รถใหมมักจะไมคอยมีปญหาเรื่องของน้ํามันหยดน้ํามันซึม ตางกับพวกรถเกาที่
มีอายุมากแลว เมื่อเปดฝากระโปรงรถมักจะเห็นหองเครื่องเขรอะไปหมด ซึ่งเกิดจากมี
น้ํามันรั่วซึมออกมาแลวมีฝุนเกาะ ซึ่งถือเปนเรื่องธรรมดา เพราะเมื่อรถวิ่งจะมีไอน้ํามัน
หยดเลอะเทอะไมวาจะเปนที่ตัวเครื่องหรือหยดลงบนพื้นก็ตาม การปลอยปละละเลย
อาจกลายเปนเรื่องใหญได เราควรใหความใสใจตรวจสอบ หาสาเหตุหรือจุดที่รั่วไหล
ใหพบ แตเราจะรูไดอยางไรวาเปนน้ํามันอะไร รั่วซึมมาจากไหน มีอันตรายหรือเปลา
และที่สําคัญคาซอมแพงแคไหน ถนนสายสวัสดิภาพ มีขอมูลจาก หนังสือยานยนต
ฉบับที่ 431 มาฝากครับ/คะ
น้ํามันเชื้อเพลิง
กอนอื่นเราตองตรวจสอบกอนวาเจาหยดน้ํามันที่เห็นนั้นเปนน้ํามันอะไร ซึ่ง
สามารถดูไดจากสี กลิ่น และการสัมผัส ถาเปนน้ํามันเบ็นซินหรือดีเซลจะไดกลิ่นชัด
น้ํามันเบ็นซินและดีเซลมีคุณสมบัติระเหยตัวเร็วจนกระทั่งไมนาจะมีน้ํามันหยด แตกลิ่น
ของมันจะอยูนาน ถาเห็นน้ํามันหยดหรือเพียงแคไดกลิ่นของน้ํามันดีเซลหรือเบ็นซินใน
หองเครื่ อง แสดงใหทราบวามีการรั่วไหลของระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ดังนั้นจึงไมควรนิ่ง
นอนใจ ตองรีบนํารถไปใหชางตรวจเช็คทันที มิฉะนั้นรถอาจเกิดไฟไหมขึ้นมาแลวจะยุง
น้ํามันพาวเวอร
น้าํ มันเพาเวอร มีลักษณะใสกวาน้ํามันเครื่อง แตเหนียวขนกวาน้ํามันคลัทช
น้ํามันเบรคเล็กนอย และมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันอยู รถที่ใชระบบเกียรอัตโนมัติ เปนไป

ไดวาน้ํามันนี้อาจรั่วซึมมาจากชุดเพาเวอรพวงมาลัย หรือชุดเกียรอัตโนมัติ ลําพังชุด
เกียรอัตโนมัติถาจอดทิ้งไวนานพอสมควร อาจมีการหยดของน้ํามันใหเห็นกันไดบาง
นิดหนอย อันนี้ถือวาเปนเรื่องปกติ ขอสําคัญตองเปนเพียงแคการหยดไมใชไหลนองพื้น
สวนระบบเพาเวอรพวงมาลัยไมสมควรมีการรั่วซึม หากพบวามีการรั่วซึมของเพาเวอร
พวงมาลัย ตองหาเวลานํารถเขาอูตรวจสอบแกไข สวนรถเกียรธรรมดาหากน้ํามัน
เพาเวอรหยดแสดงวามาจากชุดพวงมาลัยเพาเวอรแนนอน
น้ํามันเบรคและน้ํามันคลัทช
สวนกรณีที่พบวามีน้ํามันเบรคหยดในรถหรือบนพืน้ รวมทั้งน้ํามันคลัทช
สําหรับรถทีใ่ ชระบบถายทอดกําลังเปนเกียรธรรมดา และใชระบบคลัทชน้ํามันที่ไมได
