
เทคนิคขับรถลุยน ้ำท่วมเทคนิคขับรถลุยน ้ำท่วม   
 

1. เมื่อฝนตกหรือถนนลื่น  ต้องระวังเป็นอย่างมากขณะฝนตกใหม่ๆ  ถนนจะล่ืนมาก  เพราะน ้าฝน ฝุ่นโคลน จะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่าง
ยางกับพื นถนน รถจะเกิดการลื่นเสียหลักเมื่อว่ิงผ่าน หากขบัรถฝ่าสายฝน  

 ต้องลดความเร็วลงให้มากกว่าปกติ ควรใช้เกียร์ต่้ากว่าปกติ 1 เกียร์ จะท้า
ให้รถเกาะจับถนนได้ดีขึ น 

 ให้เปิดไฟหรี่หรือไฟหน้า ตามแต่สถานการณ์ การเปิดไฟจะช่วยให้รถคัน
อื่นมองเห็นเรา  

 ควรหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างรุนแรง และกะทันหักจะท้าให้รถลื่นไถลหรือ
หมุนกลางถนนได้  

 ถ้ารถเริ่มเสียหลักให้ผู้ขับขี่ถอนคันเร่งจะท้าให้รถเกาะขับถนนได้ดี  
 รถว่ิงผ่านแอ่งน ้า ให้ยกเท้าออกจากคันเร่งโดยทันที อย่าเบรก อย่าหัก

พวงมาลัย จับพวงมาลัยให้แน่น เมื่อรถลดความเร็วลงหรือผ่านแอ่งน ้าไป
แล้ว  รถก็จะ เริ่ มจับ เกาะถนนได้  และก็สามารถควบคุมได้  
 

2. ระดับน ้ำท่วมผิวถนน คือ ระดบัความลึกของน ้าประมาณไม่เกิน 6 นิ ว ไม่มีผลต่อรถของเรา ส่วนที่จมน ้าจึงมีเพียงลูกหมาก และบชูยาง ของระบบ
รองรับและระบบบังคับเลี ยวเท่านั น ชิ นส่วนเหล่านี ถูกออกแบบมาให้แช่น ้าช่ัวคราวได้โดยไม่เกิดความ เสียหายส่ิงส้าคัญที่สุด คือ  
 

 รักษาระดับความเร็วของรถ โดยขับให้ช้าที่สุดเท่าที่จะท้าได้  น ้าที่ถูกล้อ
รถรีดด้วยความเร็วจะทะลักพุ่งออกมาทางด้านข้างอย่างแรง ฉีดไปที่ห้อง
เครื่องยนต์ อาจท้าให้กระแสไฟจุดระดับลัดวงจร และเครื่องดับ หรือไม่ก็
ฉีดไปบนห้องเกียร์และเล็ดลอดเข้าไปภายใน  ท้าให้น ้ ามันเกี ย ร์
เสื่อมสภาพได้ 

 
 
 
 
 
 

3. ระดับที่ผิวน ้ำสูงถงึท้องรถเป็นครั งครำว  ขณะขับรถจะได้ยนิเสียงน ้ากระทบท้องรถค่อนข้างดัง  
 ควรขับให้ช้าที่สุดเท่าทีจ่ะท้าได ้หลีกเลี่ยงการตกหลุมที่มองไม่เหน็ โดย

สังเกตจากรถคันหน้าและพยายามจ้าแนวไว้ ความลึกระดับนี  จานเบรกจะ
จมอยู่ในน ้าตลอดเวลา รถที่ใช้  “ดรัมเบรก”  ประสิทธิภาพการท้างานจะ
ลดลงอย่างมาก หากพ้นช่วงน ้าท่วมจะต้องทดสอบเบรกทนัท ีโดยการ
เบรกและเรง่ความเร็วสลับกันไป เพื่อให้ผ้าเบรกรีดน ้าจากจานเบรก และ
เพื่อใหจ้ากเบรก หรือดุมเบรกร้อนจนน ้าระเหยเปน็ไอหมด  

 
 
 
 

