ขับรถขึ้นเขา ใช้เกียร์ ออโต้ ขับปลอดภัย ไม่ประมาท
โดย ...ร.อ.สิงห์ทอง ขำฉำ
ขับรถยนต์เกียร์ออโต้ขึ้นเขำใช้เกียร์ D เพื่อทดเกียร์ให้อัตโนมัติและสังเกตรอบของเครื่องยนต์ (อยู่ถัดจำกหน้ำปัด
แสดงควำมเร็ว) ถ้ำควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์เกิน 4500 รอบต่อนำที รถยนต์จะเริ่มเร่งเครื่องยนต์ไม่ขึ้น ถ้ำเริ่ม
เครื่องไม่ขึ้นแล้ว ให้ปรับมำใช้เกียร์ D3 หรือ S และกลับมำใช้งำนเกียร์ D ที่ทำงรำบเหมือนเดิมขับรถยนต์เกียร์ออ
โต้ลงเขำที่สำคัญคือกำรใช้เบรก ไม่ควรเหยี ยบเบรกแช่นำนๆ เบรกจะไหม้ได้ ให้เหยียบเป็นระยะและเหยียบให้ลึก
ขับรถลงเขำใช้เกียร์ D ไว้ก่อนได้ ส่วน D2 หรือ L เมื่อลงเขำที่มีควำมลำดชันและระยะทำงไกลมำกถ้ำขับรถลงเขำ
แล้วได้กลิ่นผ้ำเบรกไหม้ ให้แวะจอดในที่ที่ปลอดภัยรอให้เครื่องเย็นก่อน ค่อยขับต่อไปห้ำมใช้เกียร์ N ลงเขำโดย
เด็ดขำด เพรำะจะไม่สำมำรถควบคุมควำมเร็วของเบรกหรือทิศทำงของรถได้เลย ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ำยมำก
ก่อนที่จะเรียนวิธีขับรถเกียร์ออโต้ มาดูตาแหน่งต่างๆของเกียร์ออโต้ ก่อนครับ
1. P (Parking) ใช้ สำหรับจอดรถ ซึ่งจะล็อคล้อไว้ไม่ให้รถเคลื่อน โดยเรำจะเปลี่ยนเกียร์มำที่ P เมื่อรถจอดนิ่งสนิท
แล้วและต้องกำรดับเครื่อง เลิกใช้งำน หรือเมื่อต้องกำรจอดรถบนทำงลำดชัน (ข้อแนะนำ : ควรดึงเบรคมือ เสริม
ด้วย เพื่อป้องกันเกียร์เสียหำย ถ้ำถูกชนท้ำย) นอกจำกนั้น ก่อนสตำร์ทรถ ตำแหน่งเกียร์ควรจะอยู่ที่ P เช่นเดียวกัน
2. R (Reverse) คือ เกียร์ถอยหลัง โดย เมื่อเกียร์มำอยู่ที่ตำแหน่ง R นี้แล้ว รถจะถอยหลังไปได้เองอย่ำงช้ำๆ โดย
ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลย (ข้อแนะนำ: ขณะกำลังถอยหลัง ไม่ควรเหยียบคันเร่ง เพรำะจะทำให้รถถอยหลังไปอย่ำง
รวดเร็ว อำจจะชนคนได้ ดังนั้นควรวำงเท้ำไว้ที่บนแป้นเบรค เพื่อเตรียมพร้อมในกำรเหยียบเบรค ขณะทำกำรถอย
หลัง)
3. N (Neutral) คือ เกียร์ว่ำง ใช้ เมื่อต้องกำรจอดรถไว้ชั่วครำว เช่น ขณะจอดรถติดไฟแดง และเมื่อเกียร์อยู่ใน
ตำแหน่ง N นี้ รถจะสำมำรถถูกเข็นไปได้ (เวลำที่เรำจอดรถขวำงหน้ำรถคันอื่นๆ ตำมห้ำง ควรใส่เกียร์ว่ำง และ
ปลดเบรคมือออกด้วย)
4. D หรือ D4 คือ เกียร์เดินหน้ำ 4 Speed ใช้ในกำรขับขี่ปกติ โดยเมื่อเปลี่ยนเกียร์มำที่ D แล้ว รถจะเริ่มออกตัว
แล่นไปเองอย่ำงช้ำๆ และเมื่อเหยียบคันเร่ง รถจะเริ่มเปลี่ยนเกียร์เองอัตโนมัติ โดยเริ่มจำกเกียร์ 1 แล้วไปเกียร์ 2
แล้วไปเกียร์ 3 จนถึงสูงสุดที่เกียร์ 4 ขึน้ อยู่กับควำมเร็วของรถ (ปกติ ถ้ำวิ่งบนทำงรำบ เรำจะใช้เกียร์ D นี้บ่อยสุด)
5. 3 หรือ D3 คือ เกียร์เดินหน้ำ 3 Speed ส่วนใหญ่ใช้ในกำรขับขึ้น-ลงเนินที่ไม่ชันมำก เช่น ขึ้นสะพำน โดยรถจะ
เปลี่ยนเกียร์เองอัตโนมัติ โดยเริ่มจำกเกียร์ 1 แล้วไปเกียร์ 2 จนถึงสูงสุดที่เกี ยร์ 3 นอกจำกนี้เรำยังใช้ในกรณีที่
ต้องกำรเร่งแซงรถที่อยู่ข้ำงหน้ำด้วย โดยขณะที่รถวิ่งด้วยตำแหน่งเกียร์ D4 เป็นระยะเวลำนำน เมื่อเปลี่ยนเป็น
เกียร์ D3 จะทำให้เครื่องยนต์มีกำลัง ทำให้เครื่องแรงและสำมำรถแซงไปได้อย่ำงรวดเร็ว
