
OPERATION  MANUAL  TESTLANE 
คู่มือการใช้งานเครื่องมือตรวจสภาพรถ 



OPERATION  MANUAL  TESTLANE 
คู่มือการใช้งานเครื่องมือตรวจสภาพรถ 
ช่องตรวจสภาพรถ จักรยานยนต์ MOV 



การกรอกข้อมูล 

1.กรอกข้อมูลรถที่จะท าการตรวจสภาพ 
2.เลือกประเภทเครื่องที่จะท าการทดสอบ 
3.เริ่มท าการทดสอบ 
4.สรุปรายงานการทดสอบ 
5.เริ่มทดสอบใหม ่
6.บันทึกและแก้ไขข้อมูลรถ 
7.ตารางล าดับรายการของรถที่ทดสอบ 
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1.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องชั่งน้ าหนัก 

1.1 น้ำรถเข้ำเครื่องชั่งน ้ำหนัก แล้ว
หยุดรถไว้บนเครื่องชั่งน ้ำหนัก 

1.2 โปรแกรมจะทำ้กำรชั่งน ้ำหนักโดย
อัตโนมัติ 

1.3 เมื่อโปรแกรมบันทึกค่ำน ำ้หนักเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้นำ้รถเคลื่อนไป
ข้ำงหน้ำ “เพื่อท้ำกำรทดสอบขั นตอนตอ่ไป” 
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2.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดเสียง 

2.1 กดปุ่ม          เปิดเครื่องวัดเสียง 
ตั งขำไมค์เครื่องวัดเสียง ตำมระยะที่
กรมกำรขนส่งก้ำหนด 

2.2 โปรแกรมจะทำ้กำรวัดค่ำเสียง
สิ่งแวดล้อมโดยอัตโนมัต ิ
***ถ้ำเสียงสิ่งแวดล้อมไม่ผ่ำนโปรแกรม
จะไม่ท้ำงำนต่อ 

2.3 โปรแกรมแสดงข้อควำม 
“พร้อมท าการทดสอบระดบัเสียง” 
กดปุ่ม         ที่ตู้ควบคุมเพื่อให้
โปรแกรมเริ่มท้ำกำรทดสอบเสียง 
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2.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดเสียง (ต่อ) 

2.4 รอโปรแกรมแสดงข้อควำม 
“เหยียบคันเร่ง เพื่อทดสอบ” 
เร่งเครื่องยนต์ตำมควำมเร็วรอบที่
กรมกำรขนส่งก้ำหนด โปรแกรมจะ
บันทึกค่ำเสียงสูงสุด (ครั งที่ 1) โดย
อัตโนมัติ 

2.5 ท้ำตำมข้อ (2.4) อกีครั ง เพื่อวัดค่ำ 
(ครั งที่ 2)  
โปรแกรมจะบันทึกค่ำเสียงสูงสุด  
(ครั งที่ 2) โดยอัตโนมัต ิ

2.6 โปรแกรมจะเลือกค่ำสูงสุด ของ
กำรวัดทั ง 2 ครั ง เพื่อไปแสดงบนหนำ้
รำยงำนต่อไป      
***หำกกำรวัดค่ำเสียงทั ง 2 ครั ง มีค่ำต่ำงกันเกิน 2 
dBA โปรแกรมจะให้ทดสอบใหม่ (กลับไปข้อ 2.4) 
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3.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย 

3.1 กดปุ่ม           เพื่อเปิดเครื่อง 
 
รอ 8 นำท ีเครื่องจะแสดงหน้ำจอ 
 
พร้อมใช้งำน 

3.2 กดปุ่ม          เพื่อเข้ำไปเลือก 
 
 
โหมดกำรทดสอบ 

3.3 กดปุ่ม          เพือ่เริ่มทดสอบ 
 
***เครื่องจะเซ็ทค่ำศูนย์ 60 วินำท ี
ก่อนเร่ิมทดสอบ 
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3.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย (ต่อ) 

