
Pleasurecraft Marine Engine  

เคร่ืองยนต์เรือที่ใช้ในเรือแอร์โบ๊ท 

 เคร่ืองเรือที่ใช้ในเรือแอร์โบ๊ทเป็นเคร่ืองยนต์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในน้ำเค็มหรือน้ำกร่อยได้เป็นเครื่องยนต์ระบบที่ใช้งานในน้ำได้ขนาด 8 

สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเคร่ืองยนต์เบนซินขนาด 7,400 ซีซี ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ต้นกำลังสำหรับห้องเกียร์ชนิดที่ใช้สำหรับเรือแอร์โบ๊ทโดยเฉพาะ

เพ่ือถ่ายทอดกำลังไปยังใบพัด 

 น้ำมันเบนซินที่ใช้สามารถใช้น้ำมันเบนซิน 95 และหรือแก๊ศโซฮออล์ 95 ได้โดยไม่ต้องปรับแต่งเครื่องยนต์ 

น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันที่ใช้ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ (OPERATING LUBRICANTS) 

 สำหรับน้ำมันเครื่องแนะนำให้ใช้ย่ีห้อ Mobil one เบอร์ 10 w-40 ห้ามผสมหัวเชื้อใดๆทั้งสิ้น จำนวนลิตรที่ใช้ 4 - 4.5 ลิตร โดยประมาณ 

สามารถตรวจสอบได้จากก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องห้ามเติมเกินกว่าระดับที่กำหนดเด็ดขาด  

 สำหรับน้ำมันห้องเกียร์ เฟืองท้ายแนะนำให้ใช้ย่ีห้อ Torco เบอร์ 75 W-140 ขนาดเติมหรือเปลี่ยนถ่ายจำนวน  1.6 – 1.8 ลิตร  
 

 

 

 

 

 



Engine Model Identification 

รุ่นเครื่องยนต์ 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่นของเคร่ืองยนต์ (Engine Model Number) 
หมายเลขเครื่องยนต์ (Serial Number) 
หมายเลขรุ่นเกียร์ (Trans. Model Number) 
หมายเลขเครื่องยนต์ (Serial Number) 
ผู้ผลิต (Boat Make) 
รุ่นเรือ (Boat Model) 
หมายเลขประจำเรือ (Hull Serial Number) 
ขนาดใบพัด (Propeller Size) 
เลขกุญแจสตาร์ท (Ignition Key Number/Code) 



ใส้กรองน้ำมันเบนซินมี 2 ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส้กรองแบบหยาบแรงดันต่ำ 

 

ใส้กรองแบบละเอียดแรงดันสูง 

 



การรัน-อิน เคร่ืองยนต์ (Engine Break-in) 

 การ รัน - อินเคร่ืองยนต์ (Engine Break-in) ที่ถูกตอ้งในระยะ 25 ชั่วโมงแรก (สามารถทำต่อเนื่องได้ภายใน 10 วัน โดยลี่ยวันละ 2.5 ชั่วโมง ) 

เพ่ือให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ให้ยาวนานย่ิงขึ้น  

 วิธีการ รัน-อิน (Engine Break-in) มีดังนี ้

1. อุ่นเครื่องยนต์ให้ร้อนถึงอุณหภูมิปกติที่ 80°C - 85°C (องศาเซลเซียส) ดูได้จากเกจวัดความร้อนเคร่ืองยนต์บริเวณหน้าปัดของเรือ วิธีการอุ่น

เคร่ืองยนต์ไม่ควรสตาร์ทเครื่องยนต์โดยการจอดเรืออยู่กับที่ควรขับเคลื่อนเรือออกไปอย่างช้าๆ ที่ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ 1,200 – 1,500 รอบ 

เมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนดข้างต้นให้เร่งเคร่ืองยนต์ในนานน้ำเปิดที่ปลอดภัยไม่มีการจารจรเรือวิ่งตัดขวาง ในระยะ 1 – 2 กิโลเมตร และมีผิวน้ำที่

