
 

 

ข้อควรรู้เก่ียวกับแบตเตอร่ี 
 
 
วิธีการชาร์จแบตเตอร่ี 
 
1. 
 
2. 
 

กดปุ่ มสีแดงลงเพ่ือตดักระแสระหวา่งแบตเตอร่ีกบัหนว่ยควบคมุ จากนัน้เสียบจดุ Output ของเคร่ืองชาร์จ
กบัปลัก๊ท่ีฐานซึง่เช่ือมตอ่กบัแบตเตอร่ี 
ในการชาร์จแบตเตอร่ีจะต้องอยูใ่นบริเวณท่ีปราศจากไฟ เปลวไฟ และการแผรั่งสีท่ีก่อให้เกิดความร้อน และ
ต้องอยูใ่นท่ีๆ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 

 
การบ ารุงรักษาแบตเตอร่ี (Dry Cell Battery Maintenance) 
 

1. การจ่ายกระแสไฟฟ้า (Discharge) 
1.1 หลีกเล่ียงการจา่ยกระแสไฟฟ้าเกินความสามารถของแบตเตอร่ี (Over Discharge) โดยการใช้

งานหนกัเกินความจ าเป็น (Over Load) เน่ืองจากจะท าให้อายขุองแบตเตอร่ีสัน้ลง เพราะฉะนัน้
ควรให้แบตเตอร่ีจา่ยกระแสไฟฟ้าประมาณ 70-80% ของ Capacity เชน่ แบตเตอร่ี 24 โวลต์ 
ควรมี Cut-Off Discharge Voltage ประมาณ 20.4 โวลต์ 

1.2 สภาพการใช้และความจขุองแบตเตอร่ี ความสามารถในการจา่ยกระแสไฟฟ้าขึน้อยู่กบัสภาพของ
แบตเตอร่ี เชน่ แบตเตอร่ีท่ีแห้งและสะอาด จะมีความสามารถในการจา่ยกระแสไฟฟ้าได้ดี ใช้รถ
ยกหรือบรรทกุสิ่งของด้วยความเหมาะสมกบัความสามารถ ซึง่ควรมีความระมดัระวงัเป็นอยา่งยิ่ง 

1.2.1 การจา่ยกระแสไฟฟ้า ความจขุองแบตเตอร่ี ลดลงเม่ือจา่ยกระแสเพิ่มขึน้ 
1.2.2 อณุหภมูิ ความจขุองแบตเตอร่ีจะลดลงเม่ือใช้งานในสถานท่ีท่ีมีอณุหภมูิต ่าๆ 
            การใช้งานมานาน ความจขุองแบตเตอร่ีจะลดลงเม่ือมีอายมุากขึน้ การใช้งานบอ่ยครัง้  
            หรือเป็นเวลานานขึน้ 

  
2.    การประจุไฟ (Normal Charge) 

2.1 แบตเตอร่ีเม่ือผา่นการใช้งานเสร็จสิน้ในแตล่ะวนั ต้องได้รับการประจไุฟแตค่วรระวงัไมใ่ห้อณุหภมูิ
ของ ELECTROLYTE สงูเกิน 50°C ควรลดกระแสในการประจไุฟเพ่ือป้องกนัไม่ให้อณุหภมูิของ 
ELECTROLYTE สงูขึน้ 

2.2 ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ในการตอ่ Plug เพ่ือการประจไุฟ ต้องแนน่กระชบั ขัว้ถกูต้อง Charger อยูใ่น
ต าแหนง่ Off เม่ือ On Charger แล้ว ห้ามถอดหรือขยบั Plug เพราะอาจท าให้เกิดประกายไฟซึง่
จะเป็นอนัตรายตอ่สะพานไฟ ข้อตอ่ตา่งๆ หากมีความจ าเป็นควร Cut Off Power Source 

 
 



 

 

