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 วิชางานช้ินส่วนตัวถังรถยนต์์ มีจุดประสงค์รายวิชาเพ่ือให้เข้าใจหลักการทำงานโครงสร้าง 

ตัวถังรถยนต์ ให้เกิดทักษะในการตรวจซ่อมและบริการงานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ จึงได้เรียบเรียง

ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติงานชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ไว้ด้วยกัน

 งานชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์์์ ์ ์เป็นอาชีพที่หางานทำง่าย รายได้ดี และเป็นงานที่สามารถ 

ประกอบอาชีพด้วยตนเองได้ ลงทุนน้อย  ซึ่งจะเห็นอู่เคาะพ่นสีรถยนต์มีมากมาย ทั้งรับงานอิสระ 

และรับงานประกันภัยรถยนต์

 การเรียบเรียงวิชางานชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์์์ ได้รวบรวมจากคู่มืออบรมงานตัวถัง เอกสาร 

ประกอบคำบรรยายและค้นคว้าจากตำราต่างประเทศหลายเล่ม เพ่ือให้ครอบคลุมเน้ือหาและทันสมัย 

สามารถใช้เป็นหลักในการศึกษาความรู้ และฝึกทักษะในงานเคาะเช่ือมตัวถังท่ีสนิมกัดผุ การดึงรอยบุบ 

การดึงตัวถังรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุให้กลับคืนสู่สภาพเดิม การพ่นสี การโป๊สี และสามารถประมาณ 

ราคาค่าซ่อมตัวถังรถยนต์ได้ด้วย

 เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นแนวทางให้เรียนรู้แล้วนำไปฝึกทักษะตามความสามารถ ผู้เรียนต้อง 

มีใจรัก ดังภาษิตไทยสอนไว้ว่า  สิบปากรู้ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ สิบมือคลำไม่เท่า 

ชำนาญ  หากทำได้ ทำเป็น งานชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์สร้างงานเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเรียนวิชางานชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์์เล่มนี้ คงเป็นประโยชน์ 

ต่อผู้ใช้เป็นอย่างดี หากมีปัญหาข้อผิดพลาดประการใด โปรดแจ้งสำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ 

เพื่อปรับปรุง แก้ไขในโอกาสต่อไป

       อำนวย   งามเกตุสุข  

คำนำ

User
Text Box

User
Typewritten Text
สิบปากพูดไม่เท่าตาเห็น

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text



รหัส
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งานชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
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1-6-3

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
1.  เข้าใจโครงสร้างตัวถังรถยนต์

2.  สามารถใช้เครื่องมือถอดประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

3.  สามารถถอดและจัดเก็บชิ้นส่วนรถยนต์ที่ต้องการซ่อมหรือเปลี่ยน

4.  สามารถประกอบ  ปรับตั้งชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ตามคู่มือ

5.  มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี  มีความประณีต  รอบคอบ  ปลอดภัย  มีจิตสำนึกที่ดี     

ในการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างตัวถังรถยนต์

2.  ถอด  ประกอบ  ปรับตั้งชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ตามคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสร้างตัวถังรถยนต์ การใช้เคร่ืองมือถอดประกอบ ปรับต้ัง 

ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์
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1 ประเภทและป้ายรหัสรถยนต์ P
2 กิจกรรม 5 ส และความปลอดภัย P
3 โครงสร้างและตัวถังรถยนต์ P
4 เครื่องมือช่างตัวถังรถยนต์ P P
5 ประเภทชิ้นส่วนพลาสติกในรถยนต์ P P
6 ประเภทชิ้นส่วนกระจกในรถยนต์ P P
7 งานถอดประกอบชิ้นส่วนรถกระบะ P P
8 งานถอดประกอบชิ้นส่วนประตูรถยนต์ P P
9 งานถอดประกอบชุดเลื่อนกระจกและล็อกประตูไฟฟ้า P P
10 งานถอดประกอบฝากระโปรงและฝาท้ายรถยนต์ P P
11 งานถอดประกอบกระจกบังลมรถยนต์ P P
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13 งานถอดประกอบชิ้นส่วนภายในรถยนต์ P P

14 งานถอดประกอบชิ้นส่วนไฟฟ้าตัวถังรถยนต์ P P

15 งานถอดติดตั้งเครื่องเสียงและเครื่องปรับอากาศ P P
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ประเภทและ
ป้ายรหัสรถยนต์

1.1 ประเภทโครงสร้างตัวถังรถนั่ง

1.1.1 พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างตัวถังรถนั่ง

1
 ในปัจจุบันการออกแบบรถยนต์มีการพัฒนารูปทรงให้ทันสมัยมากกว่าเดิม เมื่อสมัยแรกที่ 

สร้างรถยนต์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นพาหนะอำนวยความสะดวกในการเดินทาง จนแทบไม่มีเค้าเดิมให้ได้ 

เห็นอีก  นอกจากล้อ 4 ล้อ ที่ในอนาคตอาจจะถูกทดแทนด้วยระบบขับเคลื่อนแบบอื่นต่อไป  จาก 

