัน 
- พวงมาลยัฝืด  
อาการดังกล่าวขา้งตน้ บ่งบอกให้ทราบว่าถึงก ำหนดเวลาที่ท่านจะตอ้งเปล่ียนลูกหมากในรถยนต์ของ 

ท่านไดแ้ลว้ 

ควรเปลี่ยนลูกหมากคันชักคันส่งในรถของท่านเม่ือใด 
ต่อไปน้ีคือข้อสังเกตบางอย่างท่ีช่วยให้ท่านตดัสินใจได้ว่าควรเปล่ียนลูกหมากคันชักคันส่งหรือยงั
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ตรวจโดยใช้ความรู้สึก (ขณะขับรถ) 

- มีระยะฟรีของพวงมาลยัมากเกินไป  
- พวงมาลยัหนกั 
- พวงมาลยัส่ัน 
- การคืนตวักลบัของพวงมาลยัไม่ดี  
- รถขาดความสมดุล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจด้วยสายตา 
- ยางกนัฝุ่ นฉีกขาด หรือหลุด  
- จาระบี 
เมื่อมีอาการดงักล่าวก็หมายความว่า ถึงเวลาจะตอ้งเปล่ียนลูกหมากคนัชกัส่งแลว้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรเปลี่ยนโช๊อัพในรถเม่ือใด 
 

ต่อไปน้ีคือวิธีทดลองบางอย่างท่ีช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ว่าถึงเวลาท่ีจะต้องเปล่ียนโช๊คอัพหรือยงั 
ดูช้ินส่วนประกอบ 

- มีน ้ำมนัรั่วออกมา  
- ลูกยางบิดเบ้ียว,เสียรูปทรง 
- ช้ินส่วนท่ีประกอบกนัอยู่หลวมหรือหลุดหาย 
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กดกันชนหน้าลง 

• รถกระดอนขึ้นอย่างรวดเร็ว  
เหยียบเบรกกะทันหัน (ขณะใช้ความเร็วต ่า) 

• หนา้รถท่ิมลงมากและเร็ว  
จับโช๊คอัพ (ทันทีหลังจากใช้รถ) 

• โช๊คอพัเยน็ 
 

การประหยัดพลังงานในการเดินทางโดยรถยนต์ 
การเดินทางโดยรถยนตห์ากไดม้ีการวางแผนก่อนการเดินทางล่วงหนา้และรู้จกัวิธีการใชร้ถยนตอ์ย่ำง  

ถูกตอ้งและประหยดัน ้ำมนั จะช่วยให้ประเทศชาติสามารถประหยดัเงินตราในการน ำเขา้น ้ำมนัปีโตเลียมต่ำงๆที่ 
ใชก้บัรถยนตไ์ด ้
แนวทางหลักๆส าหรับการประหยัดพลังงานในการเดินทางด้วยรถยนต์ ดังน้ี 

ก่อนขับ : เรียนรู้และวางแผนก่อนเดินทาง 
ขณะขับ : รู้จกัวิธีการใชร้ถยนตอ์ย่างถูกตอ้งและไม่ส้ินเปลืองน ้ำมนั  
หลังขับ : รู้จกัวิธีบ ำรุงรักษาเคร่ืองยนตอ์ย่างสม ่ำ เพื่อให้รถยนตอ์ยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ส้ินเปลืองน ้ำมนั 
 

ก่อนขับ : เรียนรู้และวางแผนก่อนเดินทาง 
ใกล้ๆ ...ไม่ไกลจนเกินไป...ควรเดินไป...ไม่ใชร้ถ...หรือจะใชร้ถจกัรยานแทนกไ็ด ้เป็นการออกก ำลงักาย 

ไปในตวั  
1. ควรวางแผนเส้นทางก่อนเดินทาง เพื่อเลือกทางท่ีใกลท้ี่สุดหรือใชเ้วลาน้อยที่สุด ซ่ึงจะช่วยลดการใช ้

พลงังานหรือลดความส้ินเปลืองของน ้ำมนัเช้ือเพลิงต่อวนัลงได ้รวมทั้งลดเวลาในการเดินทาง  
2. ขบัรถหลงเส้นทางจะท ำให้เปลืองน ้ำมนัโดยเปล่าประโยชน์  
3. หากที่พกัของเราใกลก้บัท่ีท ำงานในระยะที่สามารถใชร้ถโดยสารประจ ำทางไดส้ะดวกก็ควรหันมำใช ้

รถประจ ำทาง รถไฟฟ้า หรือรถไฟใตด้ินให้มากขึ้น 
4. หากเพื่อนบา้นหรือเพื่อนที่ท ำงำน จะไปเส้นทางเดียวกนัควรไปดว้ยกนั ในรถคนัเดียวกนัเพื่อลด 

จ ำนวนนวนการใชร้ถยนตล์ง เป็นการประหยดัการใชน้ ้ำมนั  
5. ถา้ตอ้งเดินทางจากที่พกัถึงท่ีท ำงานเป็นระยะทางไกลๆทุกวนัควรจะรู้เส้นทางลดั  หรือเส้นทางท่ีมี 

สัญญาณไฟจราจรหรือมีทางแยกนอ้ยที่สุด 
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6. หลีกเล่ียงเวลา เดินทางไป-กลบัระหว่างท่ีพกักบัท่ีท ำงานในช่วงเวลาท่ีมีการจราจรติดขดั 
7. หลีกเล่ียงถนนที่มีผิวจราจรไม่ดี เพราะผิวถนนที่ไม่เรียบท ำให้ส้ินเปลืองน ้ำมนัมากยิ่งขึ้น  
8. เมื่อตอ้งเดินทางระยะไกลเช่นไปต่างจงัหวดัหากไม่จ ำเป็นตอ้งใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแลว้ ควรหันมา 

