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หนังสือ แก้ปัญหารถเสียด้วยตนเอง เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดท�ำขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อต้องกำรให้ผู้ขับขี่ได้ทรำบถึงปัญหำของรถยนต์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เช่น 

เครื่องยนต์สตำร์ตไม่ติด เครื่องยนต์ร้อนจัด ยำงระเบิด ยำงแบน เบรกแตก และ 

ไฟไหม้รถ เป็นต้น ซึ่งปัญหำต่ำงๆ เหล่ำนี้อำจจะเกิดขึ้นกับรถของท่ำนได้เสมอ 

ผู้ขับขี่บำงท่ำนอำจจะเคยเจอปัญหำเหล่ำนี้มำบ้ำงแล้ว บำงท่ำนก็อำจแก้ปัญหำ

เฉพำะหน้ำได้เพรำะเคยเรียนรู้มำก่อนหรือมีประสบกำรณ์มำแล้ว ท�ำให้ขับรถถึง

จุดหมำยปลำยทำงได้อย่ำงปลอดภัย แต่บำงท่ำนก็แก้ปัญหำไม่ได้ อุปกรณ์หรือ

เครื่องมือในรถก็ไม่มี ยิ่งถ้ำอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ยำกล�ำบำก เช่น รถเกิดเสียบน

ทำงด่วนในยำมค�่ำคืน หรือในขณะฝนตก ยิ่งเป็นอันตรำยมำกโดยเฉพำะผู ้ท่ี

ขับรถคนเดียว ดังนั้นเพื่อควำมไม่ประมำท ท่ำนควรจะต้องศึกษำถึงปัญหำรถ

ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ไว้เสียแต่เนิ่นๆ ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรป้องกันไว้ก่อนดีกว่ำกำรแก้ไข 

และถ้ำรถของทำ่นเกิดเสียขึ้นมำจริงๆ จะได้แก้ไขได้ด้วยตนเอง 

ค�ำน�ำ
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ปัญหำรถยนต์ส่วนมำกเกิดจำกผู้ขับขี่ไม่ได้ตรวจสภำพรถก่อนใช้งำน หรือ

ขำดกำรบ�ำรุงรักษำตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด กำรน�ำรถที่มีสภำพไม่พร้อมมำใช้งำน 

อำจท�ำให้เกิดอันตรำยในขณะขับขี่ นอกจำกนี้ยังเป็นกำรกระท�ำที่ผิดกฎหมำยอีก 

ด้วย 

ขอให้ผูข้บัขีอ่่ำนหนงัสอืคูม่อืกำรใช้รถ และอ่ำนหนงัสอืเล่มนีป้ระกอบ ผูเ้ขยีน

ได้ ให้ค�ำแนะน�ำหลำยอย่ำงท่ีเป็นประโยชน์ต่อท่ำนผู้อ่ำน โดยมีเนื้อหำสำระหลำย

อย่ำงที่ได้มำจำกประสบกำรณ์ของผูเ้ขยีนเอง ภำยในเล่มมรีปูภำพประกอบค�ำอธบิำย

มำกมำย เพ่ือช่วยท�ำให้ท่ำนผู้อ่ำนมองเห็นภำพ ท�ำให้เข้ำใจง่ำย ผู้เขียนหวังเป็น 

อย่ำงยิ่งว่ำหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่ำนสำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำเมื่อรถเสียได้ ใน

ระดบัหนึง่ และขอกรำบขอบพระคณุทกุท่ำนที่ให้กำรสนบัสนนุและให้ก�ำลงัใจผูเ้ขยีน 

มำโดยตลอดไว้ ณ โอกำสนี้ด้วย

ถ้ำหำกท่ำนผู ้อ่ำนมีปัญหำรถยนต์หรือมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยใดๆ 

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ สำมำรถสอบถำมผู้เขียนได้ โดยตรงท่ีโทรศัพท์ หมำยเลข 

081-659-3386 

                                                     สมปอง คงนิ่ม
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เมื่อรถจอดเสียบนทางหลวง