เครื่องรถยนต์ขนาดใหญ่ระบบโบราณมีกำลังน้อยและกินน้ำมันมาก ก็มีการพัฒนาให้ทันสมัยด้วย 

เทคโนโลยียุคใหม่ ทำให้ขนาดเล็กกะทัดรัดลง แต่ขณะเดียวกันเพิ่มกำลังมากขึ้น พร้อมกับความ 

ประหยัดที่พอสัมผัสได้  ซ่ึงได้นำมาใช้ในรถยนต์แบบต่าง ๆ ท่ีผลิตออกขายกันอยู่ทุกวันน้ี และยังคงมี

การพัฒนาไปอย่างต่อเน่ือง

 การออกแบบรถในแนวใหม่อย่างท่ีเห็นกันอยู่บนท้องถนนในปัจจุบัน ยังคงใช้หลักแอโรไดนามิก 

ยุคใหม่ ซ่ึงมีส่วนสำคัญในการออกแบบเพ่ือให้ลู่ลมดังรูป ทำให้มีเน้ือท่ีภายในห้องโดยสารและที่ 

เก็บของกว้างขวางขึ้น สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ รถรุ่นใหม่จึงนั่งได้สบายไม่อึดอัดและมี

ทัศนวิสัยค่อนข้างโปร่งตาขึ้นมาก พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ อีกมากมาย  เพียงแต่ 

จะถูกใจรูปทรงของรถในสไตล์ไหน ซ่ึงต้องตัดสินใจกันเอาเอง  เพราะลักษณะการใช้งานและความ 

ต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปบ้าง ท่ีสำคัญยังมีเคร่ืองยนต์และเทคโนโลยีเป็นส่วนในการ 

ตัดสินใจเลือกซื้ออีก

โครงสร้างตัวถังรถยนต์นิรภัย สีแดงและสีเหลืองเสริมด้วยเหล็กมีความแข็งแรงสูง
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1.1.2 รถนั่งแบบซีดาน (Sedan Saloon หรือ Notchback) 1
 ถือได้ว่าเป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับรถยนต์นั่งที่เห็นอยู่ทั่วไป ยังคงได้รับความนิยม 

กันอยู่  และปัจจุบันก็ยังคงยึดถือรูปแบบเช่นเดิมผลิตขายอยู่  จะมีส่วนท้ายยาวออกมาประมาณ 

50-100 ซม. พร้อมฝากระโปรงท้ายเป็นท่ีเก็บของใช้กันอยู่ในรถแบบ 2 และ 4 ประตู  เพ่ือความสะดวก 

ในการข้ึนลงและการใช้งานท่ีแตกต่างกันบ้าง โดยท่ัวไปก็ยังคงใช้กับรถแทบทุกขนาดต้ังแต่รุ่นเล็ก 

ไปจนถึงรุ่นใหญ่ หรูหรา เพราะมีส่วนที่ทำให้รูปแบบค่อนข้างมีความภูมิฐานมากกว่าแบบอื่น 

จึงยังคงผลิตออกขายอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพียงแต่การออกแบบใหม่ให้ทันสมัยขึ้นมากกว่าแต่ก่อน

ก. รถนั่งแบบซีดาน 4 ประตู

ข. รถนั่งแบบซีดาน 2 ประตู
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1.1.3 รถนั่งแบบคูเป้หรือแบบสปอร์ต (Coupe หรือ Sport)

ก. รถนั่งแบบคูเป้ 2 ประตู

ข. รถนั่งแบบคูเป้ 2 ประตู หน้าลาดต่ำ

 รถน่ังแบบคูเป้หรือแบบสปอร์ตเป็นส่ิงบ่งบอกให้เห็นถึงความเป็นผู้นิยมความแรง 

และรูปทรงเพรียวลม แต่ข้อจำกัดบางอย่างทำให้ทุกคนไม่สามารถเป็นเจ้าของกันได้ ผู้ผลิต 

รถยนต์แต่ละรายยังต้องการเอาใจตลาดจึงต้องออกรุ่นที่เป็นน้อง ๆ รถสปอร์ตมาบ้าง  เพื่อขายได้ 

ในราคาไม่แพงมากนัก ใช้เคร่ืองยนต์และอุปกรณ์มาตรฐานบางอย่างจากรถน่ังได้  ลักษณะแตกต่าง 

ไปบ้าง โดยมีความเพรียวลมขึ้นอีก

 เบาะหลังค่อนข้างเล็กและคับแคบนั่งลำบาก พร้อมที่เก็บของท้ายรถเหลืออยู่เพียง 

เล็กน้อยกับเครื่องยนต์ เลือกได้ว่าต้องการความแรงที่ยกมาจากรถนั่งหรือมีมากกว่าก็ได้  โดย 

ส่วนใหญ่จะเป็นแบบหนึ่งในซีรีส์ของรถนั่ง  แต่รูปทรงเพรียวลมขึ้น
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1.1.4 รถนั่งแบบแวนและตรวจการณ์ 
 (Stationwagon, Estate, Van หรือ Squareback)