ใชร้ถโดยสารประจ ำทางหรือรถไฟ  
9. การเปิดเคร่ืองปรับอากาศ จะท ำให้ส้ินเปลืองน ้ ำมันเช้ือเพลิงเพ่ิมขึ้นประมำณร้อยละ 10 เปิดใช ้

เคร่ืองปรับอากาศตามความจ ำเป็น และไม่ปรับอากาศให้เยน็มากจนเกินไป  
10. ไม่ควรบรรทุกน ้ ำหนักมากเกินไป  หากเราบรรทุกน ้ ำหนักเกินเพียง 50 กิโลกรัมจะมีผลท ำให้ 

ระยะทางท่ีวิ่งไดต้่อน ้ำมนั 1 ลิตร ส้ันลง 1 กิโลเมตร ดงันั้นจึงควรส ำรวจดูในรถหากมีส่ิงของท่ีไม่จ ำเป็นควรน ำ
ออก  

11. เติมลมยางให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกบัขนาดของรถยนต ์หากลมยางแข็ง  
เกินไปจะท ำให้ยางแตกและขบัขี่ไม่นุ่มนวล ถา้หากลมยางอ่อนเกินไปท ำให้ส้ินเปลืองน ้ำมนัเช้ือเพลิงมากยิ่งขึ้น
ดงันั้น ควรเติมลมยางตามเกณฑท์ีก่  ำหนดจากผูผ้ลิตหากความดนัลมยางต ่ำกว่าเกณฑ์ที่ก ำหนดทุกๆ 1 ปอนด์ต่อ
ตารางน้ิวจะท ำให้ส้ินเปลืองน ้ำมนัเช้ือเพลิงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2  

12. ตรวจเช็ครถยนตต์ามระยะเวลาท่ีก ำหนด การตรวจเช็ครถยนตต์ามระยะเวลำท่ีก ำหนด เป็นการบ ำรุง  
รักษาอุปกรณ์ต่างๆของรถยนตไ์ม่ให้สึกหรอ และสามารถใชง้านต่อไดอ้ย่างปลอดภยัและไม่เปลืองน ้ำมนั  

13. การตกแต่ง เช่น การขยายหนา้ยางลอ้ใหญ่กว่าขนาดมาตรฐานเดิมจะเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีการรับ  
น ้ำหนกัของรถ เม่ือตอ้งเพ่ิมอตัราเร่งจะท ำให้เคร่ืองยนต์ใชค้วามเร็วรอบสูงกว่าปกติ เป็นเหตุให้ส้ินเปลืองน ้ำมนั 
เพ่ิมขึ้นดว้ย  

14. เลือกใชอ้อกเทนให้เหมาะสมกบัรถยนต ์รถยนตแ์ต่ละรุ่นจะออกแบบให้ใชก้บัน ้ำมนัที่มีค่าออกเทน 
ต่างกนั ดงันั้นควรศึกษาในคู่มือการใชร้ถท่ีติดมากับรถ เพื่อช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายให้กับตนเอง และมีส่วนช่วย 
เศรษฐกิจของชาติโดยไม่ตอ้งเพ่ิมเงินในการน ำเขา้สารเพ่ิมค่าออกเทน หากไม่มีคู่มือควรปรึกษาบริษทัผูผ้ลิต 
รถยนตห์รือโทรศพัทส์ายด่วนหาร 2 (0 2612 1040 ) 

15. น ้ำมนัแก๊สโซฮอล์ สามารถเติมไดก้ับรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตท์ุกรุ่น ตามท่ีผูผ้ลิตแนะน ำโดยไม่ 
ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งเคร่ืองยนต์ และสามารถเติมผสมกับน ้ำมนัเช้ือเพลิงท่ีเหลืออยู่ในถงัได้เลย ไม่
ตอ้งรอให้น ้ำมนัหมดถงัก่อน 

16. เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง 
17. การมีขอ้งมูลที่พร้อมส ำหรับการเดินทางเป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยลดการส้ินเปลืองน ้ำมนัเช้ือเพลิงได้

เป็นอย่างมาก และเป็นการเพ่ิมความปลอดภยัดว้ย 
- เตรียมหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อของจุดหมายปลายทาง  หรือสถานีต ำรวจในเส้นทางที่ผ่าน 

กรณีฉุกเฉินหรือหลงทาง  
- เตรียมแผนที่ เส้นทาง เพื่อป้องกันการหลงทางและส้ินเปลืองน ้ ำมัน การขับรถหลงทาง 

สิบนาทีจะส้ินเปลืองน ้ำมนัโดยเฉล่ียประมาณ 500 ซีซี. 
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- ตรวจสอบเส้นทางและเลือกเส้นทางลดั หรือเส้นทางท่ีเหมาะสม 
- แต่ถา้หากเส้นทางลดัมีผิวถนนไม่เรียบ การขบัรถบนผิวถนนเรียบจะประหยดัน ้ำมนักว่า 
- ตรวจสอบระดบัน ้ำในแบตเตอร่ี ให้อยู่ในระดบัท่ีก ำหนด และมีน ้ำกลัน่ส ำรองประจ ำรถ 
- ตรวจสอบระดบัน ้ำมนัเคร่ืองให้อยู่ในระดบัท่ีก ำหนดหากปล่อยให้น ้ำมนัเคร่ืองแห้งหรือ 

ระดับต ่ำกว่าขีดก ำหนด เคร่ืองยนต์จะเสียหายมาก ค่าใช้จ่ายในการบ ำรุงแก้ไขจะสูงมาก หรืออาจตอ้งเปล่ียน 
เคร่ืองยนตใ์หม่ 