ราบเรียบ 

2. เร่งเครื่องยนต์เหยียบคันเร่งให้ได้ความเร็วรอบเครื่องยนต์ประมาณ 5,000 รอบ แต่ไม่เกิน 5,250 รอบและใช้เวลาไม่เกิน 1 - 1.50 นาที

โดยประมาณ แต่ให้ดูที่รอบเคร่ืองยนต์เป็นสำคัญห้ามเกินเวลาที่กำหนด 

3. เมื่อวิ่งถึงความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ 5,250 รอบ แล้วให้ชะลอความเร็วรอบเคร่ืองยนต์กลับมาวิ่งที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 2,800 – 3,000 รอบ 

โดยรักษาระดับรอบเครื่องยนต์ไว้ไม้ให้เกิน 3,000 รอบและขับเคล่ือนด้วยความเร็วรอบเครื่องยนต์ดังกล่าว เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง หรือ 30 นาที  

4. เมื่อวิ่งที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 3,000 รอบ ครบ 30 นาทีแล้ว ให้ชะลอความเร็วรอบเครื่องยนต์และเร่งความเร็วรอบเคร่ืองยนต์อีกครั้งที่

ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์สูงสุดที่ 5,250 – 6,000 รอบ เป็นเวลา 1 นาที โดยประมาณ 

5. จากนั้นลดความเรว็รอบเครื่องยนต์กลับมาที่ 2,800 – 3,000 รอบ เป็นเวลา 2 – 3 นาที  

 การรันอินเครื่องยนต์เช่นนี้จากความเร็วสูงสุด ลดความเร็วลงและเพิ่มความเร็วขึ้นสูงสุดอีกครั้ง ก็เพื่อให้แหวนลูกสูบเข้าที่เร็วที่สุดที่ควร

ต้องทำ การกระทำซ้ำลักษณะนี้ควรจะทำให้ครบภายใน 5 ชั่วโมงแรก สำหรับ 20 ชัวโมงที่เหลือของการ รัน-อินเครื่องยนต์ (Engine Break-in) 

สามารถใช้งานได้ตามปกติแต่การใช้งานปกติความเร็วรอบเครื่องยนต์ต้องไม่เกิน 4,000 – 4,800 รอบ ในระหว่างเวลาทำการ  รัน-อิน

เคร่ืองยนต์ (Engine Break-in) ผู้ขับขี่ควรตรวจสอบเกจวัดทุกตัวบนหน้าปัดของเรือว่าสามารถทำงานได้ตามปกติ 



 

  

 

 

 

 

 

 ในระหว่างที่ทำการ รัน-อินเคร่ืองยนต์ (Engine Break-in) นี้ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง น้ำยาหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ ว่าพร่องหรือ

ลดลงต่ำกว่าระดับที่ควรหรือไม่ หากพร่องลดต่ำกว่าระดับที่กำหนดให้ทำการเติม การสูญเสียน้ำมันเครื่อง หรือน้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์บ้าง

เป็นเร่ืองปกติ ควรเติมในระยะ 100 ชั่วโมงแรกของการใช้งานโดยเติมให้ถึงขีดระดับที่กำหนดและไม่ควรเติมให้เกินกว่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเตือนจำ 

 

 ห้ามใช้วิธีการ รัน-อิน เคร่ืองยนต์ (Engine Break-in) โดยวิธีการเบาหรืออุ่นเครื่องอยู่กับที่โดย ไม่ขับเคลื่อนเรือ

หรือใช้ความเร็วรอบเครื่องยนตืที่ต่ำมากๆ วิ่งไปมาในรัศมีใกล้กัน ด้วยระยะทางไม่ถึง 100 – 200 กิโลเมตร เคร่ืองยนต์จะ

ไม่มีโอกาสไดท้ำการ รัน-อิน (Break-in) เลย 

  

 



การตรวจสอบเครื่องยนต์หลังจากใช้งาน 25 ชั่วโมง 

การใช้งาน 25 ชั่วโมงแรกของการใช้งานโดยดูจากเครื่องมือการทำงานบนหน้าปัด (Hour-counter) 

- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและใส้กรองน้ำมันเครื่อง 

- ตรวจสอบส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ รวมถึงน็อตยึดโยง และซุ้มใบพลัดว่าหลุดหลวมหรือไม่ 

- เช็คสายพานต่างๆที่มี และความตึงของสายพานทุกเส้นในเครื่องยนต์ 

- เช็คของเหลวทุกชนิดเมื่อเคร่ืองยนต์เย็นแล้ว ( ใช้มือจับต้องได้ ) 

- ตรวจสอบคันโยกและข้อต่อของคันเร่งต่างๆ ที่เป็นสิ่งเคลื่อนไหวว่าสามารถเคลื่อนไหวได้ปกติ 

- ตรวจสอบระบบหล่อเย็นว่ามีจุดที่รั่วหรือชำรุดเสียหายหรือไม่ 

- ตรวจสอบแคมป์รัด,สายน้ำว่าอยุ่ในสภาวะพร้อมใช้งานตามปกติหรือไม่ 

- ตรวจสอบน้ำในระบบหล่อเย็นพร้อมให้ทำการเติมเมื่อเครื่องเย็น 

- ตรวจสอบระบบท่อไอเสีย 

- ตรวจสอบแบตเตอรี่ และระดับน้ำกลั่นในแบตเตอร่ี ขั่วบวก ขึ้น ลง 

- ตรวจสอบเฟรมอเลสเตอร์ (Flame Arrester) ว่าทำงานปกติหรือไม่  

- ตรวจสอบบริเวณโดยรอบตัวเรือและเครื่องยนต์ ว่ามีส่ิงหลุดหลวมหรือไม่ควรมีส่ิงใดที่สามารถติดไฟได ้อยุ่บริเวณใต้ท้องเรือ 

 



วิธีการใช้และขับเคลื่อนก่อนออกจากสถานที่จอด 

ตรวจสอบบริเวณรอบเครื่องยนต์และตัวเรือและพื้นท้องเรือหากมีสิ่งแปลกปลอมควรจัดเก็บให้เข้าที่ก่อนสตาร์ทเคร่ืองยนต์โปรดระลึกไว้เสมอว่า

การตรวจตราเครื่องยนต์ใบพัดและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การตรวจระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์เรือน้ำมันสำรองมีวิธีการรปฏิบัติเช่นเดียวกับ

เคร่ืองยนต์ ต่างกันที่ว่าเครื่องยนต์เรือแอร์โบ๊ทสามารถไปไดทุ้กที่บางครั้งอาจต้องออกนอกเส้นทางไม่มีถนนหรือทางน้ำและไม่มียานพาหนะอื่นเข้าถึงได้

เป็นความจำเป็นของผู้ขับขี่และผู้ดแูลที่จะต้องตรวจตราส่ิงต่างๆบนเรือให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา 

การเฉลี่ยน้ำหนักบรรทุกของเรือแอร์โบ๊ทควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ขับขี่เพ่ือให้เฉลี่ยน้ำหนักเป็นอย่างสมดุลลในการทรงตัวเรือ ควรเฉลี่ย

น้ำหนักไปบริเวณหัวเรือให้มากเนื่องจากบริเวณท้ายเรือมีน้ำหนักของเคร่ือยงยนต์อยู่แล้วและห้ามลุกนั่งบริเวณขอลหรือแคมเรือระหว่างที่แอร์โบ๊ทกำลัง

เคล่ือนที่ 

เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานและช่วยให้เรือได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนได้รวดเร็วคล่องตัวและประหยัดน้ำมันส่ิง

แปลกปลอมเช่นพืชน้ำก็ควรนำออกและทำความสะอาดใต้ท้องเรือก่อนการนำเรือแอร์โบ๊ทไปใช้งานทุกครั้ง หากเรือมีการแช่น้ำอยู่ที่ท่าจอดเป็นเวลานาน

เกินไปควรตรวจสอบปั้มน้ำว่ายังใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ 

ในการขับขี่เรือแอร์โบ๊ทในทางการด้วยความเร็วพอสมควรหากผู้ขับขี่ไม่มีเหตุอันควรที่จำชะลอความเร็วอย่างกระทันหันเพราะอาจ

