
การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบส่งก าลังยานยนต์ 
 

บทน า 
 ในระบบส่งก าลังของรถยนต์  ปัญหาขัดข้องส่วนใหญข่องระบบนี้มักเกี่ยวข้องกับเสียงดังและ
อาการส่ันสะเทือน  ก่อนจะท าการซ่อมแซมจะต้องพิจารณาถึงสาเหตุจากอาการต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นเพื่อเป็นการ
แก้ปัญหาได้ตรงจุดถูกต้องและรวดเร็ว 
 รายละเอียดของการแก้ปัญหาข้อขดัข้องของระบบส่งก าลังเพื่อให้ผู้ท่ีท าการซ่อมแซม  สามารถ
ตรวจหาต าแหน่งทีค่วรจะแก้ไขได้อย่างถูกต้องดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 ปัญหาข้อขัดข้องของคลัตช์ 
ปัญหาขัดข้องของคลัตช์ที่ต้องตรวจสอบจากอาการที่เกดิขึน้ก่อน  โดยอาจมีอาการดังต่อไปนี ้
1. คลัตช์เกิดอาการส่ันและกระตุก 

1) แผ่นคลัตช์มีคราบน้ ามันจับ 
2) ผิวของแผ่นคลัตช์แข็ง 
3) ลูกยางรับแรงบิดแตก 
4) หมุดย้ าหลวม 
5) สปริงของแผ่นกดคลัตช์มีความสูงไม่เท่ากันหรือสึกหรอ 

2. คลัตช์มีเสียงดัง 
1) เกิดการหลวมของช้ินส่วนที่หมุน 
2) ปลอกลูกปืนของคลัตช์สึกหรอ 
3) สายคลัตช์ไม่มีความคล่องตัว  ก้ามปคูลัตช์และตีนผขีาดการหล่อล่ืน 

3. คลัตช์ล่ืน  มีอาการดังนี ้
1) เมื่อเร่งเครื่องยนต์ในทนัที  ความเร็วรอบท่ีเพิ่มขึน้จะไม่สอดคล้องกันกับความเร็วของรถ 
2) มีกล่ินไหม้ของคลัตช ์
3) ก าลังเครื่องยนต์ลดลงเมื่อขับรถขึน้ที่สูง 

 
การแก้ปญัหาต้องแยกปัญหาและวนิิจฉัยสาเหตุที่แท้จริงให้พบ  ตรวจสอบช้ินส่วนตามต าแหน่งที่

ควรจะเกิดปญัหา  ถ้าไม่พบอาการผิดปกตใิห้ตรวจสอบปัญหาต่อไปนี ้
1. ปัญหาท่ีเกิดขึน้ขณะเหยียบคลัตชใ์ห้จาก  แต่ไม่สามารถเข้าเกียร์ได้  มีขั้นตอนการตรวจสอบได้

ดังนี ้
1) ระยะความสูงของแป้นคลัตช ์



2) ถ้ามีระยะฟรีของแป้นเหยียบคลัตช์มากเกนิไป  ท าให้คลัตช์จากออกไม่เต็มที่  จะต้อง
ปรับตั้งระยะฟรขีองก้านดันและระยะฟรีของก้ามป ู

3) ตรวจสอบอาการในระบบคลัตช์  โดยย้ าคลัตช์หลาย ๆ ครั้ง  ถ้าไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดง
วา่มีอาการอยู่ในน้ ามันไฮดรอลิก  ควรท าการไล่อากาศออกจากระบบให้หมด 

4) ตรวจการรัว่ของน้ ามนัไฮดรอลิกที่แม่ป๊ัมและปั๊มตวัล่างของคลัตช์ถ้ามีน้ ามันรั่ว  จะมีฝุ่นจับ
อยู่ที่ยางกันฝุ่นเป็นจ านวนมาก 

5) ตรวจความโก่ง  การสึกหรอ  หรือช ารุดของแผ่นคลัตช์ 
2. ปัญหาท่ีเกิดจากคลัตช์ล่ืน  มจีุดตรวจสอบได้ดังนี ้