- ตรวจสอบไฟฉายประจ ำรถยงัใชง้านไดด้ีหรือไม่ ถ่านแบตเตอร่ีหมดอายุหรือไม่ 
- ควรจะมีอุปกรณ์ส ำรองไวเ้ผื่อกรณีฉุกเฉิน ประจ ำรถ เช่น แผ่นสะทอ้นแสงแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

กรณีตอ้งจอดขา้งทาง ไฟฉายแบบกระพริบ 
- อุปกรณ์ส ำหรับเปล่ียนยางรถยนต์ ว่ามีเศษแกว้ เศษหินเกาะอยู่หรือไม่และควรจะเขี่ยออก ถา้ 

เป็นตะปูฝังอยู่ตอ้งถอนและซ่อมรูท่ีรั่ว 
- ตรวจสอบระดับน ้ำในหมอ้น ้ำ อย่าให้กว่าขีดต ่ำสุดที่ก ำหนดหรือปล่อยให้แห้ง เพราะจะเกิด 

อนัตรายและอาจจะตอ้งเปล่ียนหมอ้น ้ำตวัใหม่าให้เสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้น 
- ผูข้บัควรพกัผ่อนอย่างเพียงพอก่อนขบัรถเดินทางไกล และไม่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใ์ดๆ 

ก่อนเดินทาง 

ขณะขับ: รู้จักวิธีการใช้รถยนต์อย่างถูกต้องและไม่ส้ินเปลืองน ้ามัน 
การขบัรถอย่างถูกวิธีจะมีส่วนชว่ยให้เราสามารถลดการส้ินเปลืองน ้ำมนัเช้ือเพลิง หากเราปฏิบตัิตาม 

ขอ้แนะน ำ ต่อไปน้ี 
- ไม่ควรเร่งเคร่ืองยนตก์่อนออกรถ 
- การเร่งเคร่ืองให้มีความเร็วรอบสูงจะท ำให้อตัราการส้ินเปลืองน ้ำมนัเพ่ิมขึ้นโดยไม่จ ำเป็น เพรำะเมื่อ 

เคร่ืองยนต์มีความเร็วรอบสูงอตัราความตอ้งการน ้ำมนัเช้ือเพลิงจะสูงตามด้วย เมื่อออกรถเราไม่จ ำเป็นตอ้งเร่ง 
เคร่ืองยนต์โดยทัว่ไปความเร็วรอบท่ีเหมาะสมส ำหรับการออกรถประมาณ 1,100-1,250 รอบต่อนาที ควรออก 
รถโดยวิ่งไปอย่างช้าๆแทนการอุ่นเคร่ืองยนต์โดยการจอดรถติดเคร่ืองอยู่กับท่ี  จะช่วยท าให้ประหยัด
น ้ำมันได้มากและยงัขบัได้ระยะทางมาส่วนหน่ึงจากเส้นทางทั้งหมดที่ก ำลงัจะไปด้วย ติดเคร่ืองยนต์ 10 นาท ี
จะส้ินเปลืองน ้ำมนัโดยเฉล่ียประมาณ 200ซีซี. หรือเทียบเท่าระยะทางประมาณ 400 เมตร 

- ไม่ควรติดเคร่ืองขณะรถจอดรอคอย 
- กรณีที่ตอ้งจอดรถคอยเป็นเวลานานควรดับเคร่ืองยนต์เพราะจะท ำให้ส้ินเปลืองน ้ ำมนัเช้ือเพลิงโดย 

เปล่าประโยชน์ 
- ขบัรถที่มีความเร็วประหยดั 
- ไม่ควรขบัรถที่ความเร็วสูงมากจนเกินไป เพราะจะส้ินเปลืองน ้ำมนั ระดบัความเร็วมาตรฐานที่จะช่วย

ให้ประหยดัน ้ำมนัไดม้ากที่สุดคือ 60-90 กม./ ซม. และตามกฎหมายก ำหนดให้ความเร็วสูงสุดในการขบัขี่รถยนต ์
บนถนนทัว่ไปไม่เกิน 90กม./ซม. 
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- การใชเ้กียร์ให้สัมพนัธ์กบัความเร็วรอบของเคร่ืองยนต ์ 
- ไม่ควรใชเ้กียร์ต ่ำ (เกียร์า 1 และ 2 ) ที่ความเร็วรอบสูงหรือใช้เกียร์สูง (3 4และ 5 ) ที่ความเร็วรอบต ่ำ 

จะมีผลท ำให้เคร่ืองตกและจะส้ินเปลืองน ้ำมนัมากกว่าปกติ 
- ไม่เล้ียงคลตัช์ในขณะขบั 
- การเล้ียงคลตัช์หรือเอาเทา้แช่ไวท่ี้คลตัช์ระหว่างขบัจะท ำให้ส้ินเปลืองน ้ำมนั  
- สังเกตอาการผิดปกติของรถ 
- รถวิ่งสะดุดหรือเคร่ืองยนตเ์ดินรอบไม่สม ่ำเสมอ...อาจเกิดจากกรองน ้ำมนัเช้ือเพลิงเร่ิมอุดตนั 
- เคร่ืองยนตมี์อาการส่ันหรือกระตุกผิดปกติ...เป็นอาการเบ้ืองตน้ของการสึกหรอในเคร่ืองยนต ์ 
- ควนัไอเสียมีสีด ำหรือขาวผิดปกติ...เกิดจาการเผาไหมข้องเคร่ืองยนตท์ี่ไม่สมบูรณ์ีผลให้ส้ินเปลือง 

น ้ำมนั  
- มีเสียงส่ันหรือไดก้ล่ินผิดปกติ...เป็นสัญญาณที่แสดงว่ามีการบกพร่องเกิดขึ้น หำกไม่รีบดูแลอาจมีผล 