เกิดปรากฎการณ์เคลื่อนน้ำที่เกิดจากการแล่นเรือทำให้น้ำกระแทกและกระจายเข้าท้ายเรือหากต้องการชะลอเรือให้อย่างช้าๆ 

 

 

 



Engine Maintenance 

ตารางการซ่อมบำรุง (Maintenance Schedule) 

 
ตำแหน่งการตรวจสอบและการซ่อมบำรุง 

Location and Service 

 
การตรวจเช็ค

ประจำวัน
Check Daily 

 25 ชัวโมงแรก
ของการใช้งาน

After 1 st  
25 Hrs of 
Operation 

การใช้งาน 
ทุกๆ 50 ชม. 
Every 50 
Hours of 

Operation 

การใช้งาน 
ทุกๆ 100 ชม. 
Every 100 
Hours of 

Operation 

การใช้งาน 
ทุกๆ 1 ปี 
Once 

Each Year 

ตรวจเช็คระดับน้ำยาหล่อเย็นในระบบ 
Check coolant Level – Fresh-water cooled models only  

 

× 

    

ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องยนต์ 
Check oil level – Engine crankcase  

 

× 

    

ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร ์
Check oil level – Transmission  

 

× 

    

ตรวจสอบบริเวณภายนอกตัวเคร่ืองยนต์ (จุดรั่วหรือรอยร่ัว
ต่างๆ เช่น น้ำ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง และระบบท่อ
ไอเสีย 
Engine Assembly (complete – Check for obvious leaks (water,  
oil, Fuel and exhaust)  
 

 
 
 

× 

    

***หมายเหต ุ

O = ต้องทำการตรวจสอบ 

× = ต้องทำการเปลี่ยนถ่าย 

 

 



Engine Maintenance 
ตารางการซ่อมบำรุง (ต่อ) Maintenance Schedule (cont’d) 

 

 
ตำแหน่งการตรวจสอบและการซ่อมบำรุง 

Location and Service 

 
การตรวจเช็ค

ประจำวัน
Check Daily 

 25 ชัวโมงแรก
ของการใช้งาน

After 1 st  
25 Hrs of 
Operation 

การใช้งาน 
ทุกๆ 50 ชม. 
Every 50 
Hours of 

Operation 

การใช้งาน 
ทุกๆ 100 ชม. 
Every 100 
Hours of 

Operation 

การใช้งาน 
ทุกๆ 1 ปี 
Once 

Each Year 

ตรวจสอบคันเร่งและระบบบังคับเลี้ยว 

Remote Control and streering System – Check for proper 
operation  

 

× 

    

ปั๊มน้ำใต้ท้องเรือมีส่ิงอุดตันหรือไม่ 
Sea Strainer – Check (if equipped)  

 

× 

    

ระบบหล่อเย็น ตรวจสอบรังผ้ึงหม้อน้ำและทำความสะอาด 
และตรวจสอบฝาหม้อน้ำ  
Partial Cooling System – Check and clean screen on inlet side 
of exhaust cooling thermostat housing as required.  

 
 

 
 

× 

 
 

× 

  
 

× 

ระบบหล่อเย็น ตรวจสอบท่อยางน้ำทุกเส้นว่าแน่นไหม 

Cooling Systems – Check condition and tightness of all hose 
clamps  

  

× 

  

×(1) 

 
 

× 

ระบบหล่อเย็น ตรวจสอบปั๊มน้ำ 

Cooling System – Inspect/Replace raw water pump impeller  

   

× 

  

× 

***หมายเหต ุ

O = ต้องทำการตรวจสอบ 

× = ต้องทำการเปลี่ยนถ่าย 



Engine Maintenance 
ตารางการซ่อมบำรุง (ต่อ) Maintenance Schedule (cont’d) 

 