 เมื่อมีรถสำหรับใช้งานครอบครัวก็ต้องมีที่ออกแบบมาเพื่อเอาใจนักนิยมการเดินทาง  

หรือสามารถใช้ขนสัมภาระได้คราวละมาก ๆ ด้วย โดยที่ส่วนหน้าจะใช้โครงสร้างแบบเดียวกัน  

แต่แตกต่างกันเฉพาะส่วนหลัง  เพื่อให้สามารถบรรทุกของได้มากขึ้น  แทนที่จะเป็นแบบ 

ซีดานท้ายยาว หรือ แฮตช์แบ็กท้ายลาด ก็ออกแบบให้หลังคายาวขึ้นมาจนถึงท้ายรถและหักมุม 

ลงไปเกือบตัดตรง พร้อมกับทำประตูท้ายให้สามารถเปิดได้กว้าง ไม่ว่าจะเป็นแบบยกขึ้นพร้อม 

กระจกทั้งแผงหรือแบบประตู 2 บาน เปิดแยกกันก็ได้  ส่วนพนักพิงเบาะหลังสามารถพับได้  จึง 

มีพื้นที่บรรทุกสัมภาระได้มากกว่ารูปแบบอื่น

หมายเหตุ  

  รถตรวจการณ์ยกสูงเรียกว่า รถสปอร์ตอเนกประสงค์ (SUV = Sport Unities Vehicle) 

ยังมีรถเก๋งยกสูง (SAV = Sport Activities Vehicle)

          ก. รถนั่งแบบแวน

      ข. รถนั่งแบบสเตชั่นแวกอน

1
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1.1.5 รถนั่งแบบฮาร์ดท็อป (Hardtop)

 จากรูปร่างหน้าตาและคอนเซ็ปต์ประจำตัวที่ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันมากระหว่าง  

คูเป้ และ ฮาร์ดท็อป แต่จะแตกต่างกันที่ลักษณะเน้นความเพรียวลมกว่ากันบ้าง  โดยอาศัยรูปทรง 

และลักษณะมาตรฐานของรถ แฮตช์แบ็ก  เอาไว้มากกว่าแบบ คูเป้   ที่ดูเพรียวลมกว่า แต่ขณะ 

เดียวกันก็พยายามทำให้ทัศนวิสัยโปร่งตาข้ึน โดยการเอาเสากลาง (B-Pillar) ออกไป และส่วนใหญ่ 

จะไม่มีกรอบกระจกประตู  โดยหันไปเสริมความแข็งแรงให้กับเสากระจกหลัง (C-Pillar) แทน 

 รูปแบบโดยท่ัวไปจะเป็นรถน่ังท้ายลาด 2 ประตูท่ีไม่มีเสากลาง  แต่ถ้าหากจะเอารถ ซีดาน  

มาทำในสไตล์เดียวกันเพื่อให้กลายเป็นรถนั่ง 4 ประตู  ฮาร์ดท็อป   ก็ได้  โดยจะมีลักษณะความ 

เป็นรถครอบครัวสไตล์สปอร์ตมากขึ้น

ก. รถนั่งแบบฮาร์ดท็อป 4 ประตู ไม่มีเสากลาง

ข. รถนั่งแบบฮาร์ดท็อป 4 ประตู  มีเสากลาง
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1.1.6 รถนั่งแบบลิฟต์แบ็ก (Liftback, Hatchback หรือ Swingback)

ก. รถนั่งแบบลิฟต์แบ็ก 3 ประตู

ข. รถนั่งแบบลิฟต์แบ็ก 5 ประตู

1
 กลายมาเป็นลักษณะการออกแบบรถนั่งอีกแบบหนึ่ง  เพื่อให้มีเนื้อที่ใช้สอยภายในมากขึ้น 

เป็นการผสมผสานรูปร่างในส่วนหน้าเช่นเดียวกับแบบซีดาน และส่วนท้ายของลิฟต์แบ็ก โดยที่ 

ส่วนท้ายของรุ่นแฮตช์แบ็กจะต้องสามารถเปิดขึ้นได้เป็นชิ้นเดียวกับกระจกหลัง ไม่ใช่เปิดเฉพาะ 

ฝากระโปรงท้ายอย่างเดียว เพื่อให้สามารถขนสัมภาระขึ้นลงได้สะดวก ซึ่งทำให้หน้าตาออกมาใน 

สไตล์กึ่งสปอร์ตคูเป้มากขึ้น เพราะส่วนท้ายจะหดสั้นลง ทำให้มีขนาดกะทัดรัด มีความคล่องตัว

สำหรับการใช้งานขึ้น  เป็นรูปทรงที่นิยมใช้กับรถครอบครัวขนาดเล็กเป็นพิเศษ  โดยเฉพาะรุ่น 

3 ประตู จะทำให้มีลักษณะคล้ายรถ สปอร์ตคูเป้ ไม่น้อย แต่ในรุ่น 5 ประตูก็ช่วยทำให้ดูเพรียวลม 

