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การดูแลรักษารถยนตตามระยะทาง เร่ือง ความสําคัญในการปรับต้ังวาลวของเคร่ืองยนต   
                                                

 
 
การตรวจเช็ค-ปรับต้ังระยะหางวาลว เปนหนึ่งในขอกําหนดของตารางการบํารุงรักษาในคูมือการใชรถยนต ซ่ึงมีระยะทางที่ใชงาน
รถยนตเปนตัวกําหนด โดยรถยนตแตละย่ีหอจะมีการกําหนดระยะทางการตรวจเช็คและปรับต้ังวาลวไมเทากัน ซ่ึงจะรวมถึงคา
ระยะหางของวาลวดวย(Valve Clearance) โดยถาใชรถยนตย่ีหอไหนก็ตองตรวจสอบในคูมือของรถย่ีหอนั้น สําหรับอาการ วาลวหาง 
วาลวยัน เปนเร่ืองปกติของการสึกหรอ ของช้ินสวนระบบวาลวในเคร่ืองยนตสันดาปภายใน ไมวาจะใชเช้ือเพลิงชนิดใดก็ตาม ขึ้นอยู
ที่วาจะมีอาการชาหรือเร็วเทานั้นเอง  

อาการวาลวยัน คือ ตัววาลวที่ทําหนาที ่เปด-ปด ใหไอดีเขา-ไอเสียออก ในหองเผาไหมปดตัวไมสนิทในจังหวะอัด ทําใหมีกําลัง
อัดร่ัว / กําลังอัดในกระบอกสูบลดตํ่าลงกวามาตรฐาน เปนสาเหตุทําให รถไมมีกําลัง หรือกําลังลดลง เนื่องมาจากการเผาไหมที่ไม
สมบูรณ สตารทเคร่ืองยนตในขณะเคร่ืองยนตมีอุณหภูมิตํ่าจะติดยากกวาปกติ รอบเดินเบาไมนิ่ง กําลังตก เคร่ืองยนตส่ัน  อัตราการ
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงสูงผิดปกติ หรือ มีอาการเคร่ืองยนตเขกในภาระโหลดหนัก เปนตน 
 
สวนประกอบหลักที่สําคัญ ในระบบวาลวมีอะไรบาง 
 
 ชุดการทํางานของวาลว (valve train) หมายถึง ระบบการทําการปด-เปด ของ วาลวไอดี วาลวไอเสีย กลไก

ทั้งหมดที่ควบคุมการทํางานของวาลวเคร่ืองยนต ประกอบดวยช้ินสวนตางๆ ต้ังแตเพลาลูกเบี้ยวจนถึงวาลว 
 วาลว (valve) คือ วาลวเปนช้ินสวนอุปกรณสําหรับควบคุมการไหลเขาของไอดีและไหลออกของไอเสีย สวน

หนาวาลวมีสวนเอียงทํามุมกับแนวกานวาลวโดยจะแตกตางกันไปตามการออกแบบเคร่ืองยนตของทีม
วิศวกรรมของผูผลิต ซ่ึงหนาวาลวเปนสวนที่กดแนบสนิทกับบาวาลวเพื่อกันการร่ัวไหลของกําลังอัดใน

กระบอกสูบและยังเปนสวนที่ถายเทความรอนออกจากวาลวอีกดวย 
 บาวาลว (valve seat) คือ ช้ินสวนที่ผลิตจากโลหะเหล็กแข็ง หรือ ทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน 

ใชอัดเขาไปที่ฝาสูบ เพื่อทําหนาที่เปนบาของวาลว มีมุมเอียงมุมเดียวกับวาลว ใชเปนมุมให
วาลวกดแนบใหสนิท เพื่อเปดใหไอดีเขาไอเสียออก และ เม่ือปดก็จะปองกันการร่ัวในจังหวะอัด
ของเคร่ืองยนต 