ให้รถเสียได ้ 
- รถเร่งไม่ขึ้นหรือมีควนัด ำ อาจเกิดจากไส้กรองอากาศอุดตนัมีผลให้ส้ินเปลืองน ้ำมนั  

หลังขับ : รู้จักบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์อย่างสม ่าเสมอ 
ควรตรวจสอบเคร่ืองยนตส์ม ่ำเสมอตามระยะเวลาท่ีก ำหนด เพราะจะท ำให้เรารู้สมรรถนะของ 

เคร่ืองยนตแ์ละอตัราส้ินเปลืองน ้ำมนัเช้ือเพลิงตลอดเวลา และเพ่ิมความปลอดภยัซ่ึงระบบท่ีควรตรวจสอบมีดงัน้ี 
1. ระบบน ้ามันเช้ือเพลิง  

จากระบบน ้ำมนัเช้ือเพลิง เราสามารถสังเกตและตรวจสอบสาเหตุของการส้ินเปลืองน ้ำมนัเช้ือเพลิงที ่
เพ่ิมขึ้นกว่าปกติอย่างง่ายๆดงัน้ี  

- น ้ามันร่ัวหรือไม่  
ให้สังเกตจากบริเวณพ้ืนถนนใตโ้รงรถท่ีจอดอยู่หากพบว่ามีรอยเปียกของน ้ำมนัหรือไดก้ล่ินน ้ำมนั 

ซ่ึงอำจจะรั่วจากขอ้ต่อในระบบท่อให้ท่อดเนินการซ่อมโดยเร็ว 
- ไส้กรองอากาศตันหรือไม่  

ควรท ำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม ่ำเสมอหรือเปล่ียนใหม่ เมื่อหมดอายุการใชง้าน ไส้กรอง 
อากาศที่สกปรกท ำให้ส้ินเปลืองน ้ำมนัมาก 

2. ตรวจความเร็วรอบเดินเบา  
ถา้ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ในจังหวะเดินเบาสูงเกินไปจท ำให้เคร่ืองยนต์กินน ้ ำมำกขึ้น ควร 

ปรับความเร็วรอบให้อยู่ในเกณฑม์าตรฐานของผูผ้ลิต แต่ถา้ไม่มีขอ้มูลดงักล่าวควรปรับความเร็วรอบท่ีประมำณ 
800 รอบต่อนาที  หรือในระดับที่เคร่ืองยนต์ท ำงานเรียบที่สุด  หรับเคร่ืองยนต์ที่มีระบบการจ่ายน ้ ำมันด้วย 
ระบบหัวฉีด หากมีปัญหาเกี่ยวกบัความเร็วรอบของเคร่ืองยนตข์ณะเดินเบาควรปรึกษาเจา้หนา้ท่ีของบริษทัผูผ้ลิต 
ให้เป็นผูดู้แลในเร่ืองน้ีโดยตรง 
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3. ตรวจระดับน ้าหล่อเย็นของหม้อน ้า  

ตรวจระดับน ้ ำหล่อเย็นของหม้อน ้ ำให้อยู่ในระดับที่พอดีในระหว่างระดับต ่ำสุดและระดับสูงสุด 
(min- mix) น ้ำหล่อเย็นจะช่วยลดความร้อนของเคร่ืองยนตใ์นขณะขบัได้ ดงันั้น หากปริมาณนอ้ยเกินไปหรือต ่ำ
กว่ำระดับต ่ ำสุด  (min) เค ร่ืองยนต์อาจร้อนจัดเกินไปเป็นอันตราย  แต่ไม่ควรเติม เพราะเม่ือน ้ ำภายใน 
ร้อนมากเกินไปจะขยายตวั  ท ำให้เกิดแรงดันฝาหลุดออกมาได้ และเป็นอนัตราย น ้ ำให้เกินระดับสูงสุด(max) 
เพราะเมื่อน ้ำภายในร้อนมากเกินไป จะขยายตวัท ำให้เกิดแรงดนัฝาหลุดออกมาไดแ้ละเป็นอนัตราย 

4.น ้ามันเคร่ือง และกรองน ้ามันเคร่ืองหมดอายุ 
เลือกใชน้ ้ำมนัเคร่ืองท่ีมีคุณภำพ และเหมาะสมกบัเคร่ืองยนตจ์ะช่วยลดแรงเสียดทานภายในของ 

เคร่ืองยนต์ให้ดีขึ้น ประหยดัน ้ำมนัได้มากขึ้น เปล่ียนถ่ายน ้ำมนัเคร่ืองและไส้กรองทุก 5,000 กิโลเมตรส ำหรับ
กำรขบัรถในเมือ งและทุก 10,000 กิโลเมตร ส ำหรับรถวิ่งทางไกลต่างจงัหวดั หรือเปล่ียนตามการก ำหนดของ 
ผูผ้ลิต 

5.ตรวจสอบหัวเทียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.หัวเทียนช่วยให้การสตาร์ตรถดีขึน้ 
เม่ือใชง้านนานๆเขี้ยวหัวเทียนจะสึกหรอ ควรปรับระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนหรือเปล่ียนใหม่ และ  