ขึ้น
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1.2 โครงสร้างตัวถังแบบโครงอิสระและแบบโครงในตัว

 โครงสร้างตัวรถนั่งแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ โครงสร้างตัวถังแบบโครงอิสระและแบบ 

โครงในตัว

1.2.1 โครงสร้างตัวถังแบบโครงอิสระ (Independent Frame Type)

 โครงสร้างตัวถังแบบโครงอิสระ ตัวถังรถแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ โครงรถกับตัวถัง  

ตัวโครงรถจะทำหน้าท่ีเป็นตัวรองรับน้ำหนักของตัวถัง ระบบส่งกำลัง ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบ 

บังคับเลี้ยวและเครื่องยนต์ จะดูดกลืนแรงที่เกิดจากการชนและอาการสั่นสะเทือนจากพื้นถนน  

ทำให้มีความนุ่มนวล ขับขี่สบาย ห้องผู้โดยสารเงียบ เนื่องจากมียางรองรับอยู่ระหว่างโครงรถกับ

ตัวถัง แต่โครงสร้างของตัวถังรถแบบนี้จะมีน้ำหนักมาก  เพราะทำจากเหล็กแผ่นที่หนาประมาณ 

1.3 มม. ด้วยเหตุน้ีจึงต้องลดน้ำหนักของโครงรถด้วยการออกแบบคานให้เป็นรูปตัวซี (C-shape) 

หรือรูปกล่องสี่เหลี่ยม (Box-shape)  ซึ่งจะทำให้มีความแข็งแรงสูง

 โครงรถกับตัวถังรถจะแยกออกจากกัน โครงรถทำหน้าที่ดูดกลืนแรงที่เกิดจากการชน 

ภายนอก  และที่สำคัญจะเป็นส่วนที่ใช้สำหรับยึดกลไกการเคลื่อนที่ เช่น เครื่องยนต์ระบบส่งกำลัง 

ระบบรองรับน้ำหนัก และระบบบังคับเลี้ยว  เป็นต้น

ตัวถัง

   โครงรถ
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1.2.2 โครงสร้างตัวถังแบบโครงในตัว

โครงสร้างตัวถังแบบโครงในตัวถังและส่วนประกอบเครื่องล่างถอดแยกกันได้

 โครงสร้างตัวถังแบบโครงในตัว (Unitized Construction = Unity) โครงสร้างรถยนต์แบบน้ี  

บางครั้งเรียกว่า แบบโมโนคอค (Monocoque) โครงรถและตัวถังรวมเป็นโครงสร้างเดียวกัน 

เครื่องยนต์ระบบรองรับ ระบบบังคับเลี้ยว ยึดติดกับตัวถังรถยนต์โดยตรง และตัวถังรถยนต์รับ 

น้ำหนัก และรองรับชิ้นส่วนต่าง ๆ จากแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน ออกแบบให้ชิ้นส่วน 

โครงสร้างตัวถังดูดกลืนแรงกระแทกเป็นช่วง ๆ โดยการยุบตัวเข้า (แรงที่เกิดจากการชน) และมี 

คุณสมบัติในการกระจายน้ำหนักเท่า ๆ กัน ทำให้รถยนต์มีน้ำหนักเบา ช่วยลดความส้ินเปลืองน้ำมัน 

เชื้อเพลิง ทำให้การขับขี่นุ่มนวล ปกติโครงรถแบบนี้ใช้กับรถยนต์นั่งรุ่นใหม่ การประกอบรถยนต์ 

นิยมใช้การเชื่อมจุด (Spot  Welding) และการพับโลหะแผ่นให้สามารถรับแรงและน้ำหนักให้ 

กระจายตลอดโครงรถ  โดยเชื่อมติดกันเป็นชิ้นเดียว

 โครงรถอาจแบ่งออกได้หลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบก็มีความแตกต่างกันทั้งขนาดและ 

รูปร่างของแต่ละประเภท เช่น รถยนต์น่ัง รถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสาร ดังน้ัน หากเกิดอุบัติเหตุ

หรือมีการชำรุดเสียหายเกิดข้ึน จำเป็นจะต้องซ่อมให้เป็นมาตรฐานเดิม วิธีการซ่อมโดยท่ัว ๆ  ไปนิยม 

ถอดเคร่ืองยนต์ออกจากตัวถังรถ  แล้วใช้เคร่ืองมือซ่อมตัวถังติดต้ังอยู่ในตำแหน่งท่ีทำการยึด  การดึง 

หรือการดันโครงรถยนต์ให้คืนสู่สภาพเดิม

1
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1.2.3 โครงสร้างตัวถังรถนั่งแบบโครงในตัว

1. โครงสร้างตัวถังรถนั่งแบบโครงในตัวสำหรับรถเครื่องหน้าขับหน้า
    (Front Engine Front Drive = FF)