3.4 ภำพแสดงหน้ำพร้อมท้ำกำรวัด 

3.5 ท้ำกำรสอดหวัวัดเข้ำไปที่ปลำย
ท่อไอเสีย 

3.6 โปรแกรมจะทำ้กำรวัดค่ำและ 
บันทึกผลกำรวิเครำะห์กำ๊ซไอเสีย 
(ครั งที่ 1) โดยอัตโนมัต ิ
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3.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย (ต่อ) 

3.7 น้ำหวัวัดออกจำกทอ่ไอเสีย 
รอโปรแกรมแสดงข้อควำม  
“สอดหัววัดเขำ้ท่อไอเสีย”  

3.8 ให้ท้ำกำรสอดหวัวัดเข้ำทอ่ไอ
เสีย “อีกครั ง” เพื่อท้ำกำรวัด 
(ครั งที่ 2) 

3.9 โปรแกรมจะทำ้กำรวัดค่ำและ 
บันทึกผลกำรวิเครำะห์กำ๊ซไอเสีย 
(ครั งที่ 2) โดยอัตโนมัติ  
“เคลื่อนรถไปข้ำงหน้ำเพื่อท้ำกำร
ทดสอบขั นตอนต่อไป” 
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4.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดความเร็ว  

จอแสดงค่าความถ่ี ปุ่มฉุกเฉิน 

เปิด-ปิด  
มอเตอร์ 

บันทึกค่า 

ข้ีน-ลง ลิฟท์ 

ค่าความถ่ีท่ี 1 

ค่าความถ่ีท่ี 2 

ลดค่าความถ่ี 

แคลมป์ล็อคล้อ 

เพิ่มค่าความถ่ี 

4.1 กล่องควบคุมการท างานของเคร่ืองวัดความเร็ว (จักรยานยนต์) 

***ค่าความถี่มีไว้ปรับ เพ่ิม-ลด ค่าความเร็วของมอเตอร์ 
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4.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดความเร็ว (ต่อ) 

4.2 ขับรถให้ล้อหน้ำอยู่บนเครื่อง
ทดสอบ (ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน) 

4.3 ปรับควำมเร็วที่ตอ้งกำรท้ำกำร
ทดสอบ 

4.4 หมุนปุ่ม เปิด-ปิด มำที่ “ON” 
 
กดปุ่ม                ลิฟทจ์ะลดระดับ
ลง เมื่อลงสุด มอเตอร์จะท้ำงำนโดย
อัตโนมัติ (ระวังมอเตอร์ท้ำงำน) 
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4.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดความเร็ว (ต่อ) 

4.5 อ่ำนค่ำควำมเร็วที่โชว์ในเรือนไมล์ 
เมื่อได้ควำมเร็วที่โปรแกรมกำ้หนด
แล้วกดปุ่ม          ทีก่ล่องควบคุม 
เพื่อบันทึกค่ำ ทำ้กำรทดสอบให้ครบ
ตำมที่โปรแกรมก้ำหนด 

4.7 หมุนปุ่ม เปิด-ปิด มำที่ “OFF” 
รอจนกระทั งมอเตอร์หยุดหมุน 
กดปุ่ม           ลิฟทจ์ะเพิ่มระดับขึ นมำ  
 
“น้ำรถออกเพือ่ท้ำกำรทดสอบต่อไป” 

4.6 ภำพแสดงหน้ำโปรแกรมที่
ทดสอบ ทั ง 3 ช่วง เสร็จเรียบร้อย
แล้ว 
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4.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดความเร็ว (ต่อ) 

4.8 ขับรถให้ล้อหลังอยู่บนเครื่อง
ทดสอบ (ใช้รถขบัเคลื่อน) 