 
ข้อควรระวังเก่ียวกับแบตเตอร่ี 
 
1. อยา่ให้แบตเตอร่ีจา่ยกระแสไฟเกินความสามารถ (Over Discharge) เพราะท าให้แบตเตอร่ีมีอาย ุ การใช้งาน

สัน้ลงกวา่ปกติ 
2. อยา่ประจไุฟแบตเตอร่ีมากเกินไป  ควรประจไุฟให้ถกูต้องเหมาะสม มิเชน่นัน้แบตเตอร่ีจะเส่ือมสภาพเร็วขึน้ 
3. อยา่ให้อณุหภมูิของ Electrolyte สงูเกินกวา่ 50 °C   
4. รักษาแบตเตอร่ีให้แห้ง สะอาดอยูเ่สมอ เพ่ือป้องกนัการร่ัวซมึและผกุร่อน 
5. อยา่น าโลหะหรือเคร่ืองมือ เชน่ ประแจหรือไขควงวางบนสะพานไฟ (Connector) เพราะอาจเกิดการ             

Spark สะเก็ดไฟ ท าให้แบตเตอร่ีช ารุดเสียหาย 
6. อยา่สบูบหุร่ีบริเวณท่ีมีการประจไุฟแบตเตอร่ี 
7.  ตรวจสอบทกุครัง้เม่ือม่ีการเช่ือมตอ่ Plug ของแบตเตอร่ีเข้ากบั Plug ของ Charger หรือ Truck ต้องเป็นขนาด

เดียวกนั และขัว้บวก ลบ ถกูต้อง  
8.  อยา่ถอดหรือขยบั Plug เม่ือมีการ On Charger หรือ On Key Switch ของ Truck  
9.  ถอด Plug ออกทกุครัง้เม่ือเลิกใช้ Truck หรือ เลิกการประจไุฟแบตเตอร่ี 
 
ความรู้เก่ียวกับแบตเตอร่ี 
 
แบตเตอร่ี คือ  อปุกรณ์ท่ีเราใช้เก็บไฟฟ้า โดยจะรับกระแสไฟฟ้า  เก็บไฟฟ้าไว้และจา่ยออกมา ให้ใช้ในเวลาท่ี
เราต้องการ แบตเตอร่ีเป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าเคมี  เก็บไฟฟ้าไว้ในสภาพของสารเคมีและแปลงออกมาเป็นไฟฟ้า  ซึ่ง
สารเคมีในแบตเตอร่ียงัท างานกลบัไปกลบัมาได้เร่ือยๆ เป็นเวลานานๆ 

 
แบตเตอร่ี แบง่ออกเป็น  2  ประเภท  คือ 

1. ชนิดแห้ง  (Dry Cell)  คือ พวกถ่านไฟฉาย 
2. ชนิดน า้     (Wet Cell)  มี 2 ชนิด คือ 

2.1  แบตเตอร่ีดา่ง  เชน่  แบตเตอร่ีในมือถือ, วิทยส่ืุอสาร 
2.2  แบตเตอร่ีตะกัว่ – กรด  (Lead –Acid Battery) คือ แบตเตอร่ีท่ีใช้ในรถยนต์ทัว่ไป, Traction 

Battery ใช้ในรถยกไฟฟ้า  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบตเตอร่ีท างานอย่างไร 
 