ใชคลัทชสาย ทั้งน้ํามันเบรคและน้ํามันคลัทชจะใชเหมือนกัน โดยเฉพาะรถบางรุนใช
กระปุกน้ํามันใบเดียวกันดวยซ้ํา แลวตอสายไปวาจะใชกับเบรคหรือใชกับคลัทช งานนี้
กอนอื่นควรตรวจสอบกอนวาใชน้ํามันเบรคหรือเปลา โดยการดมกลิ่นเปรียบเทียบกับ
น้ํามันเบรคในกระปุกก็ได หรือใหทดลองใชน้ําราดลงไป ถาเปนน้ํามันเบรคจะ
เปลี่ยนเปนสีขาวขุนทันที
น้ํามันเครื่อง
การรั่วซึมของน้ํามันเครื่องเปนกรณีที่พบบอย เพราะมีจุดรั่วซึมอยูมาก ถา
พบวามีคราบน้ํามันเกาะอยูตามเสื้อเครื่องยนตหรือหยดลงบริเวณพื้น ประการแรกนาจะ
ทําความสะอาดภายนอกเครื่องยนตกอน จะไดเห็นรองรอยการรั่วซึมไดงายขึ้นวามีการ
รั่วมาจากสวนไหนกันแน
ฝาครอบวาลว
สวนของฝาครอบวาลวนื้มีจุดใหน้ํามันซึมไดหลายที่ดวยกันตองคอยสังเกตดู
จากรอยเปรอะเปอนวาอยูตรงไหน
- ทอหายใจ จะอยูบนฝาครอบวาลว มีลักษณะเปนทอหรือสายตอไปยังหมอ
กรองอากาศ เพื่อเอาไอน้ํามันเครื่องไปยังหมอกรองอากาศกอนที่จะสงเขาไปเผาไหม
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อีกครั้งเปนการลดมลภาวะ ซึ่งมีเจาของรถบางรายที่ขาดความรับผิดชอบตอสังคมนิยม
เอาประโยชนสวนตัวเปนที่ตั้ง พวกรถที่มีอายุการใชงานเยอะ เครื่องยนตเริ่มหลวม
จะเกิดไอน้ํามันเครื่องเยอะกวาปกติ เมื่อตอเขาไปในไสกรองจะทําใหไสกรองอุดตันเร็ว
จากคราบน้ํามันเครื่องไปเกาะตามไสกรอง พวกที่ขาดความรับผิดชอบก็เลยเลนงายๆ
โดยการเปลีย่ นทิศทางของทอทางเดินหรือสายไอน้ํามันเครื่อง ถอดจากไสกรองอากาศ
เอามาเปาลงพื้นแทน ไสกรองอากาศก็ไมสกปรกอุดตันชา แตไอน้ํามันเครื่องจะไปสราง
มลภาวะตออากาศอยางไรไมรูและไมสนใจ
ถาพบวามีคราบน้ํามันเครื่องมาจากทอหายใจ เปนไปไดวาตัวยึดทออาจ
หลุดหลวมคลายตัว ทอชํารุดเสื่อมสภาพมีรอยแตกและบางทีอาจเปนที่ปลอกวาลว
หลวม ยางตีนวาลวเสื่อมสภาพ หรือเครื่องหลวมมากแลว แบบนี้ไมควรทนใชนาจะ
ยกเครื่องไปเลยดีกวา เพราะจะชาหรือเร็วก็ตองทําอยูดี
- ฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง สําหรับปดกั้นไมใหไอน้ํามันเครื่องและ
น้ํามันเครื่องกระเซ็นออกมา เมื่อพบวามีคราบน้ํามันเครื่องเกาะอยูแถวฝาปดก็แสดงวามี
ปญหาแลว บางครั้งชางไดเปลี่ยนถายและเติมน้ํามันเครื่องแลวปดฝาหมุนไมแนน หรือ
เวลาขับรถมีการสั่นสะเทือนฝาปดอาจคลายตัว และอีกกรณีเกิดขึ้นจากตัวฝาปดชํารุด