4.9 กดปุ่ม           ลิฟท์จะลดระดับลง 
เมื่อลิฟท์ลดระดับลงจนสุดแล้ว ให้เร่ง
เครื่องยนต์ตำมควำมเร็วที่โปรแกรม
ก้ำหนด 
  

4.10 เช็คเรือนไมล์ที่หน้ำปัดรถ วำ่ได้
ค่ำควำมเร็วที่โปรแกรมก้ำหนดแล้ว 
กดปุ่ม          ที่กล่องควบคุม เพือ่
บันทึกค่ำ              
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4.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดความเร็ว (ต่อ) 

4.12 รอจนกระทั งโรลเลอร์หยุด
หมุน 

4.13 กดปุ่ม           ลิฟท์จะเพิ่มระดับ
ขึ น เมื่อลิฟท์เพิ่มระดับขึ นจนสุดแล้ว ให้
น้ำรถออก 
“เพื่อท้ำกำรทดสอบขั นตอนต่อไป” 
  

4.11 ภำพแสดงหนำ้โปรแกรมที่
ทดสอบ ทั ง 3 ช่วง เสร็จเรียบร้อย
แล้ว 
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5.ขัน้ตอนการใช้งานเคร่ืองทดสอบห้ามล้อและศนูย์ล้อ 

5.1 ขับรถให้ล้อหน้ำอยู่บนเครื่อง
ทดสอบห้ำมล้อ 

5.2 โปรแกรมจะชั่งน ้ำหนักโดยอัตโนมัต ิ 
กดปุ่ม “CLAMPS” เพื่อให้แคลมป์ล็อค
ล้อหลังไว้ 

5.3 กดปุ่ม “START” มอเตอร์จะเร่ิม
ท้ำงำน ค่อยๆเหยียบเบรกจนสุด 
โปรแกรมจะบันทึกค่ำแรงเบรกโดย
อัตโนมัติ             
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5.ขัน้ตอนการใช้งานเคร่ืองทดสอบห้ามล้อและศนูย์ล้อ (ต่อ) 

5.4 กดปุ่ม “CLAMPS” เพื่อให้แคลมป์
ปลดล็อคล้อหลัง 

5.5 เล่ือนรถ ให้ล้อหลังอยู่บนเครื่อง
ทดสอบ โปรแกรมจะชั่งน ้ำหนักโดย
อัตโนมัติ กดปุ่ม “CLAMPS” เพื่อให้ 
แคลมป์ล็อคล้อหน้ำไว ้ 

5.6 กดปุ่ม “START” มอเตอร์จะเร่ิม
ท้ำงำน ค่อยๆเหยียบเบรกจนสุด 
โปรแกรมจะบันทึกค่ำแรงเบรกโดย
อัตโนมัติ             
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5.ขัน้ตอนการใช้งานเคร่ืองทดสอบห้ามล้อและศนูย์ล้อ (ต่อ) 

5.7 กดปุ่ม “CLAMPS” เพื่อให้แคลมป์
ปลดล็อคล้อหน้ำ 

5.8 เดินหน้ำรถ ให้ล้อหนำ้อยูบ่นเครื่อง
ทดสอบศูนย์ล้อ ล้อหลังให้อยู่จุดแคลมป์
ล็อคตัวที่ 2 กดปุ่ม “CLAMPS” เพื่อให้ 
แคลมป์ล็อคล้อหลังไว้  

5.9 กดปุ่ม “CLAMPS ALIGNMENT” 
เพื่อให้แคลมป์ล็อคล้อหน้ำ กดปุ่ม 
“START” โปรแกรมจะวัดและบันทกึค่ำ
ศูนย์ล้อโดยอัตโนมัต ิ
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5.ขัน้ตอนการใช้งานเคร่ืองทดสอบห้ามล้อและศนูย์ล้อ (ต่อ) 