 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%96+%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81&um=1&hl=th&rlz=1R2ADSA_enTH425&biw=1360&bih=498&tbm=isch&tbnid=heDxW9xnHFS1iM:&imgrefurl=http://www.hatyaifaster.com/wb/viewthread.php?tid=1109&extra=page=1&docid=-n8kmy42Cnz7rM&w=600&h=355&ei=ohNeTrbqGJDSrQet8uCrDw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96&um=1&hl=th&sa=N&rlz=1R2ADSA_enTH425&biw=1360&bih=498&tbm=isch&tbnid=ZSOn0i5wloZ7BM:&imgrefurl=http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1241880224&docid=hA3d6NWk8AR9RM&w=640&h=481&ei=7A1eTryFNoWGrAer26GmDw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96&um=1&hl=th&sa=N&rlz=1R2ADSA_enTH425&biw=1360&bih=498&tbm=isch&tbnid=cpPWrTr5oao-bM:&imgrefurl=http://www.dektube.com/action/viewarticle/2644/__________________________________1_____/&docid=Jxbl__ZYrzWahM&w=300&h=225&ei=yw1eTtzkGsrxrQeyg4SbDw&zoom=1


4. ระดับที่น ้ำท่วมเลยท้องรถ ไม่ว่าจะขบัช้าเพียงใด น ้าก็อาจจะทะลักท่วมห้องเกียร์และเฟืองท้าย (รถขับเคลื่อนล้อหลัง) ผสมกบัน ้ามันเกียร์ และ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ระดับน ้ำที่ท่วมจนถึงไฟหน้ำ  เป็นระดับน ้าที่อันตรายที่สุด  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ได้มากทีเดียว ถึงแม้จะไม่ต้องจา่ยเงินค่าซ่อมเองก็ยังไมคุ่้มอยู่ดี เพราะเกิดความเสียหายอย่างต่อเนือ่งมีมาก ชิ นส่วนบางอย่างอาจช้ารุดหลังจากโดน   
   น ้ามาแล้ว 6 เดือนก็ได ้
 

หากมีปัญหาความน้ารถเข้าศูนย์บริการเพื่อเปล่ียนถ่ายน ้ามันเกียร์ และน ้ามันเฟืองท้ายหลังจากลุยน ้าลึกมาทุกครั ง 
 และให้เจ้าหน้าที่บริการถอดเก้าอี  และตรวจด้านล่างของพรมปูพื นว่ามีน ้ารั่วเข้าถึงหรือไม่ รถท่ีลุยน ้าลึกมาแล้ว หากถึงที่หมาย 

หรือรถพ้นน ้า ห้ามดึงเบรกมือทิ งไว้เด็ดขาด เพราะเมื่อน ้าแห้งผ้าเบรกจะยึดกับจานเบรกจะท้าให้เกิดสนิมจนไม่สามารถเคลื่อนรถออกได้ 
 
ที่มาจาก =>  http://www.optraclub.com 
 
 
 
 
 

 

น ้ามันเฟืองท้าย ท้าให้เสื่อมสภาพฟันเฟืองต่างๆ ภายในจะสึกหรออย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากน ้าใต้ท้องรถจะแทรกซึมเข้ามาทางจุกยางหลายจุดจากพื น
รถ พรม และฉนวนกันเสียงจะชุม่ ต้องรีบรื อเก้าอี  และถอดออกมาผึ่งแดด
รถบางรุ่นจะมีศนูย์ควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E C U) อยู่ใต้เก้าอี ซ่ึงชิ น 
ส่วนนี มีราคาสูงมาก หากความชื อเล็ดลอยเข้าไป จะช้ารุดภายในเวลาเพียง
ไม่กี่วัน ส่วนด้านหนา้รถก็เกิดความเสียหายมาก เช่น ใบพัดของพัดลม
ระบายความร้อนหม้อน ้า ซ่ึงอยู่ดา้นหลังของหม้อน ้า จะดูดน ้าจากด้านหน้า
ใบพัดซ่ึงท้าจากพลาสติก จึงงอไปทางด้านหน้า ครูดกบัรังผึ งหมอ้น ้าจนหัก 
น ้าซ่ึงถูกกันชนหน้ารถดันจนสูงอาจทะลักเข้าทางขั วของโคมไฟหน้า 
กลายเป็นไอน ้าสะสมอยู่ภายในและจะท้าลายผนังโคมที่ฉาบปรอทไว้ซ่ึง  
จะท้าให้หลดุล่อนในเวลาไม่นาน  
 

