
 ใบงานที่ 1   หน่วยที่ 16   
 รหัสวิชา   20101-2001          ช่ือวิชา  งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี         สอนคร้ังท่ี  16   
หน่วยท่ี 16         เร่ือง     การบ ารุงรักษาแบตเตอร่ี                       เวลา  7  ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 

1. บอกโครงสร้างของแบตเตอร่ีได ้
2. บอกวิธีการบ ารุงรักษาแบตเตอร่ีได ้
3. บอกวิธีการประจุไฟแบตเตอร่ีได ้
4. บอกวิธีการตรวจสอบแบตเตอร่ีได ้
5. ถอดประกอบแบตเตอร่ีออกจากรถยนตไ์ด ้
6. ตรวจสอบแบตเตอร่ีได ้
7. เพื่อใหมี้กิจนิสัยท่ีดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบครอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและ 
     รักษาสภาพแวดลอ้ม 

สาระการเรียนรู้ 

                                                                                     โครงสร้างของแบตเตอร่ี 
1. โครงสร้างของแบตเตอร่ี 

   2. การบ ารุงรักษาแบตเตอร่ี    
   3. การประจุไฟแบตเตอร่ี    
   4. การตรวจสอบแบตเตอร่ี 
 

 

 

                   

 

                                                ท่ีมา https://www.thaiwatersystem.com/article/21/ประเภทแบตเตอร่ีในทอ้งตลาด 



2. โครงสร้างของแบตเตอร่ีประกอบด้วย  
- ขั้วแบตเตอร่ี ( Pole ) 

- แผน่ธาตุลบ ( Negative Plate )    

- แผน่กั้น ( Separator & Glass mat ) 

- แผน่ธาตุบวก ( Positive Plate ) 

- จุกปิด ( Vent Plug ) 

- เปลือกหมอ้และฝาหมอ้ ( Container & Lid ) 

 

 

แผ่นธาตุ (plates) ในแบตเตอร่ีมี 2 ชนิด  

          คือ แผ่นธาตุบวก และ แผ่นธาตุลบ แผน่ธาตุบวกท าจากตะกัว่เปอร์ออกไซด ์(PbO2) และ แผน่ธาตุลบท า

จากตะกัว่ธรรมดา (Pb) วางเรียงสลบัซอ้นกนัระหวา่งแผน่ธาตุบวกและแผน่ธาตุลบจนเตม็พอดี ในแต่ละเซลล ์

แผน่ธาตุบวกและแผน่ธาตุลบจะถูกกั้นไม่ใหแ้ตะกนัดว้ยแผน่กั้นดงัรูปขา้งล่างน้ี 

  

แผ่นกั้น ( separaters ) 

          ท าหน้าท่ี ป้องกนัไม่ใหแ้ผน่ธาตุบวกและแผ่นธาตุลบแตะกนั ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการลดัวงจรขึ้น จึงตอ้งมีแผน่

กั้นกั้นเอาไว ้แผน่กั้นน้ีท าจากไฟเบอร์กลาสหรือยางแขง็เจาะรูพรุน เพื่อให้น ้ากรดสามารถท่ีจะไหลถ่ายเทไปมา

ไดร้ะหวา่งแผ่นธาตุ และมีขนาดความกวา้งยาวเท่ากบัแผ่นธาตุบวก และแผน่ธาตุลบดงัรูปดา้นบนน้ี 

 

 



น ้ากรดหรือน ้ายาอิเลก็โตรไลต์ (electrolyte) 

          น ้ากรดในแบตเตอร่ีรถยนต ์ เป็นน ้ากรดก ามะถันเจือจาง คือจะมีกรดก ามะถนั (H2SP4) ประมาณ 

 38 เปอร์เซ็นต ์ถ.พ.หรือความถ่วงจ าเพาะของน ้ากรด 1.260 ถึง 1.280 ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส น ้ากรดใน

แบตเตอร่ีเป็นตวัท่ีท าใหแ้ผน่ธาตุบวกและแผน่ธาตุลบเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนเกิดกระแสไฟฟ้าและ

แรงเคล่ือนไฟฟ้าขึ้นมาได ้

เซลล์  ( cells ) 

           คือช่องท่ีบรรจุแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบ แผ่นกั้น และน ้ากรด ในช่องหน่ึงจะมีแรงเคล่ือนไฟฟ้า 2.1 