5.11 กดปุ่ม “CLAMPS ALIGNMENT” 
เพื่อให้แคลมป์ปลดล็อคล้อหน้ำ 
กดปุ่ม “CLAMPS” เพื่อให้แคลมป์ปลด
ล็อคล้อหลัง 
“เล่ือนรถไปข้ำงหน้ำเพื่อท้ำกำรทดสอบ
ขั นตอนต่อไป” 

5.10 ภำพแสดงหนำ้โปรแกรมที่
ทดสอบเรียบร้อยแลว้ 
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6.ขัน้ตอนการใช้งานเคร่ืองทดสอบโคมไฟหน้า 

6.1 ขับรถเคลื่อนมำยังต้ำแหน่งที่ท้ำ
กำรทดสอบ 

6.2 กดปุ่ม “CLAMPS ALIGNMENT” 
เพื่อให้แคลมป์ล็อคล้อหน้ำ 
กดปุ่ม “CLAMPS” เพื่อให้แคลมป์ล็อค
ล้อหลัง  

6.3 โปรแกรมแสดงข้อควำม 
“กดปุ่มเพื่อเร่ิม” กดปุ่ม “RETEST” 
เพื่อเร่ิมกำรทดสอบ 
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6.ขัน้ตอนการใช้งานเคร่ืองทดสอบโคมไฟหน้า 

6.4 เครื่องจะท้ำกำรวัดค่ำและบันทึกผล
ไฟหน้ำ โดยอัตโนมัต ิ 

6.6 กดปุ่ม “CLAMPS ALIGNMENT” 
เพื่อให้แคลมป์ปลดล็อคล้อหน้ำ 
กดปุ่ม “CLAMPS” เพื่อให้แคลมป์ปลด
ล็อคล้อหลัง น้ำรถออกจำกเครื่อง
ทดสอบ จบขั้นตอนการทดสอบ 

6.5 ภำพแสดงหน้ำโปรแกรมที่ทดสอบ
เรียบร้อยแลว้  



OPERATION  MANUAL  TESTLANE 
คู่มือการใช้งานเครื่องมือตรวจสภาพรถ 

ช่องตรวจสภาพรถขนาดใหญ่ HGV 
 



การกรอกข้อมูล 

1.กรอกข้อมูลรถที่จะท าการตรวจสภาพ 
2.เลือกประเภทเครื่องที่จะท าการทดสอบ 
3.เริ่มท าการทดสอบ 
4.สรุปรายงานการทดสอบ 
5.เริ่มทดสอบใหม ่
6.บันทึกและแก้ไขข้อมูลรถ 
7.ตารางล าดับรายการของรถที่ทดสอบ 
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1.ขั้นตอนการกรอกข้อมูลและใช้งานเครื่องชั่งน้ าหนัก 

1.1.เปิดโปรแกรมเข้าระบบดว้ยชือ่ผู้ใช้ 
กดปุ่มเร่ิมใหม่ และกรอกขอ้มูลรถที่จะ
ท าการทดสอบ กดปุ่มบนัทึกแลว้กดเลือก
ที่รถตารางรายการ(ข้อ7) กดปุ่มทดสอบ 
(ข้อที่ 3) เพื่อเร่ิมการทดสอบ 

1.2 เมื่อโปรแกรมแสดงข้อความ 
“น ารถเข้าชั่ง” ให้น ารถเข้าเครื่องชั่ง
เพื่อท าการชั่งน  าหนัก และท าตาม
ขั นตอนที่แสดงบนจอแสดงผลของ
โปรแกรม และโปรแกรมจะบนัทึกค่า
โดยอัตโนมัต ิ 

1.3 เมื่อโปรแกรมบันทึกค่าน  าหนัก
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น ารถเคลื่อน
ไปข้างหน้า  
“เพื่อท าการทดสอบขั นตอนต่อไป” 



2.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องการทดสอบระดับเสียง 

2.1 เมื่อโปรแกรมแสดงข้อมูลรถ 
ให้ตั งเครื่องวัดเสียงห่างจากกึ่งกลาง
ของปลายท่อไอเสีย 50 ซม. ท ามุม 
45 องศา  

