
ปัญหาและการแก้ไข 

(Throuble  shooting) 
 

ปัญหาทีเ่กดิในเคร่ืองยนต์เลก็ดีเซล 
 

1.  เคร่ืองยนต์สตาร์ทไม่ติด (เพลาข้อเหวีย่งหมุนไม่ได้ ) 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. เพลาขอ้เหวีย่ง-เพลาลูกเบ้ียวติดตาย 

2. ลูกสูบและกระบอกสูบติดตาย 

3. แบร่ิงตาย 

4. ระบบหล่อล่ืนทาํงานไม่ถูกตอ้ง 

1. ตรวจเช็กยกเคร่ืองใหม่ 

2. ทาํความสะอาด  หรือ  เปล่ียนใหม่ 

3. เปล่ียนแบร่ิงใหม่ 

4. ตรวจเช็ค 
 

2. เคร่ืองยนต์สตาร์ทไม่ติด (เพลาข้อเหวีย่งหมุนได้) 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. กรองนํ้ามนัเช้ือเพลิงอุดตนั 

2. ป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงไม่จ่ายนํ้ามนั 

3. หวัฉีดทาํงานไม่ถูกตอ้ง 

4. ท่อทางเดินนํ้ามนัเช้ือเพลิงอุดตนั 

5. ล้ินไอดี  และ/หรือ  ล้ินไอเสียร่ัว 

1. เปล่ียนใหม่ 

2. ตรวจเช็ค 

3. ปรับแต่ง 

4. อุดรอยร่ัว  หรือ  เปล่ียนใหม่ 

5. บดล้ินใหม ่
 

3. เคร่ืองยนต์สตาร์ทติดยาก 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. เคร่ืองหลวมเกินไป 

2. ตั้งระยะห่างตีนล้ินไม่ถูกตอ้ง หรือร่ัว 

3. ใส้กรองอากาศอุดตนั 

4. หวัฉีดทาํงานไม่ถูกตอ้ง 

5. มีปัญหาในระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

1. ยกเคร่ืองใหม่ 

2. ปรับตั้งใหม่ 

3. ทาํความสะอาด  หรือ  เปล่ียนใหม่ 

4. ปรับแต่งใหม่ 

5. ตรวจสอบแกไ้ข 
 

4. เคร่ืองยนต์ส่ันทีค่วามเร็วรอบเดินเบา 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. ป๊ัมหรือหวัฉีดทาํงานผดิปกติ 

2. กาวานาทาํงาานไม่ถูกตอ้ง 

3. ตั้งรอบเคร่ืองเดินเบาไม่ถูกตอ้ง 

1. ตรวจเช็ค  และ  ปรับเปล่ียน 

2. ตรวจเช็ค  และ  ปรับเปล่ียน 

3. ตรวจเช็ค  และ  ปรับเปล่ียน 
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5.    เคร่ืองยนต์ส่ันทีค่วามเร็วรอบสูง 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. ไส้กรองนํ้ามนัเช้ือเพลิงอุดตนั 

2. ท่อนํ้ามนัแตก  หรือ  หลวม 

3. ป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงผดิปกติอาจมีสาเหตุมาจาก 