1) ตรวจสอบระยะฟรีของแป้นคลัตช์  ถ้าหากไม่มีระยะฟรี  กา้มปูกดคลัตชจ์ะถูกกดอยู่
ตลอดเวลา  ท าให้แผ่นกดคลัตช์ไมก่ดแผ่นคลัตช์ให้แนบสนิทกับล้อช่วยแรง 

2) ตรวจสอบผิวของแผ่นคลัตช์  ถ้ามีคราบน้ ามันจับอยู่ที่ผิวหน้าของผ้าคลัตช์อาจมีสาเหตุมา
จากน้ ามนัเกียรร์ั่วผ่านซีลเกียร ์

3) แผ่นคลัตช์สึกมากเกิน 
4) สปริงของแผ่นกดคลัตช์สึกหรอ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  10.1  แสดงการตรวจสอบปญัหาการเข้าเกียร์ยากของคลัตช์ 
 

3. ปัญหาการเข้าเกียร์ยาก  มีขัน้ตอนการตรวจสอบได้ดังนี้ (ดรููปท่ี  10.1  ประกอบ) 
1) ใส่ที่กั้นล้อทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
2) ดึงเบรกมือให้สุด 
3) เกียร์อยู่ในต าแหน่งเกียร์ว่าง  สตาร์ทเครื่องยนต์และเหยียบแป้นคลัตช์ให้สุด 
4) ปล่อยแป้นเหยียบคลัตช์ 
5) ดันคันเกียร์ไปต าแหน่งที่ถอยหลังอย่างช้า ๆ และเบา ๆ ไม่ต้องเหยียบคลัตช์ซ้ าอีกและรอ

จนเกิดเสียงดังขึ้นที่เกียร ์
6) เมื่อเกิดเสียงดังขึ้นที่เกียร์  ให้เหยียบคลัตช์ลงอย่างช้า ๆ ถ้าเสียงดังจากเกียร์เงียบและ

สามารถเปล่ียนได้อย่างนุ่มนวล  แสดงว่าเกดิปัญหาขดัข้องมาจากคลัตชใ์นขณะจากออก 



4. ปัญหาคลัตช์ล่ืน  มีขั้นตอนการตรวจสอบได้ดังนี้  (ดูรูปท่ี  10.2  ประกอบ) 
1) ใส่ที่กั้นทั้งล้อหน้าและล้อหลัง 
2) ดึงเบรกมือให้สุด 
3) สตาร์ทเครื่องยนต์และเหยียบคลัตช ์
4) เปล่ียนเกียร์ไปในต าแหน่งที่เกียร์สูง 
5) เหยียบคันเร่งให้รอบเครื่องยนต์สูงขึน้ทีละน้อยและปล่อยคลัตช์อย่างช้า ๆ ถ้าเครื่องยนต์ดัง

คลัตช์ไม่ล่ืน 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่  10.2  แสดงการตรวจสอบปญัหาการลื่นของคลัตช ์
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  10.3  แสดงการตรวจสอบปญัหาการจับของคลัตช ์
 

5. ปัญหาการจับของคลัตช์  มีขัน้ตอนการตรวจสอบได้ดังนี้  (ดูรูปท่ี  10.3  ประกอบ) 
1) เอาเครื่องกั้นล้อทั้งด้านหลังและด้านหน้าออก  จากนัน้ให้เหยียบแป้นคลัตช์ดันคันเกียร์ไป

ในต าแหน่งเกียร์  1  เกยีร์ 2 
2) สตาร์ทเครื่องยนต์และปล่อยคลัตช์อย่างช้า ๆ ถ้ามีปัญหาเกีย่วกับการจับของคลัตช์  รถยนต์

จะต้องเคล่ือนที่โดยไม่มีอาการส่ัน 
 



 ปัญหาขัดข้องของกระปุกเกียร์ 
ปัญหาข้อขัดข้องท่ีเกิดกับกระปุกเกียร์รถยนต์แบบธรรมดา  จะต้องตรวจหาอาการและต าแหน่งที่

เป็นสาเหตุของปัญหาเสียก่อน  และท าการตรวจสอบช้ินส่วนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ได ้
ปัญหาข้อขัดข้องของกระปุกเกียร์  มีรายละเอียดการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 
1. เกิดเสียงดังในกระปุกเกียร์  สาเหตุอาจเกิดจากความบดิเบ้ียวของเพลา  ช่องว่างน้ ามันระหว่าง