 ปลอกวาลว (valve guide) หรือ ไกดวาลว เปนช้ินสวนที่ผลิตจากทองเหลืองหรือโลหะแข็งชนิด
อื่นที่มีการขยายตัวตํ่า มีลักษณะ เปนแทงยาวมีรูตรงกลางหลอด ปลอกวาลวจะอัดเขาไปในฝาสูบ ใชเปนตัวประคองการ
เคล่ือนที่ขึ้นลงของกานวาลวใหไดศูนยอยูตลอดเวลาเพื่อปองกันไมใหกานวาลวคดงอหรือขัดตัว 
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 สปริงวาลว (valve spring) คือ ขดสปริงที่ใสครอบลงไปบนกานวาลวในดานบนของฝาสูบ 
หลักการทํางานคือเม่ือสปริงยืดตัวขึ้นสปริงวาลวจะดึงวาลวขึ้นมาดวย เพื่อทําใหวาลวปดสนิท
กับบาวาลว  

 ซีลกานวาลว (valve stem seal) เปนช้ินสวนที่มีสวนประกอบเปนยาง อยูที่ปลายปลอกวาลว 
ดานบนฝาสูบ มีอยูทั้งวาลวไอดีและวาลวไอเสีย ปองกันน้ํามันเคร่ืองจากบนฝาสูบไหลซึมลงไป
ในหองเผาไหมในขณะที่ตัววาลวเคล่ือนที่ ซ่ึงซีลกานวาลวในปจจุบัน เปนลักษณะซีล มีสปริง
รอบ เพื่อการกระชับกานวาลวใหแนนยึดติดกับวาลวไดพอดี ซีลกานวาลวเม่ือใชงานไปนานๆอาจจะแข็งตัวและมีน้ํามันเคร่ือง
ร่ัวซึมลงไปยังหองเผาไหมได  

 
ระบบการขับเคล่ือนวาลว หรือ ระบบการทํางานของวาลว มีอยูหลายแบบ โดยเม่ือยุค30ป
กอน ติดต้ังชุดระบบวาลวไวบนฝาสูบเพียงอยางเดียว ที่เรียกวา โอเวอรเฮดวาลว 
(OHV)ซ่ึงเพลาลูกเบี้ยว(Cam Shaft)ยังคงอยูในเส้ือสูบ การที่เพลาลูกเบี้ยวยังอยูในเส้ือ
สูบจําเปนตองมีอุปกรณชุดขับเคล่ือนวาลวเพื่อสงกําลังจากเพลาราวล้ินไปขับเคล่ือนวาลว 
โดยมี ตะเกียบวาลว(Push Rod) กระเด่ืองวาลว(Locker Arm) และ ลูกกระทุง (Valve 
Lifter) เปนสวนประกอบในชุดขับเคล่ือนวาลว ซ่ึงทุกช้ินสวนที่เช่ือมตอย่ิงมีหลายจุด ก็เกิด
การสึกหรอไดหลายจุด ทําใหระยะหางของวาลวเกิดขึ้นไดงาย เกิดเสียงวาลวดังบอยจึง

ตองมีการปรับต้ังวาลวบอยคร้ัง 
 
ตอมา ผูผลิตรถยนตสวนมากไดพัฒนาเคร่ืองยนตเพิ่มขึ้น โดยนําเอาเพลาลูกเบี้ยว 
(Cam Shaft) มาไวบนฝาสูบ ที่เรียกวา โอเวอรเฮดแคมชารฟ  (OHC)  เพื่อลดช้ินสวน
ของระบบขับเคล่ือนวาลวใหนอยลง ซ่ึงในชวงแรกยังมีเพียงเพลาลูกเบี้ยวเพียงอันเดียว
(SOHC) โดยมีการพัฒนามาถึงในปจจุบันจะเปนเพลาลูกเบี้ยวแบบเพลาคู เรียกวา 
ดับเบิ้ลโอเวอรเฮดแคมชารฟ (DOHC) ซ่ึงระบบนี้สามารถใชเพลาลูกเบี้ยวกดโดยตรงกับ
ถวยวาลว ซ่ึงถวยวาลวนั้นจะมีการใสแผนชิมเขาไป เพื่อใหสามารถปรับต้ังระยะหางของ
วาลว(Valve Clearance) กับเพลาลูกเบี้ยวได ซ่ึงอาจจะเปนประเภทชิมนอก (Outer 