 แบตเตอร่ีตะกัว่-กรด  ประกอบด้วยเซลล์หรือหมู่ของเซลล์ตอ่เข้าด้วยกนั  ในหมูข่องเซลล์ประกอบขึน้ด้วย
กลุม่ของแผน่ธาตทุัง้แผน่บวกและแผน่ลบ  ซึง่แผน่ธาตทุัง้บวกและลบท าจากโลหะตา่งชนิดกนักัน้ด้วยฉนวน เรียกวา่ 
“แผน่กัน้” โดยน ามาจุม่ไว้ใน “ELECTROLYTE” หรือท่ีเรียกวา่ “น า้กรดผสม” (Sulfuric Acid) น า้กรดผสมจะท า
ปฏิกิริยากบัแผน่ธาตใุนเชิงเคมีเพ่ือเปล่ียนพลงังานเคมีเป็นพลงังานไฟฟ้า และแตล่ะเซลล์สามารถจ่ายประจไุฟฟ้าได้
ประมาณ 2 โวลต์ เซลล์ของแบตเตอร่ีสว่นมากจะถกูน ามาตอ่เข้ากบั “แบบอนกุรม” (Series) ซึง่จะเพิ่มโวลต์หรือ
แรงดนัขึน้เร่ือยๆ เชน่ แบตเตอร่ี 12 โวลต์ จะต้องใช้จ านวนเซลล์ 6 เซลล์มาตอ่กนั แบบอนกุรม, แบตเตอร่ี 24 โวลต์ 
ใช้ 12 เซลล์ เป็นต้น 
 การเกิดพลงังานไฟฟ้า แผน่ธาตสุองชนิด “แผน่บวก” คือ LEAD DIOXIDE และ “แผน่ลบ” คือ SPONGE 

LEAD ถกูน ามาจุม่ลงในกรดผสม  “แรงดนั” (Volt) ก็จะเกิดขึน้ท่ีขัว้ทัง้สอง เม่ือระบบแบตเตอร่ีครบวงจร กระแสก็จะ
ไหลทนัทีเพ่ือเปล่ียนพลงังานเคมีออกมาเป็นพลงังานไฟฟ้า ในกรณีนีเ้รียกวา่ “การคายประจไุฟ” (Discharge) ซึง่
ตวักรดในน า้กรดผสมจะวิ่งเข้าท าปฏิกิริยาตอ่แผ่นธาตทิัง้ทางบวกและลบโดยจะคอ่ยๆ เปล่ียนสภาพของแผน่ธาตทุัง้
สองชนิดให้กลายเป็นตะกัว่ซลัเฟรต (Lead Sulfate) เม่ือแผน่ธาตทุัง้บวกและลบเปล่ียนสภาพไปเป็นโลหะชนิด
เดียวกนั คือ “ตะกัว่ซลัเฟรต” แบตเตอร่ีก็จะไมมี่สภาพของความแตกตา่งทางแรงดนักระแส  ก็จะท าให้กระแสหยดุ
ไหลหรือไฟหมด 
 
TRACTION BATTERIES 

 สว่นประกอบ (Constraction) 
1. แผน่ธาตบุวก (Positive Plate) เป็นโลหะผสมของตะกัว่ ละเลงด้วยเพสต์ของผง

ตะกัว่ผสม กบัสารละลายกรดซลัฟริูก (Sulfulic 

Acid) มี 2 ชนิด “แบบหลอด” (Tubular Type) 
และ “แบบเรียบ” (Pasted Type)  

2. แผน่ธาตลุบ (Negative Plate) เป็นโลหะผสมของตะกัว่เชน่เดียวกนั แตเ่ตมิสาร
เร่งปฏิกิริยามีเฉพาะ “แบบเรียบ” (Pasted 

Type) 
  3. แผน่กัน้ (Seperator)    มีหลายชนิด เชน่ แผน่กัน้ยางไมโครโฟรัส  

(Microporous Rubber), พลาสตกิ (Plastic),  
กระดาษใยแก้ว 

4. เปลือกและฝา (Container & Cover) ท าจากพลาสตกิ Transparent Plastic ซึง่มี
ความยืดหยุ่นทนตอ่แรงกระแทก ทนตอ่การกดั
กร่อนของกรด 

 



 

 

 
การประจุไฟ (Charging) 
 
 การประจไุฟครัง้แรก แบตเตอร่ีท่ีน ามาใช้งานเม่ืออยูใ่นสภาพยงัไมไ่ด้เตมิน า้กรดผสม และไมไ่ด้รับการ
ประจไุฟ หรือบางครัง้อาจเติมน า้กรดผสมและประจไุฟมาแล้ว ควรน ามาเตมิน า้กรดผสม และท าการประจไุฟครัง้แรก 
หรือเพียงแตป่ระจไุฟเพิ่มเตมิ แล้วแตส่ภาพของแบตเตอร่ี 