- มีลมภายในป๊ัม 

- ป๊ัมจ่ายนํ้ามนัไม่สมํ่าเสมอ 

- ลูกถว้ยกระทุง้  และ  สลกัสึกหรอ 

- ชุดล้ินกนักลบัร่ัว  หรือ  ชุดลูกป๊ัมสึกหรอ 

4. หวัฉีดทาํงานไม่ถูกตอ้ง อาจมีสาเหตุมาจาก 

- นํ้ามนัร่ัวท่ีปลายเขม็หวัฉีด 

- ลกัษณะของฝอยละอองไม่ดี 

- ชุดกระบอกเขม็สึกหรอ 

5. สปริงกาวานาไม่ดี 

6. ตั้งระยะห่างของล้ินไม่ถูกตอ้ง 

7. ประกอบเฟืองเพลาสมดุลยไ์ม่ถูกตอ้ง 

1. เปล่ียนใหม่ 

2. ขนัใหแ้น่น  หรือ  เปล่ียนใหม่ 

3. แกไ้ขหรือเปล่ียนใหม่ตามรายการ 

- ไล่ลมออกใหห้มด 

- ตรวจเช็คและซ่อม 

- ถอดเปล่ียน 

- เปล่ียน 

4. แกไ้ขหรือเปล่ียนใหม่ตามรายการ 

- ปรับแต่ง  หรือ  เปล่ียนใหม่ 

- ปรับแต่ง  หรือ  เปล่ียนใหม่ 

- เปล่ียน 

5. เปล่ียนใหม่ 

6. ตั้งระยะห่างใหถู้กตอ้ง 

7. ประกอบใหม่ใหถู้กตอ้ง 
 

6.    เคร่ืองยนต์เดินไม่เรียบ 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. หวัฉีดทาํงานผิดปกติ 

2. มาร์คท่ีเฟืองเพลาสมดุลยไ์ม่ตรงกนั 

3. กา้นสูบงอ 

4. ไส้กรองเช้ือเพลิงสกปรกอุดตนั 

5. นํ้ามนัเช้ือเพลิงมีสารอ่ืนผสมอยู ่

6. มีฟองอากาศอยูใ่นระบบท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

1. ปรับแต่งใหม่ 

2. ปรับตั้งใหม่ 

3. ถอดเปล่ียนใหม่ 

4. ถอดเปล่ียนใหม่ 

5. ตรวจเช็คเปล่ียนใหม่ 

6. ไล่ฟองอากาศออกให้หมด 
 

7.    เคร่ืองยนต์ร้อนจัด 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. นํ้าในหมอ้นํ้ามีนอ้ยเกินไป 

2. สายพานพดัลมหยอ่นเกินไป 

3. นํ้ามนัเคร่ืองนอ้ยเกินไป 

4. ตั้งระยะห่างตีนล้ินมากเกินไป 

5. ใชง้านเคร่ืองหนกัติดต่อกนันานเกินไป 

1. เติมนํ้าใหไ้ดร้ะดบั 

2. ปรับตั้งใหม่ 

3. เติมใหไ้ดร้ะดบั 

4. ตั้งระยะห่างใหถู้กตอ้ง 

5. ควรใชใ้หถู้กตอ้ง 
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8.    เคร่ืองยนต์ไม่มีกาํลงั 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. ทางเดินนํ้ามนัเช้ือเพลิงอุดตนั 

2. แรงดนัท่ีหวัฉีดตํ่า 

3. ล้ินไอดี  และ/หรือ  ล้ินไอเสียร่ัว 

4. ระยะห่างตีนล้ินมากเกินไป 

5. ไส้กรองอากาศสกปรก  หรือ  อุดตนั 

6. มีปัญหาในระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

7. เคร่ืองหลวมมาก 

1. ทาํความสะอาด 

2. ปรับแต่งใหม่ 

3. บดล้ินใหม่ 

4. ตั้งระยะห่างใหถู้กตอ้ง 

5. ถอดทาํความสะอาด 

6. ตรวจสอบแกไ้ข 

7. ยกเคร่ืองใหม่ 
 

9.    กาํลงัของเคร่ืองยนต์ตก 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. ช้ินส่วนของเคร่ืองยนตห์มุนไม่คล่องตวั 