 
ตำแหน่งการตรวจสอบและการซ่อมบำรุง 

Location and Service 

 
การตรวจเช็ค

ประจำวัน
Check Daily 

 25 ชัวโมงแรก
ของการใช้งาน

After 1 st  
25 Hrs of 
Operation 

การใช้งาน 
ทุกๆ 50 ชม. 
Every 50 
Hours of 

Operation 

การใช้งาน 
ทุกๆ 100 ชม. 
Every 100 
Hours of 

Operation 

การใช้งาน 
ทุกๆ 1 ปี 
Once 

Each Year 

สายพานเคร่ืองยนต์ – ตรวจสอบสภาพ 
Drive Belt – Inspect condition and check tension  

  

× 

  

× 

 

× 

ระบบท่อไอเสีย ตรวจสอบความแน่นหนาของท่อและ
แคมป์รัดที่เกี่ยวข้อง 
Exhaust System – Check condition and tightness of all hose 
clamps  

  
 

× 

  
 

×(1) 

 
 

× 

ระบบท่อไอเสีย ตรวจสอบน๊อตยึดท่อไอเสียหรือปะเก็น 
Exhaust System – Check for water leaks at the manifold, riser 
and elbow gaskets  

 
 

× 

 
 
 

 
 
 

  

ระบบจุดระเบิดและหัวเทียน ทำความสะอาด ถ้าเสียให้
เปลี่ยน  
Ignition System and Spark Plugs – Clean and inspect condition   

  
 

o 

  
 

o 

 
 

o 

 ***หมายเหต ุ

O = ต้องทำการตรวจสอบ 

× = ต้องทำการเปลี่ยนถ่าย 

 

 

 



Engine Maintenance 

ตารางการซ่อมบำรุง (ต่อ) Maintenance Schedule (cont’d) 

 
ตำแหน่งการตรวจสอบและการซ่อมบำรุง 

Location and Service 

 
การตรวจเช็ค

ประจำวัน
Check Daily 

 25 ชัวโมงแรก
ของการใช้งาน

After 1 st  
25 Hrs of 
Operation 

การใช้งาน 
ทุกๆ 50 ชม. 
Every 50 
Hours of 

Operation 

การใช้งาน 
ทุกๆ 100 

ชม. 
Every 100 
Hours of 

Operation 

การใช้งาน 
ทุกๆ 1 ปี 
Once 

Each Year 

เคร่ืองยนต์โดยทั่วไป ตรวจสอบความแน่นของน๊อตและ   
สกรู ยางแท่นเคร่ือง สตาร์ทเตอร์ และ อัลเตอร์เนเตอร์ 

Engine Assembly (complete) – Check for loose, missing or 
damaged parts (especially engine mounts, starter and alternator 
mounting fastener)   

 
 
 
 

 
 
 

× 

  
 
 

× 

 
 
 

× 

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและใส้กรอง 

Change engine oil and filter  
  

× 

 

× 

  

× 

ตำแหน่งเคร่ืองยนต์ ตรวจสอบความแน่นของน๊อตที่ใช้ยึด
โยงเคร่ืองยนต์กับเรือ 

 Engine Alignment – Check and adjust if necessary   

  
 

O 

 
 
 

  
 

O 

ระบบจุดระเบิด – ไม่มีการปรับ 
Ignition Timing – Not Adjust   

     

***หมายเหต ุ

O = ต้องทำการตรวจสอบ 

× = ต้องทำการเปลี่ยนถ่าย 

 



Engine Maintenance 

ตารางการซ่อมบำรุง (ต่อ) Maintenance Schedule (cont’d) 

 
ตำแหน่งการตรวจสอบและการซ่อมบำรุง 

Location and Service 

 
การ

ตรวจเช็ค
ประจำวัน
Check 
Daily 

 25 ชัวโมง
แรกของการ

ใช้งาน
After 1 st  
25 Hrs of 
Operation 

การใช้งาน 
ทุกๆ 50 ชม. 
Every 50 
Hours of 

Operation 

การใช้งาน 
ทุกๆ 100 

ชม. 
Every 100 
Hours of 

Operation 

การใช้งาน ทุกๆ 
1 ปี 

Once Each 
Year 

แบตเตอร่ี – ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นและความเสียหาย
ทั่วไปรวมถึงขั้วสาย 
Battery – Check Electrolyte level and specific gravity. Inspect 
case for damage. Check cable and connections.  