2.2 เมื่อโปรแกรมแสดงข้อความ 
“พร้อมท าการทดสอบระดับเสียง”  
ให้กดปุ่ม      เพื่อเร่ิมการทดสอบ  
และท าตามขั นตอนที่แสดงบน
จอแสดงผลของโปรแกรมและโปรแกรม
จะท าการบันทึกค่าโดยอัตโนมัติ  

2.3 เมื่อโปรแกรมแสดงข้อความ “พร้อม
ทดสอบเสียงแตร” ให้ตั งเครื่องวัดเสียง 
ในต าแหน่งที่จะทดสอบเสียงแตร 
กดปุ่ม       เพือ่เริ่มการทดสอบ 
กดแตร โปรแกรมจะท าการบันทกึค่าโดย
อัตโนมัติ  
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3.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย 

3.1 กดปุ่ม      เพื่อเลือกโหมดการ
ทดสอบ แล้วกดปุ่ม     เพื่อเร่ิมทดสอบ
หากมกี๊าซค้างในระบบเครื่องจะท าการ
เซทค่าศูนย์เป็นเวลา 60 วินาท ีกอ่นเข้า
สู่โหมดทดสอบ 

3.2 ท าตามขั นตอนที่แสดงบน
จอแสดงผลของโปรแกรม และ
โปรแกรมจะท าการบันทึกค่าโดย
อัตโนมัติ  

3.3 โปรแกรมจะแสดงผลการทดสอบ 
เมื่อจบการทดสอบ 
ให้น ารถเคลื่อนไปข้างหน้า  
“เพื่อท าการทดสอบขั นตอนต่อไป” 
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4.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดควันด า 

4.1 น าหวัวัดสอดเข้าทางปลายท่อ
ไอเสียเมื่อพร้อมแล้วกดปุ่ม      เพื่อ
เร่ิมการทดสอบ โปรแกรมจะแสดง
ข้อความ “พร้อมท าการทดสอบ” 

4.2 ให้ท าตามขั นตอนที่แสดงบน
จอแสดงผลของโปรแกรม และ
โปรแกรมจะท าการบันทึกค่าโดย
อัตโนมัติ  

4.3 โปรแกรมจะแสดงผลการ
ทดสอบ เมื่อจบการทดสอบ 
ให้น ารถเคลื่อนไปข้างหน้า  
“เพื่อท าการทดสอบขั นตอนต่อไป” 
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5.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องทดสอบแรงห้ามล้อ 
 และ เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ 

5.1 เมื่อโปรแกรมแสดงข้อมูลรถให้
น ารถเข้าเครื่องทดสอบ 

5.2 ขับรถผ่านเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ
ด้วยความเร็วประมาณ 3 กม./ชม. 
เข้าเครื่องทดสอบแรงห้ามล้อ 

5.3 เร่ิมการทดสอบแรงห้ามล้อ โปรแกรม
จะแสดงการทดสอบตามจ านวนเพลาของ
รถที่ท าการทดสอบ ให้ท าตามขั นตอนที่
แสดงบนโปรแกรม เมื่อจบการทดสอบ  
ให้น ารถเคลื่อนไปข้างหน้า  
“เพื่อท าการทดสอบขั นตอนต่อไป” 
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6.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องทดสอบความเร็ว 

6.1 เมื่อโปรแกรมแสดงข้อความ 
”น ารถเข้า” ให้น ารถเข้าเครื่อง
ทดสอบ 

6.2 เร่งความเร็วให้เรือนไมล์
แสดงผลเท่ากับความเร็วเป้าหมาย 
เช่น 20 km/hr พร้อมทั งกดปุ่มที่
รีโมทเพื่อบันทึก ให้ท าต่อที่ความเร็ว 
40,60km/hr ตามล าดับ จนจบ
ขั นตอนที่แสดงบนโปรแกรม 