2. เคร่ืองยนตร้์อนจดั 

3. การฉีดนํ้ามนัของป๊ัมผิดจงัหวะ 

4. กาวานาทาํงานผดิปกติ 

5. จ่ายนํ้ามนัไม่เพียงพอ 

- ไส้กรองนํ้ามนัเช้ือเพลิงอุดตนั 

- ท่อนํ้ามนัร่ัวหรือหลวม 

- หวัฉีดสึกหรอ 

6. กาํลงัอดัในกระบอกสูบตํ่ากวา่กาํหนด 

- มีอากาศร่ัวในกระบอกสูบ 

- ไส้กรองอากาศอุดตนั 

1. ถอดปรับแต่งใหม่ 

2. ตรวจเช็ค 

3. ตั้งจงัหวะการฉีดใหม่ 

4. ตรวจเช็คปรับแต่ง 

5. ตรวจเช็คแกไ้ขตามรายการ 

- เปล่ียนใหม่ 

- ขนัใหแ้น่น  หรือ  เปล่ียน 

- เปล่ียน 

6. ตรวจเช็คแกไ้ขตามรายการ 

- ตรวจเช็คและซ่อม 

- ทาํความสะอาด  หรือ  เปล่ียนใหม ่
 

10. เคร่ืองยนต์มีเสียงดังผดิปกติ 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. ตั้งระยะห่างตีนล้ินมากเกินไป 

2. แรงดนัของหวัฉีดสูงมาก 

3. ฟันเฟืองท่ีขบกนัในเคร่ืองยนตสึ์กมาก 

4. มีส่ิงผดิปกติในหอ้งเผาไหม ้

5.    เคร่ืองยนตห์ลวมมาก 

1. ตั้งระยะห่างใหถู้กตอ้ง 

2. ตรวจสอบปรับตั้งใหม่ 

3. เปล่ียนใหม่ 

4. ถอดตรวจ 

5. ยกเคร่ืองใหม่ 
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11. เคร่ืองยนต์มีควนัสีดํามากขณะทาํงาน 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. ใชง้านเคร่ืองยนตห์นกัเกินไป 

2. ตั้งจงัหวะการฉีดนํ้ามนัของป้ัมไม่ถูกตอ้ง 

3. หวัฉีดจ่ายนํ้ามนัไม่ถูกตอ้ง 

4.    ไส้กรองอากาศสกปรกหรืออุดตนั 

1. ควรใชใ้หถู้กตอ้ง 

2. ปรับตั้งใหม่ใหถู้กตอ้ง 

3. ตรวจสอบปรับใหม่ 

4. ทาํความสะอาด  หรือ  เปล่ียน 
 

12. เคร่ืองยนต์มีควนัสีขาวมากขณะทาํงาน 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. นํ้ามนัหล่อล่ืนมากเกินไป 

2. แหวนลูกสูบติด  หลวม  หรือ  หกั 

3. กระบอกสูบ  และ/หรือ  ลูกสูบสึกหรอ 

4. การฉีดนํ้ามนัชา้เกินไป 

5.    ปลอกนาํล้ิน (วาลว์ไกด)์  หลวม 

1. ถ่ายออกใหไ้ดร้ะดบัท่ีกาํหนด 

2. เปล่ียนใหม่ 

3. เปล่ียนใหม่ 

4. ปรับตั้งใหม่ใหถู้กตอ้ง 

5. เปล่ียนใหม่ 
 

13. เคร่ืองยนต์กนินํา้มันเคร่ืองมากกว่าปกติ 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. กระบอกสูบ  และ/หรือ  ลูกสูบหลวม 

2. แหวนลูกสูบติด  หรือ  สึกหรอมาก 

3. ปลอกนาํล้ิน (วาลว์ไกด)์ หลวม 

4. นํ้ามนัร่ัวซึมตามปะเก็น 

1. เปล่ียนใหม่ 

2. เปล่ียนใหม่ 

3. เปล่ียนใหม่ 

4. เปล่ียนปะเก็นใหม่ 
 

14.    เกจวดัแรงดันนํา้มันเคร่ืองไม่ขึน้ 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. ท่อทางเดินนํ้ามนัเคร่ืองอุดตนั 

2. สปริงควบคุมแรงดนันํ้ามนัอ่อน 

3. แกนโรเตอร์ของป้ัมนํ้ามนัเคร่ืองหกั 

4. นํ้ามนัเคร่ืองนอ้ยเกินไป 

5. ป้ัมนํ้ามนัเคร่ืองสึกหรอมาก 

6. มีเศษโลหะติดคา้งอยูท่ี่ลูกปืนชุดควบคุมแรงดนั 

1. ถอดทาํความสะอาด 

2. ถอดเปล่ียนใหม่ 

3. ถอดเปล่ียนใหม่ 

4. ตรวจเช็คก่อนทาํการสตาร์ทเคร่ือง 

5. ตรวจเช็คแกไ้ข 

6.    ถอดทาํความสะอาด 
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15.   นํา้มันเคร่ืองข้นกว่าปกติ  (ความหนืดของนํา้มันเคร่ืองเพิม่ขึน้) 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. มีนํ้าเขา้ไปในนํ้ามนัหล่อล่ืนในหอ้งเคร่ือง 