มีข้อแนะน�ำดังนี้

• เปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน

• เปิดไฟหรี่ถำ้เป็นเวลำกลำงคืน

• อยำ่เปิดประตูรถด้ำนนอก

• เตือนผู้ โดยสำรให้ทรำบถึงอันตรำยของรถที่วิ่งผ่ำน

• ถำ้มีสัตว์เลี้ยง หำ้มปล่อยออกมำ

• ถำ้ออกจำกรถต้องใช้ประตูซ้ำย

• ยืนชิดขอบถนนดำ้นซ้ำย

• วำงป้ำยสำมเหลี่ยมหลังรถไม่น้อยกว่ำ 50 เมตร

  (ทำงด่วนประมำณ 100-150 เมตร)

• ไม่ควรซ่อมรถถึงแม้วำ่จะใช้เวลำน้อย

• โทรศัพท์ขอควำมช่วยเหลือ
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 เครื่องหมายหรือสัญญาณที่ต้องแสดงเมื่อจ�าเป็น
   ต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง

1. เครื่องหมำยเตือนรูปสำมเหลี่ยมด้ำนเท่ำ 

2. กรวยสะท้อนแสง หรือ

3. โคมไฟสัญญำณ ไฟสัญญำณต้องเป็นไฟสีเหลืองอ�ำพันกะพริบและสีขำว 

โดยวำงเครื่องหมำยหรือสัญญำณในระยะห่ำงจำกรถไม่น้อยกว่ำ 50 เมตร 

 

90

100 เมตร

50-150 เมตร

ถ้ำรถเสียให้วำงป้ำยสำมเหลี่ยมสะท้อนแสงห่ำงจำกรถไม่น้อยกว่ำ 50-150 

เมตร และเปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน 
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รถไม่พร้อม ผิดกฎหมาย

อุบัติเหตุทำงถนน ส่วนหนึ่งเกิดจำกสภำพรถยนต์ไม่พร้อม ถ้ำตรวจรถก่อน 

ใช้งำนหรือตรวจตำมระยะเวลำทีก่�ำหนดไว้ในคูม่อืกำรใช้รถ โอกำสทีร่ถจะเสยีในขณะ

ใช้งำนจะเกิดขึ้นน้อยมำก

 

รถไม่พร้อม
ผิดกฎหมาย

กฎหมายจราจรทางบก ก�าหนดไว้ว่า 

ห้ำมมิให้น�ำรถลักษณะต่อไปนี้มำใช้ ในทำง

1. รถที่มีสภำพไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออำจเกิดอันตรำย หรืออำจท�ำให้เสื่อม

เสียสุขภำพอนำมัยแก่ผู้ ใช้ ผู้ โดยสำร หรือประชำชนมำใช้ ในทำงเดินรถ

2. รถที่ไม่ได้ติดแผ่นป้ำยเลขทะเบียน ไม่ติดเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษี

3. รถที่ผู้ขับขี่ไม่อำจมองเห็นทำงพอแก่ควำมปลอดภัยมำใช้ ในทำงเดินรถ

4. รถที่มีเสียงอื้ออึงหรือมีสิ่งลำกถูไปบนทำงเดินรถ

5. รถทีเ่คร่ืองยนต์ก่อให้เกดิก๊ำซ ฝุน่ ควนั ละอองเคม ีหรอืเสยีงดงัเกนิเกณฑ์
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กฎหมายรถยนต์ ก�าหนดไว้ว่า 

รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หำ้มมิให้ผู้ ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของรถผิดไปจำกรำยกำรที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น เว้นแต่เจ้ำของรถน�ำรถไปให้

นำยทะเบียนตรวจสภำพก่อน

การดัดแปลงตัวรถที่ต้องแจ้งขนส่ง

ได้แก่ เสรมิแหนบ โหลดเตีย้ ยกสงู กำรเปลีย่นเครื่องยนต์ และกำรเปลีย่นสี

โหลดเตี้ย (ยำงออกนอกตัวรถผิดกฎหมำย)

 กำรดัดแปลงตัวรถต้องแจ้งขนส่ง
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• ผิดกฎหมำย (เศษหินอำจกระเด็นโดนกระจกรถคันอื่น)

• มุมล้อผิดพลำด ดอกยำงสึกหรอไม่สม�่ำเสมอ

• สิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิง

• พวงมำลัยหนัก

• เบรกท�ำงำนหนัก

• สิ้นเปลืองค่ำใช้จำ่ย

• คลัตช์มีอำยุกำรใช้งำนสั้นลง

เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุจะท�าอย่างไร

      