 ตัวเครื่องยนต์จะยึดติดกับตัวถังด้านหน้า เครื่องยนต์ขับเคลื่อนรถยนต์ที่ล้อหน้าโดยตรง  

เนื่องจากรถแบบนี้จะไม่มีส่วนประกอบของรถขับหลังอยู่เลย จึงสามารถปรับปรุงพื้นที่ห้อง 

โดยสารด้านหลัง และขยายห้องโดยสารให้ใหญ่ข้ึน การเสริมระบบรองรับด้านหน้าของรถขับหน้า 

ให้เป็นโครงสร้างเดียวกัน และปรับปรุงให้น้ำหนักลดลงเพื่อรองรับเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง 

ระบบรองรับและระบบบังคับเลี้ยว การนำส่วนต่าง ๆ มารวมเป็นโครงสร้างตัวถังเพื่อให้เกิดความ

แข็งแรงและความทนทานในส่วนของชุดที่ยึดต่อหรือจุดที่รับความแข็งแรงนั่นเอง

2. คุณลักษณะโครงสร้างตัวถังรถนั่งสำหรับรถเครื่องหน้าขับหน้า 
(Honda CIVIC Sedan)

ก.  น้ำหนักตัวรถทั้งหมดลดลง  เนื่องจากการลดอุปกรณ์การขับเคลื่อนด้านหลังโดยการรวม

กระปุกเกียร์และเฟืองท้ายในระบบส่งกำลังเป็นชุดเดียวกัน

ข.  ภาระเพลาขับหน้าของรถขับหน้ามีมาก  เพราะการขับล้อหน้าและการเล้ียวควบคุมด้วยเพลา

ขับหน้า

ค.  เนื่องจากไม่มีกลไกขับเคลื่อนล้อหลัง  จัดช่องวางเท้าที่พื้นรถได้กว้างขวางขึ้น

ง.  ถังน้ำมันวางต่ำได้  ขนาดห้องเก็บของด้านหลังจึงกว้างขึ้น

จ.  ในกรณีที่เกิดการชนด้านหน้า  แรงเฉื่อยของตัวถัง เครื่องยนต์กับระบบส่งกำลังที่เกิดขึ้น

จะมากกว่ารถแบบขับหลัง  ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถขับหน้าจึงเกิดขึ้นมากกว่า

ฉ.  วิธีการยึดเครื่องยนต์จะมีความสอดคล้องกับขนาดของตัวรถ  จุดรวมภาระเครื่องยนต์จะอยู่ 

ที่คาน รถยนต์ขนาดกลางรับภาระเครื่องยนต์อยู่ที่คานกลางและคานข้าง ส่วนรถขนาดใหญ่ 

การรับภาระของเครื่องยนต์จะอยู่ที่โครงฐานย่อยและชุดหัวกะโหลก

โครงสร้างตัวถังรถนั่งแบบโครงในตัวสำหรับรถเครื่องหน้าขับหน้า
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1.3 ประโยชน์ป้ายรหัสและประโยชน์รหัสรุ่นรถยนต์ 

 เพื่อให้การดำเนินงานซ่อมเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเลือกและ

สั่งอะไหล่ให้ถูกต้องเหมาะสมตามค่ากำหนดการบริการ ดังนั้นการรู้รุ่นและรหัส (Code) ของรถ 

ที่ซ่อมจึงมีความจำเป็น ดังป้ายชื่อต่าง ๆ ของรถโตโยต้าต่อไปนี้ 

ที่ติดป้ายรหัสรถยนต์และป้ายรหัสรุ่นรถยนต์

ประโยชน์รหัสรุ่นรถยนต์ (โตโยต้า)

 เพื่อง่ายต่อการเรียกชื่อและซื้ออะไหล่  เช่น  KE 30 R

 K   หมายถึง  เครื่องยนต์ตระกูล K

 E   หมายถึง  แซสซีสของรุ่นรถโคโรลล่า

 30  =  เป็นหมายเลขที่เรียกให้รู้ว่าเป็นโคโรลล่ารุ่นไหน สำหรับ RT40, RT81, RT100

 R   หมายถึง  เครื่องยนต์ตระกูล R  ในที่นี้คือ เครื่องยนต์ 12R

 E   หมายถึง  แซสซีสของรถรุ่นโคโรลล่า

 ดังนั้น  ถ้าเป็นรถยนต์โคโรลล่ารหัสตัวหลังจะเป็น E และโคโรน่ารหัสตัวหลังจะเป็น T 

เสมอ  สำหรับตัวหน้านั้นเป็นรหัสของเครื่องยนต์  

 คำเต็มสำหรับตัวย่อเกรดรถยนต์ (โตโยต้า)

 GL  หมายถึง  Grand Luxury

 DX  หมายถึง  Deluxe

 XL  หมายถึง  Extra Luxury

 เกรดของรถ เช่น โคโรลล่ามี GL กับ DX ความหมาย GL เป็นเกรดที่สูงกว่า เช่น 

มีมิเตอร์วัดรอบเครื่อง ผ้าของเบาะที่มีราคาแพงกว่า เกียร์ 5 ความเร็ว เป็นต้น ซึ่ง DX จะไม่มี 