- ปะเก็นฝาสูบขาด 

- ฝาสูบโก่งงอ 

- เส้ือสูบแตก  หรือ  ร้าว 

- ลูกยางรัดปลอกสูบขาด  หรือ  บิดตวั 

1.  ตรวจเช็คแกไ้ขตามรายการ 

- เปล่ียนปะเก็นใหม่ 

- ถอดออกซ่อม  หรือเ  ปล่ียน 

- ตรวจเช็คแกไ้ข 

- ถอดเปล่ียนใหม่ 
 

16.   นํา้มันเคร่ืองใสกว่าปกติ  ( ความหนืดของนํา้มันเคร่ืองลดลง ) 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. มีนํ้ามนัเช้ือเพลิงเขา้ไปปนกบันํ้ามนัเคร่ือง 

- ลูกป้ัมหลวม 

- ปลอกบงัคบัล้ินส่งหลวม 

1. ตรวจเช็คแกไ้ขตามรายการ 

- เปล่ียนลูกป้ัมใหม่ 

- เปล่ียนใหม่ 
 

17. เคร่ืองยนต์สึกหรอเร็วกว่าปกติ 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. ใชง้านเคร่ืองยนตห์นกัมากเกินไป 

2. บาํรุงรักษาเคร่ืองยนตไ์ม่ถูกวิธี 

3. ไม่ไดท้าํการตรวจเช็คตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

4. ใชน้ํ้ามนัเคร่ืองใสกวา่ท่ีกาํหนด 

1. ใชง้านใหถู้กตอ้ง 

2. บาํรุงรักษาใหถู้กวธีิ 

3. ตรวจเช็คตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

4. ถ่ายออกแลว้เติมใหถู้กตอ้ง 
 

18.  มีไอนํา้มันเคร่ืองออกทางลิน้ระบายไอมาก 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. ล้ินระบายไอนํ้ามนัเคร่ืองปิดไม่สนิท 

2. มีนํ้ามนัเคร่ืองในหอ้งเคร่ืองมากเกินไป 

3. เคร่ืองหลวมมาก 

1. กลบัดา้นใหม่  หรือ  เปล่ียนใหม ่

2. ถ่ายออกใหไ้ดร้ะดบั 

3.    ยกเคร่ืองใหม่ 
  

19. ไฟส่องสว่างไม่ติดหรือติดแต่ไม่สว่าง 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1. หลอดขาด  หรือ  สายไฟขาด 

2. ขั้วหลอดไฟหลวม  หรือ  สกปรก 

3.    สายไฟลงดิน , ไม่แน่น  หรือ  สกปรก 

1. เปล่ียนใหม่ 

2. แก่ไขทาํความสะอาด 

3.    ตรวจเช็คแกไ้ข 



6 

 

 ก่อนทาํการตรวจเช็คป้ัมนํา้มันเช้ือเพลงิ  ต้องแน่ใจก่อนว่ารายการต่อไปนีอ้ยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 

และถูกต้องแล้ว 

1. อุณหภูมิของนํ้าหล่อเยน็ 

2. กาํลงัอดัภายในกระบอกสูบ 

3. สภาพการกรองโซล่า 

4. สภาพการทาํงานของชุดหวัฉีด 

5. ลกัษณะของนํ้ามนัเช้ือเพลิงในระบบ 

6. สภาพการทาํงานของขากาวานา 

7. สภาพของท่อนํ้ามนั 

8. ช่องวา่งตีนล้ินไอดีและล้ินไอเสีย 

9. สภาพของกรองอากาศ 

การตรวจซ่อมป้ัมและชุดหวัฉีดของเคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซลตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ    การถอด 