ควรเปล่ียนหัวเทียนทุก  1 ปี  หรือทุก  20,000 กิโลเมตร หัวเทียนบอดหรือเส่ือม  หากยงัคงใช้นาน  30 วัน 
ส้ินเปลืองน ้ ำมนั 600 ซีซี. คิดเป็นเงิน 12.6 บาท ถ้าร้อยละ 10 ของรถยนต์ 8.1 ลา้นคนั ละเลยปล่อยท้ิงไวน้าน     
1 เดือน จะส้ินเปลืองน ้ำมนั 486,000 ลิตร คิดเป็นเงิน 10.2 ลา้นบาท 
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7. ตรวจระดับน ้าในแบตเตอร่ี (ชนิดที่ต้องเติมน ้ากลั่นอยู่เสมอ) ให้อยู่ในระดับพอดี  
8. ตรวจระดับน ้าในแบตเตอร่ีให้อยู่ในระดับพอดี อย่าปล่อยจนน ้ำในแบตเตอร่ีแห้ง จะทาให้รถสตาร์ต 

ไม่ติด และแบตเตอร่ีนั้นจะใชง้านอีก และไม่ควรเติมน ้ำกลัน่จนสูงเกินกว่าขีดท่ีก ำหนด เพราะเมื่อขณะขบัรถ น ้ ำ
ให้แบตเตอร่ีจะร้อนและมีการขยายตวั ดงันั้น จึงควรมีพ้ืนท่ีให้ขยายตวัได้มิฉะนั้นน ้ำกรดในแบตเตอร่ีอาจลน้ 
ออกมานอกตวัแบตเตอร่ีเป็นอนัตรายกดักร่อนตวัถงัอ่ืนๆได ้ 

9. การขับรถอย่างถูกวิธีและประหยัดน ้ามัน 
- ไม่ควรเร่งเคร่ืองยนตก์่อนการออกรถ ท ำให้ส้ินเปลืองน ้ำมนัเช้ือเพลิงโดยไม่จ ำเป็น 

.  – ไม่ควรติดเคร่ืองยนตร์ะหว่างจอดรอคอย โดยจอดอยู่กบัท่ี 5 นาทีจะท ำให้ส้ินเปลืองน ้ำมนั 300 ซีซี 
และเกิดไอเสียที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

. - ขบัรถดว้ยความเร็วคงท่ีอตัราความเร็วที่เหมาะสมคือ 80 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
- ใชเ้กียร์ให้สัมพนัธ์กบัความเร็ว เพื่อป้องกนัไม่ให้ก ำลงัเคร่ืองยนตต์กและไม่เกิดการเปลืองน ้ำมนั 

.  – ไม่บรรทุกส่ิงของเกินพิกดั หากบรรทุกน ้ำหนกัเกิน 50 กิโลกรัม น ้ำมนัท่ีมีอยู่จะวิ่งไดร้ะยะทาง 
ส้ันลง 1 กิโลเมตรต่อ 1 ลิตร เป็นการส้ินเปลืองน ้ำมนั  

- เปิดเคร่ืองปรับอากาศตามความจ ำเป็น เคร่ืองปรับอากาศท ำงานได้โดยอาศยัพลงังานจากน ้ำมัน 
ดว้ยและยิ่งปรับให้ความเยน็มากเกินความจ ำเป็นก็ยิ่งส้ินเปลืองน ้ำมนั  

. – ปรับลมยางให้เหมาะสมตามมาตรฐานผูผ้ลิต หากความดันลมยางต ่ำกว่ามาตรฐานทุกๆ 1 ปอนด์ 
ต่อตารางน้ิว จะส้ินเปลืองน ้ำมนัร้อยละ 2 

. - หมัน่ตรวจสอบสภาพเคร่ืองยนต ์ตามเวลาท่ีผูผ้ลิตก ำหนด 
. – หลีกเล่ียงสภาพถนนที่ไม่ดี สภาพถนนที่ไม่ดท ำให้เกิดการสูญเสียของน ้ำมนัเพ่ิมขึ้น 

-ลาดยางท่ีมีผิวเสียหาย ร้อยละ15 
-ลูกรัง ร้อยละ35 
-ทรายแห้ง ร้อยละ45  

10. บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี  
- ควรเปล่ียนไส้กรองน ้ำมนัเม่ือถึงก ำหนด 
- ควรเปล่ียนน ้ำมนัหล่อล่ืนทุกๆระยะ 5,000 กิโลเมตร หรือตามท่ีผูผ้ลิตก ำหนด 
- ตรวจสอบระดบัน ้ำมนัเคร่ือง ระดบัน ้ำในแบตเตอร่ี  
- หากพบรอยรั่วในระบบน ้ำมนัเช้ือเพลิงรีบซ่อมแซมทนัที 
- หลีกเล่ียงการใชเ้บรกโดยไม่จ ำเป็นเพราะส้ินเปลืองน ้ำมนัและอายุการใชง้านของเบรกส้ันลง 
- หมัน่ตรวจสอบระดบัป้อนหมอ้น ้ำให้อยู่ระดบัต ่ำสุด – สูงสุด (min-max)  
- ปรับปรุงสมรรถนะของรถยนตใ์ห้ดีตลอดเวลาช่วยประหยดัน ้ำมนัเช้ือเพลิงไดร้้อยละ3-9  

11. เตรียมการล่วงหน้า หากตอ้งการใชท้างด่วนทางพิเศษเตรียมค่าผ่านทางให้พอดีเพื่อลดเวลาการ  
ช ำระค่าผ่านทางจะช่วยประหยดัน ้ำมนั 
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สาเหตุและข้อปฏิบัติเบ้ืองต้นเม่ือรถราชการเกิดเหตุฉุกเฉิน  

ยางแตก ยางระเบิดหรือแตกกะทนัหันขณะขบั ไม่ว่าความเร็วเท่าใดก็ตามส่ิงท่ีควรปฏิบตัิคือ 
- ตั้งสติให้มัน่คง 
- ห้ามเบรกกะทนัหัน  
- จบัพวงมาลยัให้มัน่คง ควบคุมทิศทาง 
- ถอนคนัเร่งเพื่อลดความเร็ว 
- เหยียบเบรกเบาๆสลบักบัการปล่อย  
- ถา้ยางที่แตกไม่ใชล้อ้ขบัเคล่ือน สามารถใชเ้กียร์ช่วยลดความเร็วได ้
- น ำรถเขา้จอดขา้งทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน 
- เปล่ียนยางอะไหล่  