สำหรับ คำว่า 1.3 และ 1.6  คือ ปริมาตรความจุของกระบอกสูบ 1,300 ซีซี กับ 1,600 ซีซี

ป้ายรหัสเครื่องยนต์
ป้ายรหัสรถยนต์

1
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1.4 รายละเอียดป้ายรหัสรถยนต์

1.4.1 รายละเอียดที่จำเป็นและความหมายรหัสรถโตโยต้า

1. รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับใช้ป้าย
รหัสรถ

 ถ้าจำเป็นต้องรู้รายละเอียดเฉพาะของ

อะไหล่นั้น ๆ ต้องค้นหาหมายเลขอะไหล่นั้น 

ในแค็ตตาล็อกอะไหล่ จำเป็นจะต้องรู้ชื่อ รุ่น 

รถยนต์ ปีและเดือนในการผลิต สำหรับเคร่ืองยนต์ 

บางแบบ ต้องรู้ชนิดของเครื่องยนต์ สีของ 

ตัวถังและสีตกแต่ง รหัสการส่งกำลัง อัตราทด 

เฟืองท้ายและอื่น ๆ ข้อมูลทั้งหมดสามารถ 

ค้นพบได้ที่แผ่นป้ายรหัสรถ

2. ความหมายรหัสรถโตโยต้า
 ป้ายรหัสรถใช้เป็นป้ายของผู้ผลิตด้วย

ก. ตำแหน่งติดตั้งของป้ายรหัสรถ

 ป้ายรถของรถยนต์นั่ง โดยปกติจะ 

ติดอยู่ที่แผงหลังห้องเครื่องยนต์  ตำแหน่งจะ 

เปลี่ยนแปลงไปสำหรับรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

ขึ้นอยู่กับรุ่นรถ หรือปีของรุ่นแบบนั้น ๆ  

ตำแหน่งของป้ายรหัสรถจัดแสดงอยู่ในคู่มือ 

การซ่อมที่เหมาะสม

ข. ชนิดรหัสของป้ายรหัสรถยนต์ 

 ป้ายรหัสรถมีให้เลือกใช้อยู่ 3 ชนิด 

ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางของรถที่ส่งออก

ไปจำหน่าย

j รหัสรุ่นรถยนต์

k รหัสเครื่องยนต์และปริมาตรกระบอก

 สูบ

l หมายเลขโครงรถยนต์

m รหัสสีตัวถังรถยนต์

n รหัสการตกแต่งภายในรถยนต์

o รหัสการส่งกำลังรถยนต์

p รหัสเพลาขับรถยนต์

q รหัสชื่อโรงงานผลิตรถยนต์

ก. ป้ายรหัสรถยนต์โตโยต้า

ป้ายชื่อรหัสรถ

ข. ป้ายรหัสสำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ค. ป้ายรหัสสำหรับประเทศอื่น ๆ เช่น ไทย
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1.4.2 เนื้อหารายละเอียดแผ่นป้ายรหัสรถยนต์
 รายละเอียดที่เขียนในรูปของรหัสบนแผ่นป้ายชื่อรถยนต์โตโยต้าตามหัวข้อ 1.4.1 มีดัง 

ต่อไปนี้

รหัสรุ่นรถพื้นฐาน 
TOYOTA

EE90 : ใช้เครื่องยนต์ 2E

AE92 : ใช้เครื่องยนต์ 4A-F 

            หรือ 4A-GE

CE :     ใช้เครื่องยนต์ 90 1C

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค
ของเครื่องยนต์

U : คาร์บูเรเตอร์และ 

      DOHC (4A-F)

F : EFI และ DOHC 

      (4A-GE)

ประเภทของเกียร์

K : 4 เกียร์
M : 5 เกียร์
H :  เกียร์อัตโนมัติ 
       3 ความเร็ว
P :   เกียร์อัตโนมัติ 
       4 ความเร็ว

ชื่อแบบรถ

A : โคโรลล่า

ตำแหน่ง
พวงมาลัย 

R : พวงมาลัยขวา

L : พวงมาลัยซ้าย

ประเภทของตัวถัง 

E : พวงมาลัยขวา

L : ลิฟต์แบ็ก 5 ประตู

G : แฮตช์แบ็ก 3 ประตู

H : แฮตช์แบ็ก 5 ประตู

W : แวกอน 5 ประตู

ระดับชั้น 

S : มาตรฐาน

D : XL หรือ DX

N : GL หรือ LE

X : SR-5

V : GT-I

จุดหมายปลายทาง
ของรถ 

A : สหรัฐอเมริกา

K : แคนาดา

N : แอฟริกาใต้

Q : ออสเตรเลีย

V : ประเทศทั่ว ๆ ไป

W : ยุโรป

1

1. รหัสรุ่นรถยนต์ 
 รหัสรุ่นรถยนต์จะแสดงรุ่นแบบเครื่องยนต์ แบบตัวถังและค่าเฉพาะทางเทคนิคพื้นฐาน