1. การเตมิน า้กรดผสม (Electrolyte)  ให้เตมิน า้กรดผสมเจือจางท่ีมีความถ่วงจ าเพาะ 
(Specific Gravity) ตามท่ีก าหนด (1.280 + 0.010) ลงไปในเซลล์จนระดบัน า้กรดผสมอยู่
เหนือแผน่ธาต ุ โดยพยายามไมใ่ห้น า้กรดล้นออกจากเซลล์ โดยท่ีอณุหภมูิของน า้กรดผสมก่อน
เตมิจะต้องต ่ากวา่ 35 °C 

2. การตอ่แบตเตอร่ีเข้ากบัเคร่ืองประจไุฟ  ต้องใช้กระแสไฟตรง (Direct Current) เทา่นัน้ในการ
ประจไุฟ โดยตอ่ขัว้บวกของแบตเตอร่ีเข้ากบัขัว้บวกของเคร่ืองประจไุฟ ขัว้ลบของแบตเตอร่ีเข้า
กบัขัว้ลบของเคร่ืองประจไุฟ ตรวจดใูห้แนใ่จเสมอวา่ ตอ่ขัว้แบตเตอร่ีถกูต้อง แนน่ เรียบร้อยดี 

3. เร่ิมประจไุฟภายหลงัเตมิน า้กรดผสมไปแล้ว 3-10 ชัง่โมง โดยอณุหภมูิของน า้กรดผสมต้องต ่า
กวา่   40 °C หากพบวา่ระดบัน ากรดผสม (Electrolyte) ต ่าลงให้เตมิลงไปจนถึงระดบัสงูสดุ 
(Maximum Level) 

4. ท าการประจไุฟตดิตอ่กนัไปตลอดด้วยกระแสไฟ และระยะเวลาตามท่ีก าหนดใน Spec 
5. ขณะประจไุฟ ถ้าอณุหภมูิของ ELECTROLYTE สงูเกิน 50 °C ให้ลดกระแสไฟลงหรือหยดุประจุ

ไฟ อยา่ให้อณุหภมูิของ ELECTROLYTE สงูถึง 60 °C 
6. การวดัและจดบนัทกึข้อมลูขณะท าการประจไุฟครัง้แรก  ควรมีการวดัและจดบนัทกึคา่ของ

กระแสไฟ (Ampere) แรงดนัไฟฟ้า (Voltage) ความถ่วงจ าเพาะ (SP.gr.) และอณุหภมูิ 
(Temperature) 

7. เม่ือสิน้สดุการประจไุฟ จะได้คา่ความถ่วงจ าเพาะ  (Specific Gravity) ของน า้ยา 
(Electrolyte) ประมาณ 1.280 ปลอ่ยแบตเตอร่ีไว้เฉยๆ ประมาณ 1 ชัว่โมง ปรับระดบัของ  
ELECTROLTE  ให้ถึงระดบัสงูสดุ ปิดจกุหมนุเกลียวช่องเตมิกรดให้แนน่ 

 
การบ ารุงรักษา (Traction Battery Maintenance) 
 

1. การจา่ยกระแสไฟฟ้า (Discharge) 
1.1 หลีกเล่ียงการจา่ยกระแสไฟฟ้าเกินความสามารถของแบตเตอร่ี (Over Discharge) โดยการใช้

งานหนกัเกินความจ าเป็น (Over Load) เน่ืองจากจะท าให้อายขุองแบตเตอร่ีสัน้ลง เพราะฉะนัน้
ควรให้แบตเตอร่ีจา่ยกระแสไฟฟ้าประมาณ 70-80% ของ Capacity เชน่ แบตเตอร่ี 24 โวลต์ ควร
มี Cut-Off Discharge Voltage ประมาณ 20.4 โวลต์ 