  
 

× 

 
 

× 

  
 

× 

ระบบไฟฟ้า – ตรวจสอบความต่อเนื่องแน่นหนาและการ
ชำรุดของสาย  
Electrical System (complete) – Check for loose or dirty 
connections and damage wiring  

   
 

×(2) 

  
 

× 

ตัวดักจับป้องกันประกายไฟ และรูระบายไอน้ำมันเครื่อง 
- ทำความสะอาด และ ตรวจสอบ 
Flame Arrestor and Crankcase Ventilation System – Clean and 
inspect   

  
 

× 

  
 

× 

 
 

× 

 ***หมายเหต ุ

O = ต้องทำการตรวจสอบ 

× = ต้องทำการเปลี่ยนถ่าย 

 



 
ตำแหน่งการตรวจสอบและการซ่อมบำรุง 

Location and Service 

 
การ

ตรวจเช็ค
ประจำวัน
Check 
Daily 

 
 25 ชัวโมง
แรกของการ

ใช้งาน
After 1 st  
25 Hrs of 
Operation 

 
การใช้งาน 

ทุกๆ 50 ชม. 
Every 50 
Hours of 

Operation 

 
การใช้งาน 

ทุกๆ 100 ชม. 
Every 100 
Hours of 

Operation 

 
การใช้งาน ทุกๆ 

1 ปี 
Once Each 

Year 

ท่อยาง (ทุกชนิด) ตรวจสอบรอยแตก บวม ยืดหดตัว 
หรือเสื่อมสภาพ 

Hoses (all) – Inspect for cracks swelling, weather checking or 
other signs of deterioration 

 
 

   
× 

 
× 

สายคันเร่งและสายควบคุมหางเสือ – ตรวจสอบและทำ
การหล่อลื่น 
Shift and throttle Cable Linkage – Inspect and lubricate (A)  

    
 

×(1) 

 
 

× 

กรองเบนซิน – เปลี่ยนใหม่ 
R077019 Spin-On Fuel Filter – Replace  

  
O 

 
O 

  
O 

กรองเชื้อเพลิงแรงดันสูง - เปลี่ยนใหม่  
Fuel Control Cell Fuel Filter – Replace  

   
O 

  
O 

ระบบถ่ายทอดกำลัง (เฟืองท้าย) - เปลี่ยนถ่าย 
Transmission – Change fluid (B) and clean strainer, if 
equipped   

  
O 

   
O 

 ***หมายเหต ุ

O = ต้องทำการตรวจสอบ 

× = ต้องทำการเปลี่ยนถ่าย 

 

 



 

อุปกรณ์บำรุงรักษาของเหลวในเครื่องยนต์ 

รายละเอียด (description)  หมายเลขอะไหล่ (Parts No.) 
ใส้กรองน้ำมันเคร่ือง R077001 
ใส้กรองน้ำมันเบนซิน  R077019 

ใส้กรองน้ำมันเบนซิน (แรงดันสูง) RP080026 
น้ำมันเกียร์-เฟืองท้าย หน้าใบพัด  Torco 75 W-140 หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า 

 การตรวจสอบเคร่ืองยนต์หากมีปัญหา สามารถตรวจสอบเบ้ืองต้น ถ้าปัญหาไม่สามารถถูกแก้ไขได้ โปรดติดต่อ บริษอัลทรามารีน จำกัด ซึ่งเป็น

ผู้แทนจำหน่าย 

ปัญหา-จุดเสีย  จุดเสียที่เป็นไปได ้ วิธีการตรวจสอบ-แก้ไข 
1.เคร่ืองยนต์สตาร์ทไม่ติดหรือสตาร์ทอืดๆ  
*ตรวจสอบแบตเตอรี่ถ้ากำลังไฟต่ำกว่า 11 โวลต์ 
เคร่ืองยนต์ไม่สามารถทำงานได้ 

มีปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบ
คอมพิวเตอร์ประจำเคร่ือง 

โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย 

ไม่ได้เปิดเมนสวิตช์แบตเตอรี่ ให้เปิดเมนสวิตช์แบตเตอรี่ 
ฟิวส์เมนขาด(ถ้ามี) ให้เปลี่ยนฟิวส์ 
ขั้วแบตเตอรี่หลวมหรือสกปรก ทำความสะอาดและขันให้แน่น 
แบตเตอร่ีตาย  ชาร์ทไฟเข้าไปใหม่และลองสตาร์ทดู 

2.แรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ  เกจวัดทำงานผิดพลาด ทดสอบและเปลี่ยนใหม่ 
ระดับน้ำมันเครื่องต่ำเกินไป ตรวจสอบจุดรั่วและเติมน้ำมันเครื่องให้ถึงระดับ 
เติมน้ำมันเครื่องมากเกินไปทำให้เกิด
ฟองอากาศ 

ดูน้ำมันเครื่องส่วนที่เกินออก ให้เหลือน้ำมันเครื่องอยู่
ที่ระดับตามแท่งวัด 

ใช้น้ำมันเครื่องผิดเบอร์  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและใส้กรองใหม่ 
 

 

 



 

ปัญหา-จุดเสีย จุดเสียที่เป็นไปได ้ วิธีการตรวจสอบ-แก้ไข 
 
 
 
3. เครื่องร้อน 

สายพานหย่อนหรือชำรุด เปลี่ยนสายพรานหรือตัวตั้งสายพานสปริง 
ท่อยางน้ำบี้หรือเสียรูป ทำการเปลี่ยนใหม่ 
ระบบเกียร์หรือออยล์คูลเลอร์ไหลไม่สะดวก ตรวจสอบท่อยางที่เกี่ยวข้อง 
เทอร์โมสตัททำงานไม่ปกต ิ ทำการเปลี่ยนใหม่ 
น้ำในระบบหล่อเย็นพร่อง ตรวจสอบจุดรั่วและเติมให้เต็ม (ต้องตรวจเมื่อเครื่อง

เย็นแล้วห้ามตรวจสอบตอนเคร่ืองยังร้อนอยู่) 
ส่วนผสมน้ำยาหล่อเย็นไม่ถูกต้อง ปรับส่วนผสมให้เป็นไปตามที่กำหนด  

 
4.เคร่ืองยนต์อุณหภูมิใช้งานต่ำกว่าปกติ 

เทอร์โมสตัททำงานผิดพลาด ทำการเปลี่ยนใหม่ 
สายไฟเกจวัดทำงานผิดพลาด ถ้าเสียให้ทำการเปลี่ยนใหม่ 

 
5.เคร่ืองยนต์เดินไม่สะดวกวิ่งไม่เรียบเสียงดังเป็น
ครั้งคราว 

ระบบจุดระเบิดทำงานผิดพลาด โปรดติดต่อผูแ้ทนจำหน่าย 
กรองน้ำมันเบนซินตัน เปลี่ยนกรองน้ำมันเบนซินใหม่ 
ปั๊มน้ำมันเบนซินขัดข้องหรือเสียหาย ให้ทำการเปลี่ยนป๊ัมน้ำมันเบนซินใหม่ 
เฟรมอเลสเตอร์ (Flame Arrester) เปลี่ยน 

 
6.เคร่ืองยนต์ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ 

ระบบจุดระเบิดทำงานผิดพลาด โปรดติดต่อผูแ้ทนจำหน่าย 
คันเร่งไม่สามารถเร่งได้สุดคันเร่ง โปรดติดต่อผูแ้ทนจำหน่าย 
น้ำท่วมใต้ท้องเรือ ตรวจสอบปล๊ักอุดท้องเรือหากรั่วให้เปลี่ยน 
เรือวิ่งไม่ออก ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกว่าเกินหรือไม่ 
เฟรมอเลสเตอร์ สกปรก ทำความสะอาด 
ความร้อนเครื่องยนต์สูงเกินไป ตรวจสอบสายพาน ปั๊ม น้ำ และสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 



 