บู๊ชกับเพลา  หรือปลอกดุมกับก้ามปูเกียร์มีมาก  แต่ถ้ามีเสียงดังขณะเปล่ียนเกียร์  อาจมีสาเหตุมาจากคลัตช์
ไม่จากออกขณะเข้าเกียร์  มีรายละเอียดการตรวจสอบดังตอ่ไปนี้ 

1) ตรวจสอบร่องเล็ก ๆ ดังแสดงในรูปท่ี  10.4  ในเฟืองทองเหลืองของกลไกซิงโครเมต  การ
สัมผัสเฟืองทองเหลืองกับเฟืองเกียร์เกิดล่ืนไถล  มีแรงฝืดนอ้ย  ท าให้การปรับความเรว็ของ
เกียร์ด้อยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  10.4  แสดงต าแหน่งของร่องเล็กในเฟืองทองเหลือง 
 

2) ระยะช่องว่างระหว่างเฟืองทองเหลืองกับเฟืองเกียร์  ดังแสดงในรูปท่ี  10.5  เมื่อดันเฟือง
ทองเหลืองให้แนบกับส่วนกรวยของเฟืองเกียร์  และใช้ฟิลเลอร์เกจวัดระยะช่องว่างจะมคี่า
น้อยลง  การสึกหรอที่เกดิขึ้นนี้จะท าให้เกิดเสียงดัง 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  10.5  แสดงการตรวจวัดระยะช่องวา่งระหว่างเฟืองทองเหลืองกบัเฟืองเกยีร์ 



 
3) ยอดนูนของตวัหนอนของชุดเฟืองซิงโครไนซ์  ดังแสดงในรูปท่ี 10.6  มีการสึกหรอมาก  

ท าให้เฟืองทองเหลืองถูกดันน้อยลง  ท าให้เกิดเสียงดังในขณะที่เปล่ียนเกียร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  10.6  แสดงต าแหน่งการตรวจความสูงของยอดนนูของตัวหนอนในชดุเฟืองซิงโครไนซ์ 
 

2. เปล่ียนเกียร์ยาก  มีรายละเอียดการตรวจสอบดังต่อไปนี ้
1) อาจเกิดจากบู๊ชก้านต่อควบคุมกระปกุเกียร์ซ่ึงมคีวามซับซ้อน  ดังแสดงในรูปท่ี 10.7  เกิด

การสึกหรอที่บู๊ชมาก 
2) ตรวจสอบการสึกหรอของช้ินส่วนกระปกุเกยีร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  10.7  แสดงลกัษณะของก้านต่อควบคุมกระปกุเกียร์ที่มีความซับซ้อน 
 

3. เกียร์หลุด  มีจุดทีต่้องตรวจสอบดังต่อไปนี ้
1) ตรวจระยะห่างด้านข้างของแต่ละเฟืองเกียร์  ดังแสดงในรปูท่ี  10.8  ถ้ามีการสึกหรอมาก  

เป็นสาเหตุให้เกียร์หลุดออกจากการขบกันได้ง่าย 



 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  10.8  แสดงการตรวจระยะห่างด้านข้างของแต่ละเฟอืงเกียร์ 
 

2) ตรวจความแข็งของสปริงและลูกปืนล็อกเกียร์ได้จากความรู้สึกในการเปล่ียนเกียร์ของผู้ขับ
ขี่  ถ้าสปริงมีความแข็งแรงเกินไป  มันจะช่วยป้องกันเกียรห์ลุดได้ดี  แต่ท าให้ผูข้ับขี่รถ
จะต้องใช้แรงพยายามที่จะดนัคนัเกียร์มากขึน้  ในทางตรงกันข้าม  ถ้าความแข็งแรงของ
สปริงมีน้อยเกินไป  การเปล่ียนเกียรก์็สามารถท าได้โดยง่าย  แต่เฟืองเกียร์ที่ขบกันอาจจะ
หลุดจากกนัได้ง่ายเช่นกัน 