ของรถยนต์  ซึ่งจะแสดงในลักษณะของพยัญชนะและหมายเลข  ดังตัวอย่างข้างล่าง
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2. รหัสเครื่องยนต์และปริมาตรกระบอกสูบ
 รถยนต์บางครั้งที่ใช้ชื่อเหมือนกัน (เช่น โคโรลล่า) แต่ประเภทของเครื่องยนต์ (ปริมาตร 

ของกระบอกสูบ) ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเสมอไป ประเภทของเคร่ืองยนต์และปริมาตรกระบอกสูบ 

นั้นจะแสดงไว้ที่แผ่นป้ายชื่อตัวรถ

3. หมายเลขโครงรถยนต์
 หมายเลขโครงรถเป็นหมายเลขท่ีใช้ระบุเฉพาะของรถยนต์แบบหน่ึงซ่ึงประทับไว้บนตัวถัง 

หรือโครงรถ และรถแต่ละคันจะมีหมายเลขกำหนดไว้โดยไม่ซ้ำกัน ซ่ึงจะประกอบด้วยรหัสรุ่นรถ 

พื้นฐานและอันดับหมายเลข

4. รหัสสีตัวถังรถยนต์
 สีภายนอกของรถยนต์มีรหัสระบุไว้ด้วย ซ่ึงรหัสสีตัวถังมีความสำคัญ เม่ือจะพ่นสีภายนอก 

ใหม่ เช่น  กันชน  กรอบกระจกมองหลัง  เป็นต้น  ซึ่งจะทำให้สามารถพ่นสีได้เหมือนกับสีเดิม

5. รหัสการตกแต่งภายในรถยนต์์
 เป็นรหัสท่ีระบุสีของอุปกรณ์ภายในของรถยนต์ ซ่ึงรหัสตกแต่งมีความจำเป็นท่ีจะต้องอ้างถึง 

ในกรณีที่มีการสั่งอุปกรณ์ภายในรถต่าง ๆ  เช่น พวงมาลัย  พรมปูพื้น  เป็นต้น

6. รหัสการส่งกำลังรถยนต์
 รถยนต์สองคันท่ีอยู่ในรุ่นแบบเดียวกัน  บางคร้ังอาจจะมีความแตกต่างกันของระบบส่งกำลัง  

ดังน้ัน ประเภทของรหัสส่งกำลังจึงใช้บ่งช้ีเฉพาะประเภทของระบบส่งกำลังท่ีมีใช้ในรถยนต์คันน้ัน ๆ

7. รหัสเพลาขับรถยนต์
 รหัสเพลาขับประกอบด้วยพยัญชนะหน่ึงตัวกับตัวเลขอีกสามตัว  มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

 รหัสของเพลาขับมีความจำเป็นเม่ือส่ังช้ินส่วน ซ่ึงหมายเลขอะไหล่มีการเปล่ียนแปลงไปตาม

อัตราทดเฟืองท้าย  เช่น  เฟืองขับเข็มไมล์  อัตราทดเฟืองท้าย  เกียร์ของรถรุ่นนั้น  เป็นต้น

8. รหัสชื่อโรงงานผลิตรถยนต์
 รหัสน้ีใช้แสดงว่ารถยนต์คันน้ัน ๆ ผลิตมาจากโรงงานช่ืออะไร ซ่ึงรหัสโรงงานไม่มีความจำเป็น 

ต่อการส่งอะไหล่

             จำนวนของเฟืองดอกจอก
             และเพลาขับ

           อัตราทดเฟืองท้าย  

เส้นผ่านศูนย์กลางของเฟืองบายศรี
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 1
จงเขียนวงกลมหัวข้อที่ถูกต้องที่สุด