หากขับหรือจอดอยู่นานน ้าท่วมภายในห้องโดยสารจนถึงเบาะนั่ง  ห้อง
เกียร์และเฟืองท้ายจะถูกท่วมมิด หากเครื่องยนต์ไม่ดับไปเสียก่อน  
เนื่องจากระบบจุดระเบิดขัดข้องและผู้ขับยังฝืนขับด้วยความรู้เท่าไม่  
ถึงการณ์ (โดยเฉพาะรถเครื่องยนต์ดีเซลจึงไม่ต้องอาศัยกระแสไฟจุด 
ระเบิด) น ้าจะเข้าทางท่อดูดอากาศ ผ่านไส้กรองอากาศ ท่อไอดีและเข้า 
ไปในกระบอกสูบลูกสูบที่ก้าลังเคลื่อนที่ขึ นอย่างรวดเร็วจะกระแทกกับ 
ปริมาตรน ้าอย่างรุนแรง (ไฮดรอลคิ ล๊อค) จนลูกสูบและก้านสูบช้ารุด 
ทันที เพราะฉะนั นระดับน ้าที่เรายังใช้งานได้โดยไม่เกิดความเสียหาย คือ 
ระดับน ้าท่วมผิวถนน และระดับที่ผิวน ้าสูงถึงท้องรถเป็นครั งคราวเท่านั น  
วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อต้องเผชิญกับถนนที่มีน ้าท่วมลึกจ้า เป็นต้อง

หลีกเลี่ยง โดยกลับรถเพื่อเปลี่ยนเส้นทาง หรือหาที่จอดรถซ่ึงน ้าท่วมไม่

ถึงไว้ก่อนแล้วหายานพาหนะอื่นไปแทน เป็นการประหยัดค่าซ่อมรถ  

http://www.optraclub.com/
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96&um=1&hl=th&sa=N&rlz=1R2ADSA_enTH425&biw=1360&bih=498&tbm=isch&tbnid=4ob5UH29aSQOTM:&imgrefurl=http://www.rod123.com/car_content.php?id=27&type_id=3&news_id=1&docid=F_WX4gEa7utu5M&w=275&h=183&ei=pw9eTqq4IoXsrAfH-ry7Dw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96&um=1&hl=th&sa=N&rlz=1R2ADSA_enTH425&biw=1360&bih=498&tbm=isch&tbnid=ZI8jsbdqUnajIM:&imgrefurl=http://www.thaionlinebusiness.com/index.php?ds=detail&sec=news&id=pAs1M5Lf2dQ8WYI6&docid=C4du5w4rF5N92M&w=500&h=375&ei=yw1eTtzkGsrxrQeyg4SbDw&zoom=1


 
การแกป้ญัหาเบือ้งตน้ เมือ่ มอืถอื ตกน้า้ จะทา้อยา่งไรด ีเมือ่ มอืถอืตกน้า้ ? 

 

น ้ำคือส่ิงที่เป็นศัตรูตัวฉกำจส้ำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด  โทรศัพท์มือถือ ก็เช่นกัน หำกต้อง
เผชิญกับน ้ำเมื่อไหร่ แม้เพียงจ้ำนวนอันน้อยนิด ก็อำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยได้มำกอย่ำงคำดไม่ถึง 

แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกเกิดอุบัติเหตุสุดวิสัยที่ท้ำให้ มือถือ ตกน ้ำ หรือต้องเจอกับน ้ำขึ นมำ ก็ยังพอมี
วิธีแก้ไขเบื องต้นอยู่บ้ำงเหมือนกัน และท้ำได้ไม่ยำก ดังนี  

1. พยายามตั้งสตใิห้ดี อย่าตกใจกับเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึน เพราะคงไมเ่ป็นผลดีนัก 
 
 

2. เมื่อน า มือถือ ออกมาจากแหล่งน้ าได้แลว้ พึงจ าไว้เสมอวา่อย่ำเพิ่งกดปุม่เปิด-ปดิเคร่ืองโดยเด็ดขำด เน่ืองจาก      
อุปกรณ์ตา่งๆ ยังเปียกน้ า หรือยังมีความชื้น การกดปุม่เปิด-ปิดเคร่ืองอาจท าให้เกิดการลดัวงจรและเสียหายหนกั 
หรือเสียหายถาวรได ้

 
 

3. ให้รีบถอดส่วนประกอบต่างๆ ของ มือถือ ออกจากกันอยา่งรวดเร็ว (ส่วนประกอบทีส่ามารถถอดไดเ้องตามปกติ) ไม่
ว่าจะเป็น ซิมการ์ด, แบตเตอรี,่ หน้ากาก, ฝาหลัง, ฯลฯ 

 
4. เมื่อถอดส่วนประกอบต่างๆ เท่าทีส่ามารถถอดได้เรียบร้อยแล้ว อำจจะใช้กำรสลัดน ำ้ด้วยแรงพอประมำณ 

รวมถึงให้น้ำผำ้ (ชนิดที่ไม่มีขน) หรือกระดำษทิชชู (คุณภำพดี ไม่เป็นขุย) มำซับน ้ำที่เกาะอยู่ตามจุดต่างๆ 
ให้แห้งที่สดุเทา่ที่จะท าได้ หรืออำจจะใช้พัดลมช่วยเป่ำดว้ยกไ็ด ้ซ่ึงข้ันตอนน้ีอาจใชเ้วลาประมาณ 1-2 วัน 