เบรกแตก เบรกแตกขณะขบั ไม่ว่าความเร็วเท่าใดก็ตามส่ิงท่ีควรปฏิบตัิคือ 
- ตั้งสติให้มัน่คง 
-เหยียบแป้นเบรกซ ้ำแรงๆและถ่ีๆ 
- ลดเกียร์ต ่ำลง ครั้ งละ 1 เกียร์ จนถึงเกียร์ต ่ำสุด 
-ใชเ้บรกมือช่วย โดยการกดปุ่ มล็อกคา้งไวใ้ห้สุดเพื่อไม่ให้เบรกจนลอ้ล็อกให้ดึงขึ้นสลบัขึ้นลง 
- น ำรถเขา้จอดขา้งทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน 

 
รถหลุดออกจากทาง การหักหลบส่ิงกีดขวางอย่างกะทนัหัน ท ำให้รถไถลออกนอกเส้นทางไดส่ิ้งท่ีควร 

ปฏิบตัิคือ 
- ตั้งสติให้มัน่คง 
- ห้ามเหยียบเบรกอย่างแรง เพราะอาจท ำให้ลอ้ล็อก และเสียการทรงตวั 
- เหยียบเบรกช่วยสลบัการปล่อย 
- ลดจงัหวะเกียร์ให้ต ่ำลง  
- น ำรถเขา้จอดขา้งทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน  

เคร่ืองยนต์ร้อนจัด-หม้อน ้าแห้ง เมื่อมาตราวดัอุณหภูมิน ้ำหล่อเยน็ขึ้นสูง ส่ิงท่ีควรปฏิบตัิ คือ 
- รีบน ำรถยนตเ์ขา้จอดขา้งทางทนัที พร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน  
- ดบัเคร่ืองยนต ์
- เปิดฝากระโปรงเพื่อระบายความร้อน 
- ห้ามใชน้ ้ำรำบริเวณเคร่ืองยนต ์หรือหมอ้น ้ำ และห้ามเปิดฝาหมอ้น ้ำทนัที  
- รอเคร่ืองยนตค์ลายความร้อนประมาณ 30 นาที 
- เปิดฝาหมอ้น ้ำโดยใชผ้า้หนาๆคลุมให้มิดชิดก่อนเปิด 



-57- 
- เติมน ้ำครั้ งละลิตร เส้นทุก 5 นาทใีกลเ้ต็มให้สตาร์ตรถเพื่อให้น ้ำหมุนเวียน 
- ตรวจสอบมาตรวดัอุณหภูมิ  

เคร่ืองยนต์ดับ เมื่อขบัดว้ยความเร็วแลว้เคร่ืองยนตด์บักะทนัหัน ส่ิงท่ีควรปฏิบตัิ คือ 
- ลดความเร็วดว้ยการเบรก 
- เปล่ียนเกียร์ให้เป็นเกียร์ว่าง  
- เหยียบเบรกโดยเพ่ิมน ้ำหนกัขึ้นเร่ือยๆ เพราะเมื่อเคร่ืองยนตด์บัหมอ้ลมเบรกจะไม่ท ำงาน 
- น ำรถเขา้จอดขา้งทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน  

กระจกหน้าแตก กระจกแบบ LAMINATE 2 ชั้น มกัไม่เกิดปัญหา เพราะจะมีฟิลม์ตรงกลางยึดกระจก 
ไวเ้มื่อแตก และสามารถมองเห็นผ่านกระจกได ้แต่ส ำหรับกระจกแบบ TEMPER ชั้นเดียว ส่ิงท่ีควรปฏิบตัิ คือ 

- ตั้งสติให้มัน่คง 
- ลดความเร็ว  
- น ำรถเขา้จอดขา้งทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน 
- ใช้ไมหุ้้มด้วยผา้หนาๆ กระแทกเศษที่เหลือติดอยู่ออก โดยระวงัอย่าให้เศษกระจกตกลงใน 
ช่องแอร์ 

 
สัตว์ขวางทาง เมื่อขบัด้วยความเร็วต ่ำ ควรปล่อยให้สัตว์เดินพ้นจากถนนไปก่อน  แต่หากขบัด้วย 

ความเร็วสูง ส่ิงท่ีปฏิบตัิคือ 
- ลดความเร็วโดยการเบรก 
- ห้ามเบรกรุนแรง หรือหักหลบทนัที เพราะอาจท ำให้รถเสียหลกัพลิกคว ่ำ 
- ไม่ควรหักหลบไปในช่องทางท่ีมีรถยนตแ์ล่นสวนมา 
- หากตอ้งแซงควรแซง ไปทางดา้นหลงัของสัตว ์

 
 
 
 

แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือรถยนต์ราชการเกิดอุบัติเหตุ 
 

ขั้นตอนที่๑ ท า บันทึกข้อความรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา 
เมื่อเกิดความเสียหายแกร่ถยนตร์าชการของหน่วยงาน พนกังานขบัรถยนตผ์ูเ้กีย่วขอ้งตอ้งรำยงำนให้ 

ผูบ้งัคบับญัชาตามล ำดับชั้นทราบ โดยท ำบนัทึกขอ้ความรายงานความเสียหายต่อผูบ้งัคบับญัชำ พร้อมทั้งบอก 
เล่าเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลงัการเกิดเหตุ ตามขอ้เท็จจริงท่ีเกิดขึ้น และตอ้งแนบเอกสาร 
ประกอบการรายงาน ดงัน้ี 