6. 2 หรือ D2 คือ เกียร์เดินหน้ำ 2 Speed ใช้เมื่อต้องกำรขับรถขึ้น-ลงเนิน หรือเขำที่ค่อนข้ำงชัน หรือ ขับขึ้น -ลง
ตำมห้ำง โดยรถจะเปลี่ยนเกียร์เองอัตโนมัติ โดยเริ่มจำกเกียร์ 1 จนถึงสูงสุดที่เกียร์ 2

7. L (Low) คือ เกียร์ 1 ซึ่งจะใช้ในกำรขับขึ้น-ลง เขำที่สูงชันมำกๆ เมื่อลงเขำด้วยเกียร์ L จะเป็นกำรใช้เครื่องยนต์
ช่วยเบรค เพื่อลดกำรเหยียบเบรค เพรำะอำจจะทำให้ผ้ำเบรคหมดเร็วได้
สิ่งที่สาคัญของการขับรถเที่ยวขึ้น-ลงเขา
นอกจำกควำมชำนำญของเส้นทำงที่เรำจะขับแล้ว อยำกแนะนำเรื่องของกำรใช้ควำมเร็วของรถยนต์ กำรใช้เบรค
และกำรกะระยะห่ำงจำกรถคันหน้ำด้วยครับ
การใช้ความเร็ว
ควรขับให้ช้ำกว่ำปกติ เพรำะยิ่งช้ำเรำยิ่งควบคุมรถได้ง่ำยขึ้น โดยเฉพำะทำงโค้งลงเขำและถ้ำเรำไม่ชำนำญเส้นทำง
ด้วยแล้วขับให้ช้ำลงและชิดซ้ำยไว้เลยครับ เผื่อรถคันอื่นที่รีบเดินทำงจะได้แซงเรำไปได้
การใช้เบรค
ตอนขึ้นเขำนั้นเรำไปเน้นที่กำรเร่งเครื่องยนต์ให้รถมีกำลังมำกพอและรอบของเครื่อ งยนต์เป็นหลัก ส่วนตอนลงเขำ
“เบรค” สำคัญที่สุดเลยครับ กำรใช้ เบรกที่ถูกต้องนั้นห้ำมเหยียบเบรคค้ำงนำนๆ ให้เรำเหยียบเบรคให้ลึกแล้ว
ปล่อยเป็นจังหวะไปตลอดทำงเพื่อหลีกเลี่ยงกำรไหม้ของผ้ำเบรคนะครับ แต่ถ้ำเริ่มได้กลิ่นไหม้แล้วล่ะก็ หำที่จอดรถ
ทีป่ ลอดภัย และจอดพักรถให้น้ำมันเบรคเย็นลงก่อนค่อยขับรถเที่ยวกันต่อไปครับ
การกะระยะห่างจากรถคันหน้า
อย่ ำไปขับ จี้ ร ถคัน หน้ ำมำกนั ก เว้น ระยะให้ ห่ ำงจำกปกติไปเลยครับ เพรำะนอกจำกทำให้ เรำมองเห็ นทำงใน
ระยะไกลแล้ว ยังเผื่อระยะให้เบรกทำงำนได้มำกขึ้นตอนที่ลงเขำที่ลำดชันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วยนะครับ
การใช้เกียร์ออโต้ระหว่างขับรถขึ้น-ลงเขา
ขับรถขึ้นเขา
เรำมำเริ่มกำรขับรถเที่ยวขึ้นเขำโดยกำรใช้เกียร์ D ตำมปกติไปก่อนเลยครับ แล้วให้เ รำสังเกตรอบของเครื่องยนต์
ไม่ให้เกิน 4500 รอบต่อนำทีเพื่อป้องกันเครื่องยนต์พังนะครับ
ถ้ำเกียร์ D แล้วเครื่องยนต์เร่ งไม่ขึ้นหรื อรอบของเครื่องยนต์แตะ 4500 แล้วให้เรำปรับมำใช้เกียร์ D3 หรือ S
เพื่อให้เครื่องยนต์เร่งขึ้นก่อนแล้วค่อยปรับมำใช้ D เมื่อถึงทำงลำดนะครับ

ขับรถลงเขา
ขำลงนั้นก็ไม่ยำกครับ เริ่มต้นด้วยด้วยเกียร์ D เหมือนกันเลยฮะ (ไม่ว่ำจะเจออะไร จัด D ไว้ก่อน) ถ้ำไปเจอทำงลง
เขำที่ชันมำกๆ เรำปรับเป็น L หรือ D2 เพื่อให้เวลำขับรถลงเขำมันจะหน่วงให้เรำลงได้ช้ำลงเพิ่มควำมปลอดภัยให้
เรำมำกขึ้น
ที่สาคัญในการขับรถลงเขาคออ “เบรก” อย่าไปกดแช่ ลากยาวๆ เบรกจะไหม้ ให้เราเหยียบให้ลึกในแต่ละครั้ง
เพอ่อให้เบรกอยู่และค่อยๆ เหยียบไปตามระยะจะดีกว่าครับ
กำรขับรถเที่ยวจะสนุกหรือไม่ นอกจำกเพื่อนร่วมทำงที่ไปด้วยกันแล้ว ควำมพร้อมของรถยนต์ กำรป้องกันควำม
เสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุด้วยกำรต่อประกันรถยนต์ให้พร้อมก็เป็นอีกตัวช่วยที่สำคัญไม่แพ้กัน เพรำะตลอดกำร
เดินทำงเรำต้องใช้ถนนร่วมกับคนอื่นๆ และไม่มีใครรู้ล่วงหน้ำหรอกฮะว่ำอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นตอนไหน ขับขี่
ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ

