แบตเตอรี่ คือ หัวใจของรถยนต์ ซึ่งปัจจุบนั รถยนต์มีความสาคัญต่อการดาเนินชี วิตประจาวันของมนุษย์
เป็ นอย่างมากจนเกือบจะเรี ยกว่าเป็ นปัจจัยที่ 6 เลยก็วา่ ได้แบตเตอรี่ น้ นั เป็ นอุปกรณ์สาคัญหรื อชิ้นส่ วนชิ้น
แรกที่จะทาให้รถยนต์สามารถสตาร์ทติดและยังทาหน้าที่ป้อนพลังงานไฟฟ้าไปใช้ในส่ วนต่างๆของตัวรถ
อีกด้วย เช่นไฟหน้า ไฟหลัง ไฟภายในห้องผูโ้ ดยสาร ระบบเครื่ องปรับอากาศ และระบบวิทยุ เป็ นต้น

แบตเตอรี่รถยนต์ สามารถจาแนกออกได้ เป็ น 3 ชนิด ดังนี้
1. แบตเตอรี่ รถยนต์ชนิดน้ า(แบบเปี ยก) คือ แบตเตอรี่ ที่ตอ้ งมีการดูแลรักษาโดยการเติมน้ ากลัน่ ทุกๆเดือน
หรื อทุกๆครั้งที่ตรวจพบว่าน้ ากลัน่ มีการพร่ องหรื อลดลงไป ลักษณะแบตเตอรี่ เปี ยกจะมีช่องเติมน้ ากลัน่ อยู่
6 ช่อง มีฝาหมุนเปิ ด – ปิ ด ราคาก็ค่อนข้างถูก มีอายุการใช้งานได้นานประมาณ 1.5 ถึง 2.5 ปี หรื อระยะทาง
60,000-80,000 กิโลเมตรขึ้นอยูก่ บั การดูแลรักษา

2. แบตเตอรี่ รถยนต์ชนิดกึ่งแห้ง(แบบกึ่งแห้งหรื อ MF (Maintenance Free)) คือแบตเตอรี่ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
ใช้ได้ไม่นานนัก มีคุณสมบัติคล้ายๆกับ แบตเตอรี่ ชนิดน้ า(แบบเปี ยก)แต่ดูแลรักษาง่ายกว่าโดยจะเติมน้ ากลัน่
ทุกๆ 4-6 เดือนเท่านั้น เนื่ องจากน้ ากรดที่มีอยูข่ า้ งในแบตเตอรี่ มีความเข้มข้นสู งจึงมีการระเหยตัวได้ชา้ กว่า

แต่ก็มีราคาที่แพงมากกว่าแบตเตอรี่ แบบเปี ยกประมาณ 200 ถึง 300 บาท มีอายุการใช้งานได้นานประมาณ 2
ปี หรื อระยะทาง 70,000 ถึง 80,000 กิโลเมตร

3. แบตเตอรี่ รถยนต์ชนิดแห้ง(แบบแห้งหรื อ SMF (Sealed Maintenance Free)) แบตเตอรี่ ชนิ ดนี้ไม่มีรูเติม
น้ ากลัน่ ไม่ตอ้ งมีดูแลรักษา มีตาแมวเอาไว้แสดงสถานะไฟในแบตเตอรี่ ราคาค่อนข้างสู ง แต่ใช้งานได้
ทนทานโดยอายุงานเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2-3ปี

วิธีเลือกแบตเตอรี่ รถยนต์ ตามขนาดเครื่ องยนต์ และจานวนแอมป์
วิธีเลือกแบตเตอรี่ รถยนต์ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ หลายๆครั้งเจ้าของร้านแบตเตอรี่ มกั ถูกลูกค้า
ถามว่า แบตเตอรี่ ที่ดีที่สุด คือยีห่ อ้ ไหน รุ่ นไหน หรื อแบบไหน ให้เจ้าของร้านแนะนาให้หน่อย แบตเตอรี่
รถยนต์ที่ดีที่สุด นั้นไม่มีอยูจ่ ริ ง เพราะแบตเตอรี่ แต่ละยีห่ อ้ ก็มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยต่างๆกัน นอกจากนั้นแต่ละยีห่ อ้ ยัง
แบ่งเป็ นอีก ทั้งแบตเตอรี่ น้ า , แบตเตอรี่ ก่ ึงแห้ง , และแบตเตอรี่ แห้งด้วย ซึ่ งราคาก็จะแตกต่างกันไปตาม
คุณภาพ และความสะดวกสบายในการใช้งาน และหากพิจารณาถึงการใช้งาน รถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์แต่ง
เช่น เพิ่มเกจ์วดั ความร้อน วัดบูส หรื อติดตั้งเครื่ องเสี ยงเพิ่ม อาจต้องเลือกใช้แบตเตอรี่ ประเภทที่เก็บไฟได้
ยาวนาน ซึ่ งก็คือแบตเตอรี่ แบบแห้ง แต่ถา้ หากท่านนิยมที่จะเล่นเครื่ องเสี ยงในเวลาที่รถจอดและไม่ได้ติด
เครื่ องยนต์ แบตเตอรี่ ที่ท่านเลือกใช้ก็จะต้องเป็ นแบตเตอรี่ ที่เก็บกระแสไฟได้ค่อนข้างสู ง เพื่อให้จ่ายไฟได้
นานขึ้น

ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็ นวิธีเลือกแบตเตอรี่ รถยนต์ที่ดีที่สุด ซึ่ งเป็ นการประมาณการคร่ าวๆ ที่จะไม่ทาให้
ไดชาร์ จเสื่ อม (หากใช้แบตเตอรี่ ที่เก็บกระแสไฟได้มากๆ อาจทาให้ไดชาร์ จทางานหนักเมื่อต้องชาร์ จไฟ
กลับเข้าแบตเตอรี่ )
 เครื่ องขนาดเล็ก 1200-1500CC ควรเลือกใช้ ขนาด 45 แอมป์ – 60 แอมป์
 เครื่ องขนาดกลาง 1600 CC ควรเลือกใช้ ขนาด 45 แอมป์ – 60 แอมป์
 เครื่ องขนาดกลาง 1800 CC ควรเลือกใช้ ขนาด 45 แอมป์ – 60 แอมป์
 เครื่ องยนต์ ขนาด 2000 CC ควรเลือกใช้ ขนาด 60 แอมป์ – 75 แอมป์
 ขนาดเครื่ องรถยนต์ 2200 CC ควรเลือกใช้ ขนาด 60 แอมป์ – 75 แอมป์
 เครื่ องขนาดใหญ่ 2400 CC ควรเลือกใช้ ขนาด 60 แอมป์ – 75 แอมป์
 เครื่ องขนาดใหญ่ 3000 CC ควรเลือกใช้ ขนาด 60 แอมป์ – 75 แอมป์

การเบิกเปลีย่ นแบตเตอรี่ ของสายขนส่ ง
1.ให้เบิกเปลี่ยนตามเกณฑ์อายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดยให้หน่วยนาแบตเตอรี่ เก่าส่ งคืนหน่วยที่ให้
การสนับสนุนพร้อมกับเบิกรับแบตเตอรี่ ใหม่
2. กรณี ที่จาเป็ นต้องเบิกเปลี่ยนก่อนครบกาหนดอายุการใช้งาน เช่น การชารุ ดเสี ยหาย,เสื่ อมสภาพหรื อ
กรณี ใดๆให้หน่วยใช้ต้ งั คณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริ ง โดยปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการ
จาหน่าย สป.ที่มีบงั คับใช้อยูโ่ ดยอนุโลม ดังนี้
2.1 ถ้าผลการสอบสวนสรุ ปได้วา่ เป็ นเหตุสุดวิสัย ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรื อ
บกพร่ องในหน้าที่ หรื อเป็ นเหตุที่พึงเกิดตามปกติวสิ ัยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้แนบสรุ ปรายงาน ผลการ
สอบสวนประกอบการเบิกเปลี่ยน
2.2 ถ้าผลการสอบสวนมิได้เป็ นไปตามข้อ 2.1 และจะต้องมีผรู ้ ับการชดใช้ให้แนบสาเนาสรุ ป
รายงานผลการสอบสวนประกอบการเบิกเปลี่ยนได้ โดยไม่ตอ้ งรอผลการสอบสวนหรื อการชดใช้ถึงที่สุด
และให้หน่วยแยกผลการสอบสวนเพื่อดาเนินการต่อไป
3. การเบิกเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในทุกกรณี ให้นาแบตเตอรี่ เก่าส่ งคืนหน่วยที่ให้การสนับสนุน พร้อมกับเบิก
รับแบตเตอรี่ ใหม่

หมายเหตุ อายุของแบตเตอรี่ให้ถือหลักฐานการจ่ ายทีห่ น่ วยสนับสนุนได้รับการแจกจ่ ายแบตเตอรี่
ให้ กบั หน่ วยใช้
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