การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น
การดู แ ลรั ก ษารถยนต์ เ บื้ อ งต้ น เพื่ อ ทะนุ ถ นอมอายุ ก ารใช้ ง านของรถให้ ยื น ยาว ควรมี
การตรวจเช็ค ดังนี้
1. น้้าหล่อเย็น
ควรตรวจเช็คระดับน้้าหล่อเย็นให้อยู่ในระดับ Full อยู่เสมอ โดยตรวจเช็คในขณะที่ดับเครื่อง
และเครื่องเย็น ถ้าระดับน้้าลดลงเป็นปริมาณมาก ก็อาจจะมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้ ซึ่งจ้าเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะต้องพิจารณาหาสาเหตุ หรือน้ารถเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจเช็คสาเหตุ
2. ระดับน้้ามันเครื่อง
การตรวจเช็คระดับน้้ามันเครื่อง อุ่นเครื่องยนต์จนถึงอุณหภูมิท้างานแล้วดับเครื่อง เช็คระดับ
น้้ามันเครื่องโดยใช้ก้านวัดระดับน้้ามันเครื่อง
- เพื่อให้การตรวจเช็คถูกต้อง รถควรอยู่ในแนวระดับเครื่องยังร้อน และท้าการวัดหลังจาก
ดับเครื่อง 2-3 นาที เพื่อให้น้ามันเครื่องไหลกลับลงด้านล่างก่อน
- ดึงก้านวัดน้้ามันเครื่องออก เช็คน้้ามันเครื่องที่ติดกับก้านวัดด้วยผ้า
- เสียบก้านวัดน้้ามันเครื่องคืนกลับจุดเดิม
- ดึงก้านวัดออกมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบระดับน้้ามันเครื่องที่ปลายก้านวัด ถ้าระดับ
น้้ามันเครื่องอยู่ระหว่าง "F" กับ "L" แสดงว่าระดับน้้ามันเครื่องปกติ
3. ระดับน้้ากลั่นแบตเตอรี่
ควรตรวจเช็คระดับน้้ากลั่น แบตเตอรี่ ให้อยู่ในต้าแหน่ง UPPER/LEVEL และไม่ควรเติม
เกินกว่าระดับ UPPER/LEVEL เพราะถ้าเติม มากเกินไป น้้ายาอิเลคโทรไลท์ซึ่งเป็นสารละลายกรด ซัลฟูริค
จะเจื อ จางท้ า ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการท้ า งานลดลง นอกจากนี้ น้้ า ยาอิ เ ลคโทรไลท์ อ าจจะกระเด็ น ออกทาง
รูระบายไอ และไปกัดกร่อนชิ้นส่วนต่างๆ ในห้องเครื่องยนต์ได้
4. ระดับน้้ามันเบรก
ควรตรวจเช็คด้วยสายตา สังเกตดูที่กระปุกน้้ามันเบรกมีค้าว่า MAX และ MIN ระดับน้้ามัน
เบรกควร อยู่ที่ระดับ MAX อยู่เสมอ สาเหตุที่เป็นไปได้ ที่มีผลท้าให้ปริมาณน้้ามันเบรกในกระปุกน้้ามันเบรก
ลดลงต่้าลงมี 2 ข้อ คือ
- มีการรั่วของน้้ามันเบรกออกจากระบบเบรก
การสึกหรอของผ้าเบรก ซึ่งระดับน้้ามันเบรกจะลดลงน้อย และช้ามาก ในกรณีนี้
ไม่จ้าเป็นต้องเติมน้้ามันเบรกถ้าพบว่าระดับน้้ามันเบรกในกระปุก น้้ามันเบรก ลดลงต่้าลงรวดเร็ว ควรน้ารถ
เข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจ เช็คสาเหตุ
5. ระดับน้้ามันคลัทช์
ควรตรวจเช็คด้วยสายตา สังเกตดูที่กระปุกน้้ามันคลัทช์ จะมีค้าว่า MAX กับ MIN ระดับ
น้้ามันคลัชท์ ควรอยู่ที่ระดับ MAX เสมอ ถ้าพบว่าระดับ น้้ามันคลัทช์ในกระปุกลดลงต่้าลง ควรน้ารถ
เข้าศูนย์ บริการ เพื่อตรวจเช็คหาสาเหตุ
6. ระดับน้้ามันเกียร์ AUTO
ควรตรวจเช็คขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่ โดยการดึงก้านวัดน้้ามันเกียร์ AUTO ออกเช็คน้้ามัน
เกียร์ ที่ติดก้านวัดด้วยผ้า แล้วเสียบก้านวัด น้้ามันเกียร์คืนกลับจุดเดิม ดึงก้านวัดออกมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจ
ระดับน้้ามันเกียร์ที่ปลายก้านวัด ถ้าระดับน้้ามัน เกียร์อยู่ที่ขีด F พอดี แสดงว่าระดับน้้ามันเกียร์ปกติ