โวลต ์ซ่ึงแบตเตอร่ี 6 โวลต ์ก็จะมีเซลล ์3 เซลล ์แบตเตอร่ี 12 โวลตก์็จะมีเซลล ์6 เซลล ์และในแต่ละเซลลก์็จะมี

ส่วนบนเป็นท่ีเติมน ้ากรดและมีฝาปิดป้องกนัน ้ากรดกระเด็นออกมา และท่ีฝาปิดก็จะมีรูระบายก๊าซไฮโดรเจนท่ี

เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีใหส้ามารถระบายออกไปได ้

ฝาปิดเซลล์  ( battery cell plug ) 

             หรือฝาปิดช่องเติมน ้ากรด ฝาน้ีจะมีรูระบายก๊าซไฮโดรเจนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีภายในแบตเตอร่ีให้

สามารถระบายออกไปได ้ถา้ไม่มีรูระบายน้ีเม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมี ก๊าชไฮโดรเจนจะไม่สามารถระบายออกไปได ้

ท าใหม้นัเกิดแรงดนัดนัจนแบตเตอร่ีเกิดการระเบิดได้ 

   

 

 

 

 

 

                            

                                     ท่ีมา https://www.auto2drive.com/โครงสร้างของแบตเตอร่ี/ 

 



3. การบ ารุงรักษาแบตเตอร่ี    

แนวทางการบ ารุงรักษาพื้นฐานหลายประการเพ่ือช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอร่ีรถยนต์ 

1. รักษาความสะอาดของแบตเตอร่ีรถยนต์ 

          การบ ารุงรักษาข้ัวแบตเตอร่ีใหส้ะอาดคุณสามารถท าไดเ้พื่อ

รับประกนัวา่เป็นแบตเตอร่ีท่ีดี ตรวจสอบแบตเตอร่ี ถา้สังเกตุเห็น

วา่มีขี้ เกลือหรือสนิมมากผิดปกติใหท้ าความสะอาดโดยแปรงส่ิง

สกปรกออกจากขั้วจนสะอาด     ส าหรับสนิมคุณอาจเทน ้ าอดัลม

หรือสารป้องกนัการกดักร่อนลงในบริเวณท่ีสึกกร่อนของขั้ว

แบตเตอร่ี ความเป็นกรดจะละลายสนิมออกท าใหข้ั้วสะอาด ใชเ้ศษ

ผา้ท่ีเปียกหมาดๆ เช็ด 

2. ถอดแบตเตอร่ีออกเม่ือไม่ได้ใช้งาน 

              ส าหรับรถเก่าหากมีแนวโนม้ท่ีจะจอดรถทิ้งไวอ้ย่างนอ้ยสองสัปดาห์ ใหป้ลดขั้วแบตเตอร่ีออกทั้ง

ขั้วบวก และลบ เพื่อเป็นการถนอมแบตเตอร่ีใหย้งัมีประจุไฟฟ้าเหลืออยู ่เพราะนอกจากประจุไฟฟ้าในแบตเตอร่ี

จะลดลงหากไม่ไดข้บั ยงัมีโอกาสเกิดกระแสไฟฟ้าร่ัวได ้  

3. ขับรถบ่อยๆ อย่างน้อย 2 คร้ัง/สัปดาห์ 

             การออกไปขบัรถระยะสั้น (ไปเซเวน่หนา้ปากซอย) เป็นประจ าอาจท าให้แบตเตอร่ีรถยนตข์องคุณเส่ือม

ได ้ เช่น ขบัแค่ 0.5 กม. ไดร์ชาร์จยงัไม่เติมไฟเขา้แบตเตอร่ีเลยก็ถึงบา้นซะแลว้    การขบัรถเป็นเวลา 30-45 นาที

อยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อสัปดาห์  จะรับประกนัวา่ไดร์ชาร์จจะชาร์จแบตเตอร่ีใหเ้ตม็ โดยคุณไม่จ าเป็นตอ้งสนใจ

ปลายทาง เพียงแค่ขบัใหไ้ดร้ะยะเวลาท่ีแนะน าขา้งตน้ก็พอ  

4. ไม่เปิดอุปกรณ์เสริมท้ังหมด 

          ไม่เปิดอุปกรณ์เสริมทั้งหมด เช่น แอร์ เคร่ืองเสียง ในขณะท่ียงัไม่สตาร์ทเคร่ืองยนตเ์พราะแหล่งพลงังานท่ี

น ามาใชก้บัอุปกรณ์ทั้งหมด จะมาจากแบตเตอร่ีรถยนตข์องเราโดยตรง  

 