shim) หรือ ชิมใน (Inner shim) ก็ตองมีการตรวจสอบปรับต้ังระยะหางของวาลวตามที่คูมือกําหนด โดยใน
ปจจุบันสวนมากจะพัฒนาระบบวาลวเปนแบบลูกถวยที่มีลักษณะคลายชิมอยูในตัว (Valve Lifter bucket) 

การปรับต้ังก็สามารถนําถวยวาลวไปโรงกลึง เพื่อกลึงลดขนาดถวยดานในลง
ไป หรือเปล่ียนเบอรถวยใหม เพื่อการปรับต้ังระยะหางของวาลวก็ได  
  
หรือ ผูผลิตรถยนตบางย่ีหอ อาจจะใชระบบการปรับต้ังระยะหางของวาลวแบบอัตโนมัติ ที่เรียกวา  
Hydraulic Valve โดยใชตัว Hydraulic Lifter เปนตัวปรับต้ังระยะหางของวาลวโดยอัตโนมัติ ซ่ึงจะมี
ขอเสียคือ ราคาตัว Hydraulic Lifter จะมีราคาแพง โดยจะแตกตางจากคาย Honda ที่ยังคงใช
ระบบการต้ังวาลวแบบด้ังเดิม ซ่ึงใชช้ินสวนกระเด่ืองวาลวที่มีสกรูปรับต้ัง (Rocker Arm) เปนตัว
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กลไกทําหนาที่กดวาลวทีส่ามารถปรับต้ังระยะหางของวาลวไดงายกวาแบบชิมวาลว หรือ ถวยวาลว แตอาจจะต้ังระยะหางของวาลว
ไดไมแมนยําเทากับวาลวแบบชิมวาลวหรือถวยวาลว เนื่องมาจากใช ฟลเลอรเกจ (Filler gauge) ในการปรับต้ัง ซ่ึงจะใชความรูสึก

ของผูปรับต้ังเปนตัววัดคาวาพอดีแลวหรือไม 
ระบบการทํางานของวาลว มีหลักการงายๆดังนี้ วาลวเปดไดดวยปลายลูกเบี้ยวของ Camshaft เม่ือลูก
เบี้ยวกดวาลวลงชนะแรงของสปริงวาลว วาลวจึงยุบตัวลง(วาลวเปด) เม่ือถึงจังหวะปดปลายลูกเบี้ยว
เปล่ียนมุมไปไมกดสปริงวาลว สปริงวาลวก็จะยืดตัวดึงกานวาลวกลับ ทําใหวาลวแนบชิดกับบาวาลว
(วาลวปด) เปนการปดที่มีการกระทบกระแทกของโลหะกับโลหะ นั่นก็
คือ หนาวาลวกับบาวาลว ซ่ึงเม่ือโลหะกระทบกับโลหะ ยอมจะเกิดการ
สึกหรอขึ้นไดบาง เม่ือมีการสึกหรอมากขึ้นวาลวจะมีการทรุดตัวลงไป