 
- หนงัสือขออนุมตัิเดินทางไปราชการ 
- ใบขออนุญาตใชร้ถยนตร์าชการ 
- ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ 
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- ภาพถ่ายจุดท่ีเสียหายของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ราชการ และรูปถ่ายรถทั้ งคัน 
สามารถมองเห็นทะเบียนรถไดช้ดัเจน  

- บนัทึกการแจง้ความร้องทุกข ์(กรณีเกิดอุบตัิเหตุ) 
- ส ำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบเสนอราคาค่าซ่อม กรณีมีการน ำรถไปซ่อมแซม (ถา้มี) 
- รายงานอุบตัิเหตุรถยนตร์าชการหมายเลขทะเบียน..............ของพนกังานขบัรถยนตต์าม 

แบบ 5 ของระเบียบส ำนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
ขั้นตอนที๒่ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  

เม่ือผูบ้งัคบับญัชาไดร้ับรายงานความเสียหายดงักล่าวแลว้ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ขอ้เท็จจริง เพ่ือสอบสวนให้ได้ความว่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้นมีเหตุอนัควรเช่ือว่าเกิดจากการกระท ำของ
พนกังำนขบัรถยนตห์รือไม่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงให้แต่งตั้งจากขา้ราชการ แต่ถำ้มีเหตุผล
ความจ ำเป็น เช่น ไม่มีขา้ราชการเพียงพอ ก็อาจแต่งตั้งลูกจ้างประจ ำร่วมเป็นคณะกรรมการได ้และควรแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงให้มีจ ำนวนไม่เกิน 5 คนและให้ก ำหนดเวลาแลว้เสร็จในการด ำเนินการของ 
คณะกรรมการไว ้

 
ขั้นตอนที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงท่ีหน่วยงานแต่งตั้งขึ้น มีหนา้ท่ีสอบสวน โดยรวบรวมพยานเอกสำร  
พยานบุคคล พยานผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนตรวจสอบเอกสาร หรือสถานที่ เพื่อให้ทราบว่าความเสียหายท่ีเกิดขึนม ี
เหตุอนัควรเช่ือว่าเกิดจากการกระท ำของเจา้หนา้ท่ีหรือเหตุสุดวิสัย 

 
เน่ืองจากไม่มีระเบียบ กฎหมาย ก ำหนดแนวทางในการด ำเนินการของคณะกรรมการสอบ 

ขอ้เท็จจริงไว ้ดังนั้น เพื่อให้ผลการสอบสวนของคณะกรรมการเกิดความสมบูรณ์เพียงพอที่ผูบ้งัคบับัญชำชั้น 
เหนือขึ้นไปสามารถใชพ้ิจารณาได ้จึงควรน ำหลกัเกณฑท์ัว่ๆ ไป มาเป็นแนวทางปฏิบตัิ ดงัน้ี 

- มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือมีมติในประเด็นต่างๆ 
- ในการประชุมคณะกรรมการ จ ำนวนไม่ควรนอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการทั้งหมด  
- ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มำ 

ประชมุเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงขึ้นท ำหนา้ท่ีแทน  
- มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ ไม่เห็นด้วยกับมติที่ปะชุมอาจท ำความเห็น 

แยง้มติที่ประชุมรวมไวใ้นความเห็นของคณะกรรมการได้ 
 

แนวการสอบข้อเท็จจริงกรณีรถยนต์ราชการเกิดอุบตัิเหตุ เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยควำม
ละเอียด รอบคอบและครบถว้นทุกประเด็น เช่นเดียวกับแนวการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขอ ง 
เจา้หนา้ท่ี ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ท่ี 0406 กค.7/ว56 ลงวนัที่ 12 กนัยายน2550 
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เมื่อคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงสอบสวนและพิจารณาเสร็จแลว้ ให้ท ำบนัทึกรายงานผลกำร 

สอบขอ้เท็จจริงเสนอหัวหนา้ส่วนราชการ พร้อมตน้ฉบบัส ำเนาการสอบขอ้เท็จจริงทั้งหมด 
 

เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานผลการสอบขอ้เท็จพร้อมตน้บบัส ำเนาการสอบขอ้เท็จจ 
จากคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงให้ด ำเนินการดงัน้ี  

1. หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีไม่มีเหตุอันควรเช่ือว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัยแบบมีและ 
ใม่มีคู่กรณี ให้หัวหน้าส่วนราชการลงความเห็นไวท้า้ยส ำนวนว่ำไม่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง
ควำมรับผิดทางละเมิดแลว้ ให้ส่งรายงานผลการสอบขอ้เท็จจริงพร้อมตน้ฉบบัส ำนวนการสอบขอ้เท็จจริงไปยงั
หัวหนำ้ส่วนราชการ โดยให้รายงานผ่านผูอ้  ำนวยการกองการเจา้หนา้ท่ี  

2. หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีมีเหตุอันควรเช่ือว่าความเสียหายเกิดจากการกระท ำ 
ของเจ้าหน้าที่ ทั้งท่ีมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี ให้ลงความเห็นท้ายส ำนวนว่าเห็นควรแต่งคณะกรรมกำรสอบ 
ขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิด แลว้รายงานการสอบขอ้เท็จจริงพร้อมตน้ฉบบัไปยงัหัวหนา้ส่วนรำชกำร เพื่อ 
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงทางละเมิดต่อไป 
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ขั้นตอนการปฏิบติัเก่ียวกบัยานพาหนะเกิดอุบตัิเหตุไดร้ับความเสียหาย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 
ผู้เกีย่วข้องรายงานความเสียหายให้ผู้บังคบับญัชาทราบตามล าดบัช้ัน 