6.3 โปรแกรมจะแสดงผลการทดสอบ 
และข้อความ “จบการทดสอบ” ให้น า
รถออกจากเครื่องทดสอบ 
เมื่อจบการทดสอบ ให้น ารถเคลื่อนไป
ข้างหน้า  
“เพื่อท าการทดสอบขั นตอนต่อไป” 
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7.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องทดสอบมุมเลี้ยว 

7.1 น ารถเข้าเครื่องทดสอบ ตั งล้อตรง
ดึงเบรกมือ แล้วถอดสลักล็อคจานออก
ทั ง2ข้าง ท าตามขั นตอนทีแ่สดงบน
จอแสดงผลของโปรแกรม 

7.2 เมื่อโปรแกรมแสดงข้อความ 
“หมุนพวงมาลยัไปทางขวา” 
ให้หมุนพวงมาลยัไปทางขวาจนสุด 
“หมุนพวงมาลยัไปทางซ้าย” 
ให้หมุนพวงมาลยัไปทางซ้ายจนสุด
และโปรแกรมจะท าการบันทกึค่า
โดยอัตโนมัต ิ 

7.3 โปรแกรมจะแสดงผลการทดสอบ 
และข้อความ “จบการทดสอบ”  
ให้น ารถเคลื่อนไปข้างหน้า  
“เพื่อท าการทดสอบขั นตอนต่อไป” 
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8.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องทดสอบช่วงล่าง 

8.1 ขับรถเคลื่อนมาบนเครื่องทดสอบ 

8.2 กดปุ่มทดสอบที่รโีมทควบคุม
การท างานเพื่อทดสอบช่วงล่าง ตรวจ
พินิจความบกพร่องช่วงล่างของตัวรถ 
สรุปผลการตรวจพินจิ 

8.3 เมื่อตรวจพินิจเสร็จสิ น 
ให้เคลื่อนรถไปข้างหน้า 
“เพื่อท าการทดสอบขั นตอนต่อไป” 
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9.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องทดสอบโคมไฟหน้ารถ 

9.1 ขับรถเคลื่อนมาที่เครื่องทดสอบ 
โดยให้ด้านหน้ารถบังตรงต าแหน่ง
เซนเซอร์ตัวแรก  

9.2 ท าตามขั นตอนที่แสดงบนจอ 
แสดงผลของโปรแกรม เครื่องทดสอบจะ
ท าการตรวจวัดค่าโคมไฟหนา้ โปรแกรม
จะท าการบันทึกค่าโดยอัตโนมัติ  

9.3 โปรแกรมจะแสดงผลการทดสอบ 
และข้อความ “จบการทดสอบ” ให้น า
รถออกจากช่องตรวจสภาพ “เพื่อจบ
การทดสอบ” 
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OPERATION  MANUAL  TESTLANE 
คู่มือการใช้งานเครื่องมือตรวจสภาพรถ 

ช่องตรวจสภาพรถยนต์ LGV 



การกรอกข้อมูล 

1.กรอกข้อมูลรถที่จะท าการตรวจสภาพ 
2.เลือกประเภทเครื่องที่จะท าการทดสอบ 
3.เริ่มท าการทดสอบ 
4.สรุปรายงานการทดสอบ 
5.เริ่มทดสอบใหม ่
6.บันทึกและแก้ไขข้อมูลรถ 
7.ตารางล าดับรายการของรถที่ทดสอบ 

 



1 

1.ขั้นตอนการกรอกข้อมูลและใช้งานเครื่องชั่งน้ าหนัก 

1.1.เปิดโปรแกรมเข้าระบบดว้ยชือ่ผู้ใช้ 
กดปุ่มเร่ิมใหม่ และกรอกขอ้มูลรถที่จะ
ท าการทดสอบ กดปุ่มบนัทึกแลว้กดเลือก
ที่รถตารางรายการ(ข้อ7) กดปุ่มทดสอบ 
(ข้อที่ 3) เพื่อเร่ิมการทดสอบ 