-27. ตรวจเช็คระดับน้้ามัน POWER
ควรตรวจเช็คขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่ โดยการหมุนฝาปิดกระปุกน้้ามัน POWER จะติด
อยู่กับฝากระปุกน้้ามัน POWER ที่ก้าน วัดจะมีค้าว่า HOT และ COLD อยู่คนละด้าน ถ้าวัดตอนที่ เครื่องยนต์
ยังเย็นอยู่ให้ดูด้าน COLD ถ้าวัดตอนเครื่อง ร้อนให้ดูด้าน HOT ถ้าเป็นรุ่นใหม่ให้ดูที่กระปุกน้้ามัน POWER
จะเป็นพลาสติกใส ที่กระปุกจะมีค้าว่า HOT และ COLD อยู่คนละด้าน และมีขีดระดับ MAX กับ MIN อยู่ด้วย
ระดับน้้ามัน POWER ควรอยู่ระดับ MAX เสมอ ถ้าดูตอนเครื่องยนต์เย็นให้ดูด้าน COLD และถ้าดู
ตอน เครื่องยนต์ร้อนให้ดูด้าน HOT
8. ตรวจเช็คสภาพของสายพาน
โดยวิธีการมองดูที่สายพานถ้าพบรอยแตกเกิดขึ้น ควรท้าการเปลี่ยนแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะใช้รถ
ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ก็ควรตรวจดูความตึง ของสายพานด้วย โดยการใช้นิ้วกดลงบนสายพานตรงกลาง
ระหว่างมู่เล่สองข้าง ถ้าสามารถกดลงได้เล็กน้อย ประมาณ 10 มม. ก็น่าจะพอใช้ได้ (ถ้าไม่แน่ใจควรให้ช่าง
ตรวจสอบ เพราะการตรวจด้วยวิธีดังกล่าว ผู้ตรวจต้องมีความช้านาญ พอสมควร)
9. ตรวจเช็คสภาพภายในห้องเครื่อง
โดยวิธีการมองดูรอบๆภายในห้องเครื่อง ให้สังเกตดูว่า มีอะไรผิดปกติหรือไม่ เช่น ท่อยาง
หม้อน้้า มีคราบน้้าซึ ม หรือไม่ สายไฟภายใน ห้องเครื่องเรียบร้ อยดีห รือไม่ มีหนูขึ้น มากัดหรือไม่ มีคราบ
น้้ามันเครื่องรั่วซึมหรือไม่ เป็นต้น
10. ตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ
เปิดไฟทั้งหมดดูว่าท้างานตามปกติหรือไม่ มีหลอดไหนไม่ติด หรือไม่ ถ้าพบว่ามีไฟหลอดไหน
ไม่ติดควรเปลี่ยน ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน หรือน้ารถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจเช็ค
11. ตรวจเช็คที่ปัดน้้าฝน
ยางปัดน้้าฝนเมื่อใช้ไประยะหนึ่ง ก็อาจมีการเสื่อมสภาพ ซึ่งเนื่องมาจากสาเหตุเหล่านี้
- ผิวสัมผัสส่วนปลายมีการสึกหรอ จากการท้างานปกติของใบปัด
- มีสิ่งสกปรก และหินทรายละเอียดอยู่ระหว่างยางใบปัดกับกระจกท้าให้ยางปัดน้้าฝนสึกหรอ
- เมื่อใบปัดน้้าฝนผ่านการใช้งานนานๆ ยางใบปัดน้้าฝน จะแข็งตัว การยืดหยุ่นจะลดลง
และความบกพร่องในการ ปัดจะเกิดขึ้น เนื่องจากหน้าสัมผัสระหว่างยางใบปัดกั บ กระจกไม่ดี รวมทั้งอาจเกิด
จากใบปัดน้้าฝนเกิดอาการ สั่นเต้น หรืออาการอื่นๆ ถ้าพบอาการเหล่านี้ควรเปลี่ยนยางปัดน้้าฝนใหม่
12. ตรวจเช็คยาง
ควรเช็คแรงดันลมยางอยู่เสมอๆ โดยใช้ ความดันลมยางตามที่ผู้ผลิตก้าหนด และควรเช็ค
ขณะที่รถ ยังไม่ได้ใช้งาน(ยางยังไม่ ร้อน) ถ้ าลมยางอ่อนผิดปกติ ควรน้าไปตรวจสอบว่า มีตะปูต้าหรือไม่
ดูสภาพยางด้วยตา ดูที่ผิวยางมีรอยแตกเล็กๆ หรือไม่ ดูการสึกหรอของดอกยาง กล่าวคือ ดอกยางสึกมากไป
หรือยัง หรือมีการสึกหรอผิด ปกติ เช่น ลึกเฉพาะตรงกลางหน้ายาง (เติมลมมากเกินไป) สึกเฉพาะขอบยาง
ทั้ง 2 ข้าง (ลมยางอ่อนเกินไป) หรือสึก ด้านใดด้านหนึ่ง ฯลฯ ซึ่งกรณีเหล่านี้ ควรปรึกษาช่าง เพราะ ควรจะ
มีการตรวจเช็คช่วงล่าง และศูนย์ล้อ เอาเล็บมือกดดู ที่เนื้อยางว่า นิ่ม หรือ แข็ง ถ้ายางหมดสภาพ เนื้อยาง
จะกดไม่ลงจะแข็งมาก
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