 

 

1.2 สภาพการใช้และความจขุองแบตเตอร่ี ความสามารถในการจา่ยกระแสไฟฟ้าขึน้อยู่กบัสภาพของ
แบตเตอร่ี เชน่ แบตเตอร่ีท่ีแห้งและสะอาด จะมีความสามารถในการจา่ยกระแสไฟฟ้าได้ดี ใช้รถยก
หรือบรรทกุสิ่งของด้วยความเหมาะสมกบัความสามารถ ซึง่ควรมีความระมดัระวงัเป็นอยา่งยิ่ง 
1.2.1 การจา่ยกระแสไฟฟ้า ความจขุองแบตเตอร่ี ลดลงเม่ือจา่ยกระแสเพิ่มขึน้ 
1.2.2 อณุหภมูิ ความจขุองแบตเตอร่ีจะลดลงเม่ือใช้งานในสถานท่ีท่ีมีอณุหภมูิต ่าๆ 
                การใช้งานมานาน ความจขุองแบตเตอร่ีจะลดลงเม่ือมีอายมุากขึน้ การใช้งานบอ่ยครัง้  
                หรือเป็นเวลานานขึน้ 
 

2. การประจไุฟ (Normal Charge) 
2.1 แบตเตอร่ีเม่ือผา่นการใช้งานเสร็จสิน้ในแตล่ะวนั ต้องได้รับการประจไุฟแตค่วรระวงัไมใ่ห้อณุหภมูิ 

ของ ELECTROLYTE สงูเกิน 50 °C ควรลดกระแสในการประจไุฟเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้อณุหภมูิของ 
ELECTROLYTE สงูขึน้ 

2.2 ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ในการตอ่ Plug เพ่ือการประจไุฟ ต้องแนน่กระชบั ขัว้ถกูต้อง Charger อยูใ่น
ต าแหนง่ Off เม่ือ On Charger แล้ว ห้ามถอดหรือขยบั Plug เพราะอาจท าให้เกิดประกายไฟซึง่
จะเป็นอนัตรายตอ่สะพานไฟ ข้อตอ่ตา่งๆ หากมีความจ าเป็นควร Cut Off Power Source 

2.3 วิธีการประจไุฟ เชน่ Tapper Charging, Constant Current or Voltage Charging, 

Constant Current-Step Type Charging เม่ือการประจไุฟตอ่เน่ืองจนกระทัง่ Volt Per Cell 
สงูถึง 24 โวลต์ จะเกิดแก๊ส Hydrogen กระแสไฟ (Charge Current) จะลดลงจนกระทัง่สิน้สดุ
การ Charge 

                อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัได้มีการออกแบบให้การประจไุฟเป็นไปอย่างสมบรูณ์เหมาะสมกบัขนาด Voltage 
และ Capacity ของ แบตเตอร่ีโดย Automatic Charger 
 

3.    การประจไุฟแบบกระตุ้น (Equalizing Charge) 
                       แบตเตอร่ีท่ีใช้งานในแตล่ะวนั ได้รับการ Normal Charge แล้ว ควรมีการ Equalizing Charge 
อยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ถ้ามีการใช้มากกวา่ 1 ครัง้ ควรท าทกุ 6 วนั หรือเม่ือมีการเติมน า้กลัน่ โดย 

3.1 Automatic Charger 

3.2 Manual Charger ประมาณ 2-3 ชัว่โมง ตอ่จากการประจไุฟฟ้าปกต ิ8-10 ชัว่โมง 
 

        4. ตรวจเช็คระดบั ELECTROLYTE 
4.1 รักษาระดบั Electrolyte ให้อยูใ่นระดบั Maximum Level เน่ืองจากการประจไุฟและความร้อน 