รถเกิด 
อุบัติเหตุ
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มีขั้นตอนในกำรปฏิบัติดังนี้

1. หยุดรถ ห้ามเคล่ือนย้าย และ อย่าหนี ไม่ว่ำท่ำนจะเป็นฝ่ำยผิดหรือถูก 

ถ้ำท่ำนหนหีรอืไม่แสดงตวัต่อพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ี ณ สถำนท่ีเกดิเหต ุในทำง 

กฎหมำยให้สันนิษฐำนว่ำท่ำนเป็นผู้กระท�ำควำมผิด 

2. โทรแจ้งเจ้าหน้าทีต่�ารวจ เพื่อให้เจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจมำดทูีเ่กดิเหต ุและตเีส้น

ต�ำแหน่งรถ ระหว่ำงรอเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจให้ถ่ายรูปความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ถ่ำยที่เกิดเหตุ ถำ่ยรูปรถเรำ และรถคู่กรณี

3. แจ้งบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าท�าประกันทันที ทั้งนี้ลูกค้ำควรทรำบข้อมูล

เบื้องต้น เพื่อใช้ ในกำรแจ้งอุบัติเหตุแก่พนักงำนรับแจ้งเหตุ ดังต่อไปนี้

 • ช่ือ-นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ขับขี่ ขณะเกิดเหตุ และ 

ผู้แจ้งเหตุ

 • รำยละเอียดกำรเกิดเหตุ และสถำนที่เกิดเหตุ

 • รำยละเอียดของรถประกัน (ทะเบียน รุ่น ยี่ห้อ)

4. ท�าตามค�าแนะน�าของพนักงานรับแจ้งเหตุ

5. ยื่นเอกสารให้พนักงานส�ารวจภัย ดังนี้

 • ส�ำเนำทะเบียนรถ ส�ำเนำบัตรประชำชน ส�ำเนำใบขับขี่ และส�ำเนำ

กรมธรรม์

6. พนกังานจะออกใบเคลมให้ ลกูค้ำสำมำรถน�ำรถเข้ำซ่อมตำมรำยชื่ออูซ่่อม

คู่สัญญำได้ทันที



บทที่ 2
ปัญหารถ 

ที่ผู้ขับขี่พบบ่อย
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ปัญหำของรถยนต์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เช่น เครื่องยนต์สตำร์ตไม่ติด เครื่องยนต์

ร้อนจัด ยำงระเบิด และไฟไหม้รถ เป็นต้น

การตรวจรถก่อนใช้งาน 

        

การตรวจรถโดย 
ใช้ประสาทสัมผัส

 

ขอให้ทำ่นจ�ำค�ำนิยำมง่ำยๆ ว่ำ บี-แวกอน (BE-WAGON)

B  (บี) ย่อมำจำก Brake หมำยถึง ตรวจระบบเบรก

E  (อี) ย่อมำจำก Electricity หมำยถึง ตรวจระบบไฟฟำ้

W (ดับเบิลยู) ย่อมำจำก Water หมำยถึง ตรวจน�้ำหล่อเย็น

A  (เอ) ย่อมำจำก Air หมำยถึง ตรวจแรงดันลมยำง

G (จี) ย่อมำจำก Gasoline หมำยถึง ตรวจน�้ำมันเชื้อเพลิง

O (โอ) ย่อมำจำก Oils หมำยถึง ตรวจน�้ำมันหล่อลื่น

N (เอ็น) ย่อมำจำก Noise หมำยถึง ตรวจเสียงดังต่ำงๆ
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ค�าแนะน�า 
   ถ้ำทำ่นต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด

                   ขอให้ดูในหนังสือ ตรวจรถเรื่องง่ายท�าได้ด้วยตัวเอง

เครื่องยนต์สตาร์ตไม่ติด 

เครื่องยนต ์
สตาร์ตไม่ติด

เฟืองขับ
เฟืองวงแหวน

เฟืองขับ

แบตเตอรี่

เฟืองวงแหวน

มอเตอร์สตำร์ต

สวิตช์กุญแจ

             ระบบสตำร์ตเครื่องยนต์                เฟืองขับเขำ้ขบกับเฟืองวงแหวน
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