6. โครงสร้างของตัวถังแบบโครงในตัว

    มีลักษณะเช่นใด

ก.  มีโครงรถกับตัวถังที่แยกออกจากกัน

ข.  มีโครงรถกับตัวถังรวมเป็นหน่วย

เดียวกัน

ค.  มีตัวถังด้านหน้าที่แข็งแรงโดยเฉพาะ

ง.  ลักษณะของตอนกลางโครงรถจะมี

ท่อกลวง

7. เพลาขับหน้ารถขับหน้ามีภาระมาก คืออะไร   

ก.  เพราะต้องขับล้อหน้า

ข.  เพราะควบคุมการเลี้ยว

ค.  เพราะต้องขับและควบคุมการเลี้ยว

ง.  เพราะต้องควบคุมการเลี้ยวและ

ควบคุมล้อ

8. ป้ายรหัสรถยนต์ติดตั้งอยู่ที่ใด

ก.  แผงหน้าปัดน้ำ

ข.  แผงห้องเครื่องยนต์

ค.  แผงข้างบังโคลนหน้า

ง.  ในห้องเก็บของท้ายรถ

9. ป้ายรหัสเครื่องยนต์ติดไว้ที่ใด

ก.  ฝากระโปรงรถ

ข.  แผงในห้องโดยสาร

ค.  แผงหลังห้องเครื่องยนต์

ง.  ข้างขวาห้องเครื่องยนต์

10. รหัสสีตัวถังรถยนต์มีความสำคัญอย่างไร

ก.  แสดงรุ่นรถยนต์

ข.  แสดงสีรถยนต์

ค.  พ่นสีได้สวยงาม

ง.  พ่นสีได้เหมือนสีเดิม

1. การออกแบบพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่

    เป็นอย่างไร

ก.  เพิ่มสมรรถนะ

ข.  เพิ่มแรงม้า

ค.  เล็กกะทัดรัด

ง.  เล็กกะทัดรัดและเพิ่มกำลัง

2. รถนั่งแบบใดนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

ก.  รถนั่งแบบซีดาน

ข.  รถนั่งแบบคูเป้

ค.  รถนั่งแบบฮาร์ดท็อป

ง.  รถนั่งแบบลิฟต์แบ็ก

3. รูปทรงของตัวถังรถนั่งแบบแวนมีลักษณะ

    เช่นใด

ก.  มีประตูตั้งแต่ 2 และ 4 ประตู

ข.  ไม่มีเสาประตูกลาง

ค.  หลังคาจะยาวตรงไปจนถึงด้านหลัง

ง.  ฝาท้ายต่อโดยตรงจากส่วนบนห้อง

โดยสาร

4. รูปทรงของตัวถังรถยนต์แบบฮาร์ดท็อป

    มีลักษณะเช่นใด

ก.  มีประตูตั้งแต่ 2 และ 4 ประตู

ข.  คล้ายกับแบบซีดาน ไม่มีเสาประตูกลาง

ค.  ท้ายลาด 2 ประตู ไม่มีเสากลาง

ง.  หลังคาจะตรงไปถึงด้านหลัง

5. ทำไมจึงมีผู้นิยมรถนั่งแบบคูเป้

ก.  แลดูเป็นรถสปอร์ต

ข.  ขับขี่สบาย

ค.  มีความแข็งแรง

ง.  ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
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11. ป้ายรหัสรุ่นรถยนต์มีประโยชน์อะไร

ก.  ง่ายต่อการเรียกชื่อ

ข.  ง่ายต่อการสั่งซื้ออะไหล่

ค.  ง่ายต่อการเรียกชื่อและสั่งซื้ออะไหล่

ง.  ง่ายต่อการสั่งซื้ออะไหล่และตรวจ

ราคา

12. ตัวอักษรที่ติดท้ายรถยนต์ เช่น DX

หมายถึงอะไร

ก.  เกรดรถยนต์

ข.  ความเร็วสูงสุด

ค.  สมรรถนะรถยนต์

ง.  อัตราเร่งรถยนต์

13. ตัวเลขที่ติดท้ายรถยนต์หมายถึงอะไร

ก.  ความเร็วรถยนต์

ข.  สมรรถนะรถยนต์

ค.  ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์

ง.  เกรดของรถยนต์

14. รหัสรุ่นรถยนต์แสดงให้รู้อะไร

ก.  รุ่นแบบเครื่องยนต์

ข.  รุ่นแบบตัวถังรถยนต์

ค.  ค่าเฉพาะทางเทคนิคพื้นฐาน

ง.  ถูกทุกข้อ

15. รหัสเครื่องยนต์มีความสำคัญอย่างไร

ก.  เพื่อการซ่อมเครื่องยนต์

ข.  เพื่อการเปลี่ยนเครื่องยนต์

ค.  ตรวจตรงกับแผ่นป้ายชื่อตัวรถ

ง.  ถูกทุกข้อ

16. รหัสปริมาตรกระบอกสูบมีประโยชน์อะไร

ก.  เพื่อการเสียภาษีรถยนต์

ข.  เพื่อการจดทะเบียน

ค.  เพื่อการคว้านกระบอกสูบ

ง.  ตรวจตรงกับแผ่นป้ายชื่อตัวรถ

17. หมายเลขโครงรถยนต์ประทับไว้ที่ใด   

ก.  บนตัวถัง

ข.  บนโครงรถ

ค.  บนตัวถังหรือบนโครงรถ

ง.  ถูกทุกข้อ

18. รหัสการตกแต่งภายในรถยนต์มีความ

สำคัญอย่างไร

ก.  ต่อช่างตัวถัง

ข.  ช่างสี

ค.  การพ่นสี

ง.  สั่งอุปกรณ์ภายใน

19. รหัสการส่งกำลังรถยนต์บ่งชี้เฉพาะอะไร

ก.  รถรุ่นนั้น ๆ

ข.  รถคันนั้น

ค.  รถสีนั้นเฉพาะ

ง.  อัตราทดเฟืองเกียร์

20. รหัสของเพลาขับรถยนต์มีความสำคัญ

อย่างไร

ก.  เฟืองขับเข็มไมล์

ข.  อัตราทดเฟืองท้าย

ค.  เกียร์ของรถ

ง.  ถูกทุกข้อ