แยกช้ินส่วนตอ้งกระทาํในนํ้ ามนัโซล่าใหม่เท่านั้น    หา้มถอดแยกแบบแหง้โดยเด็ดขาด  เน่ืองจากช้ินส่วน

ภายในจะตอ้งสะอาดอยูเ่สมอและตอ้งไม่มีฝุ่ นจบั  ร้านซ่อมและตรวจสอบป้ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงของเคร่ืองยนต์

ดีเซลส่วนใหญ่จึงตอ้งทาํงานในหอ้งปรับอากาศเพื่อป้องกนัฝุ่ น    เม่ือประกอบจะตอ้งประกอบใหถู้กตอ้งตาม

คาํแนะนาํของบริษทัผูผ้ลิตเท่านั้น  หากประกอบผดิ  อาจทาํใหเ้คร่ืองยนตเ์ร่งไม่ข้ึน;  เบาดบั ;  ดบัเคร่ืองไม่ได ้;  

มีควนัไอเสียมาก หรือ เคร่ืองยนตเ์ร่งตลอดเวลาเบาไม่ได ้    ถา้เคร่ืองยนตเ์ร่งมากและเบาไม่ได ้ จะอนัตรายมาก

เพราะเคร่ืองยนตจ์ะมีความเร็วรอบสูงข้ึน ๆ และไม่สามารถควบคุมได ้ ผลก็คือช้ินส่วนภายในจะหลุดกระเด็น

ออกเป็นช้ิน ๆ การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เม่ือเคร่ืองยนตมี์อาการดงักล่าว  คือ  ใชป้ระแจปากตายคลายท่อนํ้ามนั

แรงดนัสูง  ทาํใหห้วัฉีดไม่สามารถฉีดนํ้ามนัได ้ เคร่ืองก็จะดบั 

 

ปัญหาที่เกดิในเคร่ืองยนต์เลก็แกสโซลนี 

เคร่ืองยนต์สตาร์ทไม่ตดิ  หรือ  สตาร์ทติดยาก 
 

1. กาํลงัอดัในกระบอกสูบตํ่า 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1.   กระบอกสูบหรือแหวนลูกสูบสึกมาก 

2.   แหวนลูกสูบติด 

3.   ก๊าซร่ัวท่ีรอยต่อเรือนเคร่ือง,  ฝาสูบ  หรือ  กระบอกสูบ 

4.   รีดวาลว์เสีย 

5.   หวัเทียนหลวมมาก 

6.   ลูกสูบแตกร้าวหรือเป็นรอย 

1.   เปล่ียน 

2.   ซ่อม  หรือ  เปล่ียน 

3.   ซ่อม  หรือ  เปล่ียน 

4.   เปล่ียน 

5.   ขนัใหแ้น่น 

6.   เปล่ียน 
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2. หัวเทียนไม่จุดประกายไฟ 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1.   หวัเทียนสกปรก 

2.   หวัเทียนเปียก 

3.   คอยลจุ์ดระเบิด  และ/หรือ  ซีดีไอเสีย 

4.   สายไฟแรงสูงขาด  หรือ  ช็อต 

5.   ขดลวดไฟแรงสูง  หรือ  ขดลวดไฟแรงตํ่าเสีย 

6.   สวทิซ์จุดระเบิด  หรือ  สวทิซ์ดบัเคร่ืองเสีย 

1.   ทาํความสะอาด 

2.   ทาํความสะอาดใหแ้หง้ 

3.   เปล่ียน 

4.   เปล่ียน 

5.   เปล่ียน 

6.   ซ่อม  หรือ  เปล่ียน 
 

 3.     นํา้มันเช้ือเพลงิไม่ไหลลงคาร์บูเรเตอร์ 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1.   มีการอุดตนัท่ีฝาถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง 