3) ตรวจสอบการสึกหรอร่องหางเหยี่ยวของปลอกดุม  ดังแสดงในรูปท่ี 10.9 ก็อาจจะเป็น
สาเหตุให้เกียร์หลุดได้เช่นกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่  10.9  แสดงการตรวจสอบการสึกหรอร่องหางเหยี่ยวของปลอกดุม 
 
การตรวจและเปลีย่นถ่ายน  ามนัเกียร์ 
1. ตรวจระดับน้ ามันเกียร์ (ดูรูปท่ี 10.10 ประกอบ)  มขีั้นตอนการปฏิบัติดังนี ้

1) ถอดปล๊ักเติมที่ข้างกระปุกเกียร์ออก 
2) ตรวจระดับน้ ามันเกียร์ที่ช่องเติมด้วยนิว้มือ 



3) ถ้าต่ ากว่าให้เติมน้ ามันเกียร์เข้าที่ช่องเติมจนถึงขอบล่างช่องเติม 
4) ปิดปล๊ักเติมและขันแนน่ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  10.10  แสดงการตรวจระดับน้ ามนัเกียร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  10.11  แสดงต าแหน่งของปลัก๊ถ่ายและปลั๊กเติมน้ ามนัเกยีร์ 
2. การถ่ายน้ ามันเกียร์  (ดูรูปท่ี 10.11 ประกอบ) มขีั้นตอนการปฏิบัติดังนี ้

1) ถอดปล๊ักถ่ายท่ีอยู่ใต้กระปุกเกียร์  ให้น้ ามันเกียร์ไหลออกจนหมด (ควรท าขณะน้ ามนัเกียร์
ยังร้อนอยู่) 

2) ตรวจส่ิงเจือปนน้ ามันเกียร์ที่ถ่ายออก 
3) เติมน้ ามันเกียร์ตามเกรดที่ก าหนด  เช่น  API-GL-4 หรือ SAE-90 ส าหรับรถนั่งและ  SAE-

140  ส าหรับรถบรรทุกจนถึงขอบล่างช่องเติม 
4) ท าความสะอาดผลเหล็กออกจากปล๊ักถ่ายท่ีเป็นแม่เหล็ก 
5) ประกอบปล๊ักถ่านและขนัแน่น 

 

 ปัญหาข้อขัดข้องของข้อต่ออ่อนและเพลากลาง 
ปัญหาข้อขัดข้องขึ้นกับข้อต่ออ่อนและเพลากลาง  จะต้องท าการตรวจสอบก่อนโดยการวิ่งหรือโยก

เพลาเพื่อตรวจสอบการหลวมโดยวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุที่เป็นไปได้ดังนี้ 
1. การโก่งงอและแกว่งตวัอาจมีสาเหตุมาจาก 



1) ประกอบข้อต่ออ่อน (กากบาท) ผิด 
2) เพลากลางคดโก่ง 
3) ลูกปืนรับกึ่งกลางเพลาหลุดหลวม 
4) โบลต์ยึดหน้าแปลนหลุดหลวม 
5) จัดต าแหน่งขีดเครื่องหมายของหน้าแปลนไม่ถูกต าแหน่ง 
6) ร่องเฟืองบนเพลาสึกหรอ 

2. เสียงดังผิดปกต ิ
1) เกิดการช ารุดสึกหรอของลูกปืนเข็มข้อต่ออ่อน (กากบาท) 
2) ร่องเฟืองบนเพลาสึกหรอของลูกปืนหรือแป้นรับลูกปืนกึ่งกลางเพลา 
3) ร่องเฟืองบนเพลาสึกหรอ 

การตรวจสอบการหลวมของลูกปืนกากบาท 
โดยการเขย่าแต่ละส่วนเพื่อตรวจการหลวมของนอตและโบลต์  และลูกปืนกากบาท 
 

 ปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ นกับเฟืองท้าย 
ปัญหาท่ีเกิดกับเฟืองท้ายเป็นส่วนใหญ่มกัเกิดจากเสียงดัง  โดยมีปัญหาและสาเหตุที่เป็นไปได้