 
5. สิ่งส าคัญที่ตอ้งจ าไว้คอื ไมค่วรใช้ไดร์เป่ำผมเป่ำให้แห้งเด็ดขำด เน่ืองจากลมจากไดร์เป่าผมมีความร้อนสูง 

อาจจะท าให้เกดิความเสียหายต่ออุปกรณ์ หรือวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ภายในได้โดยง่าย 
 
6. และสิ่งส าคัญอีกประการคอืไม่ควรน้ำ มือถือ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ไปตำกแดด เพือ่หวังให้แห้งเร็วข้ึน เพราะความ

ร้อนจากแสงแดดน้ันสูงเกินไปส าหรับ มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ 



 

7. เมื่อสังเกตวา่ มอืถอื และอุปกรณ์ต่างๆ แห้งพอสมควรแล้ว ก็ให้น า มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ ไปวำงทิ งไว้ในถัง
ข้ำวสำร หรือในถุงพลำสติกที่ม ีซิลกิ้ำเจล บรรจุไว ้ทั้งน้ีเพือ่ชว่ยดดูความชื้นทีอ่าจจะยังหลงเหลอือยูใ่นส่วน
ของอุปกรณ์ที่ไมส่ามารถเข้าถึงได้ โดยอาจทิ้งไวเ้ป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน เพือ่ให้แน่ใจวา่ความชื้นได้หายไป
หมดแล้วจริงๆ 

 
8.  เมื่อทุกข้ันตอนข้างต้นผ่านพ้นไปดว้ยดี และแน่ใจวา่ตวัเคร่ือง, อุปกรณ์ทุกอย่าง รวมถึงทุกซอกทกุมุม ทั้งภายใน 

และภายนอก ปราศจากน้ าและความชื้นแล้ว ก็ให้น้ำซิมกำร์ด, แบตเตอร่ี, หน้ำกำก, ฝำหลัง, ฯลฯ มำประกอบ
กลับเข้ำที่ตำมเดิม 
 

 
9. หลังจากประกอบตัวเคร่ืองเรียบร้อยดีแลว้ ยังไม่ควรชำร์จแบตเตอร่ีทันท ีเน่ืองจากวงจรภายในอาจจะยังไม่พร้อม

ที่จะรับกระแสไฟฟ้า 
 
10. จากน้ันให้ลองเปิดเคร่ือง หำกสำมำรถเปิดได้ก็ให้ตรวจสอบอำกำรผิดปกติอื่นๆ ในกำรใช้งำนพื นฐำนทนัที 

เช่น หน้าจอตดิหรือไม,่ โทรออกโทรเข้าได้หรือไม,่ ล าโพงดังหรือไม,่ ปุ่มกดใช้งานได้ทกุปุ่มหรอืไม,่ กลอ้งถา่ยได้
หรือไม,่ ตรวจเจอการ์ดหน่วยความจ าหรือไม่, ยังใช้งานเมนูหรือฟังก์ชันต่างๆ ไดป้กติหรือไม ่ฯลฯ 
 

 
11. หากลองใช้งานดูแล้วไม่พบปัญหาใดๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ก็ถอืวา่เป็นโชคดอีย่างมาก แต่อย่างไรก็ดี ไมว่่า

จะโชคดีไม่เกิดปัญหาใดๆ หรือโชคร้ายต้องเจอกับปญัหาตามมา ทำงที่ดีก็ควรจะต้องน้ำเคร่ืองไปไปให้ศูนย์ 
หรือช่ำงผู้ช้ำนำญ ช่วยจัดกำรให้อีกครั งหน่ึง 

 

แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว แม้จะมีกำรดูแลดีและรวดเร็วแค่ไหน หลังจำกที่ มือถือ สัมผัสกับน ้ำ ผู้ใช้ก็มักจะ
พบกับปัญหำที่ตำมมำอยู่เสมอ อำจจะน้อยหรือมำก ไปอำจโชคร้ำยจนถึงขั นเสียถำวร ซึ่งก็คงจะต้องท้ำ
ใจกันเอำไว้ล่วงหน้ำด้วยว่ำคุณอำจจะไม่โชคดกี็ได้ ดังนั นจึงควรระวังไม่ให้ มือถือ ตกน ้ำ หรือสัมผัสกับ
น ้ำ เสียตั งแต่แรกก็จะดีที่สุด 

-------------------------------------------------------------------- 
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