2.   ก๊อกนํ้ามนัอุดตนั  หรือ  เสีย 

3.   เขม็ลูกลอยคาร์บูเรเตอร์เสีย 

4.   ท่อทางนํ้ามนัเช้ือเพลิงอุดตนั 

1.   ทาํความสะอาด 

2.   ทาํความสะอาด  หรือ  เปล่ียน 

3.   เปล่ียน 

4.   ทาํความสะอาด 

 

เคร่ืองยนต์สตาร์ทไม่ตดิ  หรือ  สตาร์ทติดยาก 
 

 1.     เสียงดังจากลูกสูบ 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1.   กระบอกสูบ  หรือ  ลูกสูบสึกมาก 

2.   หอ้งเผาไหมมี้เขม่าสกปรกมาก 

3.   สลกัลูกสูบ;  รูสลกัลูกสูบ  หรือ  ลูกปืนสลกัลูกสูบ  สึก 

4.   ร่องแหวนสึกมาก 

1.   เปล่ียน 

2.   ทาํความสะอาด 

3.   เปล่ียน 

4.   เปล่ียน 
 

 2.     เสียงดังจากเพลาข้อเหวี่ยง 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1.   ลูกปืนกา้นสูบดา้นโตสึก  หรือ  ไหม ้

2.   ลูกปืนเพลาขอ้เหวีย่งสึก  หรือ  ไหม ้

1.   เปล่ียน 

2.   เปล่ียน 
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3. เสียงเคร่ืองดังขณะทาํงาน  (สําหรับเคร่ืองยนต์  4  จังหวะ) 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1.   ลูกสูบและกระบอกสูบเป็นรอย 

2.   ระยะห่างตีนวาลว์ไม่ถูกตอ้ง 

3.   สลกักา้นสูบเป็นตามด  หรือ  สึกหรอ 

4.   ปะเก็นฝาสูบชาํรุด 

5.   ตั้งเพลาราวล้ินผิดตาํแหน่ง 

1.   เปล่ียน 

2.   ปรับใหม่ใหถู้กตอ้ง 

3.   เปล่ียน 

4.   เปล่ียน 

5.   ปรับตั้งใหม่ใหถู้กตอ้ง 
 

4. เคร่ืองยนต์เดินเบาไม่ด ี
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1.   ระยะห่างเข้ียวหวัเทียนมากเกินไป 

2.   คอยลจุ์ดระเบิด  และ/หรือ  ซีดีไอเสีย 

3.   ระดบันํ้ามนัในหอ้งลูกลอยสูงมาก 

4.   นมหนูอุดตนั 

5.   ปรับสกรูเดินเบาและสกรูปรับรอบไม่ถูก 

6.   รีดวาลว์ปิดไม่สนิท 

7.   มีเขม่าจบัมากท่ีหวัลูกสูบ, แหวนลูกสูบ  และ  ท่อไอเสีย 

8.   กระบอกสูบ  และ  แหวนลูกสูบสึกหรอ 

9.   แหวนลูกสูบติด 

1.   ปรับใหถู้กตอ้ง 

2.   เปล่ียน 

3.   ปรับใหถู้กตอ้ง 

4.   ทาํความสะอาด 

5.   ปรับใหถู้กตอ้ง 

6.   เปล่ียน 

7.   ทาํความสะอาด 

8.   เปล่ียน 

9.   ซ่อมหรือเปล่ียน 
 

5. เคร่ืองยนต์ทาํงานไม่ดีในช่วงความเร็วรอบสูง 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1.   กระบอกสูบ  และ  แหวนลูกสูบสึกหรอ 

2.   แหวนลูกสูบติด 

3.   ระยะห่างเข้ียวหวัเทียนไม่ถูกตอ้ง 

4.   นมหนูอุดตนั 

5.   คอยลจุ์ดระเบิด  และ/หรือ  ซีดีไอเสีย 

6.   ระดบันํ้ามนัในหอ้งลูกลอยตํ่ามาก 

7.   ไส้กรองอากาศอุดตนั 

8.   ท่อทางนํ้ามนัอุดตนัทาํใหน้ํ้ามนัไปยงัคาร์บูเรเตอร์ไม่   

      เพียงพอ 

9.   ท่อหายใจของหอ้งลูกลอยอุดตนั 

1.   เปล่ียน 

2.   ซ่อมหรือเปล่ียน 

3.   ปรับใหถู้กตอ้ง 

4.   ทาํความสะอาด 

5.   เปล่ียน 

6.   ปรับใหถู้กตอ้ง 

7.   ทาํความสะอาด 

8.   ทาํความสะอาด 

 