ดังต่อไปนี ้
 
 
1. เกิดเสียงผดิปกต ิ

1) น้ ามันเฟืองท้ายไม่เพียงพอ 
2) ใช้น้ ามันผิดเบอร์ 
3) การปรับระยะเบียดฟันเฟืองไม่ถูกต้อง 
4) ฟันเฟืองสัมผัสกันไม่ได ้
5) ลูกปืนเฟืองบายศรีแตก, สึกหรอ 
6) เฟืองท้ายแตก, สึกหรอ 
7) ลูกปืนเดือยหมูแตก, สึกหรอ 
8) เฟืองดอกจอกและเฟืองหัวเพลาแตก, สึกหรอ 
9) เฟืองหัวเพลาละลายติดเรือนเฟืองดอกจอก 
10) รูร่องเฟืองของเฟืองหัวเพลาสึกหรอ 
11) แกนเฟืองดอกจอกสึกหรอ 
12) นอตหน้าแปลนยึดลูกปนืรองรับเพลากลางหรือตุ๊กตาหลวม 



13) แผ่นกันรนุเฟืองดอกจอกและเฟืองหัวเพลาสึก 
14) การปรับค่าแรงดึงลูกปนืเฟืองบายศรีไม่ด ี
15) การปรับค่าแรงดึงลูกปนืเดือยหมูไม่ด ี
16) เฟืองหัวเพลาท้ายสึกหรอ 

2. เกิดความร้อนสงู 
1) น้ ามันเฟืองท้ายไม่เพียงพอ 
2) ระยะเบียดของเฟืองแต่ละตัวไม่เพียงพอ 
3) ค่าความดึงของแรงดึงลูกปืนมากเกินไป 

3. น  ามันเฟอืงท้ายร่ัวซึม 
1) น้ ามันเฟืองท้ายมากเกนิไป 
2) รูร่องระบายแรงดันอุดตัน 
3) นอตยึดเฟืองติดกับเส้ือเพลาท้ายหลวม 
4) ซีลน้ ามันฉีกขาดสึกหรอ 

การตรวจและเปลีย่นถ่ายน  ามนัเฟอืงท้าย 
การตรวจระดับน้ ามันเฟืองท้ายมีขั้นตอนการปฏิบัติดงันี ้
1. จอดรถบนพื้นราบ 
2. ท าความสะอาดรอบ ๆ ปล๊ักเติมและปล๊ักถ่าย 
3. ถอดปล๊ักเติมอยู่ด้านหลังของเส้ือเพลาท้าย 
4. ตรวจระดับน้ ามันทันเฟืองท้ายจะต้องอยู่เสมอขอบรูเติม 

 
การเปลี่ยนถ่ายน  ามนัเฟอืงท้าย  มีขัน้ตอนปฏิบัติดังนี ้
1. ถอดทั้งปล๊ักถ่ายและปล๊ักเติม  หาอุปกรณ์มารองใต้เส้ือเกียร์ช่วย 
2. เมื่อถ่ายน้ ามันเสร็จเรียบร้อยให้ท าความสะอาดปล๊ักถ่ายทุกครั้ง  แล้วใช้ปะเก็นใหม่แล้วขันปล๊ัก

ให้แน่น 
3. เติมน้ ามันจนกระทั่งเสมอของรูเติม 

 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

ให้นักศกึษาน าภาพข่าวจากอินเทอร์เนต็, วารสารหรือหนังสือพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องของระบบส่งก าลังยานยนตข์องศูนย์รถในประเทศไทยพร้อมท้ังท าการวิเคราะห์และให้เหตุผล
ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หัวข้อข่าว.............................................................................................(1 คะแนน) 

 
1. ข่าววนั/เดือน/ปี.........................แหล่งท่ีมา...........................................................(1 คะแนน) 
2. สรุปข่าวโดยย่อ...................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………….....(3 คะแนน) 
3. ผลดีของข่าวนีค้ือ................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………….....(1 คะแนน) 
4. ผลเสียคือ............................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….....(1 คะแนน) 

5. แนวทางแก้ไข........................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….....(1 คะแนน) 

6. ความคดิเห็นเพิ่มเติม.............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………….(1 คะแนน) 

7. แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………….(1 คะแนน) 

 