 

 



5. ป้องกนัแบตเตอร่ี 

               ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่ไดติ้ดตั้งแบตเตอร่ีรถยนตอ์ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยัแลว้ การผลกั และ

เคล่ือนยา้ยอาจท าให้แบตเตอร่ีหลุดออกจากสายของตวัเอง หากไม่ไดรั้บการยดึอยา่งเหมาะสมอาจท าใหเ้กิด

ไฟฟ้าลดัวงจร และคุณก าลงัท าลายแบตเตอร่ีรถยนตอี์กดว้ย 

6. ชาร์จแบตเตอร่ี 

             หากไดชาร์จเร่ิมเส่ือมสภาพ  กระแสไฟท่ีจะประจุแบตเตอร่ีรถยนตใ์หเ้ตม็ก็ท าไดย้าก และเม่ือใชง้าน

แบตเตอร่ีจะหมดเร็ว จึงควรรีบเปล่ียนไดชาร์จก่อนท่ีแบตเตอร่ีรถยนตเ์ส่ือมสภาพตามไปดว้ย 

7. ดูแลระดับน ้าในแบตเตอร่ี 

          ส าหรับแบตเตอร่ีชนิดเติมน ้ากลัน่ ตอ้งหมัน่ตรวจสอบระดบัน ้าอยูเ่สมอๆ เพื่อป้องกนัไม่ใหร้ะดบัน ้าต ่า

กวา่ขีดต ่าสุดท่ีโรงงานผูผ้ลิตก าหนดไว ้เพราะน้ีเป็นสาเหตุท่ีท าใหแ้บตเตอร่ีของเราเส่ือมหรือพงัก่อนเวลาอนั

ควรครับ 

  

 

 

 

 

 

 ท่ีมา  https://www.fastbatt.net/content/5379/7-เคลด็ลบัการบ ารุงรักษาแบตเตอร่ีรถยนต์- 

 

 

 

 



ค าส่ัง :  ใหท้ าการตรวจบ ารุงรักษาแบตเตอร่ี 

              เม่ือสตาร์ทรถยนตพ์บวา่รถสตาร์ทไม่ติด หรือ ไฟหนา้ไม่ติด ซ่ึงคุณจ าเป็นตอ้งมี โวลต์มิเตอร์ เพื่อวดัไฟ

แบตเตอร่ีรถยนตโ์ดยเฉพาะ หากไม่มีโวลต์มิเตอร์ แนะน าวา่ใหไ้ปท่ีร้านแบตเตอร่ีรถยนต ์เพื่อท่ีจะไดใ้หช่้าง

สามารถตรวจสอบไดถู้กตอ้งและแม่นย  าท่ีถูก แต่หาก คุณมี โวลต์มิเตอร์ อยูแ่ลว้ คุณสามารถตรวจสอบ

แบตเตอร่ีรถยนตด์ว้ยขั้นตอน ดงัน้ี 

ล าดับขั้นการปฏิบัติงาน   ให้ท าการตรวจบ ารุงรักษาแบตเตอร่ี  

 

 

 

  

 

 

 

                            

                               

                            ท่ีมา  https://odagaisama.com/หนา้ท่ีของแบตเตอร่ี/ 
 

1.ดบัเคร่ืองยนต ์

2.เปิดฝาครอบขั้วแบตเตอร่ีบวก ( ใหส้ามารถจ้ิมสายวดัมลัติมิเตอร์ไดส้ะดวก ) 

3.เช่ือมต่อขั้วบวกโดยน าสายวดัขั้วบวกสีแดงของโวลตมิ์เตอร์ไปต่อเช่ือมท่ีขั้วบวกของ แบตเตอร่ีรถยนต์ 

4.และใชส้ายของโวลตมิ์เตอร์สีด า(ขั้วลบ)ต่อท่ีไปยงัขั้วลบของ แบตเตอร่ีรถยนต์ 

5.ท าการบิดสวิชท์สตาร์ทเคร่ืองยนต ์

6.เช็คอ่านค่าโวลตมิ์เตอร์ท่ีวดัได ้หากแบตเตอร่ีอยูใ่นสภาพดีแรงดนัควรอยูร่ะหว่าง 12.4 และ 12.7 โวลต์   

การอ่านต ่ากว่า 12.4 โวลต์หมายความวา่แบตเตอร่ีเส่ือมจะตอ้งเปล่ียนใหม่ 
 