โดยเฉพาะสวนของปะเก็น ซึ่งสามารถจะซื้อหามาเปลี่ยนเองไดราคาไมกี่บาท
- ปะเก็นฝาครอบวาลว สวนใหญมักนิยมเรียกกันสัน้ ๆ แค “ปะเก็นฝาวาลว”
และบางทีก็หดสั้นลงไปอีกเปน “ปะเก็นวาลว” ก็มี ทั้งหมดนี้คือตัวเดียวกัน บริเวณ
ฝาสูบของเครื่องยนตซึ่งใชเปนที่ติดตั้งอุปกรณพวกวาลวตาง ๆ จําเปนตองมี
น้ํามันเครื่องมาหลอเลี้ยงเอาไวปองกันการสึกหรอ ทําความสะอาด หลอลื่น ลดเสียงดัง
และลดการสึกหรอ เมื่อมีแรงดันของน้ํามันเครื่องที่ฉีดมาตามทอหรือการทํางานของ
วาลวที่สามารถฉีดและดีดน้ํามันเครื่องใหกระจายปลิววอนไปทั่วได จึงจําเปนตองมี
“ฝาครอบวาลว” มาปดเอาไว ชวงที่ชางปะกบฝาครอบวาลวปดลงไปบนฝาสูบนี้ ตองมี
ปะเก็นรองเอาไวปองกันการรั่วซึมของน้ํามันเครื่อง ตอเมื่อใชไประยะหนึ่งตัวปะเก็นนี้
อาจเกิดการแข็งตัวชํารุด หรือพวกสกรูวยึดฝาครอบวาลวคลายตัวหลุดหลวม ซึ่งบางครั้ง
สกรูวก็ยังอยูของมันดี ๆ เพียงแตเจาปะเก็นแข็งตัวหรือยุบตัวลงมาเอง ทําใหกลายเปนวา
สกรูวขันไมแนน
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เมื่อพบวามีคราบน้ํามันเครื่องซึมมาจากแถวฝาครอบวาลว ใหทดลองขันไล
สกรูวยึดฝาครอบวาลวกอน และการขันนั้นตองวากันตามลําดับและแรงที่ขันตามที่คูมือ
รถกําหนดไว ปองกันไมใหฝาครอบวาลวบิดเบี้ยวเสียรูปทรง แตถาไมมีคูมือใหพยายาม
ขันตัวฝาตรงขามหรือเยื้องกัน และอยาขันแนนซะทีเดียว ใหขันพออยูกอนแลวขันไลไป
เรื่อย ๆ เพิ่มแรงทีละนิดจนกระทั่งรูสึกตึงมือหนอย ๆ การขันแนนหรือแรงเกินไป มักทํา
ใหปะเก็นชํารุดและเกิดน้ํามันรั่วซึมได ไมใชวาขันแนนแลวจะดีเสมอไป หลังจากขัน
แนนและทดลองขับใชงานไประยะหนึ่ง หากยังพบวามีการรั่วซึมของน้ํามันเครื่องอีก
คราวนี้ตองซื้อหาปะเก็นฝาครอบวาลวมาเปลื่ยน พวกรถรุนเกาที่ใชปะเก็น “ฝาไมก็อก”
จะมีราคาไมกี่สิบบาท แตถาเปนพวกรถรุนใหมคงจะหลายรอยเหมือนกัน นอกจากนี้ยัง
มีรถบางรุนที่ไมไดใชปะเก็น แตใชพวกน้ํายาหยอดแทนปะเก็นซึ่งบางทีมีราคาเปนพัน
แพงกวาปะเก็นซะอีก

ขอมูลจากหนังสือยานยนต ฉบับที่ 431
เรียบเรียงโดย ชรินทรพร ธนศุภานุเวช
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ปะเก็นฝาสูบ
ในสวนของปะเก็นฝาสูบที่ใชรองรับฝาสูบประกบกับเสื้อสูบ เจาตัวนี้แทบไม