 

ขั้นตอนที่2 
ผูบ้งัคบับญัชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ 

 

ขั้นตอนที่3 
คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ด ำเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบว่ำ
มีควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นมีเหตุอนัควรเช่ือว่า เกิดจากความประมาทของ 
เจา้หนา้ท่ีหรือไม่/รำยงำนผลกำรสอบขอ้เท็จจริงต่อหัวหนา้ส่วนราชการ 
 

ขั้นตอนที่4 
หัวหนา้ส่วนราชการพิจารณารายงานผลการสอบขอ้เท็จจริงแบ่งเป็น 2 กรณี 

 

กรณีไม่มีเหตุอันควรเช่ือว่าความเสียหาย 
เกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่ 
-ให้ลงความเห็นทา้ยส ำนวนว่าไม่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงทำงละเมิด 
- ส่งตน้ฉบบัการสอบสวนฯไปยงัหัวส่วน 
ราชการ 

หัวส่วนราชการพิจารณา 
มีควำมเห็นให้ยุติเร่ือง 

กรณีมีเหตุอันควรเช่ือว่าความเสียหาย 
เกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่ 
- ให้ลงความเห็นทา้ยส ำนวนว่าควรแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงทำงละเมิด 
- ส่งตน้ฉบบัการสอบสวนฯไปยงัหัวส่วน 
ราชการ 

หัวส่วนราชการพิจารณา 
มีควำมเห็นให้ด ำเนินกำรตำมขอ้ 8 ของระเบียบ
ส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำร

ปฏิบตัิของเจำ้หนำ้ท่ี พ.ศ. 2539 
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รักรถ..ตรวจเช็ครถอย่างสม ่าเสมอ 
 

- ควรเปล่ียนยางใหม่ทุกๆ 2 ปีหรือ 50,000 กโิลเมตร 
- สลบัยางทุกๆ 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน 
- ตรวจเชค็สภาพศูนยล์อ้ทุกๆ 20,000 กโิลเมตร หรือ1 ปี 
- เปล่ียนถ่ายน ้ำมนัเคร่ืองทุกๆ 5,000กิโลเมตร หรือ 3 เดือน 
- ตรวจเชค็สภาพเบรกทกุๆ 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน 
- ตรวจเชค็โชก้อปัทุกๆ 5,000 กิโลเมตร หรือ3 เดือน 
- ตรวจเชค็สภาพตามระยะทางอย่างสม ่ำเสมอทุกๆ 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน 
- ตรวจเชค็ระดบัน ้ำกลัน่อาทิตยล์ะ 1 ครั้ งและเปล่ียนใหม่ทุกๆ 2 ปี 
- ไดร้ับการติดตั้งโดยช่างผูช้ ำนาญการ 
- เช็คลมยางเป็นประจ ำทกุๆสัปดาห์ 

 
 
 
 

บันทึกการบ ารุงรักษา 
50,000 กิโลเมตรหรือ30 เดือน 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
- ตรวจวดัความดนัลมยางสภาพยางและวงลอ้ทั้ง5เส้น 
- สลบัยาง-ถ่วงลอ้4 เส้น 
- ตรวจเช็คผา้เบรกหนา้-หลงั ( ) ปกต ิ ( ) ตอ้งแกไ้ข 
- ตรวจวดัระดบัน ้ำมนัเคร่ือง ( ) ปกต ิ ( ) ตอ้งแกไ้ข 
- ตรวจเช็คแบตเตอร่ี-ระดบัน ้ำกลัน่ ( ) ปกต ิ ( ) ตอ้งแกไ้ข 
- ตรวจสอบโชก้อปั ( ) ปกต ิ ( ) ตอ้งแกไ้ข 
- ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ ( ) ปกต ิ ( ) ตอ้งแกไ้ข 
- ตรวจเช็คสภาพศูนยถ่์วงลอ้ ( ) ปกต ิ ( ) ตอ้งแกไ้ข 
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แบบรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ 

หน่วยงำน................................................................................ 
ทะเบียนรถ.................................... ใชเ้ดินทำงไปรำชกำรวนัที่........................................................................... 

ช่ือ- นำมสกุล พนกังำนขบัรถยนต์
......................................................................................................................... 

(ลงช่ือ)...................................................................... พขร.ที่ไดร้ับมอบหมำย 
                                      (........................................................................) 

 
 
 
 
 
หมายเหตุกรณีที่มีการเติมน ้ามใันการเดนิทาเช้ือเพลิงไปราชการครั้ งน้ี โปรดกรอกรายละเอียดทา้ยน้ี  
สถานที่ไปติดต่อราชการ..........................................................ประเภทเช้ือเพลิง............................. . 
จ านวน..........ลิตร ๆ ละ..........บาท เป็นเงิน.................บาทเลขไมลเ์มื่อเติม..................................... 

ล ำดบัท่ี รำยกำร สภำพ อำกำรที่ช ำรุด 
  ปกต ิ ไม่ปกต ิ  

 
1 

ระดบัน ้ำมนัเคร่ือง    

2 ระดบัน ้ำมนัเบรค 
   

3 ระดบัน ้ำหล่อเยน็ 
   

4 ควำมดนัลมและสภำพของยำง 
   

5 ระบบไฟส่องสว่ำงหนำ้ – หลงัไฟเล้ียว ไฟ
เบรค 

   

6 แบตเตอร่ี/น ้ำกลัน่ 
   

7 ท่ีปัดน ้ำฝน 
   

8 ระบบเบรค 
   

9 ระบบแอร์คอนดิชัน่  
 

  

10 ควำมสะอำดของรถทั้งภำยใน-ภำยนอก 
   

11 อ่ืนๆ ท่ีพบ    