จะให้เกิดน า้กลัน่เกิดการระเหย ระดบั Electrolyte จงึลดลง 
4.2 เม่ือลกูลอยท่ีฝาจกุเตมิน า้กลัน่ แสดงวา่ Minimum Level ควรเตมิน า้กลัน่อยา่งระมดัระวงัไมใ่ห้

ล้น 
4.3 เม่ือเตมิน า้กลัน่แล้ว ต้องปิดฝาจกุให้แนน่ 



 

 

4.4 ควรบนัทกึการเตมิน า้กลัน่ทกุครัง้ พร้อมตรวจสอบการท างานของ Charger และสภาพโดยทัว่ไป
ของแบตเตอร่ี 

 
 5.    การระบายแก๊ส (Gas Venting) 
        เม่ือมีการประจไุฟแบตเตอร่ีบริเวณนัน้ ควรมีการระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวก เน่ืองจากการเกิด
แก๊ส Hydrogen เม่ือมีการสะสมและเกิดประกายไฟ อาจจะเกิดการระเบดิขึน้ 
 
 6.    ความสะอาด (Cleaning) 

6.1  รักษาแบตเตอร่ีให้แห้งและสะอาดอยูเ่สมอ เพ่ือป้องกนัการร่ัวของไฟฟ้า และการผกุร่อนเน่ือง 
        จาก Electrolyte 

      6.2  รักษาสภาพจกุ (ฝาปิด) ชอ่งเตมิน า้ให้สะอาดอยูเ่สมอ 
 
ข้อควรระวังเก่ียวกับแบตเตอร่ี 
 

1.         อยา่ให้แบตเตอร่ีจา่ยกระแสไฟเกินความสามารถ (Over Discharge) เพราะท าให้แบตเตอร่ีมีอาย ุ 
            การใช้งานสัน้ลงกวา่ปกติ 
2.         อยา่ประจไุฟแบตเตอร่ีมากเกินไป  ควรประจไุฟให้ถกูต้องเหมาะสม มิเชน่นัน้แบตเตอร่ีจะเส่ือม 
            สภาพเร็วขึน้ 
3.         อยา่ให้อณุหภมูิของ Electrolyte สงูเกินกวา่ 50 °C   
4.         รักษาระดบั Electrolyte ให้อยูท่ี่ระดบั Max Level ด้วยการเตมิน า้กลัน่ 
5.         เม่ือมีการประจไุฟ จะเกิดแก๊ส Hydrogen จงึต้องระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดเปลวไฟ หรือประกายไฟ 
            บริเวณส่วนบนของแบตเตอร่ี เพราะจะเกิดการระเบดิขึน้ได้ 
6.         รักษาแบตเตอร่ีให้แห้ง สะอาดอยูเ่สมอ เพ่ือป้องกนัการร่ัวซมึและผกุร่อน 
7.         อยา่น าโลหะหรือเคร่ืองมือ เชน่ ประแจ ไขควง วางบนสะพานไฟ (Connector) เพราะอาจเกิดการ  
            Spark สะเก็ดไฟ ท าให้แบตเตอร่ีช ารุดเสียหาย 
8.         อยา่สบูบหุร่ีบริเวณท่ีมีการประจไุฟแบตเตอร่ี 
9.         ควรมีอปุกรณ์ป้องกนัเม่ือมีการเตมิ Electrolyte เชน่ แวน่ตา ถงุมือยาง 
10.      ตรวจสอบทกุครัง้เม่ือม่ีการเช่ือมตอ่ Plug ของแบตเตอร่ีเข้ากบั Plug ของ Charger หรือ Truck 

ต้องเป็นขนาดเดียวกนั และขัว้บวก ลบ ถกูต้อง  
11.      อย่าถอดหรือขยบั Plug เม่ือมีการ On Charger หรือ On Key Switch ของ Truck  
12.      ถอด Plug ออกทกุครัง้เม่ือเลิกใช้ Truck หรือ เลิกการประจไุฟแบตเตอร่ี 