แบบฝึกหัด 
หน่วยที่  10  การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบส่งก าลังยานยนต์ 

 
ตอนที่  1  จงท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงหน้าข้อทีถู่กทีสุ่ด 
 

1. ถ้าคลัตช์มีระยะฟรีมากเกินไป  จะท าให้คลัตช์เกดิปัญหาตรงกับข้อใด 
ก.  เข้าเกียร์ไม่ได ้ ข.  คลัตช์เกดิการล่ืน 
ค.  คลัตช์มีเสียงดัง  ง.  คลัตช์เกิดอาการส่ันและกระตุก 

2. สปริงของแผ่นกดคลัตช์มีความสูงไม่เท่ากัน  ท าให้คลัตช์เกิดปัญหาตรงกับข้อใด 
ก.  เข้าเกียร์ไม่ได ้ ข.  คลัตช์เกดิการล่ืน 
ค.  คลัตช์มีเสียงดัง  ง.  คลัตช์เกิดอาการส่ันและกระตุก 

3. ปลอกลูกปืนคลัตช์สึกหรอ  ท าให้คลัตช์เกดิปัญหาตรงกับข้อใด 
ก.  เข้าเกียร์ไม่ได ้ ข.  คลัตช์เกดิการล่ืน 
ค.  คลัตช์มีเสียงดัง  ง.  คลัตช์เกิดอาการส่ันและกระตุก 

4. ข้อใด  ไมใ่ช่  เบอร์ของน้ ามนัเกียร ์
ก.  SAE 40   ข.  SAE 90 
ค.  SAE 140   ง.  API-GL-4 

5. การสึกหรอของร่องหางเหยี่ยวของปลอกดุมท าให้เกียร์เกิดปัญหาตรงกับข้อใด 
ก.  เกียร์หลวม    ข. มีเสียงดัง 
ค.  เปล่ียนเกียร์ยาก   ง.  มีเสียงดังขณะเปล่ียนเกยีร ์

6. การสึกหรอของยอดนูนของตัวหนอนในชุดซิงโครไนซ์  ท าให้เกียร์เกิดปัญหาตรงกับข้อใด 
ก.  เกียร์หลวม    ข. มีเสียงดัง 
ค.  เปล่ียนเกียร์ยาก   ง.  มีเสียงดังขณะเปล่ียนเกยีร ์

7. บู๊ชก้านต่อควบคุมเกียร์สึกหรอท าให้เกียร์เกิดปัญหาตรงกบัข้อใด 
ก.  เกียร์หลวม    ข. มีเสียงดัง 
ค.  เปล่ียนเกียร์ยาก   ง.  มีเสียงดังขณะเปล่ียนเกยีร ์

8. ข้อใด  ไมใ่ช่  สาเหตุที่ท าให้เกดิเสียงดังที่เพลากลาง 
ก.  เพลากลางคดโกง   ข.  ร่องเฟืองบนเพลาสึกหรอ 
ค.  เกิดการสึกหรอของลูกปืนเข็มท่ีกากบาท   
ง.  เกิดการสึกหรอของลูกปืนหรือแป้นรับลูกปืนกึ่งกลางเพลา 
 



9. แกนเฟืองดอกจอกสึกหรอท าให้เกิดปัญหาในข้อใด 
ก.  เกิดความร้อนสูง   ข.  เกิดเสียงผิดปกต ิ
ค.  น้ ามันเกียร์รัว่ซึม   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก. และ ข. 

10. ระยะเบียดข้างฟันเฟืองท้ายเกิดปญัหาตรงกับข้อใด 
ก.  เกิดความร้อนสูง   ข.  เกิดเสียงผิดปกต ิ
ค.  น้ ามันเกียร์รัว่ซึม   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก. และ ข. 
 

 
ตอนที่  2  จงตอบค าถามตอ่ไปนี ให้ถกูต้องสมบูรณ์ 

1. การตรวจสอบคลัตช์ล่ืนมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรบ้าง 
2. การตรวจสอบเกียร์หลุดมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรบ้าง 
3. จงอธิบายการเปล่ียนถ่ายน้ ามันเกียรก์ับน้ ามันเฟืองท้ายมาโดยละเอียด 

 
 