9.   ทาํความสะอาด 
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6. ควนัไอเสียดํามาก 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1.   ปรับนํ้ ามนัหล่อล่ืน 2 จงัหวะเขา้มากไป 

2.   ซีลนํ้ามนัเพลาขอ้เหวีย่งเสีย  หรือ  ขาด 

3.   ปรับใหถู้กตอ้ง 

4.   เปล่ียน 
 

7.    กาํลงัของเคร่ืองยนต์ไม่ดี 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1.   กระบอกสูบ  และ  แหวนลูกสูบสึกหรอ 

2.   ระยะห่างเข้ียวหวัเทียนไม่ถูกตอ้ง 

3.   นมหนูในคาร์บูเรเตอร์อุดตนั 

4.   ระดบันํ้ามนัในหอ้งลูกลอยสูงเกินไป 

5.   ไส้กรองอากาศอุดตนั 

6.   อากาศถูกดูดเขา้ท่อไอดี 

7.   รีดวาลว์ปิดไม่สนิทหรือเสีย 

8.   มีเขม่ามากท่ีหอ้งเผาไหม ้ และ  ท่อไอเสีย 

1.   เปล่ียน 

2.   ปรับใหถู้กตอ้ง 

3.   ทาํความสะอาด 

4.   ปรับใหถู้กตอ้ง 

5.   ทาํความสะอาด 

6.   ขนัท่อต่อใหแ้น่น  หรือ  เปล่ียน 

7.   เปล่ียน 

8.   ทาํความสะอาด 
 

7. เคร่ืองยนต์ร้อนจัด 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1.   มีเขม่าจบัมากท่ีหวัลูกสูบ  และ  ปากช่องพอร์ทไอดี 

2.   ใชน้ํ้ามนัหล่อล้ืนผดิเบอร์  หรือ  มีนอ้ยเกินไป 

3.   วงจรนํ้ามนัหล่อล้ืนอุดตนั 

4.   ระดบันํ้ามนัในหอ้งลูกลอยตํ่ามาก 

5.   อากาศถูกดูดเขา้ท่อไอดี 

1.   ทาํความสะอาด 

2.   เปล่ียน  หรือ  เติมใหถู้กตอ้ง 

3.   เปล่ียน  และ  ทาํความสะอาด 

4.   ปรับใหถู้กตอ้ง 

5.   ขนัท่อต่อใหแ้น่น  หรือ  เปล่ียน 
 

ปัญหาทีเ่กดิจากคาร์บูเรเตอร์ 
 

1. ปัญหาในการสตาร์ท 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1.   นมหนูสตาร์ทอุดตนั 

2.   ท่อทางสตาร์ทอุดตนั 

3.   อากาศร่ัวเขา้คาร์บูเรเตอร์ 

4.   ลูกสูบโชค้ปิดไม่สนิท 

5.   สกรูเดินเบา  และ  สกรูปรับรอบไม่ถูกตอ้ง 

1.   ทาํความสะอาด 

2.   ทาํความสะอาด  

3.   ตรวจเช็ค  และ  ขนัให้แน่น 

4.   ซ่อม 

5.   ปรับใหถู้กตอ้ง 
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2. ปัญหาในการเดินเบา 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1.   นมหนูเดินเบาอุดตนั  หรือ  หลุด 