1.2 เมื่อโปรแกรมแสดงข้อความ 
“น ารถเข้าชั่ง” ให้น ารถเข้าเครื่องชั่ง
เพื่อท าการชั่งน  าหนัก และท าตาม
ขั นตอนที่แสดงบนจอแสดงผลของ
โปรแกรม และโปรแกรมจะบนัทึกค่า
โดยอัตโนมัต ิ 

1.3 เมื่อโปรแกรมบันทึกค่าน  าหนัก
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น ารถเคลื่อน
ไปข้างหน้า “เพื่อท าการทดสอบ
ขั นตอนต่อไป” 



2.3 เมื่อโปรแกรมแสดงข้อความ “พร้อม
ทดสอบเสียงแตร” ให้ตั งเครื่องวัดเสียง 
ในต าแหน่งที่จะทดสอบเสียงแตร 
กดปุ่ม       เพือ่เริ่มการทดสอบ 
กดแตร โปรแกรมจะท าการบันทกึค่าโดย
อัตโนมัติ  
 

2.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องการทดสอบระดับเสียง 

2.1 เมื่อโปรแกรมแสดงข้อมูลรถ 
ให้ตั งเครื่องวัดเสียงห่างจากกึ่งกลาง
ของปลายท่อไอเสีย 50 ซม. ท ามุม 
45 องศา  

2.2 เมื่อโปรแกรมแสดงข้อความ 
“พร้อมท าการทดสอบระดับเสียง”  
ให้กดปุ่ม      เพื่อเร่ิมการทดสอบ  
และท าตามขั นตอนที่แสดงบน
จอแสดงผลของโปรแกรมและโปรแกรม
จะท าการบันทึกค่าโดยอัตโนมัติ  
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3.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย 

3.1 กดปุ่ม      เพื่อเลือกโหมดการ
ทดสอบ แล้วกดปุ่ม     เพื่อเร่ิมทดสอบ
หากมกี๊าซค้างในระบบเครื่องจะท าการ
เซทค่าศูนย์เป็นเวลา 60 วินาท ีกอ่นเข้า
สู่โหมดทดสอบ 

3.2 ท าตามขั นตอนที่แสดงบน
จอแสดงผลของโปรแกรม และ
โปรแกรมจะท าการบันทึกค่าโดย
อัตโนมัติ  

3.3 โปรแกรมจะแสดงผลการทดสอบ 
เมื่อจบการทดสอบ ให้น ารถเคลื่อนไป
ข้างหน้า  “เพื่อท าการทดสอบขั นตอน
ต่อไป” 
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4.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดควันด า 

4.1 น าหวัวัดสอดเข้าทางปลายท่อ
ไอเสียเมื่อพร้อมแล้วกดปุ่ม      เพื่อ
เร่ิมการทดสอบ โปรแกรมจะแสดง
ข้อความ “พร้อมท าการทดสอบ” 

4.2 ให้ท าตามขั นตอนที่แสดงบน
จอแสดงผลของโปรแกรม และ
โปรแกรมจะท าการบันทึกค่าโดย
อัตโนมัติ  

4.3 โปรแกรมจะแสดงผลการ
ทดสอบ เมื่อจบการทดสอบให้น ารถ
เคลื่อนไปข้างหน้า “เพื่อท าการ
ทดสอบขั นตอนต่อไป” 
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5.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องทดสอบแรงห้ามล้อ 
 และ เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ 

5.1 เมื่อโปรแกรมแสดงข้อมูลรถให้
น ารถเข้าเครื่องทดสอบ 

5.2 ขับรถผ่านเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ
ด้วยความเร็วประมาณ 3 กม./ชม. 
เข้าเครื่องทดสอบแรงห้ามล้อ 