มีปญหาทําใหน้ํามันเครื่องรั่วไหลออกมาใหเห็นกันภายนอก สวนใหญจะซึมอยูภายใน
เขาไปวุนวายกับทางเดินน้ํามันหรือหองเผาไหมซะมากกวา
ไสกรองน้ํามันเครื่อง
จุดนี้พอมีใหเห็นกันไดบอยพอสมควร ซึ่งจะแตกตางจากจุดอื่นที่เกิดปญหา
เพราะขันไมแนน แต ไสกรองน้ํามันเครื่องมักเกิดปญหาเพราะขันแนนเกินไป ทําให
ซีลยางถูกบีบอัดจนปลิ้นเกิดชํารุดฉีกขาดหรือเกิดเปนรองใหนา้ํ มันซึมออกมาได
นอกจากนี้อาจเปนเพราะชางไมละเอียดเทาที่ควร เวลาใสไสกรองน้ํามันเครื่องตัวซีล
ขยับไมเขาที่ และที่พบเจออยูหลายครั้งปญหาเกิดขึ้นจากไสกรองของเทียมที่มีคุณภาพ
ไมไดมาตรฐาน ตัวซีลยางอาจจะใหญไป เล็กไป หนาไป หรือบางไป ทําใหไมสามารถ
สกัดกั้นแรงดันของน้ํามันเครื่องได ทําใหมีการรั่วซึมออกมาบริเวณสวนลางของ
เครื่องยนต
ตัวสําคัญก็คือ “ขอเหวี่ยง” ที่ลูกสูบขยับขึ้นลงแลวสงกําลังมาทางกานสูบ
กระทุงใหขอเหวี่ยงหมุนเกียรและเพลาใหรถขับเคลื่อนไปจากสวนทายของขอเหวี่ยงที่
ตอไปยังฟลายวีล สวนทางดานหนาของขอเหวี่ยงจะติดพูลเลยเขาไปใชเปนกําลังในการ
หมุนพวกไดชารจและคอมเพรสเซอรแอร ซึ่งจะเห็นไดวาเจาตัวขอเหวี่ยงนี้อยูในเครื่อง
แตเราตอพวงเอากําลังไปใช จึงตองมีชิ้นสวนของขอเหวี่ยงทะลุเสื้อเครื่องออกมา ทําให
บริเวณรอยตอดังกลาวมีโอกาสที่น้ํามันเครื่องจะไหลออกมาดวย จึงตองทําซีลปดกั้น

เอาไว ถาอยูทางดานหนาก็เปน “ซีลหนาเครื่อง” ถาอยูทางดานทายเครื่อง ที่มีฟลายวีล
และเกียรประกบอยูก็เปน “ซีลทายเครื่อง”
ถาซีลหนาเครื่องเกิดการรั่วซึมขึ้นมา มักจะมีน้ํามันเครื่องหยดอยูบนพื้นให
เห็น ตรงกับตําแหนงซีลหนาเครื่องหรือพูลเลยเครื่องยนตนั่นเอง และถามองไปที่
ตัวพูลเลยก็จะมีคราบน้ํามันจับเขรอะ แตถาเปนซีลทายเครื่องมักจะมองไมเห็นการ
รั่วซึม เพราะน้ํามันเครื่องจะรั่วเขาไปในหองคลัทชหรือหัวหมูคลัทช ลักษณะนี้มักจะ
เปนประเภทน้ํามันเครื่องขาดระดับโดยไมทราบสาเหตุหรือหาจุดรั่วไมเจอ
ในกรณีที่ซีลหนาเครื่องหรือซีลหลังเครื่องรั่ว ควรรีบเปลี่ยนซีลใหมโดยเร็ว
หรือพวกรถที่ใชสายพานขับแค็ม เมื่อถึงกําหนดเปลี่ยนสายพาน เวลาชางเปดหนาเครื่อง
ก็ควรบอกชางใหตรวจเช็คซีลหนาเครื่องดวย ถาพบไอน้ํามันเครื่องจับเปนคราบแถว