2.   อากาศร่ัวเขา้คาร์บูเรเตอร์ 

3.   รูปากทางนมหนูเดินเบาอุดตนั 

4.   ลูกสูบโชค้ปิดไม่สนิท 

5.   อากาศถูกดูดเขา้ท่อไอดี 

1.   ตรวจเช็ค  และ  ทาํความสะอาด 

2.   ตรวจเช็ค  และ  ปรับใหถู้กตอ้ง 

3.   ตรวจเช็ค  และ  ทาํความสะอาด 

4.   ตรวจเช็ค  และ  ปรับใหถู้กตอ้ง 

5.   ขนัท่อต่อใหแ้น่น  หรือ  เปล่ียน 
 

3. ปัญหาทีค่วามเร็วรอบปานกลางและความเร็วรอบสูง 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1.   นมหนูตวัใหญ่  หรือ  เส้ือเขม็เร่งอุดตนั 

2.   ลูกเร่งทาํงานไม่ถูกตอ้ง 

3.   ไส้กรองอากาศอุดตนั 

4.   อากาศถูกดูดเขา้ท่อไอดี 

1.   ตรวจเช็ค  และ  ทาํความสะอาด 

2.   ปรับลูกเร่งตามการทาํงาน 

3.   ตรวจเช็ค  และ  ทาํความสะอาด 

4.   ขนัท่อต่อใหแ้น่น  หรือ  เปล่ียน 
 

4. ระดับนํา้มันในห้องลูกลอยขึน้ๆ ลงๆ 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1.   เขม็ลูกลอยสึก  หรือ  เสีย 

2.   ลูกลอยทาํงานผดิปกติ 

3.   มีส่ิงสกปรกไปคา้งท่ีเขม็ลูกลอย 

4.   ระดบันํ้ามนัในหอ้งลูกลอยสูงมาก  หรือ  ตํ่ามาก 

5.   ท่อหายใจของลูกลอยอุดตนั 

1.   เปล่ียน 

2.   ตรวจเช็ค  และ  ปรับใหถู้กตอ้ง 

3.   ทาํความสะอาด 

4.   ปรับความสูงของลูกลอยใหถู้กตอ้ง 

5.   ทาํความสะอาด 

 

ปัญหาในระบบไฟฟ้า 
 

1. การจุดประกายไฟไม่ดี 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1.   คอยลจุ์ดระเบิด  และ/หรือ  ซีดีไอเสีย 

2.   หวัเทียน  หรือ  สายไฟแรงเคล่ือนสูงเสีย 

1.   เปล่ียน 

2.   เปล่ียน 
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2.    หัวเทียนสกปรกเน่ืองจากเขม่า 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1.   ส่วนผสมอากาศกบันํ้ามนัหนา 

2.   ตั้งความเร็วรอบเดินเบาสูงเกินไป 

3.   ใชเ้บนซิน  หรือ  นํ้ามนัหล่อล่ืนไม่ถูกตอ้ง 

4.   ไส้กรองอากาศสกปรก 

5.   ใชห้วัเทียนเบอร์เยน็มากเกินไป 

6.   แหวนลูกสูบ, กระบอกสูบ, ลูกสูบสึกมาก 

1.   ปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์ใหถู้กตอ้ง 

2.   ปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์ใหถู้กตอ้ง 

3.   เปล่ียน 

4.   ทาํความสะอาด 

5.   เปล่ียนเป็นหวัเทียนเบอร์ร้อนข้ึน 

6.   เปล่ียน 
 

3.    เขีย้วหัวเทียนร้อนจัดหรือไหม้ 
 

สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 

1.   ใชห้วัเทียนเบอร์ร้อนมากเกินไป 

2.   เคร่ืองยนตร้์อนจดั 

3.   หวัเทียนหลวม 

4.   ส่วนผสมอากาศกบันํ้ามนับางเกินไป 

5.   นํ้ามนัหล่อล่ืน 2 จงัหวะไม่เพียงพอ 

6.   ใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงไม่ถูกตอ้ง 

1.   เปล่ียนเป็นหวัเทียนเบอร์เยน็ลง 

2.   ปรับแต่งเคร่ืองยนตใ์หถู้กตอ้ง 

3.   ขนัใหแ้น่น 

4.   ปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์ใหถู้กตอ้ง 

5.   เปล่ียน 

6.   ปรับนํ้ามนัหล่อล่ืน 2 จงัหวะใหถู้กตอ้ง 
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