5.3 เร่ิมการทดสอบแรงห้ามล้อ โปรแกรม
จะแสดงการทดสอบตามจ านวนเพลาของ
รถที่ท าการทดสอบ ให้ท าตามขั นตอนที่
แสดงบนโปรแกรม เมื่อจบการทดสอบ  
ให้น ารถเคลื่อนไปข้างหน้า  “เพื่อท าการ
ทดสอบขั นตอนต่อไป” 

5 



6.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องทดสอบความเร็ว 

6.1 เมื่อโปรแกรมแสดงข้อความ 
”น ารถเข้า” ให้น ารถเข้าเครื่อง
ทดสอบ 

6.2 เร่งความเร็วให้เรือนไมล์
แสดงผลเท่ากับความเร็วเป้าหมาย 
เช่น 20 km/hr พร้อมทั งกดปุ่มที่
รีโมทเพื่อบันทึก ให้ท าต่อที่ความเร็ว 
40,60km/hr ตามล าดับ จนจบ
ขั นตอนที่แสดงบนโปรแกรม 

6.3 โปรแกรมจะแสดงผลการทดสอบ 
และข้อความ “จบการทดสอบ”  
ให้น ารถออกจากเครื่องทดสอบเมื่อจบ
การทดสอบ ให้น ารถเคลื่อนไปข้างหน้า  
“เพื่อท าการทดสอบขั นตอนต่อไป” 
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7.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องทดสอบมุมเลี้ยว 

7.1 น ารถเข้าเครื่องทดสอบ ตั งล้อตรง
ดึงเบรกมือ แล้วถอดสลักล็อคจานออก
ทั ง2ข้าง ท าตามขั นตอนทีแ่สดงบน
จอแสดงผลของโปรแกรม 

7.2 เมื่อโปรแกรมแสดงข้อความ 
“หมุนพวงมาลยัไปทางขวา” 
ให้หมุนพวงมาลยัไปทางขวาจนสุด 
“หมุนพวงมาลยัไปทางซ้าย” 
ให้หมุนพวงมาลยัไปทางซ้ายจนสุด
และโปรแกรมจะท าการบันทกึค่า
โดยอัตโนมัต ิ 

7.3 โปรแกรมจะแสดงผลการทดสอบ 
และข้อความ “จบการทดสอบ” ให้น า
รถเคลื่อนไปข้างหน้า “เพื่อท าการ
ทดสอบขั นตอนต่อไป” 
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8.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องทดสอบช่วงล่าง 

8.1 ขับรถเคลื่อนมาบนเครื่องทดสอบ 

8.2 กดปุ่มทดสอบที่รโีมทควบคุม
การท างานเพื่อทดสอบช่วงล่าง ตรวจ
พินิจความบกพร่องช่วงล่างของตัวรถ 
สรุปผลการตรวจพินจิ 

8.3 เมื่อตรวจพินิจเสร็จสิ น 
ให้เคลื่อนรถไปข้างหน้า “เพื่อท าการ
ทดสอบขั นตอนต่อไป” 
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9.ขั้นตอนการใช้งานเครื่องทดสอบโคมไฟหน้ารถ 

9.1 ขับรถเคลื่อนมาที่เครื่องทดสอบ 
โดยให้ด้านหน้ารถบังตรงต าแหน่ง
เซนเซอร์ตัวแรก  

9.2 ท าตามขั นตอนที่แสดงบนจอ 
แสดงผลของโปรแกรม เครื่องทดสอบจะ
ท าการตรวจวัดค่าโคมไฟหนา้ โปรแกรม
จะท าการบันทึกค่าโดยอัตโนมัติ  

9.3 โปรแกรมจะแสดงผลการทดสอบ 
และข้อความ “จบการทดสอบ” ให้น า
รถออกจากช่องตรวจสภาพ  
“เพื่อจบการทดสอบ” 
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