ยันกับลูกเบี้ยวของ Camshaft ไดมากขึ้น ทําใหมีระยะหางของวาลวนอยลง โดยถายังปลอยไว
ไมทําการปรับตั้งระยะหางของวาลว ก็จะเกิดอาการที่เรียกวาวาลวยันเกิดข้ึน เพราะ
ระยะหางของวาลวกับกลไกที่เช่ือมตอกับ Camshaft จะลดลงจนไมมีระยะหาง เม่ือนั้นวาลวก็จะ
ถูกกดใหเปดนอยๆอยูตลอดเวลา เม่ือเกิดอาการวาลวยันขึ้นนั้น ตัววาลวจะปดไมสนิทกับบาวาลว 
ซ่ึงจะสงผลใหมีกําลังอัดร่ัวออกจากกระบอกสูบได อาการที่ตามมานั่นก็คือ เคร่ืองยนตเกิดอาการผิดปกติ เชน รอบเดินเบาไมนิ่ง ออก
ตัวแลวเคร่ืองยนตเกือบจะดับ-สะดุด ในรถเกียรA/Tถาคาเกียรไวรอบเคร่ืองจะตํ่ามาก เคร่ืองยนตกําลังตก เรงไมขึ้น กําลังอัดร่ัว อาจมี 
Back Fire เกิดขึ้นในทอไอดี ถาอาการวาลวยันมากๆเปนระยะเวลานานๆ อาจทําใหบาวาลวราว แตก แหวง หรือ ชํารุด เปนตน  

ซ่ึงปจจัยทีส่งผลใหเกิดอาการวาลวยันเร็วกวาปกติปจจัยหนึ่ง ก็คือ อัตราสวนผสมของอากาศกับเช้ือเพลิงผิดพลาด
มากๆ ซ่ึงสวนผสมของอากาศกับเช้ือเพลิง  มีสวนผสมบางมากเกินไป หรือ หนาจนเกินไปเปนระยะเวลานานๆ   

o หากสวนผสมบางเกินไปจะทําใหอุณหภูมิของหองเผาไหมสูงกวาปกติ ช้ินสวนที่สัมผัสกับหองเผา
ไหมจะสึกหรอเร็ว หรือ อาจเกิดการเสียหายรุนแรงไดถาสวนผสมบางมากๆในขณะที่เคร่ืองยนตมี
ภาระโหลดสูงๆ จนทําใหเกิดการเคร่ืองยนตเขก หรือ นอค จากการระเบิดซํ้าซอน (Detonation) 
หรืออาจจะเกิดการชิงจุดระเบิด (Pre-Ignition) ขึ้นกอนจังหวะจุดระเบิดที่ถูกตอง   

o หากสวนผสมหนาเกินไป จะทําใหเกิดการเผาไหมในจังหวะคาย (วาลวไอเสียเปดอยู) หรือ มีการ
เผาไหมในระบบระบายไอเสีย ซ่ึงจะทําใหวาลวไอเสียสึกหรอเร็วมากย่ิงขึ้น เพราะวาลวไอเสียจะ
ไดรับความรอนจากการเผาไหมโดยตรง และ เม่ือวาลวไอเสียเปดอยู จะไมมีการถายเทความรอน
จากตัววาลวไปยังฝาสูบซ่ึงมีน้ําหลอเย็นไหลผานเพื่อถายเทความรอนไปยังระบบหลอเย็น 
 

วาลวของเคร่ืองยนตสันดาปภายใน เปรียบไดเหมือนกับลิ้นหัวใจของคน ถาวาลวร่ัวก็คลายๆกับคนท่ี
มีลิ้นหัวใจร่ัวเชนกัน ถาผูขับขีห่รือเจาของรถไมมีการดูแลรักษาปรับตั้งวาลวตามกําหนด หรือ เมื่อเร่ิมเกิด
อาการวาลวยัน แตปลอยไวจนเกิดความเสียหายกับวาลวอยางรุนแรงแลวน้ัน การปรับตั้งวาลวหลัง
จากน้ันก็จะไมทําใหอาการผิดปกติตางๆดีขึ้น และ ไมสามารถแกไขอาการผิดปกติของเคร่ืองยนตตางๆได
อยางตรงจุด………..วาลวยันปรับตั้งได แตวาลวไหม วาลวแตก วาลวละลาย ปรับตั้งไมหาย  

 
ดวยความปรารถนาดี จาก ศูนยติดตั้งระบบแกสรถยนต ออโต ดี เซอรวิส (AUTO D service) 
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