ขอเหวี่ยงแสดงวาซีลเริ่มรั่วซึมแลวใหเปลี่ยนเลย มิฉะนั้นไอน้ํามันเครื่องจะไปจับที่
สายพานทําใหสายพานลื่นเกิดอาการกระโดดขามรองได และเวลาที่มีการถอดเกียรเพื่อ
เปลี่ยนชุดคลัทช สําหรับรถเกียรธรรมดาควรใหชางถอดตัวแผนฟลายวีลดูซะหนอยวา
ซีลหลังมีการรั่วซึมหรือเปลา ถายังไงจะไดถือโอกาสเปลี่ยนซีลใหมไปเลย จะไดไมตอง
รื้อเกียรกันบอย ๆ
ปะเก็นอางน้ํามันเครื่อง
อางน้ํามันเครื่องจะอยูตอนลางของเครื่อง เ ปนที่อยูของชุดฝกบัวดูด
น้ํามันเครื่องไปหลอเลี้ยงเครื่องยนต การประกบระหวางอางน้ํามันเครื่องกับเสื้อเครื่อง
จะมีแผนปะเก็นหรือบางทีจะใชปะเก็นเหลวที่เปนหลอดบีบเอาน้ํายามาแทนปะเก็น ซึ่ง
มีลักษณะเดียวกันกับฝาครอบวาลว คือเมื่อใชไปนาน ๆ ก็มีโอกาสรั่วซึมไดตองขัน
สกรูวไลหรือเปลี่ยนปะเก็น พวกรถรุน ใหมตองระว ังใหดี การขันสกรูวตอ งใชคาตามที่
กําหนด เบามือไปก็รั่ว ใชแรงมากไปปะเก็นชํารุดก็เกิดการรั่วไดอีก
สกรูวถายน้ํามันเครื่อง
จุดนี้จะพบวาน้ํามันรั่วซึมบอย แตไมคอยมีอันตรายเทาไรเพราะมักจะรั่วซึม
เพียงเล็กนอย แตก็นารําคาญเหมือนกัน สาเหตุที่สกรูวถายน้ํามันเกิดการรั่วซึมมักเกิดขึ้น
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จากเวลาถอดสกรูวเพื่อถายน้ํามันแลวไมมีการเปลี่ยนแหวนรองสกรูวดวย เมื่อชางเห็นวา
มีน้ํามันหยดก็จะขันอัดใหแนนขึ้น ดีไมดีอาจจะทําใหเกลียวหวาน หรือแนนจนคลาย
สกรูวไมออก ก็ตองเดือดรอนยุงยากถอดอางน้ํามันเครื่องออกมาทําเกลียวใหม หรือใช
ไฟเปาใหขยายตัวเพื่อคลายสกรูวออกมา
ครับ/คะ ขอมูลทั้งหลายเหลานี้เปนเรื่องของปญหาน้ํามันหยดที่มักเกิดขึ้นกับรถ
ที่มีอายุการใชงานมานาน เจาของรถหลายทานซึ่งมีความรูเรื่องรถพอสมควรอาจทํา
ความเขาใจและแกไขปญหาในเบื้องตนไดดวยตนเอง แตก็เชื่อวายังมีเจาของรถอีกหลาย
ทานที่ไมมีความรูในเรื่องรถเลย หากพบเจอปญหาน้ํามันหยดก็อยานิ่งดูดาย ควรนํารถ
เขาอูใหชางตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและเรงแกปญหาให เพราะหากชะลาใจคิดวาเปน
เรื่องเล็กนอย อาจลุกลามกลายเปนปญหาใหญของรถที่ตองเสียเงินคาซอมแพงโดยใช
เหตุได

ขอมูลจาก หนังสือยานยนต ฉบับที่ 431
เรียบเรียงโดย ชรินทรพร ธนศุภานุเวช
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

